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Tiivistelmä

Asiasanat: valokuva, digitalisoituminen, analogiatekniikka 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sitä, miksi pääasiassa digitali-
soitumisen aikana kasvaneet henkilöt käyttävät valokuvatessaan yhä 
analogista menetelmää. Toisin sanoen tutkimus etsi vastausta kysy-
mykseen, miksi nuoret kuvaavat yhä filmille. Kiinnostuksen kohteena 
oli myös se, miten tutkimukseen osallistuneet nuoret suhtautuvat va-
lokuvauksen digitalisoitumiseen. Ilmiötä tarkasteltiin valokuvauksen 
opiskelijoiden näkökulmasta ja nuoriksi rajattiin alle 30-vuotiaat, sillä 
he ovat harrastaneet ja opiskelleet valokuvausta pääasiassa valokuvauk-
sen digitalisoitumisen aikana ja sen jälkeen.

Käytännön tasolla tutkimus oli laadullinen, avoimia kysymyksiä 
painottava kyselytutkimus, jossa tutkimusaineisto analysoitiin ai-
neistolähtöisesti. Marraskuussa 2012 kysely lähetettiin 13 kouluun ja 
vastauksia saapui noin kuukauden aikana 49, joista 46 päätyi analysoita-
vaksi. Vastaukset muodostivat yhdessä noin 20 000 sanan aineiston, joka 
analysoitiin käyttämällä hyväksi aineiston kvantifiointia eli esitettyjen 
ilmaisujen laskemista. Aineiston kuvauksessa painottuivat yleisimmin 
esitetyt näkemykset, mutta toisinaan esille tuotiin myös mielenkiintoisia 
yksittäisiä ajatuksia.

Aineistosta kävi ilmi, että koulu ja perhe olivat nuorten analogista va-
lokuvaamista tukevia tahoja. Filmille kuvaamiseen vaikutti liittyvän 
myös se, että nuoret kokivat analogisen ja digitaalisen kuvausprosessin  
erilaisina. Analogiseen kuvaamiseen liittyi enemmän harkintaa ja kes-
kittyneisyyttä. Filmi näyttikin soveltuvan erityisesti taideprojektien ja 
omien projektien toteutukseen. Mielenkiintoista oli myös se, että moni 
nuori mainitsi filmille kuvaamisen olevan tällä hetkellä muodikasta.

Nuoret olivat tulosten mukaan vahvasti osallisia digitaalisessa kulttuu-
rissa, vaikka osa suhtautuikin joihinkin digitaalisen kuvakulttuurin 



ilmiöihin kriittisesti. Nuoret olivat myös tietoisia siitä, että valokuvauk-
sen digitalisoituminen on kiristänyt kilpailua alalla. Nuorten toiminnassa 
analogiset ja digitaaliset menetelmät olivat usein toisiinsa limittyneitä, 
muodostaen analogis-digitaalisen hybridikulttuurin. 

Koska tutkimuksen kohderyhmä muodostui opiskelijoista, pohdittiin 
lopuksi tutkimustulosten sovellettavuutta valokuvauksen opetukseen. 
Pääajatuksena oli, että analogisten menetelmien opetuksen ei ehkä tulisi 
enää tähdätä ammatillisiin kuvantuotantotaitoihin perinteisin mene-
telmin vaan koulujen tulisi pohtia, mikä filmin rooli voisi olla tänä 
päivänä.  
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1 Johdanto

“Kännykkäkuva pääsi laatulehden kanteen 

Amerikkalaiset lehtikuvaajat kuvaavat kännyköillä niin hur-
rikaaneja kuin sotaakin. Puhelimen voi viedä sinne, minne 
kameraa ei saa mukaan.”

- Helsingin Sanomat 11.11. 2012

“Yhdysvaltain kouluampumisen uhreja muistetaan 
Instagramissa

Suosittuun kuvien jakopalveluun on ladattu kymmeniätuhansia 
kuvia Connecticutin kouluampumisen uhrien muistoksi.”

- YLE 15.12.2012

“Poliisioperaatio vaarantui amatöörikuvaajien takia

Kännyköiden kamerat ovat saaneet ihmiset innostumaan 
kuvaamisesta entistä enemmän myös poliisioperaatioissa ja 
onnettomuustilanteissa.”

- Etelä Suomen Sanomat 7.1.2013

Vuonna 1977 Susan Sontag kirjoitti: ”Tänään kaikki on olemassa pää-
tyäkseen valokuvaan”. Yli 30 vuotta myöhemmin Sontagin väite tuntuu 
olevan enemmän totta kuin koskaan. Valokuvauksen digitalisoiduttua 
2000-luvun vaihteessa mekaanisten analogisten kameroiden tilalle on 
tullut kirjava valikoima digitaalisia kameroita. Kamera voi nykyään olla 
autossa, kynässä tai tietokoneessa ja yleisimmin se löytyy vähintään 
puhelimesta. Valokuvat ovat siirtyneet perhealbumeista tietokoneille 
ja sosiaaliseen mediaan. Elämme digitaalisessa mediayhteiskunnassa, 
jossa ihmiset kommunikoivat valokuvilla.
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Valokuvauksen digitalisoituminen on ollut vuosia kestävä prosessi ja 
sitä on tutkittu paljon. Tutkimusten kohteena ovat yleisimmin olleet 
digitalisoitumisen mukanaan tuomat muutokset. Tutkijat ovat tarkastel-
leet muun muassa sitä, millaisia muutoksia digitalisoituminen on tuonut 
ammattilaisten ja kotikuvaajien kuvauskäytäntöihin ja pohtineet, onko 
valokuvan olemus muuttunut, nyt kun kuva tallentuukin sähköisenä 
koodina. Paljon keskustelua on herättänyt myös kuvien manipuloinnin 
helpottuminen ja siitä seurannut pelko valokuvan todistusvoiman ra-
pistumisesta. 

Useat aiemmat tutkimukset ovat siis tarkastelleet digitalisoitumista ja 
sen seurauksia. Tämä tutkimus poikkeaa vallitsevasta traditiosta, sillä 
valokuvauksen digitalisoitumista lähestytään analogisen kuvaamisen 
näkökulmasta ja kiinnostuksen kohteena on hiipuva perinteinen mene-
telmä. Aiheen äärelle minut ohjasi havainto siitä, että filmikuvaaminen 
on jossain määrin suosittua nuorten keskuudessa.

Aikana jolloin pimiöt pienentyvät ja värivedostuskoneet katoavat,  tutki-
mus etsii vastausta kysymykseen, miksi nuoret valokuvausta opiskelevat 
henkilöt kuvaavat yhä filmille. Olen kiinnostunut myös siitä, miten 
nämä nuoret suhtautuvat valokuvauksen digitalisoitumiseen. 

Keskiössä on toimijoiden näkökulma, siis kuvaajien omat käsitykset ja 
kokemukset aiheesta. Kohderyhmäksi valitsin opiskelijat heidän helpon 
saavutettavuutensa vuoksi, harrastajien ollessa huomattavasti haasteel-
lisemmin paikannettavissa. Aineisto on kerätty 13 eri valokuva-alan 
oppilaitokseen lähetetyllä kyselyllä. Kysely painottui avoimiin kysymyk-
siin ja tutkimusaineisto on haastattelunomainen. 

Tutkimusaineisto on analysoitu aineistolähtöisesti, eli esille nostetut 
keskeiset teemat on johdettu kyselyyn osallistuneiden opiskelijoiden 
vastauksista. Tutkimus käsittelee muun muassa aiheita: Miten analo-
ginen ja digitaalinen menetelmä poikkeavat toisistaan? Onko filmille 
kuvaaminen nykyään trendikästä? Ja miten digitaaliset kamerat ovat 
vaikuttaneet alan työllisyysnäkymiin? 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat

2.1 Aiheen ajankohtaisuus
Vedostuskoneiden hävitys, pimiöiden katoaminen ja perinteisen 
valokuvateollisuuden vaikeudet ovat merkki analogisen kulttuurin hiipu-
misesta (Economist 2012). Filmipohjaisten menetelmien opettamisesta 
on luovuttu myös Opetushallituksen antamissa opetussuunnitelmien 
perusteissa, sekä ammattitutkintojen perusteissa (Pitkänen 2011, 12). 
Monet valokuva-alan koulutusta tarjoavat tahot ovatkin hankkiutuneet 
eroon värivedostuskoneista, pienentäneet pimiötiloja ja vähentäneet 
perinteisiin menetelmiin perehdyttävää opetusta. Elämme digitaalisen 
murroksen viimeistä vaihetta ja voi olla, että muutamien vuosien ku-
luttua filmille kuvaaminen on enää vain harvojen asiaan perehtyneiden 
harrastus.

Analogisen menetelmän katoamiseen on kuitenkin hiljattain herätty. 
Valokuvataiteen museo käsittelee hiipuvaa analogista valokuvausta täl-
lä hetkellä Pimiöt päivänvaloon-dokumentointihankkeessa. Hankkeen 
tavoitteena on dokumentoida katoavia pimiöitä ja pimiökulttuuria. 
Kansalaisten pimiökokemuksia kartoitettiin kyselyllä ja museo on 
kerännyt aiheen tiimoilta myös kuvia. Kerätystä aineistosta kootaan 
tulevaisuudessa näyttely (Suomen valokuvataiteen museo 2013). Myös 
Robert Burleay (2013) käsittelee analogisen menetelmän tuhoa valoku-
vakirjassaan Disappearance of Darkness. Burleyn teosta on kuvailtu 
visuaaliseksi muistopuheeksi ja kunnianosositukseksi kuolevalle filmi-
teollisuudelle, vaikka valokuvat räjäytetyistä, rapistuneista ja graffiteilla 
koristelluista filmiteollisuuden keskeisistä tehdastiloista, eivät kovin 
‘kunniallista’ kuvaa valokuvateollisuuden tuhosta maalaakaan. 

Ystäväni suosituksesta päädyin syksyllä 2012 Rakkautta & Anarkiaa-
festivaaleille katsomaan Christopher Kenneallyn dokumenttielokuvan 
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Side by side (2012, USA). Elokuva käsittelee filmipohjaisen menetelmän 
katoamista elokuvateollisuuden näkökulmasta. Dokumentti tiedustelee 
elokuvaohjaajilta heidän suhtautumistaan elokuvan digitalisoitumi-
seen ja vanhan filmipohjaisen menetelmän mahdolliseen katoamiseen.  
Elokuvaohjaajien välillä on havaittavissa jakautumista kahteen leiriin: 
filmille uskollisiin ohjaajiin ja digitaalisuutta kannattaviin ohjaajiin. 
Sami van Ingen (2012) lähestyy analogisen menetelmän katoamista 
omakohtaisemmin väitöksessään Moving Shadows, joka käsittelee fil-
min katoamista kokeellisen elokuvan näkökulmasta.

Analogisen menetelmän katoaminen ei kuitenkaan ole ollut yksisuun-
taista. Analogisilla  laitteilla on uudenlainen rooli digitalisoituneessa 
kulttuurissa, jossa ne asettuvat valta-aseman sijasta marginaaliin ja ovat 
harvinaisia. Viime aikoina vanhat menetelmät ovatkin muuttuneet tren-
dikkäiksi ja pastellin värisiä lomokameroita näkee jopa vaatekauppojen 
hyllyillä (Kuva 1). New York Magazinen artikkelissa ilmiötä kuvataan 
nimellä “analog underground”, analoginen alakulttuuri (Halpern 
2011). Harrastajien lisäksi myös taiteilijoiden keskuudessa analogiset 
menetelmät ovat säilyttäneet suosionsa. The Observer käsittelee  ai-
hetta artikkelissa ”Analogue artists defying the digital age” esitellen 
neljä nuorta taiteilijaa, jotka käyttävät analogisia menetelmiä työsken-
nellessään. Sami van Ingen (2012, 47) kuvaa analogisen menetelmän 
säilynyttä suosiota sanoin: 

“Despite the analogue film medium slowly dwindling away as a 
commercial and industry medium, there is a vibrant subculture 
using it to ambitious artistic ends.”

Alakulttuurin ilmiöt eivät kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että reilun 
20 vuoden aikana valokuvaus on digitalisoitunut lähes kauttaaltaan. 
Digitaalinen on uusi normaali. Vielä on kuitenkin aikaa pysähtyä kuun-
telemaan analogisen valokuvakulttuurin kaikuja, jotka kantautuvat 
digitalisoitumisen myötä myös digitaalisiin kameroihin ja kuviin.
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2.2 Kulttuurinen konteksti

2.2.1 Valokuvauksen digitalisoituminen
Valokuvauksen katsotaan syntyneen vuonna 1839 kun Ranskassa 
Daguerre toi julki yhdessä Niepcen kanssa kehittelemänsä daguerrotypi-
an ja Englannissa Talbot tiedotti kilpailevasta kalotypia-menetelmästään. 
Samana vuonna Hippolyte Bayard piti ensimmäisen omalla menetel-
mällään tuotettujen kuvien valokuvanäyttelyn. Talbotin kalotypia toimi 
perustana myöhemmin vakiintuneelle kuvausmenetelmälle. (Saraste 
2010, 22-31.) 

Kuva 1. Nuorten vaateliikkeen Urban Outfittersin valikoimasta löytyviä lomo-
kameroita. Liike myy myös Polaroid-kameroita.
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Nähtyään vuonna 1839 ensimmäiset valokuvat maalari Paul Delaroche 
juoksi kadulle ja julisti: ”Tästä päivästä lähtien maalaustaide on kuol-
lut” (Burley 2013, 17). Syntyhetkellään valokuvauksen keksintö loi uhan 
maalareiden toimeentulolle. Perinteisesti maalareilta tilattuja muoto-
kuvia pystyttiin valokuvauksen myötä tuottamaan entistä helpommin. 
Ritchin (2009, 77) kirjoittaa runollisesti, että: ”kangas, maalin tuoksu ja 
kärsivällinen kehon hallinta korvattiin laukaisinta painavalla sormella, 
kemiallisilla kylvyillä ja mekaanisella laitteella, joka seisoo jalustalla.”1 

Aluksi valokuvausmenetelmät olivat työläitä, vaikeita ja toisinaan myös 
erittäin myrkyllisiä. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa lukuisilla 
keksinnöillä pyrittiin kuitenkin helpottamaan kuvien tuotantoproses-
sia. Valotusaikojen ollessa keksinnön alkuvaiheissa tuntien mittaisia, 
päästiin 1870-luvun kuivalevytekniikalla jo sekunnin valotusaikaan. 
1920-luvulla elokuvateollisuudelta lainattu kinofilmi puolestaan mah-
dollisti kuvaamisen yhä pienemmillä kameroilla. (Kirjavainen 2001, 20.) 

Valokuvaus alkoi siirtyä ammattilaisten ja vakavien harrastajien käsis-
tä koko kansan aktiviteetiksi. Kodak, valokuvateollisuuden keskeisin 
yritys, toi markkinoille yhä edullisempia kameroita ja näppäilykuvaus 
(snapshot photography) syntyi (Sarvas & Frochlich 2011, 47). Kodakia 
haastamaan noussut Polaroid esitteli vuonna 1947 ensimmäisen pika-
filmikameransa, joka tuotti seepiansävyisiä kuvia. Pikafilmin myötä oli 
mahdollista nähdä kuva lähes heti kuvanottohetken jälkeen, eikä kuvaa 
tarvinnut viedä kehitettäväksi - aivan kuten myöhemmin digitaalisessa 
kuvaamisessa. Polaroid kamerat olivat aluksi kalliita, mutta 70-luvulla 
markkinoille tuotiin yhä edullisempia ja kehittyneempia malleja, mikä 
takasi Polaroid-kameroiden suosion. (Sarvas & Frochlich 2011, 68-70.)

Lähes 140 vuotta valokuvauksen keksimisen jälkeen vuonna 1975 ra-
kennettiin ensimmäinen CCD-kennolla varustettu digitaalinen kamera. 
Kamera tuotti 100x100 pikselin kokoisia kuvia. Digitaaliset kuvat oli-
vatkin aluksi pieniä ja huonolaatuisia. Tekniikan kehityttyä hieman 

1 Oma suomennos.
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1980-luvulla digitaalisia kameroita ja digitaalista kuvan lähettämistä 
alettiin hyödyntää jo lehdissä. (Makkonen 2010, 63-66.)  

Valokuvauksen digitalisoituminen on osa laajempaa ’digitaalista val-
lankumousta’. Kulttuurintutkija Charlie Gere kuvailee teoksessaan 
Digitaalinen kulttuuri sitä, miten monet digitaalisen tekniikan keksin-
nöt ja sovellukset pohjautuvat itseasiassa kylmän sodan kilpavarustelun 
aikana kehitettyihin teknologisiin ratkaisuihin. Geren mukaan kylmän 
sodan ja sotateollisuuden ohella digitaalisen kulttuurin muotoutumi-
seen ovat vaikuttaneet kapitalismin tarpeet, sekä avantgarde-henkiset 
liikkeet, jotka halusivat löytää teknologialle ”muuta käyttöä kuin sodan 
käynti.” Geren mukaan nämä digitaalisen kulttuurin juuret ovat yhä läs-
nä, vaikka ne käyvätkin aina vain vaikeammin havaittavaksi digitaalisen 
teknologian muuttuessa yhä läpinäkyvämmäksi ja huomaamattomam-
maksi. (Gere 2006, 198-202.) 

Digitaalinen vallankumous ei ole ensimmäinen ihmiskuntaa kosket-
tanut laaja toimintakulttuurin muutos. Tämän osion alussa kuvailtiin, 
miten valokuvauksen keksintö uhkasi aikoinaan muotokuvamaalareita. 
Esimerkin voidaan katsoa olevan osa teollista vallankumousta 1700-1800 
lukujen taitteessa. Teollisen vallankumouksen myötä koneistettu tuotan-
to kuihdutti monet perinteiset käsityötaidot ja -ammatit marginaalisiksi 
- aivan kuten digitaalinen tekniikka on nyt ajanut monet mekaanisen 
tuotannon menetelmät ahtaalle (Kaavio 1). Usein toimintakulttuurin 

Käsintehty
Piirros, maalaus 
Musiikkiesitys 
Käsin kirjoitettu kirja

Mekaaninen
Analoginen valokuva 
LP-levy 
Painettu kirja

Digitaalinen
Digitaalinen valokuva 
Digitaaliset äänitiedostot 
eKirja

Harvinaisuus 
Pieni määrä

Monistettavuus 
Suuri määrä

Kaavio 1. Siirryttäessä käsintehdystä digitaaliseen mediatekstien monistetta-
vuus on helpottunut, mikä on mahdollistanut yhä suuremmat kappalemäärät.
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vallankumous on herättänyt  utopistista ja dystopistista keskustelua 
(Litser ym. 2009), jossa joko maalaillaan upeita tulevaisuudenvisioita 
tai ’kaiken loppua’; valokuvauksen kohdalla esimerkiksi valokuvauksen 
kuolemaa. 

Valokuvauksessa siirtymävaiheen kemiallisesta kuvaamisesta digitaa-
liseen kuvaamiseen katsotaan kestäneen noin 20 vuotta (Makkonen 
2010,10; Lister 2009a, 315). Karkeasti tällä tarkoitetaan aikaväliä 1990-
2010. Merkittävä käännekohta oli kun digitaalisten kameroiden myynti 
ylitti analogisten kameroiden myynnin Euroopassa vuonna 2001 ja 
Yhdysvalloissa vuonna 2003 (Runde, Jones, Munir & Nikolychuk 2009). 
Suomessa digitaalinen murros sijoittui myös 2000-luvun alkuun digitaa-
listen kameroiden myynnin ylittäessä analogisten kameroiden myynnin 
vuonna 2003 (Pitkänen 2011, 9-11). Vuonna 2006 Suomessa myytiin 
enää noin 1300 filmikameraa kun digitaalisia kameroita myytiin lähes 
280 000 (emt.). 2000-luvulla kännykkäkamera on haastanut kameran  
roolin itsenäisenä esineenä. 

Makkosen (2010, 23) mukaan yksinkertaisesti ajateltuna valokuvauksen 
digitalisoituminen voidaan nähdä tallennustekniikan muutoksena.  
Filmin tilalle on tullut kenno, mutta muuten kameran perusominaisuudet 
ovat pysyneet samana. Runde ym. (2009) esittävätkin, että kun teknologia 
siirtyy uuteen vaiheeseen olisi mahdollisuus suunnitella todella erilaisia 
laitteita, mutta koska käyttäjät ovat tottuneet tietynlaiseen laitteeseen 
käytetään pohjana vanhan laitteen mallia. Runde ym. mukaan tähän ajaa 
käyttäjien psykologinen tarve jatkuvuudelle (emt.). Pitkään digitaaliset 
kamerat ovatkin muistuttaneet mekaanisia edeltäjiään. 

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään tallennustekniikan muutoksesta, vaan 
muutos on laaja-alaisempi. Käytäntöjen ja rutiinien muutosta siirtymä-
vaiheessa käsittelevän tutkimusartikkelin mukaan (Runde ym. 2009) 
digitaalisen kuvaamisen myötä valokuvaaminen on muuttunut mm. si-
ten että kuvia otetaan paljon enemmän, ne katsotaan ja jaetaan yleensä 
heti ja kuvia käsitellään useammin. Mahdollisuus kuvien jakamiseen on 
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muuttanut myös kuvaamisen luonnetta. Kun ennen valokuviin pyrittiin 
taltioimaan menneisyys ja henkilökohtaiset muistot, niin nyt valokuvalla 
pyritään yhä usemmin kertomaan nykyhetkestä. Kännykkäkuvaamisen 
ja yhteisösovellusten myötä näppäilykuvaamisesta on siirrytty näppäi-
lykommunikaatioon. (Villi 2010, 55.)  Ritchin (2009, 145-146) näkee 
samoin ja esittää että valokuvasta on tulossa vain yksi kommunikaatio-
strategia lukuisten kommunikaatiotapojen joukossa. Yksittäisen kuvan 
merkitys vähenee ja ’valokuvaaja’ saattaa tulevaisuudessa olla enemmän-
kin ’viestijä’ (emt., 146).

Villin (2010, 54) mukaan yksi valokuvan digitalisoitumisesta seu-
rannut merkittävin käytännön muutos on kuvien aineettomuuden 
yleistyminen.  Kun analogisena aikana jokainen otettu kuva oli fyysinen, 
digitaalisena aikana vain harva kuva päätyy lopulta fyysiseen muotoon 
(vrt. Lister 2009a , 315). Aineettomat kuvat ovat ilmaisia ja digitalisoitu-
miseen liittyykin se, että kuvan ottaminen ei laitteen ostamisen jälkeen 
maksa mitään. 

Pitkänen puolestaan tuo esille valokuvaajia pitkään kiehtoneen Henri 
Cartier-Bressonin lanseeraaman ajatuksen ratkaisevasta hetkestä. 
Pitkäsen mukaan käsite ratkaiseva hetki on yleisesti ymmärretty vää-
rin esimerkiksi ”sisällöllisten tapahtumien ratkaisevaksi kohdaksi.” 
Tosiasiassa kyse on muodon kannalta olennaisesta hetkestä. Ratkaisevalla 
hetkellä otetussa kuvassa sommitelma on jännitteinen ja siinä on liik-
keen tuntua (Saraste 2010, 170). Tapahtumien kulkuun liittyvästä 
merkittävästä käännekohdasta Pitkänen käyttäisi ennemmin käsitettä 
huippuhetki. Huippuhetkien metsästys oli olennainen osa lehtikuvaa- Huippuhetkien metsästys oli olennainen osa lehtikuvaa-
jan työtä ennen  valokuvauksen digitalisoitumista. Pitkäsen mukaan 
huippuhetken tallentaminen valokuvan keinoin on digitalisoitumisen 
myötä muuttunut merkityksettömäksi, sillä  videokuva on nykyään niin 
hyvälaatuista, että huippuhetki voidaan napata jatkuvasta kuvavirrasta 
jälkikäteen. (Pitkänen 2011, 143-147.)

Teknisen kehityksen myötä kamerat ovat muuttumassa tietokoneiksi, 
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jotka keräävät kuvaushetkestä suunnattomia määriä dataa. Jo nyt 
Phantom-suurnopeuskamera2 pystyy tallentamaan 2500 kuvaa se-
kunnissa ja Lytro-kamera3 mahdollistaa tarkennuspisteen valinnan 
jälkikäteen. Tulevaisuudessa tietokone-kameran keräämästä datasta on 
mahdollista valita jälkikäteen oikea tarkennus, oikea hetki, oikea valotus 
ja oikea rajaus.  Huippuhetkiä ja ratkaisevia hetkiä ei enää metsästetä 
tilanteen keskellä kameran kanssa vaan tilanteen jälkeen näyttöpäätteen 
äärellä.

Listerin mukaan valokuvauksen digitalisoitumista pohdittaessa täytyy 
ottaa huomioon, että valokuvaa teknisenä keksintönä on hyödynnetty 
laajasti erilaisissa käytännöissä. Ei ole siis yhtä valokuvauksen perin-
nettä, jonka kohdalla digitalisoitumisen vaikutuksia voitaisiin punnita. 
1990-luvulla käytiin paljon esimerkiksi keskustelua siitä, kärsiikö valo-
kuvan totuudellisuusarvo digitaalisen kuvamanipulaation myötä. Lister 
alleviivaa, että tämä huoli koskettaa vain osaa valokuvauksen kentästä, 
kuten kuvajournalismia. Samalla kuvien helpomman muokattavuuden 
voidaan katsoa hyödyttävän muita valokuvauksen osa-alueita, kuten 
mainosvalokuvaa ja taidevalokuvaa. (Lister 2009a, 328.) Tästä oival-
lisia esimerkkejä ovat tunnetut valokuvataiteilijat Andreas Gursky ja 
Jeff Wall, joiden työskentelyssä keskeistä on kuvan muuntelu ja kuvien 
koostaminen tietokoneella. Hyvä esimerkki on mielestäni myös hiljat-
tain suosioon noussut muoti-, mainos- ja blogikuvissa hyödynnetty 
Cinemagraph-tekniikka (Beck & Burg 2011), joka yhdistää valokuvaan 
animaation ja videokuvan elementtejä. Yleensä niin, että lopputulok-
sena on gif-muotoinen still-kuva, jossa jokin yksittäinen osa liikkuu.

Lienee kuitenkin selvää, että alueella kuin alueella analogiseen kuvaami-
seen liittyvät käytännön taidot häviävät menetelmän harvinaistuessa ja 
alan uusien osaajien erikoistuessa digitaaliseen kuvaamiseen.  Listerin 
(2009a, 315) mukaan digitaalinen kuva on uusi normaali ja analogista 

2 www.phantomhd.com

3  www.lytro.com 
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kuvaamista harjoittavat valitsevat tarkoituksella erikoistua johonkin 
normista poikkeavaan. Myös Pitkäsen (2011, 43) mukaan ”aiempi ke-
miallinen tekniikka on jäänyt kuriositeetin asemaan.” Analogisen kuvan 
rooli on muuttunut erilaiseksi, sen siirryttyä marginaaliin. Kun ennen 
esimerkiksi analogiset kamerat olivat tavanomainen näky ihmisten kä-
sissä, nyt ne saattavat vaikuttaa harvinaisilta tai muistuttaa menneestä. 
Analoginen kamera on pysynyt samana, mutta siihen liitettävät merki-
tykset ovat muuttuneet. 

2.2.2 Mediayhteiskunta
Nykyistä yhteiskuntaa on yleensä kuvattu käsitteellä tietoyhteiskunta 
(Sintonen 2012, 7). Tässä tutkimuksessa käytän kuitenkin mielestä-
ni nykyaikaa hieman paremmin kuvaavaa käsitettä mediayhteiskunta. 
Mediayhteiskunnan keskeisin piirre on medioituminen, mikä tarkoittaa 
medioiden merkityksen ja läsnäolon kasvua yleisellä ja yksityisellä ta-
solla (Seppänen & Väliverronen 2012, 41). Media käsitteenä on johdettu 
latinan kielisestä sanasta medium, joka tarkoittaa keskikohtaa tai välissä 
olevaa. Suomen kielessä media tarkoittaa yksittäistä viestinnän välinettä. 

1900-luvulla viestinnästä vastasivat pääasiassa joukkoviestimet: radio, 
elokuva, televisio ja sanomalehdet. Joukkoviestintä oli yksisuuntaista 
- harvoilta monille suuntautuvaa. Internetin aikakautena perinteisten 
joukkoviestinten rinnalle on noussut uudenlaisia medioita. Listerin ym. 
(2009, 13) mukaan uudet mediat ovat perinteisiin medioihin verrattuna 
enemmän digitaalisia, interaktiivisia, hyperteksutaalisia, verkottuneita 
ja simuloituja. 

Uusien medioiden myötä mediamaisema on yltäkylläistynyt ja mo-
nimuotoistunut. Tämä on lisännyt median parissa käytettyä aikaa. 
(Seppänen & Väliverronen 2012). Suomalaiset käyttivätkin eri medioi-
ta vuonna 2011 keskimäärin 8,4 tuntia päivässä. Eniten aikaa käytettiin 
television parissa. Ikäryhmien välillä on kuitenkin eroja ja esimerkiksi 
alle 25-vuotiaiden ikäryhmä käyttää internetin parissa huomattavasti 
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enemmän aikaa kuin television. (Tilastokeskus 2013). Ajankäytön tut-
kiminen mediakohtaisesti on kuitenkin haasteellista, sillä medioita 
käytetään nykyään myös samanaikaisesti.  Samanaikainen käyttö liit-
tyy monitoimisuuden (multi-tasking) lisääntymiseen.  Monitoimisuus 
tarkoittaa kykyä hahmottaa useita mediasisältöjä samanaikaisesti. 
(Sintonen 2012, 68.)

Helmikuussa 2013 eniten liikennöidyt internet-sivustot olivat Google, 
Facebook ja Youtube (Alexa, 2013). Kaksi jälkimmäistä sivustoa ovat 
sosiaalisen median yhteisöpalveluja. Uusi sosiaalinen media poikke-
aa perinteisestä joukkoviestinnästä siten, että sosiaalisessa mediassa 
käyttäjät tuottavat omaehtoisesti sisältöjä. He myös ohjaavat toisia käyt-
täjiä sisältöjen äärelle, mitä voidaan kutsua sosiaaliseksi kuratoinniksi. 
Sosiaaliset mediat myös linkittyvät toisiinsa; Youtube-videon voi jul-
kaista Facebook-seinällään. Sisältöjen tuottamisen ja jakamisen ohella 
sosiaalisessa mediassa keskeistä on vuorovaikutus ja verkostoituminen. 
(Seppänen & Väliverronen 2012, 38-40.)

Sosiaaliseen mediaan on liitetty myös ajatuksia median vallankumouk-
sesta, viestinnän demokratisoitumisesta ja vapaudesta, mutta Seppäsen 
ja Väliverrosen  mukaan asetelma ei ole yksiselitteinen. Kyse ei ole val-
lankumouksesta vaan enemmänkin vähittäisestä muutoksesta, sillä 
perinteiset mediat ovat lomittuneet sosiaalisiin medioihin. Viestinnän 
voidaan nähdä demokratisoituneen, sillä uusi media on antanut kansa-
laisille yhä laajempia mahdollisuuksia valvoa ja kritisoida valtaa pitäviä 
tahoja, sekä nostaa julkisuuteen keskeiseksi koettuja aiheita. Media-alan 
isoille yrityksille on kuitenkin yhä keskittynyt taloudellista ja yhteiskun-
nallista valtaa. (emt., 170-179.) Ja vaikka median kuluttajista on tullut 
yhä enemmän myös median tuottajia, silti sosiaalisessa mediassakin 
aktiivisten tuottajien määrä on edelleen pieni ja “suurimman ryhmän 
muodostavat seuraajat, joiden rooli verkoston toiminnassa ei ole erityi-
sen aktiivinen.” (Seppänen & Väliverronen 2012, 38-40.) 

Vähittäisen muutoksen puolesta puhuu myös mediatutkimuksessa 
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käytetty käsite, remediaatio, joka tarkoittaa vanhemman median 
esittämistä uudessa mediassa: “Esimerkiksi kuvagalleria netissä, on 
remediaatiota, jossa perinteinen kuvagalleria esiintyy uudessa muodos-
sa” (Kupiainen & Sintonen 2009, 87). Vaikka tietokone ja internet ovat 
imaisseet sisäänsä perinteiset mediat (kuten valokuvat, kirjat, elokuvat 
ja musiikin), ovat ne kuitenkin monella tapaa säilyttäneet identiteettinsä 
sähköisessä ympäristössä (Bate 2009, 156). 

Mediamaiseman monipuolistumisen ei ole myöskään uusi ilmiö. 
‘Median vallankumouksia’ on ollut historiassa useita. Kirjapaino, valo-
kuvan keksiminen, sekä television tulo 1960-luvulla ovat esimerkkejä 
vastaavanlaisista mullistuksista (Lister ym. 2009, 65). Viimeisen sadan 
vuoden aikana mediamaisema on kuitenkin muuttunut suhteellisen 
lyhyessä ajassa paljon ja siksi yhteiskunnassamme elää monenlaisia 
mediakäyttäjiä (Seppänen & Väliverronen 2012). Mediakäyttäjiä pyri-
täänkin kuvaamaan usein erilaisilla käsitteillä. Esimerkiksi diginatiivi 
käsitteellä viitataan 1980-luvun jälkeen syntyneisiin lapsiin ja nuoriin, 
joiden nähdään käyttävän luontevasti eri medioita (Mediakasvatusseura 
ry, 2013). Yleistykset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, sillä median 
käyttöön liittyviin kykyihin ja asenteisiin vaikuttavat lukuisat myös iästä 
riippumattomat tekijät ja median käyttötottumukset ovat yhä yksilöl-
lisempiä.

Sosiologi Nathan Jurgensonin mukaan digitaalisesta mediasta puhu-
taan usein tietyllä tavalla. Hänen mukaansa on yleistä, että keskustelussa 
digitaalinen (online) ja fyysinen (offline) maailma, nähdään toisistaan 
erillisinä todellisuuksina. Tätä erottelua korostavaa ajattelua hän kutsuu 
digitaaliseksi dualismiksi (Banks 2013). David Banks (2013) kuvailee 
konferenssiluennossaan käsitteen tausta-ajatuksia ja selittää, että digi-
taalinen dualismi on haitallista, koska se esittää internetin ainoastaan 
työkaluna, jota voidaan käyttää ’väärin’ tai ’oikein’. Lisäksi digitaaliseen 
dualismiin liittyy ajatus siitä, että kun teet jotain internetissä, et tee mi-
tään ’oikeasti’. Digitaalinen dualismi johtaa ajatteluun, jossa perinteinen 
kommunikaatio kuten puhe ja painetut tekstit arvotetaan automaattisesti 
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internet-kommunikaatiota ja online-julkaisuja arvokkaammiksi. (Banks 
2013). Digitaalisen dualismin kritiikkiä tukee Seppäsen ja Väliverrosen 
(2012, 42) väittämä, jonka mukaan tutkimuksissa on käynyt ilmi, että 
nuoret eivät pidä sosiaalista mediaa erillisenä todellisuutena vaan onli-
ne-kommunikaatio on nivoutunut osaksi perinteistä vuorovaikutusta. 

Erilaisia suhtautumistapoja digitalisoitumiseen ovat kuvailleet myös 
kasvatustieteen tutkijat Colin Lankshear ja Michele Knobel (2007), 
joiden esitys kahdesta ajattelumallista on kiteytetty Taulukkoon 1. 
Ajattelumalli 1. kuvaa analogiseen traditioon kasvaneen ajattelumaa-
ilmaa, jossa kirjamedia asettuu keskiöön. Ajattelumallia 2. edustaa 
sen sijaan digikulttuurin sisäpiiriläinen, diginatiivi, jolle on kehittynyt 
sosiaalisen median myötä uudenlaisia lukutaitoja. Ensimmäistä ajat-
telumallia edustavan henkilön maailmankuvassa tekniikka on kyllä 
kehittynyt, mutta muuten mikään ei ole muuttunut. Hän haluaa käyttää 
uusia teknologioita tuttujen asioiden toteuttamiseen. Ajattelumallia 2. 
edustavan mukaan maailma on muuttunut radikaalisti ja muutos kiihtyy 
entisestään. Toista ajattelumallia edustava haluaa keksiä ja kokeilla digi-
taalisen kulttuurin mahdollistamia uusia toiminnan ja olemisen tapoja. 
(Lankshear & Knobel 2007, 10.)

Ensimmäiseen ajattelumalliin liittyy ajatus niukkuuden funktiosta ja toi-
seen ajatus leviämisen funktiosta (emt. 2007). Seppänen ja Väliverronen 
(2012, 53) tarjoavat käyttökelpoisen käytännön esimerkin jaottelusta 
kirjoittaessaan televisionkatselutottumuksista. Niukkuuden aikakaudel-
la kasvanut television katsoja (ajatusmalli 1.) laittaa television päälle ja 
asettuu “tarjonnan virran vietäväksi”, sillä ennen kanavia oli vähän ja 
katsottiin lähinnä sitä, mitä televisiosta sattui tulemaan. Niukkuuden 
aikakaudella kasvanut katsoja on passiivinen. Yltäkylläisyyden aika-
kautena kasvanut television kuluttaja (ajatusmalli 2.) on puolestaan 
aktiivinen katsoja, joka tarkasti valikoi mitä hän katsoo. Oman ko-
kemukseni mukaan, yltäkylläisyyden ajan katsoja ei välttämättä jää 
odottamaan, että suomalaiset tv-yhtiöt toisivat uuden ulkomaalaisen 
ohjelman Suomeen, vaan ohjelman ensiesityksen jälkeen hän etsii sen 
internetistä, enemmän tai vähemmän laillisin keinoin. Seppänen ja 
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Väliverronen (2012, 53) mainitsevat, että yltäkylläisyyden ajan katsojalle 
saattaa tulla  “väsymys jatkuvaan valintojen tekemiseen”.  

Lankshear ja Knobelin (2007) mukaan siirryttäessä sosiaalisen median 
aikakauteen  ajatusmallin 2. myötä syntyy siis uudenlaisia lukutaitoja. 
Uudet lukutaidot ovat uudenlaisen ajattelun lisäksi sidoksissa digitaa-
liseen tekniikkaan. Ne ovat perinteisiä “kirjamaailman” lukutaitoja 
enemmän osallistavia ja kollektiivisia, sekä vähemmän asiantuntija- ja 
tekijäkeskeisiä. Niihin liittyy myös ajatus avoimesta jakamisesta (emt). 
Sintosen (2012) mukaan digitaalisiin lukutaitoihin liittyy edellä mainit-
tujen piirteiden lisäksi myös mm.: simulointi, sisältöjen omiminen ja 

Taulukko 1. Ajatusmallit Lankshear ja Knobelin (2007, 11) mukaan. 
Suomennos Kupiainen & Sintonen (2009, 79) mukaan.

Ajatusmalli 1: Digiajan emigrantit/ 
ulkopuoliset

Maailma toimii fyysisen, materi-
aalisen ja teollisen periaatteen ja 
logiikan mukaan. Maailmalla on 
keskus ja se on hierarkkinen. 

 
Arvo on niukkuuden funktio.

Yksittäinen persoona on tuotan-
non, kompetenssin ja älyn yksikkö.  
 
Asiantuntijuus on yksilöillä ja insti-
tuutioilla. 

Suljettu ja käyttötarkoitukseltaan 
määrätty tila.

“Kirjamaailman” sosiaaliset suhteet 
ovat vallalla, stabiili, “tekstuaalinen” 
järjestys.

Ajatusmalli 2: Digiajan natiivit/ sisä-
puoliset

Maailma toimii ei-materiaalisen 
(esim. kyberspatiaalisen) ja jälkiteol-
lisen periaatteen ja logiikan mukaan. 
Maailmalla ei ole “keskusta” ja se on 
“tasainen”. 

Arvo on leviämisen funktio.

Kollektiivit ovat  keskeisiä tuotannon, 
kompetenssin ja älyn yksiköitä. 

Asiantuntijuus on jaettu ja kollektii-
vinen, hybridit asiantuntijat.

Avoin, jatkuva ja muuttuva tila. 

 
Sosiaaliset suhteet rakentuvat digi-
taalisissa mediaympäristöissä, ovat 
läpinäkyviä ja tekstit ovat muutok-
sesssa.
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uudelleenkäyttö, monitoimisuus (multi-tasking) ja itsenäinen vaihtoeh-
doista valitseminen. Käytännön esimerkkejä uusista lukutaidoista ovat 
vaikkapa wikit, online-pelaaminen ja peli-wikit, meemit, fani-fiktio, 
photoshoppaus, podcasting ja vodcasting, sekä akateeminen bloggaus. 
(Lankshear & Knobel 2007).

Lankshearin ja Knobelin (2007) kaksi ajattelumallia antavat mel-
ko mustavalkoisen kuvan tilanteesta. Uskon, että todellisuudessa 
monen ihmisen ajattelussa yhdistyy näkökulmia kummastakin ajat-
telumallista. Lister ym. (2009) mainitsevatkin, että alakulttuurien 
piiristä löytyy nuoria, jotka etsivät käsiinsä Super 8-elokuvafilmiä, 
vinyyli-ablumeita, harjoittavat kemiallista valokuvausta ja kirjoitta-
vat kirjeitä. Harvinaistuneita materiaaleja ja vanhoihin menetelmiin 
liittyvää tietoutta jaetaan internet-yhteisöissä ja blogeissa. Joidenkin 
yksilöiden kohdalla siis analoginen ‘vanha media’ ja digitaalinen ‘uusi 
media’ nivoutuvat yhteen muodostaen eräänlaisen hybridikulttuurin. 
Yksilöllisyyttä korostava kulttuuri ja medioiden monipuolistuminen 
on tuottanut suuren määrän erilaisia tapoja kohdata, käyttää ja tuottaa 
mediaa, mikä tekee mediakäyttäjien lokeroinnin haasteelliseksi.

2.3 Keskeiset käsitteet

2.3.1 Analoginen valokuva
Käsite analoginen viittaa prosessiin, jossa jokin fyysisten ominai-
suuksien joukko tallennetaan toiseen fyysiseen muotoon. Analogisen 
valokuvan muotoja on useita varhaisista daguerrotypioista vuoden 1947 
seepiansävyisiin polaroid-kuviin. Analogisella valokuvalla viitataan täs-
sä tutkimuksessa kuitenkin pääasiassa digitaalista kuvaa edeltäneeseen 
filmipohjaiseen menetelmään, jossa valo piirtää kemiallisen reaktion 
seurauksena kuvan valoherkälle materiaalille. Kyse voi olla filmille tai 
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valokuvapaperille piirtyneestä kuvasta. Valoon reagoivana aineena näis-
sä analogisissa valokuvissa käytetään hopeabromidia, joka filmissä ja 
värivedospapereissa on herkistetty kaikille valon eri aallonpituuksille ja 
mustavalkopaperissa kaikille paitsi punaisen suojavalon aallonpituuk-
sille. (Kirjavainen 2001). 

Tässä tutkimuksessa esille tulevat toisinaan käsitteet kinokoko, kes-
kikoko ja isokoko. Nämä käsitteet viittaavat käytetyn filmin kokoon. 
Kinokoko on alunperin elokuvateollisuudelta lainattu filmikoko joka 
on suuruudeltaan 24 mm x 36mm. Se oli pitkään yleisin ja suosituin 
filmikoko, mutta tuottaa ammattikäyttöön hieman pienehköjä kuvia. 
Astetta parempilaatuisia kuvia voi ottaa keskikoon filmille, jolloin ne-
gatiiviruudun kooksi tulee yleisimmin 6 x 6 cm, 6 x 4,5 cm tai 6 x 7cm. 
Isoin yleisesti käytetty filmikoko on laakafilmi joka on kooltaan usein 9 
x12 cm. (Kirjavainen 2001, 37-39). Erikokoisille filmeille on olemassa 
erikokoisilla perillä varustettuja kameroita. Kinokoon filmi käy kino-
koon kameraan, keskikoon filmi keskikoon kameraan ja laakafilmi ison 
koon palkkikameraan.

Analogisia valokuvia on perinteisesti työstetty pimiössä. Kuvaa ei 
ole, ennen kun filmi kehitetään kemiallisesti ja saadaan negatiivikuva 
näkyviin. Suurennuskoneen avulla negatiivin läpi valotetaan valoku-
vapaperille positiivikuva ja kuva kehitetään taas näkyviin. Pimiössä 
yleisimmin käytettyjä kemikaaleja ovat kehite, keskeyte ja kiinnite, sekä 
erilaiset huuhtelu- ja sävytekemikaalit. Pimiössä kuva on mahdollista 
rajata uudelleen, kuvan väreihin ja kontrasteihin voidaan vaikuttaa, ku-
van eri osa-alueita voidaan tummentaa tai vaalentaa ja yhdistelemällä 
esimerkiksi eri negatiivien osia voidaan tehdä kuvamanipulaatioita. 

Jo ennen digitaalista kameraa, digitaalista teknologiaa hyödynnettiin 
analogisten valokuvien skannaamiseen. Digitoitua analogista kuvaa 
voidaan kutsua analogis-digitaaliseksi kuvaksi (Makkonen 2010, 34). 
Mika Elo (2005, 44) esittää, että myös digitaalisella kameralla otettua 
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kuvaa kutsuttaisiin analogis-digitaaliseksi Stieglerin jaon4 pohjalta, mut-
ta koska käsite ei ole vakiintunut (Pitkänen 2011, 36) käytetään tässä 
tutkimuksessa digitaalisella kameralla otetusta kuvasta käsitettä digi-
taalinen valokuva. 

4 Stiegler jakaa kuvat analogisiin, digitaalisiin tai analogis-digitaalisiin kuviin. 
Analogis-digitaalinen tarkoittaa digitaalista valokuvaa tai digitoitua analogista kuvaa. 
Digitaalinen kuva puolestaan on tuotettu täysin tietokoneella.  (Pitkänen 2011, 36.)

Analoginen valokuva

Aineellista informaatiota: kemial-
lisen prosessin lopputulos, koostuu 
atomeista (Burley 2013) 

Niukkuuden ajan media  
(Lankshear & Knobel 2007 pohjalta) 

Kuvapinta koostuu rakeista 
(Makkonen 2010)

Jatkuva sävyliukuma 
(Lister 2009; Ritchin 2009)

Jäljennös - fyysinen valoinformaatio 
jäljentyy fyysiseksi objektiksi (Lister 
2009, eriävä näkemys Elo 2005)

Välinekohtainen - sidottu käytettyyn 
materiaaliin ja tekniikkaan  
(Lister 2009)

Voidaan muunnella  
(Pitkänen 2011) 
 
Konkreettinen ja staattinen  
(Ritchin 2009)

Digitaalinen valokuva

Aineetonta informaatiota: las-
kennallisen prosessin lopputulos, 
koostuu biteistä (Pitkänen 2011)

Yltäkylläisyyden ja leviämisen ajan 
media  
(Lankshear & Knobel 2007 pohjalta)

Kuvapinta koostuu pikseleistä  
(Makkonen 2010)

Porrasteinen informaatio  
(Lister 2009; Ritchin 2009)

Käännös - fyysinen valoinformaatio 
käännetään numeraaliseksi koodiksi 
(Lister 2009)

Yleinen - digitaalinen koodi on aina 
sama ja maailmanlaajuinen  
(Lister 2009)

Voidaan paljon helpommin muun-
nella.  (Pitkänen 2011) 

Lyhytaikainen ja vaihteleva (~ fluid)
(Ritchin 2009)

Taulukko 2. Analogisen ja digitaalisen valokuvan ominaisuuksia lähdekirjal-
lisuuden pohjalta.  
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2.3.2 Digitaalinen valokuva
Käsite digitaalinen viittaa asioiden esittämiseen rajatulla määrällä arvo-
ja. Tavallisin digitaalinen järjestelmä on binäärijärjestelmä, jossa tieto 
esitetään arvoilla 0 ja 1. Digitaalinen valokuva syntyy kun valo osuu 
digitaalisen kameran kennolle ja jokaiselle kuvan yksikölle, pikselille, 
lasketaan valon määrä. Pikselin valoisuus ilmoitetaan kuvan koodissa 
binäärijärjestelmän mukaan nollina ja ykkösinä. Graafisella näyttöpäät-
teellä koodi näkyy kuvana, jossa keskenään yhdensuuruiset pikselit ovat 
järjestäytyneet ruudukoksi. Mitä parempi resoluutio kuvassa on, sitä 
enemmän pikseleitä on tiettyä pinta-alaa kohden. Korkearesoluutioisissa 
kuvissa emme havaitse yksittäisiä pikseleitä. 

Digitaaliseen valokuvaukseen liittyy olennaisesti se, että digitaalinen 
kamera on yhteydessä muihin digitaalisiin laitteisiin. Digitaalista kuvaa 
työstetään yleensä tietokoneen kuvankäsittelyohjelmalla tai/ja suoraan 
kamerassa. Myös digitoitua analogista valokuvaa voidaan työstää digi-
taalisesti. 

2.4 Teoreettiset lähtökohdat 
Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat on poimittu kulttuurin-
tutkimuksesta, valokuvatutkimuksesta ja fenomenografisesta 
tutkimussuuntauksesta. Käytännön tasolla tutkimus on laadullinen 
avoimia kysymyksiä painottava kyselytutkimus, jossa tutkimusaineisto 
on analysoitu aineistolähtöisesti.

Kulttuurintutkimukseen liittyvät lähtökohdat pohjautuvat Janne 
Seppäsen (2001, 71) teoksessa Valokuvaa ei ole esittämiin ajatuksiin 
antiessentialismista. Antiessentialistisen valokuvakäsityksen mukaan 
valokuvalla ei ole pysyvää identiteettiä, vaan sen identiteetti muovau-
tuu yhteiskunnallisissa käytännöissä. Seppänen (2001, 9) näkeekin, 
että valokuvaa tutkittaessa on oleellista pohtia “vähintään yhtä paljon 
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puhetta kuvista kuin kuvia itseään”.  Toisin sanoen antiessentialistisessa 
tutkimuksessa katse käännetään käytäntöihin ja kulttuuriin, kiinnittäen 
erityistä huomiota kaiken kontekstuaalisuuteen. Tässä tutkimuksessa 
nuorten analogista kuvaamista lähestytäänkin pureutumalla kohderyh-
män kokemuksiin ja käsityksiin, eikä esimerkiksi analysoimalla heidän 
ottamiaan kuvia. Valokuva nähdään yhtenä mediana, jonka identiteettiä 
tarkastellaan kulttuurisesti ehdollisena ja muuttuvana.  Valokuvan digi-
taalinen murros ja sitä kautta muuttuneet käytännöt ovat osa valokuvan 
liikkuvaa kulttuurista identiteettiä.

Antiessentialismi, yhtenä kulttuurintutkimuksen teoreettisena perus-
pilarina, korostaa siis kaiken kontekstuaalisuutta. Tutkimuksessani 
kontekstuaalisuus on otettu huomioon jo tutkimuskysymysten aset-
telussa ja tavoitteena onkin tarkastella analogisia kuvauskäytäntöjä 
(tutkimuskysymys 1) nykykulttuurin kontekstissa (tutkimuskysymys 
2). Kontekstia tarkasteltiin teoreettisesti myös osiossa 3.2 Kulttuurinen 
konteksti, jossa käsiteltiin valokuvauksen digitalisoitumista ja yhteiskun-
nan medioitumista laajemmin. 

Antiessentialistisen tai ”postmodernin” näkökulman vastakohtana on 
toisinaan nähty ontologiaa korostava formalistinen ajattelu (Seppänen 
2001, 69-70, Elo 2005, 46-48). Formalismissa valokuvan olemuksen 
nähdään olevan ”välineen materiaalisessa erityislaadussa” (Elo 2005, 
50). Mika Elo (2005, 49) kritisoi valokuvatutkimuksen kahtiajakautu-
mista ja siitä seurannutta luonnon ja kulttuurin vastakkainasettelua. 
Hänen mukaansa ”Valokuva ei ole joko luontoa tai kulttuuria eikä joko 
olemuksensa tai kontekstinta tuote, mutta ei myöskään kaikkea tätä 
samaan aikaan”. Vaikka tässä tutkimuksessa kiinnostuneita ollaankin 
kulttuurista, ei kulttuuria ja kontekstia ole olemassa ilman luontoa ja 
olemusta, eivätkä nämä tekijät ole toistensa vastakohtia vaan ennen 
kaikkea yhteen nivoutuneita. 

Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttava todellisuuskäsitys on hy-
vin pitkälti sama kuin fenomenografisessa tutkimussuuntauksessa. 
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Fenomenografiassa todellisuuskäsitys asettuu konstruktivismin5 ja 
realismin6 välimaastoon, kuitenkin lähemmäs konstruktivismia. 
Fenomenografia hyväksyy ajatuksen yhteisestä todellisuudesta, mutta 
sitä ei pyritä löytämään sellaisenaan, vaan kiinnostuneita ollaan erilai-
sista tavoista, joilla ihmiset jäsentävät todellisuutta. Ihmisen puolestaan 
ajatellaan olevan rationaalinen olento, joka rakentaa uusia käsityksiä 
aiempien tietojen ja kokemusten pohjalta.  (Huusko & Paloniemi 2006, 
164-165.) Tämä liittyy aiemmin esitettyyn. Tässäkään tutkimuksessa 
ei kielletä ajatusta yhteisestä todellisuudesta, mutta kiinnostuneita ol-
laan todellisuutta jäsentävistä käsityksistä, sillä  lopulta ”kovimmatkin 
todellisuuden realiteetit ovat meille olemassa merkitysvälitteisesti, ei-
vät sellaisenaan ihmisten tulkinnoista ja ymmärryksestä riippumatta.” 
(Alasuutari 2011, 63) 

Suoranta (2008, 111) esittää Haarautuvien metodologioiden puutar-
hassa, että kulttuurintutkimuksen tavoitteita ovat olleet ”[k]riittinen 
tahto, halu puolustaa vaihtoehtokulttuureja ja luoda vastakulttuurisia 
käytäntöjä.” Suorannan mukaan tutkimussuuntauksen ”metodologinen 
pioneeri” Tarmo Malmberg on esittänyt, että kulttuurin tutkimuksessa 
tulisi ottaa ”toimijoiden näkökulma” lähtökohdaksi.  Tässä tutkimukses-
sa keskitytäänkin nimenomaan digitaalisesta valtakulttuurista erillään 
ilmenevään toimintaan toimijoiden näkökulmasta. Kiinnostuneita ol-
laan myös siitä, miten nämä toimijat suhtautuvat valtakulttuuriin. Koska 
aihe rajautuu visuaalisten esitysten tuottajiin voidaan puhua myös visu-
aalisen kulttuurin tutkimuksesta (Seppänen 2005, 35). 

Fenomenografisessa tutkimussuuntauksessa ollaan kiinnostuneita ih-
misten erilaisista käsityksistä jostain tietystä ilmiöstä. Fenomenografisen 
tutkimuksen tavoitteena on usein kuvailla ja analysoida käsitysten 

5  Konstruktivistisen ajattelun mukaan ei ole olemassa “muuttumattomia totuuksia” 
vaan kaikki tieto ja merkitykset ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakennettuja tulkin-
toja (Jyväskylän yliopisto 2011).

6  Realismi korostaa ajatusta, että todellisuus sellaisenaan on tieteen saavutettavissa 
(Jyväskylän yliopisto 2011).
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erilaisuutta. Aineistosta etsitään merkitysyksikköjä, ajatuksellisia ko-
konaisuuksia, joiden pohjalta luodaan kategorioita. Yhden kerran 
aineistossa ilmennyt käsitys on yhtä painava kuin yleisimmin esitetty.  
(Huusko & Paloniemi 2006, 162-173.) Vaikka tämän tutkimuksen to-
dellisuuskäsitys on pitkälti fenomenografisen suuntauksen mukainen 
ja kiinnostuneita ollaan nimenomaan tutkittavien käsityksistä, ei tässä 
tutkimuksessa ole noudatettu kurinalaisesti fenomenografista analyy-
sia. Fenomenografian painottaessa jokaisen yksittäisenkin käsityksen 
merkitystä, tässä tutkimuksessa analyysi painottuu toisinaan myös 
yleisiin tai yleisimmin aineistossa esiintyneisiin vastauksiin. Lisäksi 
merkitysyksiköistä ei ole luotu fenomenografisen tradition mukaisia 
kuvauskategorioita vaan aineistosta on nostettu esille yleisiä teemoja ja 
keskeisiä käsitysten ristiriitoja. Kuvauskategorioiden sijaan puhutaankin 
teemoista. 

Valokuvausta ja valokuvaa on aiemmin lähestytty useiden eri tieteen-
alojen näkökulmasta. (Pitkänen 2011, 21.) Tämän tutkimuksen tulokset 
suhteutetaan aiempiin valokuvatutkimuksiin. Esittelen seuraavassa osi-
ossa tarkemmin keskeisimmät tähän työhön vaikuttaneet teokset. 

2.5 Suhde aiempiin tutkimuksiin
Valokuvauksen digitalisoitumista on tutkittu paljon viimeisen 20 vuo-
den aikana. Usein näkökulmana on ollut digitalisoituminen ja sitä 
kautta muuttuvat käytännöt.  Muuttuvista käytännöistä näkyvimmin 
esille on noussut digitaalisen kuvan helppo muokattavuus ja kysymykset 
valokuvan todistusvoiman säilyvyydestä. Tässä tutkimuksessa ei kuiten-
kaan keskitytä kuvankäsittelyyn liittyviin kysymyksiin. Koska tutkimus 
tarkastelee valokuvaa toimijoiden näkökulmasta, eivät myöskään kuva-
analyysia painottavat tai valokuvan ontologiaan pureutuvat tutkimukset 
asetu merkittävään rooliin lähdeaineistossa. Seuraavaksi esittelen tut-
kimukseni kannalta merkittävimmät lähdeteokset. 
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Toimijoiden nälkökulmasta digitalisoitumista lähestyy myös Pekka 
Makkosen (2010) Camera Pixela. Kyseessä on väitöstutkimus, joka 
kuvailee valokuvauksen digitalisoitumista ja kartottaa sen vaikutuksia 
ammattivalokuvaajien työprosesseihin. Makkosen tutkimuksessa ai-
neisto koostui yli sadalle ammattivalokuvaajalle tehdystä kyselystä ja 
20 haastattelusta. Vertaan usein Makkosen aineistostaan esille nostamia 
havintoja filmille kuvaavien nuorten esittämiin näkemyksiin. Toivon 
myös, että tutkimukseni antaisi yhden vastauksen Makkosen (2010, 
226) teoksensa lopussa esittämään jatkotutkimuskysymykseen: ”Vieläkö 
filmikameroille löytyy käyttötarkoituksia?” 

Pertti Pitkäsen (2011) mediatieteiden väitös Transparentti media 
puolestaan tutkii digitalisoitumisen vaikutusta valokuvaukseen diskur-
siivisten7 käytäntöjen näkökulmasta. Hänen mukaansa valokuvauksesta 
on esitetty näkemyksiä kolmen eri diskurssin piirissä. Nämä kolme dis-
kurssia ovat moderni, postmoderni ja globaali diskurssi. Digitaalinen 
valokuva ja valokuvaus sijoittuu Pitkäsen mukaan osittain postmoder-
niin ja pääosin globaaliin diskurssiin. Pitkäsen teos toimi kohdallani 
tienavaajana valokuvatutkimuksen laajaan maailmaan sen esitellessä 
kattavasti erilaisia akateemisia näkemyksiä tutkimusaiheen ympäriltä.  

Valokuvauksen digitalisoitumista käsittelevistä ulkomaalaisista klas-
sikkokirjoittajista useimmin vastaan tulevat William Mitchell, Lev 
Manovich, Fred Ritchin ja Martin Lister (Pitkänen 2011; Makkonen 
2010; Lister 2009a). He kirjoittivat paljon valokuvauksen digitalisoitu-
misesta jo 1990-luvulla ja ehkä yleisimmin keskustelunavaajana on tuotu 
esille Mitchell (mm. Elo, 2005, 41). Elon (2005) ja Pitkäsen (2011) mu-
kaan Mitchelliä on kritisoitu hänen näkemystensä kapea-alaisuudesta ja 
kritiikkiä ovat esittäneet mm. Manovich ja Lister. Makkonen (2010) puo-
lestaan luonnehtii Manovichin ja Mitchellin yli 15 vuotta sitten käymää 
keskustelua epätäydelliseksi nykykäytännön valossa. Digitaalisessa ku-
vakulttuurissa tapahtuu suuria muutoksia muutamankin vuoden aikana. 

7  Diskurssista puhuttaessa tarkoitetaan hyväksyttyä tai määrättyä tapaa esittää asioi-
ta. (Pitkänen 2011, 39)
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Muutoksen vauhdin vuoksi tässä tutkimuksessa en palaa tarkastelemaan 
1990-luvulla esitettyjä hypoteeseja valokuvauksen digitalisoitumisen 
mahdollisista vaikutuksista. Varhaisista klassikkokirjoittajista viittaan-
kin lähinnä Listeriin ja Ritchiniin. Listerin tuotoksista viittaan hänen 
suhteellisen ajantasalla olevaan kirjoitukseensa Photography in the age 
of electronic imaging (2009) ja Ritchinin teoksista hänen vuonna 2009 
ihmestyneeseen kirjaansa After Photography. 

Lisäksi lähdeaineistona on käytetty Photographies lehden monipuo-
lisia artikkeleita, sekä eri alojen asiantuntijoiden blogikirjoituksia. 
Digitaalisen median laajemmassa hahmottamisessa on auttanut  Janne 
Seppäsen ja Esa Väliverrosen vuonna 2012 ilmestynyt teos 
Mediayhteiskunta ja Listerin, Doveyn, Giddingsin, Grantin, sekä Kellyn 
vuonna 2009 ilmestynyt toinen painos teoksesta New Media. 

Monet aiemmat tutkimukset tarkastelevat digitalisoitumista nimen-
omaan digitaalisuuden ja sen tuomien muutosten näkökulmasta.  Tämä 
tutkimus poikkeaa vallitsevasta traditiosta, sillä tutkittavat ovat hen-
kilöitä, jotka kuvaavat filmille ja keskeinen päämäärä on tarkastella 
marginalisoitunutta analogista valokuvaamista digitalisoituneen media-
yhteiskunnan kontekstissa. Valokuvan digitalisoitumista käsittelevien 
teosten keskittyessä usein muutoksen kuvaamiseen, teoksia filmipoh-
jaisen menetelmän katoamisen merkityksestä on vähän. Merkittävin 
lähteeni katoavan analogisen menetelmän näkökulmasta on Sami van 
Ingenin (2012) väitös Moving Shadows: Experimental Film Practice 
in a Landscape of Change, joka käsittelee aihetta kokeellisen eloku-
van näkökulmasta. Ingen pohtii väitöksessään muun muassa sitä, 
miksi taiteilijat haluavat yhä käyttää filmiä. Ajatuksia aiheen tiimoilta 
herättää myös Robert Burleyn (2013) pääasiassa kuvallinen teos The 
Disappearance of Darkness - Photography at The End of The Analog 
Era, joka käsittelee filmiteollisuuden vaikeuksia vuodesta 2005 tähän 
päivään.
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2.6 Tutkijan esikäsitykset aiheesta
Olen alle 30-vuotias filmikuvausta ajoittain harrastava valokuvauksen 
opiskelija. Kuulun siis itse kohderyhmään, jota tutkin ja siksi on tärkeää, 
että teen selväksi omat ennakko-oletukseni. Ennen kun aloitin aineiston 
keruun ja lähdemateriaaleihin tutustumisen, kirjasin ylös ajatuksiani 
aiheesta. Olen näistä kirjoituksista koostanut alle lyhyen kertomuksen, 
jonka on tarkoitus kuvata taustaani ja tutkimusta mahdollisesti ohjaavia 
esikäsityksiä.

Aloitin valokuvaamisen 14-vuotiaana perheen yhteisellä digi-
pokkarilla. Valokuvan digitaalinen luonne miellytti, sillä olin jo 
ala-asteiästä asti ollut kiinnostunut tietokoneista ja videopeleistä. 
Alussa kuvamanipulaatioiden rakentaminen tietokoneella innosti 
minua jopa enemmän kuin itse kuvaaminen ja jaoin innoissani 
kuviani Deviantartissa, virhe.org-sivustolla, sekä IRC-Galleriassa. 

Analogista kuvaamista kokeilin ensimmäisen kerran vasta lu-
kiossa. Harjoittelimme mustavalkokuvan vedostusta ja muistan 
elävästi, miten opettaja suuttui minulle kun työnsin käteni kehite-
emulsioon. ”Se on myrkyllistä!” opettaja huusi ja minä mietin, 
miksi meidän piti harjoitella tyhmää, vaikeaa ja myrkyllistä me-
netelmää, kun digitaalinenkin menetelmä oli saatavilla.

Kiinnostuin filmille kuvaamisesta vasta päästyäni opiskele-
maan taidekasvatusta Taideteolliseen Korkeakouluun vuonna 
2007. Valokuvauksen kurssilla filmikuvaus tuntuikin yllättäen jän-
nittävältä ja taianomaiselta. Tekniikan “puutteet” kuten se, etten 
nähnyt välittömästi ottamaani kuvaa, auttoivat keskittymään pa-
remmin kuvaustilanteeseen. Digikameralla saatoin helposti ottaa 
satoja kuvia toivoen jonkun onnistuvan - filmikuvauksessa tätä 
mahdollisuutta ei ollut. Kuvan oli onnistuttava ja mielellään ensim-
mäisellä kerralla. Filmille ottamani kuvat olivatkin huolellisemmin 
sommiteltuja ja harkitumpia kuin digitaalisella kameralla otetut. 
Koen, että filmikamerani on opettanut minulle ennen kaikkea sen, 
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milloin kuvaa ei kannata ottaa. Filmille tallentuvat ainoastaan 
tärkeät hetket ja ainutlaatuiset valoilmiöt. Digitaalista kameraa 
käytän kuitenkin yhä paljon, esimerkiksi koulu- ja työtehtävien, 
sekä erilaisten tilaisuuksien kuvaamiseen. 

Pidän valokuvablogia ja muutama vuosi sitten aloin seuraa-
maan useiden nuorten kuvaajien blogeja. Huomasin, että monet 
muutkin kuvaavat filmille (Kuva 2). Aloitettuani valokuvauk-
sen opinnot vuonna 2011, käsitys vahvistui entisestään. Tuntui, 
että nuorilla oli erilaisia syitä filmille kuvaamiseen. Osaa kiehtoi 
prosessi ja osaa kuvan jälki. Lomokameroita käyttävät tuntuivat 
metsästävän herkullisia sattumia ja leica-hifistelijät täydellisiä ku-
via. Jotkut vaikuttivat kuvaavan filmille osittain myös trendisyistä. 
Selatessani valokuvablogeja huomasin myös, että digitaalisesti ku-
vaavat nuoret suosivat kuvia käsitellessään filmivärejä imitoivia 
säätöjä, sekä filmillä esiintyvien valovuotojen jäljittelyä digitaa-
lisesti. 

Olin myös huomaavinani, että jotkut filmiaikana koulutuk-
sensa saaneet aiempien sukupolvien kuvaajat suhtautuivat filmiin 
erilailla kuin nuoret. Eräs opettajani ei esimerkiksi ymmärtänyt 
lainkaan, miksi koin laakafilmille kuvaamisen jännittävänä tai 
miksi näin filmin arvokkaana ja ainutlaatuisena. Toinen opetta-
ja puolestaan ihmetteli ääneen, miksi nuoret lisäävät digitaalisiin 
kuviin filmiraetta nyt kun siitä on vihdoin päästy eroon.

Opetin lukuvuonna 2011-2012 myös kahdeksan digitaaliseen 
kuvaamiseen perehdyttävää kurssia aikuisille. Osa oppilaista-
ni kertoi kuvanneensa ennen filmille. He kertoivat etteivät olleet 
itsenäisesti oppineet käyttämään digikameraa, sillä se oli filmika-
meraan verrattuna niin vaikea. Aloin pohtimaan digitaalisen ja 
analogisen menetelmän eroja ja ehkä jopa kyseenalaistamaan aja-
tusta siitä, että uusi menetelmä olisi automaattisesti kaikin tavoin 
edeltäjäänsä parempi.  
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Seuraavassa osiossa kuvailen tarkemmin tutkimuksessa käytettyä 
analyysitekniikkaa, joka perustui aineistossa esiintyvien ilmaisujen las-
kemiseen. Koen, että aineiston määrällinen erittely helpotti erilaisten 
näkemysten huomioon ottamista ja mielessä pitämistä. Olen aineistoa 
analysoidessani pyrkinyt olemaan mahdollisimman avoin erilaisille nä-
kemyksille. Käsitykseni avartuivat ja muuttuivat osittain tutkimuksen 
edetessä.  

Kuva 2. Girls on Film-sivusto julkaisee omakustannelehteä, johon on koottu 
eri kuvaajien filmikameroilla ottamia henkilökuvia tytöistä (Girls on Film) tai 
pojista (Boys on Film).  Sivuston mukaan julkaisuilla on 12 000 kuukausittaista 
lukijaa.
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3 Tutkimuksen toteutus

3.1 Kaksi tutkimuskysymystä
Tutkimus etsi vastauksia kahteen kysymykseen: 

1) Miksi alle 30-vuotiaat valokuvausta opiskelevat henkilöt kuvaavat 
filmille?, ja  
2) miten he suhtautuvat valokuvauksen digitalisoitumiseen?

Tutkimuksen keskiöön asettuivat valokuvauksen opiskelijoiden omat 
käsitykset ja kokemukset filmille kuvaamisesta sekä valokuvauksen di-
gitalisoitumisesta. Tavoitteena on kuvailla ilmiön piirteitä ja selittää sen 
taustatekijöitä. Jos haluat nopeasti selville tutkimuksen tarjoamat vas-
taukset tutkimuskysymyksiin, suosittelen lukemaan Yhteenveto-osiot  
4.2.8 ja 4.3.6, joissa esitetään kiteytetysti keskeiset löydökset.

3.2 Aineistonkeruu kyselyllä
Tutkimus painottaa toimijoiden näkökulmaa. Tarkoituksena oli kartoit-
taa nuorten kuvaajien käsityksiä ja kokemuksia tutkimuskysymysten 
aihepiiristä. Yleisesti ihmisten kokemusten ja ajatusten tutkimiseen käy-
tetyt metodit ovat haastattelu, kysely ja asenneskaalat (Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara 2010, 185). Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä-
nä on käytetty kyselyä. 

Kyselyn etu suhteessa haastatteluun on se, että kysely “säästää tutkijan 
aikaa ja vaivannäköä” (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 184). Tiukka 
aikataulu oli keskeisin syy siihen, miksi valitsin kyselyn aineistonke-
ruumenetelmäksi. Kyselyn toinen hyvä puoli liittyy saavutettavuuteen. 
Kyselyn avulla oli mahdollista tavoittaa helpommin eri puolella Suomea 
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asuvia valokuva-alan opiskelijoita.

Tiukasta aikataulusta huolimatta käytin kyselyn suunnitteluun suhteelli-
sen paljon aikaa. Testasin kyselyä 5 henkilöllä ja testiryhmän vastausten 
perusteella muotoilin kyselyn uudelleen: muokaten, poistaen ja lisä-
ten kysymyksiä. Pyrin välttämään kysmyksenasettelussa johdattelua. 
Saapuneen aineiston näkökulmasta olin pääasiassa tyytyväinen kyse-
lyyn. 

Kyselyn epäkohdaksi katson sen, että testikyselyn jälkeen poistin ky-
selystä negatiivien skannaamiseen liittyvän kysymyksen. Tuo kysymys 
olisi ollut myöhemmän tarkastelun näkökulmasta oleellinen. Lisäksi 
seuraavan kahden kysymyksen kohdalla, jäin pohtimaan kysymysten 
muotoilua:

5. Miten mielestäsi filmikameralla kuvaaminen eroaa digikameralla 
kuvaamisesta? Onko kuvausprosessi erilainen? / Kuvaile eroja, jos olet 
havainnut niitä.

6. Miten mielestäsi filmikuva eroaa digikuvasta? Onko lopputuloksena 
syntynyt kuva erilainen?/ Kuvaile eroja, jos olet havainnut niitä.

Kysymyksen lähtökohtainen vastakkainasettelu (”Kuvaile eroja”) saat-
toi johtaa tilanteeseen, jossa suuri osa vastaajista listasi analogisen 
menetelmän hyvät puolet ja digitaalisen menetelmän huonot puo-
let. Olisi luultavasti ollut järkevämpää pyytää vastaajia esimerkiksi 
ensin luonnehtimaan digitaalisen kuvaamisen käytäntöjä ja sitten erik-
seen analogisen kuvaamisen käytäntöjä, ilman vastakkainasettelua.  
Kysymyksiä oli kuitenkin paljon ja digitaalisen kuvan ja kuvaamisen 
hyvät puolet nousivat esille muista vastauksista. Näin kokonaiskuva ei 
jäänyt täysin mustavalkoiseksi. 

Kysely koostui pääasiassa avoimista kysymyksistä. Avoin kysely mah-
dollisti enemmän haastattelun kaltaisen aineiston kertymisen kuin 
monivalintakysymyksiä painottava kysely. Avoimet kysymykset mielle-
tään kuitenkin usein raskaiksi, joten lisäsin saatetekstiin lauseen:
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“Voit vastata oman jaksamistasosi mukaan, mutta olen erityisen kiitol-
linen pitkistä ja pohdiskelevista vastauksista.“

Toiveena oli, että lause kannustaisi pitkiin vastauksiin. Saapuneet vas-
taukset olivat pituudeltaan vaihtelevia. Jotkut vastasivat muutamalla 
lauseella, kun osa kirjoitti pitkiä, useista kappaleista koostuvia poh-
diskelevia tekstejä. Pääasiassa vastausten määrä, pituus ja selkeys ylitti 
odotukset. Kysely toteutettiin Google Drive- kyselytyökalulla, jossa vas-
taukset saapuvat valmiiseen taulukkoon.  Kysely ja saateteksti löytyvät 
lopun liitteistä.

3.3 Kohdejoukkona opiskelijat
Listerin (2009, 315) mukaan on jo olemassa kuvaajien ja kuluttajien su-
kupolvi, joille valokuvaus on aina ollut digitaalista. Usein puhutaan myös 
diginatiiveista, digitaalista mediaa sujuvasti käyttävistä henkilöistä, jot-
ka ovat syntyneet 1980-luvun jäkeen. On yleistä, että muutosvaiheessa 
aiemman tradition edustajat kritisoivat uutta menetelmää, mutta miksi 
uuden toimintakulttuurin omaksuneet kiinnittyvät vanhaan? Tässä 
tutkimuksessa tavoitteena onkin etsiä syitä sille, miksi digitaalisuuden 
aikakautena kasvaneet henkilöt vaalivat yhä vanhaa analogista menetel-
mää.  Tarkastelun kohteeksi asettuvat siis nuoret kuvaajat. 

Nuorilla kuvaajilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa alle 30-vuotiaita 
henkilöitä. Analogisesta kuvaamisesta siirryttiin digitaaliseen valo-
kuvaukseen noin 20 vuoden aikana muutoksen sijoittuessa karkeasti 
aikavälille 1990-2010. Rajaukseksi valitsin alle 30-vuotiaat, sillä he ovat 
harrastaneet ja opiskelleet valokuvausta pääasiassa valokuvan digitali-
soitumisen aikana ja sen jälkeen. 

Alkuperäisenä ajatuksena oli tutkia nuoria laajemmin, mutta lopul-
ta kohdejoukoksi rajautuivat valokuvauksen opiskelijat. Tämä johtui 
käytännön syistä; opiskelijat olivat helpoiten saavutettavissa. Nuorten 



413  T U T K I M U K S E N  T O T E U T U S

harrastelijoiden tavoittaminen Youtube-tutoriaalien aikakautena on 
haasteellista, koska he eivät ole kovinkaan järjestäytyneitä ja harras-
taminen on yhä omaehtoisempaa. Opiskelijat ovat hyvä kohderyhmä 
myös siksi, että heillä on alan tietämystä ja mahdollisesti siksi myös 
kiinnostusta vastata avoimiin kysymyksiin. 

Suomen valokuva-alan oppilaitosten listasta valitsin harkinnanvaraisen 
otoksen, yhteensä 13 oppilaitosta, joihin lähetin kyselyn. Koulut valit-
sin niiden maantieteellisen sijainnin, opetussisältöjen ja oppilaitoksen 
tyypin perusteella. Oppilaitoksia oli ympäri Suomea ja opetuksessa tuli 
olla selkeä painotus valokuvauksen opinnoissa. Kyselyssä oli mukana 
ammattiopistoja, ammattikorkeakouluja, kansanopistoja ja yliopistoja.  

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppilaat osallistuivat kyselyyn 
aktiivisimmin (26% vastauksista). Seuraavaksi eniten vastauksia saapui 
Lahden muotoiluinstituutista (24 % vastauksista). Neljästä koulusta ei 
tullut vastauksia lainkaan. Vastaajien keski-ikä oli 23 vuotta ja he kaikki 
olivat iältään 18-30-vuotiaita.

Yksi vastaajista oli tasan 30-vuotias, mutta koska hänen pohdiskele-
va vastauksensa oli poikkeuksellisen pitkä, sisällytin sen aineistoon. 
Lisäksi eräs vastaaja mainitsi juuri valmistuneensa. Hänen vastauk-
sensa on myös osa aineistoa, vaikka hän ei enää olekaan opiskelija. 
Kaiken kaikkiaan vastauksia saapui 49, joista analysoitavaksi päätyi 46. 
Kolmen henkilön vastauksia en sisällyttänyt aineistoon, sillä he eivät 
opiskelleet valokuvausta. Maininnan arvoista lienee, että heidän vas-
tauksensa olivat kuitenkin hyvin samankaltaisia kuin opiskelijoiden 
vastaukset. 
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3.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi
Analyysimenetelmäksi valitsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin, jossa 
painottui sisällön määrällinen erittely eli aineiston kvantifiointi. Eskolan 
ja Suorannan (2008, 18) mukaan: “Aineistolähtöinen analyysi on tar-
peellista varsinkin silloin, kun tarvitaan perustietoa jonkin tietyn ilmiön 
olemuksesta.” Aineistolähtöistä analyysiä puoltaa myös teorialähtöistä 
analyysia vastaan esitetty kritiikki. Teorialähtöisen tutkimuksen vaarana 
on, että aineisto ”katoaa teoriaan ja alkaa kuvittaa sitä” kun ”tutkimus-
kohteesta nousevat esiin vain teoriaa tukevat piirteet ja merkitykset.” 
(Seppänen 2005, 71.)

Aloitin analyysin lukemalla aineiston läpi useita kertoja kokonaiskuvan 
hahmottamiseksi. Seuraavassa vaiheessa värikoodasin aineiston (Kuva 
3). Värikoodaus helpotti aineiston hahmottamista. Yhdellä silmäyksellä 
pystyin erottamaan kohdat, joissa puhutaan esimerkiksi digitaalisesta 
kuvaamisesta. Värikoodauksesta oli hyötyä kolmannessa vaiheessa, jos-
sa kirjasin ylös aineistossa esiintyvät ilmaisut, ja laskin kunkin ilmaisun 
esiintymiskerrat. Lopuksi etsin ilmaisujen väliltä syy-seuraussuhteita.

Kuten edellä mainitsin, analyysi pohjautui pitkälti aineiston määrälliseen 
laskemiseen. Laskemisen toteutin etsimällä tietystä asiasta esitettyjä 
ilmaisuja (esim. ajatuksia digitaalisesta kuvaamisesta) ja kirjaamalla 
jokaisen ilmaisun ylös. Ilmaisujen kerääntyessä yhdistin samankaltai-
set ilmaisut kattokäsitteen alle, joka kiteytti sen alle sijoittuvia ilmaisuja 
yhdistävän idean. Synonyymiset ilmaisut oli helppo laskea saman kat-
toilmaisun alle (esim. analoginen kuva on fyysinen – analoginen kuva 
on aineellinen). Vaikeampia olivat tilanteet, joissa vastauksia joutui tul-
kitsemaan. Tulkinnassa otin aina huomioon kontekstin, jossa ilmaisu oli 
esitetty. Lisäksi tulkintasääntönä oli, että jos ilmaisu ei mene selkeästi 
saman kattokäsitteen alle minkään muun ilmaisun kanssa, muodostaa 
se oman kattokäsitteen. Tulkinta ei kuitenkaan aina ollut yksiselitteistä. 

Aineisto oli laaja. Se koostui 46 vastauksesta, noin 20 000 sanasta. 
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Ilmaisujen laskeminen helpotti aineiston hahmottamista. Saaranen-
Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan laskeminen ehkäisee myös 
sitä, että analyysi perustuisi tuntumaan tai olettamuksiin. Tämän 
huomasin kun ensi kertaa luettuani aineiston kirjasin ylös mielestäni 
aineistossa keskeisesti esiintyviä teemoja. Monet näistä oman tuntuman 
pohjalta ylös kirjaamistani teemoista osoittautuvat aineistoa laskiessa 
vääristyneiksi ja toisinaan jopa täysin päinvastaisiksi. Kirjasin esimer-
kiksi ensilukeman pohjalta ylös, että ”nuoret käyttävät vähän sosiaalista 
mediaa”. Laskettuani ilmaisut huomasin tuloksen olevan lähes päin-
vastainen. Ilmaisujen esiintyvyys aineistossa on ilmaistu kaavioissa ja 
kuvioissa ilmaisun perässä suluissa. Toisinaan tuon myös tekstissä ilmi 
ilmaisujen esiintymiskertoja. 

Analyysissä on hyödynnetty myös jotain piirteitä fenomenografisesta 

Kuva 3. Värikoodaus, jossa punainen viittaa ilmaisuihin analogisesta kuvasta, 
sininen ilmaisuihin digitaalisesta kuvasta ja vihreä ilmaisuihin kummastakin. 
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tutkimussuuntauksesta. Fenomenografisen tutkimussuuntauksen 
tapaan: “tarkastelukohteena ovat ihmisten erilaiset käsitykset” ja “tavoit-
teena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää erilaisia käsityksiä ilmiöistä 
sekä käsitysten keskinäisistä suhteista” (Huusko & Paloniemi, 2006). 
Analyysissä on fenomenografisen perinteen mukaan otettu huomioon 
aineistossa ilmenneet mielenkiintoiset yksittäiset näkökulmat, vaikka 
usein aineiston kuvauksessa sen tulkinnallisempi tarkastelu keskittyykin 
usein toistuviin, yleisiin vastauksiin.    

Ajanpuutteen vuoksi en ehtinyt tyypitellä aineistoa eli luoda vastaajista 
profiileja. On mahdollista, että aineiston tyypittely olisi paljastanut joi-
tain suhtautumistapojen kokonaisuuksia. Nyt aineiston kuvaus osiossa 
4 perustuu tutkimuskysymysten kannalta aineistosta esille nousseisiin 
keskeisiin teemoihin pääasiassa siis aineistossa toistuvasti esitettyihin 
näkemyksiin. Kuvaus on jaettu kolmeen osaan niin, että  ensimmäi-
nen osio (4.1) kuvailee kohdejoukkoa. Toinen osio (4.2) kuvailee syitä 
analogisen kuvaamisen taustalla ja näin ollen vastaa ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen. Viimein osio (4.3) kartoittaa puolestaan nuor-
ten ajatuksia valokuvauksen digitalisoitumisesta ja vastaa siis toiseen 
tutkimuskysymykseen. Aineistosta ilmenneitä näkökulmia peilaan ai-
healueen akateemiseen keskusteluun ja aiempiin tutkimuksiin. Osioiden 
4.2 ja 4.3 lopussa on esitetty yhteenveto, joka kiteyttää aineistosta esiin 
nousseet vastaukset kysymyskohtaisesti.  Näin ollen tutkimustekstin vii-
meinen osio 5, ei enää esittele keskeisiä tuloksia, vaan keskittyy tulosten 
syvällisempään pohdintaan.

3.5 Tulosten yleistettävyydestä
Suoranta ja Eskola esittävät, että punnittaessa aineiston yleistettä-
vyyttä on kiinnitettävä huomio aineiston kokoamisen järkevyyteen. 
Kohderyhmää valitessa olisi suotavaa, että tutkittavilla olisi: 
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“1) suhteellisen samanlainen sen hetkinen kokemusmaailma, että he 
2) omaisivat tutkimusongelmasta tekijän tietoa ja olisivat vieläpä 
3) kiinnostuneita itse tutkimuksesta” (Eskola & Suoranta 2008, 66.)

Kriteerit toteutuivat tutkimuksen kohderyhmässä, sillä alle 30-vuotiailla 
opiskelijoilla on suhteellisen yhtenäinen kokemusmaailma. Heillä on 
opintojensa puolesta tietoa valokuvauksesta ja heidän voi olettaa olevan 
kiinnostuneita aiheesta, sillä he ovat hakeutuneet opiskelemaan alaa. 
Osa kyselyyn vastanneista ilmaisikin kyselyn viimeisessä avoimessa 
kentässä kyselyn olleen kiinnostava. 

Tutkimus on kuitenkin luonteeltaan laadullinen, eivätkä laadullisen 
tutkimuksen tulokset ole samalla tapaa yleistettävissä kuin määrällisen 
tilastotutkimuksen. Silti aineiston laajuus mahdollistanee jonkinlaisten 
yleistysten teon kohderyhmän osalta, mikäli sellaiseen haluaa ryh-
tyä. Aineistoa käsiteltäessä oli havaittavissa aineiston kyllääntymistä. 
Joidenkin kysmysten kohdalla vastaukset alkoivat noin 20 vastauksen 
jälkeen toistaa itseään. Yleistysten teko ei välttämättä ole kuitenkaan 
mielekästä kohderyhmän ollessa näin tiukkaan rajattu. En osaa kuvitella 
tilannetta, jossa olisi tarvetta esittää yleispäteviä väittämiä alle 30-vuo-
tiaista, filmille kuvaavista valokuvauksen opiskelijoista vuonna 2012.  

Tutkimuksen lähtökohdissa mainittiin kulttuurintutkimus. Puhuessaan 
valokuvatutkimuksesta ja kulttuurintutkimuksesta Seppänen tuo esille 
ajatuksen antireduktionismista, ajattelumallista jonka mukaan:”[k]aikki 
ilmiöt kytkeytyvät monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin, joista ei voi 
kaivaa esiin yhtä hallitsevaa ja vaikuttavaa syytä tai selitystä.” Lisäksi 
” - - on oltava hyvin selvillä kulloisenkin näkökulmansa rajoittunei-
suudesta ja abstraktiotasosta, koska ilmiötä ei koskaan saada tutkittua 
kokonaisuudessaan.“ ( Seppänen 2001, 73.)

Näin ollen on erityisen tärkeää tehdä selväksi valitun näkökulman kon-
teksti. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kohdalla alan opiskelijat ovat 
monella tapaa eriytynyt ryhmä. Opiskelijoilla saattaa olla koulussa mah-
dollisuus pimiötyöskentelyyn, sekä lupa lainata koulun filmikameroita. 
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Lisäksi opintoihin liittyvillä kursseilla usein opetetaan saatavilla olevi-
en laitteiden ja tilojen käyttö. Lähtökohdat ovat siis hyvin toisenlaiset 
kuin esimerkiksi harrastajilla. Nuorten analogisesta kuvaamisesta olisi 
mahdollisesti saatu erilaisia tuloksia, jos kohderyhmä olisi koostunut 
filmikuvauksen harrastajista tai jos siihen olisi sisältynyt myös alle 
18-vuotiaita. 

Käsitykset filmikuvauksesta olisivat varmasti olleet myös hyvin toisen-
laisia, jos kohderyhmän olisivat muodostaneet nuoret, jotka eivät kuvaa 
filmille. Esimerksiksi Cambridge Journal of Economics-lehdessä digi-lehdessä digi-
talisoitumista ruotivan tutkimusartikkelin yhteydessä esitetty esimerkki 
haastatteluaineistosta paljastaa täysin erilaisen suhtautumistavan di-
gitaaliseen kuvaamiseen kuin mitä tässä tutkimuksessa esitetään. 
Artikkeliin liitetyssä haastattelun näytteessä ylistetään uutta digitaalista 
menetelmää kaikin tavoin parempana.  

On huomioitava, että tässä tutkimuksessa vastaajat ovat poikkeavia 
yksilöitä, jotka pääosin digitalisoituneessa kulttuurissa valitsevat yhä 
analogisen formaatin. Tutkimus tarjoaakin vain yhden varsin rajatun 
näkökulman 18-30-vuotiaiden filmille kuvaavien valokuvausta opiske-
levien henkilöiden kokemuksista. Vaikka marginaalissa toimivien ääni 
on kokonaiskuvassa aina marginaalinen, se voi silti tarjota kiinnostavan 
vaihtoehtoisen näkökulman ja monipuolistaa aiheesta käytyä keskuste-
lua. 
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4  Aineiston kuvaus ja tulkinta

4.1 Kohdejoukon kuvaus

Kyselyyn saapui vastauksia 9 eri oppilaitoksesta.  Vastauksista oli:  
26% Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta  
24% Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutista 
13% Pekka Halosen akatemiasta 
13% Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta 
9% Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta 
7% Kuvataideakatemiasta 
4% Voionmaan opistosta 
2% Muurlan opistosta 
2% Limingan kansanopiston Taidekoulusta

Vastaajista 35% oli miehiä ja 65% naisia. Tutkittavien keski-ikä oli 23 
vuotta ja kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat iältään 18-30-vuotiai-
ta. Heistä 25 henkilöä oli syntynyt 90-luvulla. Nämä henkilöt olivat siis 
alle 14-vuotiaita sillä hetkellä kun digitaalisten kameroiden myynti ylit-
ti analogisten kameroiden myynnin vuonna 2003 (Pitkänen 2011, 11).

Vastaajista 41% oli opiskellut valokuvausta vähintään kahdessa eri 
oppilaitoksessa.  He olivat harrastaneet valokuvausta keskimäärin 7,3 
vuotta ja opiskelleet sitä keskimäärin 3 vuotta. Valokuvauksen digi-
talisoitumisen sijoittuessa aikavälille 1990-2010, monen harrastus- ja 
opiskelutoiminta sijoituu siis pääasiassa digitalisoitumisen loppuvai-
heeseen ja  digitalisoitumisen jälkeiseen aikaan. 

Tutkittavista 39% oli aloittanut valokuvaharrastuksen digikameralla ja 
37% filmikameralla. Lisäksi 20% oli enemmän tai vähemmän yksise-
litteisesti aloittanut harrastuksen sekä digi- että filmikameralla. Kaikki 
tutkimukseen osallistuneet mainitsivat tällä hetkellä käyttävänsä filmi-
kameran lisäksi myös digikameraa. 
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Tutkittavat käyttävät erilaisia filmikameroita (Kuva 4). Moni kertoi 
käyttävänsä keskikoon tai/ja kinokoon kameroita. Muutama mainit-
si käyttävänsä myös isonkoon kameraa. Tutkittavien kameroissa oli 
järjestelmä- ja kompaktikameroita. Useimmin mainittu kamera oli 
kinokoon järjestelmäkamera Canon AE-1, joka oli käytössä neljällä 
vastanneista. Yleisimmin käytetyt kameramerkit olivat Canon, Nikon, 
Mamiya ja Hasselblad. 

4.2 Syitä analogisen kuvaamisen taustalla

4.2.1 Koulun ja perheen merkitys
Kyselyssä ei kysytty, mistä tutkittavat olivat saaneet analogiset kame-
ransa tai innostuksen filmille kuvaamiseen. Kyselyssä ei myöskään 
tiedusteltu koulun merkitystä analogisen kuvaamisen mahdollistajana. 
Aineistosta kuitenkin nousi esille koulun ja perheen merkitys kuvaus-
toimintaa tukevina tekijöinä. Moni mainitsi spontaanisti, että oli saanut 
ensimmäisen tai nykyisen kameransa perheeltä, suvulta tai lainannut 
kameraa koulusta. Lisäksi useat pimiössä työskentelevät mainitsivat ke-
hittävänsä ja vedostavansa kuviaan itse nimenomaan siksi, että koulussa 
on siihen mahdollisuus.

Vastaajista 11/46 kertoi saaneensa ensi-innostuksen tai ensimmäisen 
filmikameransa perheenjäseneltä ja 8/46 oli saanut nykyisen filmika-
meransa  perheen tai suvun jäseneltä.  Yleisin kameran antaja oli isä. 

“Sain lahjaksi isän käytetyn Canon 500 N- kameran ja yhden 
linssin.”

“Useimmiten kuvaan 80-luvun Nikonilla 35-millistä. Sain 
kameran isältäni, joka ei harrastelijakuvaajana jaksa enää 
filmikehitystä.”
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Tutkittavista 4/46 kertoi puolestaan käyttäneensä ensimmäisen kerran 
filmikameraa koulussa ja 6/46 mainitsi lainanneensa koulusta kameraa. 
Yleisin kouluun linkittyvä kamera oli jokin Mamiya-merkin kamera. 

“kuvasin nuorten kuvataidekoulussa Nikonin filmijärjestelmä-
kameroilla 12-vuotiaasta alkaen”

“Jos kuvaan keskikoon filmille olen tottunut käyttämään 
Mamiyaa koska ensimmäisessa paikassa missä opiskelin valoku-
vausta oli sellaset, ja aloitimme opinnot juuri Mamiyoilla.”

Kysyttäessä: “Kehitätkö itse filmisi tai vedostatko itse kuvasi?” vastaa-
jista 13/46 toi esille koulun merkityksen kehittämisen ja vedostuksen 
mahdollistajana. Moni kertoi kehittävänsä mustavalkokuvat koulussa, 
koska siihen on mahdollisuus ja mainitsi, ettei värivedostukseen omassa 
koulussa ole mahdollisuutta. 

“Värikuvat vien liikkeeseen kehitettäviksi koska koulussamme 
ei ole mahdollisuutta kehittää värifilmejä, mustavalkofilmit 
kehitän koulussa koska siihen on mahdollisuus” 

”Koulussamme on myös mahdollisuus vedostaa värikuvia niin 
sitäkin olen tehnyt itse. Kun koulu loppuu ei ole enää mahdolli-
suutta työstää kuvia itse, ja sitten onkin ehkä pakko vedostuttaa 
muualla.”

Juuri värivedostusmahdollisuuksien puuttuminen oli osalle pettymys.

“Olen myös ollut melko pettynyt että kouluni ei juuri kannusta 
filmille kuvaamiseen esim. värivedostusopetus on lopetettu tai 
muutettu digitaaliseksi värien käsittelyksi.”

Tulevaisuudessa perheen ja koulun merkitys filmikuvaamista tukevi-
na instituutioina tulee luultavimmin pienenemään, sillä vanhempien 
joukossa on yhä vähemmän filmille kuvaavia henkilöitä menetelmän 
harvinaistuessa ja koulujen vähentäessä analogisten menetelmien ope-
tusta.  
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N i k o n  F E 2  ( 2 )

”Vaihdan filmikameraa huomattavas-
ti useammin kuin digikalustoa, suosin 
kuitenkin Nikoneita. Tähänastinen 
suosikki on Nikon FE2. ”

N U O R T E N  K ÄY T T Ä M I Ä  K A M E R O I T A

H o l g a  ( 2 )

”Holga tai vanhat filmipokkarit. 
120filmi ehkä 400 iso tai 200 jos ku-
vaan ulkona. Sain holgan lahjaksi ja 
siihen käy tuo filmi, tykkään sen ra-
keisuudesta ja väriloistosta.”

To y o  F i e l d  ( 2 )

”Tykkään miten palkkikameran kans-
sa työskentely on hitaampaa ja miet-
teliämpää. Kuvista tulee erilaisia kuin 
digillä kuvattuna.”
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M a m i y a  R Z 6 7  ( 3 )

”Kuvaan Nikon FE2 arkikäytössä 
ja Mamiya rz67 projektikäytössä. 
Nämä olivat ensimmäiset kame-
rat joihin tutustuin kansanopis-
tolla ja rakastuin niihin, olen toki 
kokeillut muita mutta ensirakka-
us on vahva. ”

C a n o n  A E - 1  ( 4 )

”Käytän Canonin AE-1 filmijärjes-
telmäkameraa ja Kodak Tri-X filmiä. 
Kameran valitsin hintansa puolesta ja 
filmi on perinteinen mustavalkofilmi, 
jota voi prässätä helposti.”

Kuva 4. Esimerkkejä tutkittavien käyttämistä analogisista kameroissa. Suluissa 
ilmoitettu kyseistä kameraa käyttävien nuorten lukumäärä.

O l y m p u s  [ m j u : ]  ( 2 )

”Nykyään kuvaan eniten pokkarilla-
ni olympus mju:lla. Filminä suosin 
Kodak Portraa.”
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4.2.2 Analogisen ja digitaalisen kuvaamisen erilaiset 
käytännöt
Kuten osiossa 3.2 totesin, analogisen ja digitaalisen kuvaamisen eri-
laisia käytäntöjä tiedusteltaessa, tutkittavia pyydettiin kuvailemaan 
menetelmien eroja, mikäli he olivat havainneet niitä. Vastakkainasettelu 
(”Kuvaile eroja”) luultavasti johti tilanteeseen, jossa suuri osa vastaajista 
listasi analogisen menetelmän hyvät puolet ja digitaalisen menetelmän 
huonot puolet. Tämän osion tulokset kyllä varmasti kertovat, miksi 
nämä nuoret kuvaavat yhä filmille, mutta esitetyt seikat eivät välttämättä 
anna kokonaisvaltaista kuvaa heidän käsityksistään. 

Avoin kysely tosin antaa osallistujille mahdollisuuden vastata monel-
la tapaa. Yksi tutkittava vastasikin, ettei ollut havainnut digitaalisen 
ja analogisen menetelmän välillä olevan eroa. Kaikki muut kuitenkin 
kuvailivat eroja ja tässä osiossa keskitytäänkin aineistossa kuvattuihin 
eroihin. Osiossa  4.3.2 Digitaalinen työskentely on nopeaa, helppoa ja hal-
paa tarkastellaan digitaalisen menetelmän hyviä puolia kyselyn muiden 
kysymysten näkökulmasta kokonaisvaltaisemman kuvan takaamiseksi.  

Kaavioihin 2. ja 3. (s. 52-53) on koottu aineistossa esitettyjä näkemyk-
siä kuvausprosesseista. Näkemykset on jaettu teemallisiin lokeroihin: 
lähtökohdat, seuraukset ja kokemus. Filmille kuvaamisesta esitettiin 
huomattavasti enemmän ajatuksia kuin digitaalisesta kuvaamisesta, sik-
si digitaalista kuvaamista käsittelevään kaavioon on sisällytetty myös 
kerran aineistossa esiintyneitä ilmaisuja. Koska avoimet kysymykset 
mahdollistivat pitkät vastaukset, kertoivat tutkittavat usein yksittäisten 
kysymysten alla enemmän kuin mitä oli kysytty. Tähän ja seuraavan 
osioon liittyvät tulokset onkin kerätty kyselyn (liitteet) kysymyksistä 
1-7 osasta 2/5. 

Vastauksista ilmeni, että tutkittavat kokivat digitaalisen kuvaamisen hal-
vaksi, nopeaksi ja helpoksi, kun taas filmikuvaaminen koettiin täysin 
päinvastaisesti kalliiksi, hitaaksi ja vaikeaksi. Digitaalisella kameralla 
kuvatessa kuvan näkee heti ja kuvan voi ottaa aina uudestaan, kun taas 
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filmikameralla kuvaa ei näe heti ja kuvia on rajallinen määrä. Käytetty 
menetelmä vaikuttaa siis monella tapaa lähtökohtiin, vaikka analoginen 
ja digitaalinen kamera toimivatkin pääasiassa samoilla periaatteeilla. 

”Digitiedosto on ilmaista ja siihen verrattuna filmille kuvaa-
minen voi köyhälle opiskelijalle olla harvinaisempaa herkkua”

“Digikuvaus on nopeaa ja vaivatonta”

“Filmi: vaikeampi, hitaampi, asiat pitä tehdä hyvässä järjes-
tyksessä.”

Digitaalisen kuvaamisen lähtökohdat: helppous, nopeus, halpuus ja 
kuvien rajaton määrä kuulostavat miellyttäviltä ominaisuuksilta. Kun 
taas analogisen menetelmän kalleus, hitaus, vaikeus ja kuvien rajalli-
nen määrä kuulostavat negatiivisilta ominaisuuksilta. Mielenkiintoisinta 
kuitenkin on, miten nämä edellä mainitut lähtökohdat vaikuttavat ku-
vaustilanteeseen ja lopputuloksiin. Kun helppous ja kuvien rajaton 
määrä mahdollistavat ajatuksettoman räpsimisen, niin haasteellisuus ja 
kuvien rajallisuus kannustavat harkitsemaan ja keskittymään. Harkinta 
ja keskittyminen näkyvät lopputuloksessa ja filmille kuvatessa turhia 
kuvia syntyy vähemmän. 

”Filmikameralla kuvia napsii harkitummin. Lisäksi keskittyy 
enemmän esim. sommitteluun ja valotusarvoihin, kun tietää 
että ruutujen määrä on rajalllinen.”

“Digikameralla kuvatessa sitä helposti unohtaa miettiä kuvaa 
sen tarkemmin ja räiskii menemään minkä kerkiää. Filmillä 
tietää kuvien rajallisen määrän ja näinollen miettii kuvia tar-
kemmin ja turhat/huonot otokset jäävät ottamatta.”

” Kun ei näe tuloksiaan, eikä pysty keskenkaiken tarkistamaan 
kuvien fiilistä, siinä pyrkii onnistumaan ensimmäisellä kerral-
la.”
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filmikuvaus on kallista (11) 
kuvaa ei näe heti (9)
filmikuvaus on hidasta (8)
kuvia on rajallinen määrä (7)
keski- ja isonkoon kamerat vaikuttavat prosessiin (5)
erilaiset etsimet vaikuttavat prosessiin (3)
epävarmuus omista kyvyistä kuvata filmille (4)
filmikuvaus on vaikeaa (3)

Kaavio 2. Tutkittavien käsityksiä analogisen kuvaamisen prosessista. Kaaviossa 
esitettynä enemmän kuin kerran aineistossa toistuneet ilmaisut. Suluissa ilmoi-
tettu ilmaisun toistumiskerrat 46 vastauksen aineistossa.

harkitsen enemmän/ mietin tarkemmin (27)
keskityn enemmän (9)
tarkkuus sommittelussa ja/tai valotuksessa (8)
vanhentunutkin filmi käy (3)
pyrin onnistumaan kahdella kuvalla (2)
kamera vaikuttaa mallin olemiseen (2)

syntyy vähemmän turhia kuvia (9)
syntyy vähemmän kuvia (4)
kuvausprosessi näkyy lopputuloksessa (3)
opin kuvaamisesta (3)

L Ä H T ö K O H D A T

S E U R A U K S E T

S E U R A U K S E T

jännitys (7)

odotus (6)

kiireettömyys/
rauhallisuus (5)

mystisyys ja 
maagisuus (2)

läsnäolo ja 
hetkellisyys (2)

nostalgisuus (2)

K O K E M U S

A N A L O G I S E N
K U VA A M I S E N

P R O S E S S I
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K O K E M U S

digikuvaus on helppoa (6)
digikuvaus on halpaa (5)
digikuvaus on nopeaa (4)
kuvan näkee heti (4)
kuvan voi ottaa uudestaan (2)
ei tarvitse säästellä ruutuja (2)
turhat ruudut on helppo poistaa (2)
jälkikäsittely on helppoa (2)
kamerat kehittyvät koko ajan (1)
kamerassa liikaa ominaisuuksia (1)
vaatii suunnittelua (1)

kuvia ottaa/räpsii paljon (9)
en mieti niin paljon (3)
enemmän kokeilua (3)
en keskity valotukseen (2)
en keskity rajaukseen (1)
kuvia räpsii miten sattuu (1)
keskityn tilanteen nappaamiseen (1)

Kaavio 3. Tutkittavien käsityksiä digitaalisen kuvaamisen prosessista. Suluissa 
ilmoitettu ilmaisun toistumiskerrat 46 vastauksen aineistossa.

syntyy paljon turhia kuvia (3)
turhat kuvat jäävät kovalevylle roikkumaan (2)
kuvien purkaminen koneelle tuottaa pettymyksen (1)

L Ä H T ö K O H D A T

K O K E M U S
yllätyksetöntä (2)

varmaa (2)

loputtomat 
mahdollisuudet 
ahdistavat (1)

häsläystä (1)

ekologista (1)

kliinistä (1)

huoletonta (1)

D I G I T A A L I S E N
K U VA A M I S E N

P R O S E S S I

S E U R A U K S E T

S E U R A U K S E T
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 “- - muistikortin sujauttaessa kameraan voi räpsiä kuvia sarja-
tuli-tahdissa, ja sitten tuskailla (selkä kipeänä) koneen ääressä 
800 kuvan kimpussa ja koitat löytää sieltä edes kymmenen oi-
vaa helmeä.”

Tutkittavien vastauksissa tuli monesti esille se, että digitaalisesti kuvat-
taessa kuvia syntyy suuri määrä. Makkonen (2010, 185) lähetti kyselyn 
yli sadalle ammattivalokuvaajalle ja suurin osa myös heistä ilmoitti ku-
vattujen ruutujen määrän lisääntyneen heidän siirtyessään kuvaamaan 
digitaalisella kameralla.   

Mielenkiintoista  on, että Makkosen (2010, 179) haastattelemat am-
mattivalokuvaajat ”kokivat, että digitaalikamera antaa heille paremman 
mahdollisuuden keskittyä kuvausprosessiin.” Heidän mielestään oli 
helpompaa keskittyä tilanteen havainnointiin ja kuvattavien ohjaami-
seen, kun kuvaustekniikka ei vaadi enää niin paljon huomiota (emt.). 
Tulos poikkeaa hieman tähän kyselyyn osallistuneiden nuorten näke-
myksistä, kun nimenomaan kuvaustekniikan haasteet auttavat nuoria 
keskittymään kuvaamiseen. Keskittymisen kohteiksi nuoret ovat tosin 
maininneet valotuksen, sommittelun ja kuvan ottamisen harkinnan. 
Ammattilaisilla nämä taidot  ovat varmasti harjaantuneet kokemuk-
sen myötä ja ehkä siksi he eivät koe tarvetta keskittyä valokuvauksen 
perusteisiin, vaan enemmän tilanteen havainnointiin ja ohjaamiseen. 
Perusteita harjotteleva opiskelija saattaa puolestaan kokea mielekkääksi 
sen, että filmi pakottaa pysähtymään edellä mainittujen perusasioiden 
äärelle.  

“Digillä kuvaan paljon, mutta en keskity rajaukseen tai valo-
tukseen vaan tilanteen nappaamiseen.”

“Filmille kuvaamalla oppii paljon itse kuvaamisesta. Se siis hyö-
dyttää myös digikuvausta.”

Toisaalta eräänä ammattilaisten ääneenä voi pitää New Yorkin yli-räänä ammattilaisten ääneenä voi pitää New Yorkin yli-
opiston professoria Fred Ritchiniä (2009, 144), joka kirjoittaa aiheesta 
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seuraavasti: “An analog photographer - - is working in a more instinc-: “An analog photographer - - is working in a more instinc-
tive, exploratory and probably more “present” way than the digital 
photographer who sees the results immediately and right away decides 
whether to reshoot”. Ritchin mainitseekin, että lehtikuvaajaveteraanit 
ovat huomanneet “digitaalisten kolleegojensa” tuijottelevan kame-
roidensa näyttöjä ja painelevan takapaneelin nappuloita jopa kesken 
kuvaustilanteen (emt.,145). Enemmän läsnä mainitsi olevansa myös eräs 
tähän tutkimukseen osallistunut nuori: 

“Filmille kuvattaessa huomaan myös olevani enemmän läsnä 
kuvaustilanteessa”

Nuorten vastauksissa filmikuvaukseen liitettiin usein myös kokemus 
jännityksestä ja odotuksesta. Tämä liittyi erityisesti siihen, että kuvaa 
ei näe heti ja kuvia pitää odottaa. Itse kuvaustilanteeseen puolestaan 
liitettiin ajatus kiireettömyydestä ja rauhallisuudesta. 

“Kuvausprosessi on siinä suhteessa erilainen että se pitää jän-
nityksen yllä kun otettua kuvaa ei näe.”

“kuvia odottaa hartaammin kun filmit on ensin kehitettävä”

“Kuvausprosessi on rauhallisempi, varsinkin kun käytän keski-
koon kameraa”

4 . 2 . 3  F i l m i k u v a s s a  m i e l l y t t äv ä t  s äv y t ,  r a e  j a 
fyysisyys
Kysyttäessä digitaalisen ja analogisen kuvan eroja, vastaajat esittivät 
filmikuvasta pääasiassa positiivisia ilmaisuja ja digitaalisesta kuvasta 
negatiivisia. Filmikuvaa kuvailtiin enemmän ja digitaalisesta kuvasta 
esitettiin huomattavasti vähemmän näkemyksiä. Ylivoimaisesti suurin 
osa kuvaili eroja, mutta 4/46 tutkittavaa koki etteivät filmi- ja digikuva 
eroa juurikaan toisistaan.
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Yleisimmin filmikuvassa miellyttivät sävyt ja rae:

“- - filmikuvissa on sitä digilapselle jännittävää vanhanaikaista 
tunnetta, näkyy rakeita ja värit ovat jännät”

“Rae on erilaista filimissä, luonnollisempaa, pehmeämpää, sa-
moin värit.”

“Filmin rakeet miellyttävät teknisesti hämärissä kuvissa enem-
män kuin pikselit.”

Filmikuvaa luonnehdittiin aineistossa yleisesti myös aineellisuuteen liit-
tyvillä käsitteillä kuten: fyysinen, konkreettinen, materiaalinen, käsin 
kosketeltava ja esine. 

“Pidän ajatuksesta, että filmin mustumat on synnyttänyt fyy-
sisesti sama valo, joka on koskettanut kohdetta, että kuva ei ole 
pelkkiä tietokoneen ykkösiä ja nollia.”

“Se (filmikuva) on aineellinen. Rosoisempi. Se tuntuu olevan 
enemmän olemassa kuin bittikuva.”

” Filmikuvissa on enemmän mukana käsityön luonnetta.”

“Filmi on konkreettinen ”esine”, jolla on oma luonteensa”

Myös Makkosen (2010, 207) tutkimuksessa haastateltavat arvosti-
vat filmiä mm. sen fyysisyyden takia. Eräs Makkosen haastattelema 
valokuvataiteilija mainitsi esimerkiksi digitaalisen kuvan olevan kerta-
käyttöistä ‘fastfoodia’, kun negatiivista syntyy objekti ja hienompi kuva.  
Myös Sami van Ingenin (2012) mukaan monet kokeellisen elokuvan 
parissa työskentelevät taiteilijat ovat viehättyneet nimenomaan filmin 
fyysisyyteen. Ingen (2012, 121) mainitseekin taiteilija Tacita Deanin to-
denneen:” I need the stuff of film like a painter needs the stuff of paint.”  

Tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret kuvailivat filmikuvaa myös 
käsitteillä: aito, arvokas, ainutlaatuinen, tunteikas, tunnelmallinen, nos-
talginen, latautunut ja virheille altis. 
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“Jos tiedät, että kuva on otettu filmille ja vedostettu itse on siinä 
paljon enemmän tunnetta pelissä ja kuvaa arvostaa enemmän, 
joten filmillä syntyy mielestäni tunteikkaampia/arvokkaampia 
kuvia”

“Jotenkin filmikuvassa myös on aitouden tunnetta ja enemmän 
tunnelmaa”

Digikuvaa kuvailtiin huomattavasti filmikuvaa vähemmän ja ne-
gatiivisemmin.  Yleisimmin digikuvaa kuvailtiin nimenomaan sen 
digitaalisuuden kautta. Sen sanottiin olevan mm: koodia, ykkösiä ja 
nollia, digimassaa ja koneen tulkinta. Digikuvan luonnehdittiin olevan 
myös: liian tosi, suora, liian hyvälaatuinen ja kliininen. Positiivisina 
mainintoina aineistossa ilmenivät kuvan hyvälaatuisuus ja muovau-
tuvuus. Digitaalisen valokuvan sävyjä puolestaan kuvailtiin useimmin 
latteiksi.

“Digikuva on koneen tulkinta kaikilla alustoilla”

“Digitaalinen kuva (ennen käsittelyä) on usein tylsempi, suo-
rempi, realistisempi toisinto siitä, mitä linssin edessä on.”

“Digikuva on ajoittain liian tosi ja usein väreiltään lattea.”

Sen, että digitaalista kuvaa kuvailtiin negatiivisesti ja analogista posi-
tiivisesti, voi ajatella liittyvän osiossa 2.2.2 esittelemääni Jurgensonin 
ajatukseen digitaalisesta dualismista. Digitaalinen dualismi on siis 
ajattelutapa, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma nähdään toisistaan 
erillisinä todellisuuksina ja analogiset konkreettiset asiat mielletään ai-
neettomia viestejä arvokkaammiksi (Banks, 2013). Itse tosin uskon, että 
tässä tapauksessa taustalla vaikuttavat enemmän kysymyksenasettelu, 
vastaajien esteettiset mieltymykset ja prosessin erilaisuuteen liittyvät 
syyt. Ainakin yksi tutkittavista tuo esille digitaalisesta dualismista poik-
keavan näkemyksen:

“Kuva on tietenkin erilainen johtuen kuvan analogisesta ra-
keisuudesta, mutta sinällään kummallakaan muodolla ei ole 
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ylimääräistä arvoa. Sama kuva kuvattuna filmillä tai digillä 
on yhtä arvokas.”

Edellisestä poiketen osa tosin tuntui kokevan analogisen kuvan digitaa-
lista arvokkaammaksi. Mielenkiintoista on kuitenkin, että pyydettäessä 
tutkittavia kuvailemaan filmikuvan ja digitaalisen kuvan eroja moni toi 
esille nimenomaan prosessin vaikutuksen lopputulokseen ja prosessin 
roolin kuvan merkityksellistäjänä: 

”Kuvaa katsoo eri tavalla, kun sen näkee ensimmäisen kerran 
vasta jonkin ajan kuluttua kuvaustilanteesta, siispä filmikuvat 
lataavat itseensä usein enemmän ja erilaisia merkityksiä.”

“Nykyään digikuvia saa otettua niin helposti, että esim. sa-
masta kohteesta otettu kuva on kiinnostavampi filmillä kuin 
digillä, koska se on ainutlaatuisempi ja ns. vaikeampi saada 
halutunlaiseksi.”

 “filmin rajallisuuteen ja kuvausprosessiin liittyen filmikuvan 
lopputulos saattaa olla digiä harkitumpi”

“En usko, että välttämättä eroa digillä ja filmillä kuvatun kuvan 
välillä näkee, enemmänkin työprosessi näkyy”

Vaikka osa korostikin prosessin merkitystä lopputuloksen määrittäjä-
nä, mieltymys filmikuvan estettisiin ominaisuuksiin, kuten sävyihin ja 
rakeisiin, näkynee kuitenkin myös siinä, että tutkittavista 63%  myönsi 
yrittäneensä muokata digikuvasta filmikuvan näköistä. 

“Filmillä saa sellaista jälkeä kuviin, jota voi digikameralla vain 
jäljitellä.”

Edellä mainitun jäljittelyn ja filmikuvan näköisyyden matkimisen 
voidaan ajatella liittyvän yhteen digitaalisen kulttuurin ilmiöön, jota 
kutsutaan simuloinniksi (mm. Lister ym. 2009; Sintonen 2012, 67). 
Simulaatio on mediatutkimuksen kentällä kuitenkin käsitteenä haas-
teellinen ja Lister ym. (2009) pyrkivätkin huolellisesti määrittelemään 
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sitä. Perinteisesti simulaatio on ymmärretty todellisuuden jäljittelynä 
ja näin ollen eräänlaisena imitaationa. Lister ym. (2009, 38) näkevät, 
että simulaatio ei kuitenkaan ole sama asia kuin imitaatio. He esittävät 
että simulaatio eroaa imitaatiosta siten, että  luomus, joka on simulaatio 
voidaan kokea toteana, vaikka simulaation ulkopuolella ei olisikaan sitä 
vastaavaa asiaa. Simulaatio voi siis olla imitoimatta mitään ja tällaisia 
simulaatioita voi kohdata esimerkiksi tietokonepeleissä. (emt., 114.)

Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin puhua sekä simulaatiosta että imi-
taatiosta, sillä digitaaliseen kuvaan simuloidaan filmikuvasta imitoituja 
ominaisuuksia kuvankäsittelyllä. Tässä tutkimuksessa ei kysytty, miten 
tutkittavat olivat yrittäneet muokata digitaalisesta kuvasta filmikuvan 
näköistä. Lukuisia valokuvablogeja seuranneena olen huomannut, että 
kyse on usein esimerkiksi materiaalin tunnun tai värien imitoinnis-
ta; kuvaan saatetaan lisätä rakeita, tiettyä filmityyppiä imitoivat värit 
ja kontrastisuus tai vaikka valovuotoja jäljittelevä efekti. Simuloinnin 
myötä aiemman menetelmän esteettiset ominaisuudet limittyvät digi-
taaliseen kuvamaailmaan.  

4.2.4 Filmil le kuvataan taidekuvat ja omat projektit
Tutkittavia pyydettiin kertomaan, millaisissa kuvaustilanteissa he suo-
sivat filmikameraa ja millaisissa digitaalista kameraa. Yleisin filmin 
käyttökohde olivat taideprojektit tai omat projektit. 

“Henkilökohtaiset taideprojektit kuvaan lähes poikkeuksetta 
filmille”

“Filmille kuvaan omia projekteja, matkoja ja muuta sellaista 
fiilispohjalta kuvaamista.”

Makkosen (2010, 11) tutkimuksessa kävi ilmi, että luonto-, mainos- ja 
lehtikuvaajiin verrattuna valokuvataiteilijat käyttävät useimmin yhä 
filmiä. Makkosen kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneet valoku-
vataiteilijat käyttivät filmiä lähinnä taiteellisessa työskentelyssä ja 
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muut työkuvat he kuvasivat digitaalisesti. Myös tähän tutkimukseen 
osallistuneet opiskelijat ilmoittivat yleisimmin kuvaavansa työkuvat 
digitaalisesti. Makkosen (2010, 209) tutkimukseen osallistuneiden 
valokuvataiteilijoiden perustelut filmin käytölle olivat “keski- ja suuren 
koon kameroiden käyttö,  suuret vedokset, omaan työskentelyyn sopivat 
pimiötekniikat sekä mieltymys analogiseen työskentelyyn.”

Ingen kertoo, että monet taiteilijat myös kokeellisen elokuvan puolella 
ovat mieltyneet filmin fyysisyyteen, kehitysprosessiin ja valitsemaansa 
metodiin tehdä taidetta. Ingenin mukaan taiteen tekijän ei tarvitse ottaa 
huomioon sitä, miten tehokkaita käytetyt menetelmät ovat, sillä joskus 
nimenomaan hitaus antaa aikaa taiteen tekemisen kannalta tärkeille aja-
tuksille. (2012, 122-124.)

Myös Williams (2009, 130) esittää, että filmi on yhä enemmän rajau-
tumassa taide- ja dokumentoivan valokuvauksen erityisformaatiksi. 
Tähän tutkimukseen osallistuneen opiskelijat käyttävätkin taidekuvien 
lisäksi filmiä yleisesti myös arkipäivän dokumentoivaan kuvaamiseen.  

“Filmiä suosin arki käyttöön ja jokapäiväisen elämän doku-
mentointiin.”

“Pidän katukuvauksesta filmille. Myös hetkien tallennus filmille 
on paljon mielenkiintoisempaa kuin digille.”

“Filmikameraa taas kuljetan usein mukana minne ikinä me-
nenkin, ja kuvaan pieniä ohikiitäviä hetkiä joita tulee vastaan.”

Useat tutkimukseen osallistuneet nuoret mainitsivat kuvaavansa työ- ja 
koulutehtävät digitaalisesti. Yleisimmät syyt digikameran käyttöön ovat 
nopea aikataulu ja se että kuvia tarvitaan paljon. 

“Digiä käytän nopean aikataulun koulutehtävissä, työkeikoissa”

“Joillain kursseilla vaaditaan digikameran käyttöä jos aikataulu 
on nopea.”

““Virallisemmissa” kuvissa, kuten koulutehtävissä yms. 
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vakavemmissa jutuissa suosin digitaalista, sillä olen vielä epä-
varma kyvyistäni työskennellä filmille.”

Digitaalista kameraa vastaajat suosivat myös filmille haasteellisissa olo-
suhteissa, joita ovat mm. nopea kuvaus ja hämäräkuvaus.

“Digiä suosin, kun on tarve kuvata paljon tai valollisesti vai-
keissa olosuhteissa, esim hyvin pimeässä.”

“Nopeissa kuvaustilanteissa tykkään kuvata digille, näin ol-
len ei tarvii vetää filmirullaa eteen päin nopeasti ja suurentaa 
filmin katkeamisen riskiä. Myös turhat ruudut on helpompaa 
poistaa ja on myös ekoloogisempi ratkaisu.”

4.2.5 Moni kehittää ja vedostaa kuvat itse,  ainakin 
toisinaan
Tutkimukseen osallistuneista nuorista 78% kehittää ja 60% vedostaa 
ainakin osan kuvistaan itse. Useimmiten vastaajat kehittävät ja vedos-
tavat nimenomaan mustavalkokuvia. Moni mainitsi kehittävänsä ja/tai 
vedostavansa kuvia, koska siihen on mahdollisuus koulussa ja osa kertoi 
tekevänsä näin vain silloin kun siihen on aikaa. 

“Mustavalkofilmien kohdalla aika ratkaisee, jos on kiire, niin 
vien kehitykseen ja skannaan, jos ei niin mielummin kehitän 
itse ja vedostan.”

“Mustavalkofilmit ja kuvat kehitän ja vedostan itse, koska sen 
osaa ja on halvempaa.”

Vastanneista 17% mainitsi ettei kehitä eikä vedosta kuviaan. Yleisimmät 
syyt olivat se, ettei ole aikaa ja että koulussa ei ole mahdollisuutta. Yksi 
vastanneista mainitsi tulevansa pahoinvoivaksi pimiössä. 

“Ajanpuutteen takia vien filmit kehitykseen ja skannaan ne sit-
ten itse tietokoneelle. Kemioiden saatavuuskin on sen verran 
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hankalaa, että vaikka mielellään kehittäisi kuvansa itse, on se 
tavallaan vähän liian työlästä.”

Vastauksissa oli havaittavissa myös alueellisia eroja. Etelä-Suomen ul-
kopuolella asuvien vastauksista kävi ilmi, että kaikilla paikkakunnilla ei 
ole mahdollisuutta viedä kuvia kehitettäväksi. 

“Kehitän filmit itse koska se on oikeastaan ainoa vaihtoehto. 
Tampereella ei ole tietääkseni yhtään labbista, joka kehittäisi 
keskikoon filmejä.”

“Mustavalkoa on mahdollista itse kehittää ja vedostaa, kun taas 
värifilmi pitää lähettää eteläsuomeen kehitettäväksi ja vedos-
tettavaksi.”

Ingen (2012) tuo väitöksensä kappaleessa ”The Lab as Tool”  esille, että 
filmiä kehittäessä tehdään useita valintoja, jotka mahdollistavat lähes 
loputtoman määrän erilaisia lopputuloksia. Hänen mukaansa kuvien 
kehittäminen jo itsessään voidaan nähdä luovana toimintana ja pimi-
össä tapahtuvat sattumat, epäonnistumiset ja yllätykset voivat olla osa 
luovaa prosessia (Ingen 2012, 32-39). Osa tähän tutkimukseen osallistu-
neista nuorista kokikin pimiötyöskentelyssä tärkeimmäksi nimenomaan 
mahdollisuuden vaikuttaa lopputulokseen. Muutamaa nuorta miellytti 
myös toiminnan fyysisyys. Pimiötyöskentelyä luonnehdittiin vastauk-
sissa mm. sanoilla: halvempaa, hauskaa, maagista, jännittävää, vaikeaa, 
hidasta ja epäterveellistä. 

“- -kuvan hiljakseen piirtyminen paperille kehitealtaassa on 
jotekin niin hienoa, vähän maagistakin jopa.”

”- - vedostan myös kuvia itse mustavalkopimiössä, koska tuntuu 
hyvältä saada kuvat fyysisinä eteensä.”

“Kehitän ja vedostan kuvat itse, koska silloin lopputulokseen voi 
itse vaikuttaa. Kehittäminen ja vedostaminen on myös hauskaa 
ja kehittävää.”
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Kyselyssä ei tiedusteltu skannaavatko nuoret kuviaan. Vastaajista kuiten-
kin jopa 17  mainitsi skannaavansa filmejä tiedusteltaessa kehittävätkö 
tai vedostavatko he itse kuviaan pimiössä.  Skannaus miellettiin mm. 
nopeaksi ja helpoksi. Hyväksi puoleksi skannaamisessa koettiin mah-
dollisuus käsitellä värejä tietokoneella.

 “En vedosta kuvia vaan printtaan ne tarvittaessa skannattuani 
ne koneelle.”

“En myöskään vedosta kuvia sen hitauden vuoksi - - vaan skan-
naan negatiivit digimuotoon.”

“yleensä skannaaminen on helpompi eli siis halvempi vaihto-
ehto”

“Kuvaan yleensä 6x7 diaa, skannaan Imaconilla ja käsittelen 
Tiffiksi Flexcolorissa, josta vien kuvan Photoshoppiin, jossa alan 
säätää kuvaa ikäänkuin kohti alkuperäistä diakuvaa“

Cocksin mukaan on yleistä että nykyajan valokuvaopiskelijat kuvaavat 
kuvansa filmille, mutta skannattuaan käsittelevät ja vedostavat kuvia 
digitaalisesti. Hän kutsuu tätä hybridistrategiaksi. Hybridistrategiaa 
käyttävä opiskelija kuvaa filmille, mutta suosii kustannustehokkaampaa 
digitaalista vedostusta. Tästä syystä Cocksin mukaan koulujen pimiöt 
ovat tyhjillään, vaikka nuoret yhä kuvaavatkin filmille. (Cocks 2009, 
199-200.) Myös Makkosen tutkimukseen (2010, 210) osallistuneet  
ammattilaisvalokuvataiteilijat käyttivät lähinnä analogis-digitaalista 
hybridistrategiaa.
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4.2.6 Analoginen kuvaaminen on trendi-i lmiö

“Ehkä myös digitalisoituminen on jo sen verran vanha ja pit-
källe viety ilmiö, että se saa ikään kuin vastailmiön uudesta 
innostuksesta kuvata filmille.”

Kulttuurintutkimuksessa tutkittavia pyydetään ”yleensä puhumaan yk-
silöinä, omasta puolestaan”, sillä ”ei ajatella olevan mahdollista käyttää 
informantteja, jotka puhuvat toisten yksilöiden puolesta”. (Alasuutari 
2011, 106) Tässä tutkimuksessa tutkittavilta kuitenkin kysyttiin: ”Miksi 
luulet nuorten yhä kuvaavan filmille?”. Nuoria siis pyydettiin pohtimaan 
analogista kuvaamista omaa toimintaa laajempana ilmiönä. Oletuksena 
oli, että filmille kuvaavat nuoret mahdollisesti tuntevat tai tietävät myös 
muita filmikuvaajia tai ainakin heillä on jonkinlaisia sisäpiiriläisten 
tietoa ilmiöstä. Tässä tapauksessa saadut näkemykset ovat kuitenkin 
toisen käden käsityksiä, eli yksilöiden käsityksiä toisten yksilöiden toi-
minnasta. Alasuutarin (2011, 111) mukaan tällaisissa tilanteissa voidaan 
soveltaa yleistä lähdekritiikin periaatetta: ”jos usea vastaaja kertoo asi-
oista samalla tavalla, eikä ole erityistä syytä epäillä asioista annettua 
kuvaa, tietoja voidaan pitää suhteellisen luotettavina”. 

Kysymyksen asetteluun minut motivoi keskustelu erään taideopiskeli-
jan kanssa. Kerroin lopputyössäni tutkivani sitä, miksi nuoret kuvaavat 
filmille, johon tuttavani vastasi: ”Kukaan ei varmaan kehtaa sanoo, et 
koska se on coolii.”.  Koin, että analogisen kuvaamisen pohtiminen omaa 
toimintaa laajempana ilmiönä (ts. miksi muut kuvaavat filmille) saat-
taisi mahdollistaa erilaisten näkökulmien esille tulon. Tarkoituksena oli 
myös peilata tähän kysymykseen saatuja tuloksia muuhun aineistoon. 

Kuten kaaviosta 4. näkyy vastaajat kokivat, että filmikuvaamiseen nuo-
ria motivoivat kuvausprosessin piirteet ja filmikuvan ominaisuudet. 
Nämä syyt nousivat esille myös nuorten kertoessa omista kokemuk-
sistaan ja niitä käsiteltiinkin osioissa 4.2.2 ja 4.2.3. Muusta aineistosta 
poiketen nuorten useimmin esittämä näkemys kuitenkin oli, että nuo-
ret kuvaavat filmille, koska se on muodikasta. Ajatus filmikuvaamisen 
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muodikkuudesta tuli esille muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ai-
noastaan tämän kysymyksen kohdalla. 

“Se on cool/ ”me ollaan me, muut on muita” – ajattelu. Liittyy 
tiettyihin alakulttuureihin ja erilaisuuden ihannointiin. Kun 
katsoo opiskelutovereitaan, jotka kuvaavat pääasiallisesti filmil-
le - no, se korreloi melko hyvin vaatetusvalintojenkin kanssa.”

”Ehkä se on osittain muodikasta ja kuvanlaatu ainakin on tällä 
hetkellä vallitseva trendi jos katsoo esimerkiksi älypuhelinten 
sovellustarjontaa, jossa on paljon erilaisia kameroita, jotka 
muuttavat kuvaa enemmän vanhan filmikuvan näköiseksi.”

Kaavio 4. Tutkittavien käsityksiä siitä miksi nuoret kuvaavat yhä filmille. 
Suluissa ilmoitettu ilmaisun toistuvuus 46 vastauksen aineistossa.

koska se on muodikasta (15)
filmikuvan visuaalisten 
ominaisuuksien vuoksi (11)

kuvausprosessin ominaisuuksien vuoksi (7)
käsintekemisen ja konkretian takia (6)

kiinnostus valokuvauksen historiaan ja aiempiin 
sukupolviin (4)

se auttaa oppimaan valokuvauksen perusperiaatteet (3)
se on jännittävää (3)

vastustetaan digitalisoitumista (2) filmikuva säilyy paremmin (2)
filmikameroita saa halvemmalla (2)

koulu ohjaa siihen(2)

 tavoitellaan erikoisuutta (2)

se on uutta (2)

nostalgian vuoksi (7)

se on haasteellista (2)   se on ainutlaatuista (2)
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Muoti-ilmiön nähtiin liittyvän Lomo-, vintage- ja retroilmiöiden suo-
sion kasvuun ja hipsteri-kulttuuriin tai laajemmin “alakulttuureihin”. 
Osa viittasi myös älypuhellinten sovellusten filminäköisyyttä imitoivan 
estetiikkan suosioon. 

“nykyään kaikki retrot jutut ovat in, ja filmille kuvaaminen ny-
kyisessä digimaailmassa on melko retroa.”

“vintage ilmiöt yms. ovat lisänneet lähiaikoina innostusta fil-
mikameroihin”

”Nyt taitaakin olla hieman pop tämä filmikameratouhu tai ai-
nakin oli hipstereiden keskuudessa, kunnes se alkoi yleistyä.”

“Todennäköisesti ns. Lomo-kulttuuri on vahvistanut filmi-
kuvauksen ”trendikkyyttä” varsinkin nuorten ja tiettyjen 
alakulttuureiden piirissä. Kuvat ovat aitoja hipstamatic-räp-
syjä.”

Ainut nimeltä mainittu alakulttuuri oli hipsteri-kulttuuri. Hipsteriys 
tuli esille myös muutamissa muissa osioissa. Eräs tutkittava mainitsi 
älypuhelinten filminäköisyyttä imitoivien kuvanmuokkaussovellusten 
olevan “hipsterikamaa”  ja pohtiessaan filmikuvauksen tulevaisuutta 
eräs mainitsi, että on mahdollista, että filmikuvaus säilyy “trendikkäänä 
hipsteriharrastuksena”. Toinen vastaaja näki, että tulevaisuudessa “hips-
terit ja taiteilijat jatkavat filmille kuvaamista.”

Hipstereillä tarkoitetaan nuoria ja nuoria aikuisia, jotka harrastavat 
massakulttuurin ulkopuolelle rajautuvia asioita. Koluttuani läpi lukui-
sia hipsteriydestä kirjoitettuja lyhyitä lehtikirjoituksia, hipsteriyteen 
näyttäisi kuuluvan mm. valtavirrasta poikkeava musiikkimaku, tren-
dilasit, vinyylien kerääminen, jännät viikset, kummalliset tatuoinnit, 
ironian palvonta, pyöräily, ironiset vaatteet ja retrolenkkarit. Hipsteriys 
vaikuttaisi olevan useiden elementtien kokonaisuus ja sitä on vaikea 
yksiselitteisesti määritellä tai paikantaa. Toisinaan hipsteriys linkittyy 
myös taideopiskelijuuteen ja visuaalisella alalla työskentelyyn. Myös 
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tutkittava, joka mainitsee hipsterit toteaa, että “filmikameratouhu” oli 
suosittua hipstereiden keskuudessa, “kunnes se alkoi yleistyä” . Hän 
viittaa siihen, että hipsterit ovat kiinnostuneita asioista ainoastaan niin 
kauan kun ne ovat marginaalisia.  

Vastauksissa esille tuli myös “Lomo-kulttuuri”. Lomokulttuuri kytkey-
tyy analogisiin lomokameroihin, joita myydään internetin lukuisten 
sivustojen ja valokuvaliikkeiden (Kuva 5) lisäksi myös mm. sisustus- ja 

Kuva 5. Fredrikinkadun Fotoyks-liikkeen näyteikkunassa on esillä lomokame-
roita ja -kuvia. Kuva on otettu 14.2.2013.
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vaateliikkeissä (Kuva 1). Niitä myy esimerkiksi sisustusliike Moko (Kuva 
6), joka markkinoi tuotteita ja ilmiötä seuraavasti: 

“Jos pidät valokuvaamisesta, paperikuvista, visuaalisuudesta, 
ja hauskanpidosta ovat Lomo-kamerat varmasti sinun juttusi! 
Lomografiaksi (Lomography) nimetty filosofia on tapa valoku-
vata perinteisillä filmi –kameroilla - - Itse Lomografia alkoi 
1991 kun sen Itävaltalaiset perustajat löysivät Neuvostoliitossa 
kehitetyn Lomo Kompakt Automat –kameran ja alkoivat ottaa 
sillä päättömästi kuvia ja ihastuivat värikkäisiin, erilaisiin ja 
välillä jopa sumuisiin kuviin. Lomografia on sittemmin levinnyt 
maailmanlaajuisesti ja vanhojen muovikameroiden pohjalta on 
valmistettu uusia versioita – ilman nykyajan tekniikkaa. Nämä 
jos jotkut tuotteet ovat low-fi!”     

- www.moko.fi

Mokon mainitsemat itävaltalaiset perustivat tosiaan Lomografia-
yhteisön, joka on kasvanut Lomography.com sivuston myötä vuosi 
vuodelta suuremmaksi. Sivusto ja galleriakaupat myyvät ympäri maa-
ilmaa kameroita, filmejä ja elämäntapaa, jota kuvataan käsitteellä 
“Analogue Lifestyle”. Kysyttäessä “Millä filmikameralla yleisimmin 
kuvaat?” tähän tutkimukseen osallistuneista valokuva-alan opiskeli-
joista muutama mainitsi käyttävänsä jotain tyypillistä Lomografiaan 
liittyvää kameraa (Holga- ja Lomo-merkin kameroita) ja eräs tut-
kimukseen osallistunut mainitsi tilaavansa filminsä Lomography.
com-sivustolta. Lomo-kuvaus ei kuitenkaan liity ainoastaan low-fi kuvia 
tuottaviin lomokameroihin vaan se on sivuston mukaan kuvausfiloso-
fia. Lomography.com listaakin 10 Lomografian kultaista sääntöä joihin 
kuuluvat mm. : “Älä ajattele”, “Ole nopea” ja “Älä murehdi säännöistä”. 

Lomography-sivusto teetti vuonna 2012 käyttäjäkyselyn johon vastasi 
5676 kuvaaja 82 maasta. Kyselytuloksista kävi ilmi, että 80% kuvaajis-
ta on alle 35-vuotiaita ja 43% alle 25-vuotiaita. Lomokuvaajat ovat siis 
pääasiassa nuoria ja nuoria aikuisia. Tutkimusraportti kuvailee kyselyn 
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tuloksia seuraavasti: “Lomographers are different - - thanks to our 
Analogue lifestyle, Lomographers aren’t quite as tied to technology as 
everyone else” (Lomography.com, 2012). Tutkimustuloksia kuvaavat 
trendikkäät kuvitukselliset graafit ja edellä kuvattu lausahdus luovat 
vaikutelman siitä, että sivuston teettämän kyselyn tavoitteena on tuot-
taa yhteisöstä tietoa, joka lähinnä kuvailee ja brändää sen identiteettiä.  

Moko mainosti Lomo-tuotteita nimenomaan niiden ”low-fi”  ominai-
suuden vuoksi - Lomografian voidaankin ajatella liittyvän laajempaan 
huonolaatuisen kuvan estetiikan ihannointiin virheettömän digitaalisen 
kuvan aikakautena, kuten eräs tutkittavista kirjoittaa: 

“Ylipäätänsä on mielenkiintoista, että ajalla, jossa teknises-
ti virheettömän kuvan tekemisestä on tullut jokapäiväistä ja 
helppoa, jotain mihin kaikki pystyisivät, huonolaatuisia kuvia 
ihannoidaan ja tavoitellaan enemmän kuin koskaan.”

Kuva 6. Moko-sisustusliikkeessä esillä olevia Lomo-kameroita.



72

Vaikka filmille kuvaamisen voidaankin ajatella tämän tutkimuksen tulos-
ten näkökulmasta olevan muodikasta, ei kukaan tutkittavista perustellut 
omaa kuvaamistaan sen trendikkyyden näkökulmasta. Tutkimustulosten 
valossa ei siis voida päätellä tutkimukseen osallistuneiden nuorten ku-
vaavan filmille, koska se on muodikasta.

Tiedusteltaessa sitä, miksi nuoret kuvaavat filmille, nousi muodik-
kuuden ohella esille mielestäni mielenkiintoinen ajatus siitä, että 
filmikuvaus on ’uutta’. Seuraavanlaisia näkemyksiä esitti kaksi 20-vuo-
tiasta tutkimukseen osallistunutta henkilöä:

“Räjähdysmäinen kuvatulva onkin totuttanut, varsinkin nuoret, 
katselemaan kuvia näytöltä ja uskon meidän hakevan jotain 
uutta.”

“Itselleni filmille kuvaaminen on vielä vähän “uutta”, pääsee 
kokeilemaan vähän erillaista prosessia jossa pitää olla vähän 
erillaiset odotukset & työnkulku.”

Ehkä tämä uutuudenviehätys on nimenomaan se, jota vanhemman su-
kupolven kuvaajien on välillä vaikeaa ymmärtää, heille kun filmi on 
kauttaaltaan arkinen ja tuttu. 

Myös nostalgian merkitys kuvausta motivoivana tekijänä nousi tämän 
kysymyksen kohdalla keskeisemmäksi, kuin esimerkiksi nuorten ker-
toessa omasta kuvaamisestaan. 

”Ehkä sillä haetaan nostalgian fiiliksiä, ja oikeasti halutaan 
nauttia siitä konkreettisesta kuvasta. Digi kuvat katoavat hel-
posti, ja filmillä saa pysyvämpiä muistoja aikaan.”

”Kun kuvaaminen itsessään ei ole enää mitenkään erikoinen 
harrastus, niin filmikuvaaminen voi tarjota mahdollisuuden 
päästä syvemmälle valokuvaharrastukseen ja kokeilla vähän 
”nostalgisempia” valokuvaamistapoja.”



734   A I N E I S T O N  K U VA U S  J A  T U L K I N T A

4.2.7 Fi lmikuvan ajatel laan säi lyvän paremmin
Kyselyyn vastanneista 27/46 piti filmikuvaa digikuvaa säilyvämpänä 
kuvana. Ainoastaan 3/46 henkilöä koki digikuvan säilyvän paremmin, 
kun taas 6/46 näki, että filmi- ja digikuvien säilyttämisessä on omat 
haasteensa, eikä voida varmuudella sanoa kumpi säilyy paremmin. 
Vastaajista kaksi puolestaan näki, että säilyvin on mustesuihkuprintti. 
Makkosen (2010, 170) tutkimuksessa ammattikuvaajat kokivat nuor-
ten näkemyksistä poiketen digikuvan yleisemmin pidempään säilyvänä 
kuin filmikuvan. Ammattikuvaajat näkivät filmikuvan säilyvän 10-500 
vuotta ja digitaalisen kuvan 3-1000 vuotta (emt.). 

Nuorten yleisimmin esittämä syy filmikuvan paremmalle säilymiselle 
oli negatiivin fyysisyys ja toisaalta erilaiset digitaalisen kuvan säilyt-
tämiseen liittyvät epävarmuustekijät. Digitaalisen kuvan säilyvyyden 
haasteeksi koettiin yleisimmin tietokoneiden ja kovalevyjen epävar-
muus tallennusalustoina. 

“Pidän filmikuvaa paremmin säilyvänä, sillä filmistä tuleva ta-
vara on käsinkosketeltavaa ja sen voi arkistoida konkreettiseen 
kansioon”

“Koneet ovat arveluttavia, kaatuvat helposti ja kadottavat tie-
dostoja (käynyt minulle muutamaan otteeseen).”

“Bitit on katoavia, ja häviävät väistämättä jos niitä ei tasaisin 
väliajoin huolla ja kopioi. Hyvin vedostetut kuvat säilyvät jopa 
satoja vuosia. Ei tässä ole mitään epäselvää.”

“Paperikuva kestää isältä pojalle piironginlaatikossa. Digikuvan 
katoamiseen ei tarvita kuin ylijännitepiikki.”

Suurin osa vastaajista koki digi- ja filmikuviensa säilyvyyden yhtä 
tärkeänä, mutta digitaalisten kuvien arkistointi koettiin haasteellisem-
maksi. 
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”Olen itse maailman huonoin pitämään digiarkistojani missään 
järjestyksessä, joten sieltä häviää silloin tällöin tavaraa, mutta 
negatiivit voi pitää yhdessä paikassa.”

“Vaatii mm. rahaa ja hyvää järjestelykykyä saada digikuvat 
turvallisesti useampiin eri tallennuspaikkoihin..tekniikkaan ei 
voi luottaa. Negatiivit sen sijaan vain ovat.”

tietokoneet/kovalevyt ovat epävarmoja tallennusalustoja(17)
digikuvista pitää olla varmuuskopiot (7)
digikuvien formaatit muuttuvat ja kuvia pitää päivittää (6)
digiarkistoa ei jakseta ylläpitää hyvin (5) 

digitaalinen kuva on loputtomasti monistettavissa (3)
digitaalisia kuvia voi tallentaa nettiin/pilvipalveluihin (3)

H a a s t e e t

H y v ä t  p u o l e t

filmin säilymiseen vaikuttavat säilytysolosuhteet (7)
negatiiville voi käydä jotain (3)

H a a s t e e t

kuvat ovat fyysisiä (7)
filmikuvan voi skannata, jolloin se on kummassakin muodossa (6)
filmikuva on arvokas, joten se arkistoidaan huolellisemmin (3)

H y v ä t  p u o l e t

Kaavio 5. Tutkittavien käsityksiä analogisten ja digitaalisten kuvien säilytyk-
sestä. Suluissa ilmoitettu ilmaisun toistuvuus 46 vastauksen aineistossa.

D I G I T A A L I S E N  K U VA N  S Ä I L Y T Y S

A N A L O G I S E N  K U VA N  S Ä I L Y T Y S
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Moni näki filminegatiivin hyvänä puolena sen muunnettavuuden digi-
taaliseen muotoon. Näin kuvat säilyvät varmimmin. Digitaalisen kuvan 
säilyvyyttä tukevana ominaisuutena nähtiin puolestaan sen loputon mo-
nistettavuus ja mahdollisuus säilyttää kuvia netin kautta esimerkiksi 
pilvipalveluissa.

 “Negatiivit säilyvät hyvin, kun niitä pitää oikein ja negatiivit 
voi skannata digitaaliseen muotoon, jolloin säilyvyys on vähin-
tään yhtä hyvä, kuin digikuvalla.”

“Digikuvat voi tallentaa nettiin, jolloin ne säilyy, vaikka koko 
oma kämppä palaisi.”

Vaikka moni piti kuvien säilyvyyttä tärkeänä, niin viittä kyselyyn vas-
tannutta ei tuntunu haittaavan, vaikka osa kuvista häviäisikin. 

” Välillä olen jopa haaveillut, että kovalevyni hajoaisi, pääsisin 
eroon kaikista turhista tiedostoista.”

“Elämme liian täyteen tuotetussa maailmasta ja kuvan on hyvä 
välillä tehdä tilaa toiselle.”

4.2.8 Yhteenveto 
Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että koululla ja perheellä on filmiku-
vaamista tukeva rooli. Moni oli saanut ensimmäisen tai/ja nykyisen 
kameransa joltakin perheenjäseneltä. Lisäksi muutama kertoi käyt-
täneensä ensimmäisen kerran filmikameraa koulussa ja osa mainitsi 
lainanneensa koulusta kameraa. Koululla näytti olevan merkitystä myös 
pimiötyöskentelyn mahdollistajana, sillä moni kertoi kehittävänsä ja 
vedostavansa itse kuvia nimenomaan siksi, että siihen on koulussa mah-
dollisuus. 

Tutkimuksen kenties mielenkiintoisimmat tulokset syntyivät pyydet-
täessä tutkittavia kuvailemaan digitaalisen ja analogisen menetelmän 
eroja. Tulokset on esitetty kaavioissa 2-3 sivuilla 52-53. Tutkittavat 
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kuvailivat digitaalista kuvaamista helpoksi, nopeaksi ja halvaksi. 
Analoginen menetelmä miellettiin puolestaan vaikeaksi, hitaaksi ja 
kalliiksi. Moni mainitsi, että filmille kuvatessa kuvia on käytössä vain 
rajallinen määrä, eikä kuvaa näe heti – digitaalisessa kuvaamisessa ti-
lanne on päinvastoin. Digikuvaamisessa kuvien rajaton määrä näytti 
johtavan jossain määrin ajatuksettomaan räpsimiseen kun analogisessa 
kuvaamisessa kuvien rajallisuus ja kuvaamisen haasteellisuus puoles-
taan kannustivat harkitsemaan ja keksittymään. Jopa 27/46 vastaajasta 
mainitsi harkitsevansa/miettivänsä filmille kuvatessa enemmän. Ehkäpä 
tästä johtuen moni myös koki, että filmille kuvatessa turhia kuvia syntyy 
vähemmän. 

Filmikuvassa yleisimmin mielyttivät sen sävyt, rae ja fyysisyys. 
Mieltymys filmikuvan esteettisiin ominaisuuksiin näkyi myös siinä, että 
63% vastanneista oli yrittänyt muokata digitaalisesta kuvasta filmiku-
van näköistä. Vastaajat kuvailivat filmikuvaa enemmän ja sitä kuvailtiin 
pääasiassa positiivisin ilmaisuin, kun digitaalista kuvaa kuvailtiin huo-
mattavasti vähemmän ja negatiivisemmin, yleensä sen digitaalisuuden 
kautta. Digitaalisen kuvan mainittiinkin olevan mm. koodia ja koneen 
tulkinta. 

Tutkittavat kuvaavat filmille yleisimmin taideprojekteja tai omia pro-
jekteja. Lisäksi moni tutkittava kertoi käyttävänsä filmiä arkipäivän 
dokumentoivaan kuvaukseen ja tilanteissa joissa ei ole kiire. Työ- ja 
koulutehtävät suuri osa mainitsi kuvaavansa digitaalisesti. 

Tuloksista kävi ilmi, että suurin osa vastaajista kehittää ja/tai vedostaa 
kuvat itse, ainakin toisinaan. Tutkittavat kehittivät ja vedostivat yleen-
sä lähinnä mustavalkokuvia, koska siihen oli koulussa mahdollisuus. 
Kysyttäessä nuorten pimiötyöskentelystä tutkittavista 17/46 mainitsi 
skannaavansa kuviaan. Oletettavasti kuvansa skannaavien määrä on 
kuitenkin suurempi ja tämä olisi luultavasti tullut esille, jos kyselyssä 
olisi ollut erillinen kysymys kuvien skannaamisesta. 

Kyselyssä nuoria pyydettiin myös esittämään käsityksiä siitä, miksi 
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nuoret kuvaavat yhä filmille. Yleisimpiä vastauksia on esitetty kaavi-
ossa 4. sivulla 65. Yleisin vastaus, jonka esitti tutkittavista 15/46,  liittyi 
ajatukseen, että filmille kuvaaminen on muodikasta. Muoti-ilmiön näh-
tiin liittyvän mm. Lomo-, vintage- ja retroilmiöiden suosion kasvuun ja 
hipsteri-kulttuuriin tai yleisimmin alakulttuureihin.

Enemmistö kyselyyn osallistuneista piti filmikuvaa digitaalista kuvaa 
paremmin säilyvänä. Ainoastaan kolme henkilöä koki digitaalisen ku-
van säilyvän paremmin. Filmikuvan nähtiin säilyvän paremmin muun 
muassa fyysisyytensä vuoksi. Lisäksi tutkittavista 17/46 koki digitaaliset 
laitteet epävarmoiksi talennusalustoiksi. Kuvien säilyvyyteen liittyviä 
näkemyksiä on esitetty kaaviossa 5 sivulla 72. Pääasiassa nuoret pitivät 
kuvien säilyvyyttä tärkeänä asiana, mutta muutamaa ei tuntunut hait-
taavan, vaikka kuvia häviäisikin. 

Tutkimuskysymykseen “Miksi alle 30-vuotiaat valokuvausta opiske-
levat henkilöt kuvaavat filmille?” löytyi siis monenlaisia vastauksia ja 
näkökulmia. Taustalla näytti vaikuttavan perheen ja koulun merkitys 
toimintaa tukevina ja mahdollistavina instituutioina. Lisäksi todettiin, 
että monet kuvaajista pitivät filmille kuvaamisen prosessista ja filmiku-
vista monista eri syistä. Filmikuvaus näytti soveltuvan erityisesti omien 
projektien ja taidekuvien toteuttamiseen. Lisäksi tuotiin esille ajatus 
siitä, että filmikuvaaminen on jossain määrin muodikasta. Filmikuvan 
nähtiin myös säilyvän paremmin ja nuoret pitivät kuvien säilyvyyttä tär-
keänä tekijänä. Seuraavassa osiossa siirrymme tarkastelemaan nuorten 
suhtautumista valokuvauksen digitalisoitumiseen.
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4.3 Ajatuksia valokuvauksen 
digitalisoitumisesta

4.3.1 Digitalisoitumisen myötä ki lpai lu on 
koventunut

“Digikuvauksen suosion myötä jopa vauvat ovat voittaneet 
kuvauskilpailuja ja 10- vuotiaalla saattaa roikkua Mark2 kau-
lassa”

Nykyään yhä useammalla suomalaisella on mahdollisuus hankkia tek-
nisesti laadukkaat kuvat mahdollistava kalusto. Tämän lisäksi lähes 
kaikista matkapuhelimista löytyy kamera. Tilastokeskuksen (2009) 
tutkimuksen  mukaan “[d]igitalisoituminen ja kännykkäkamerat 
ovat lisänneet ja demokratisoineet valokuvaamista“. Valokuvauksen 
demokratisoituminen ei ole kuitenkaan uusi ilmiö. Valokuvaus alkoi 
siirtyä ammattilaisten ja vakavien harrastajien käsistä koko kansan 
aktiviteetiksi jo 1800-1900-lukujen vaihteessa, kun Kodak alkoi tuoda 
markkinoille yhä edullisempia kameroita (Sarvas & Frochlich 2011, 47). 
Valokuvauksen digitalisoituminen on kuitenkin edistänyt tätä kehitys-
tä entisestään. Ilmiö näkyy myös valokuvaharrastajien määrässä. Kun 
vuonna 1999 18% väestöstä harrasti valokuvausta, niin vuonna 2009 
jopa 27% suomalaisista oli valokuvauksen harrastajia. Yhteiskunnan ka-
meraistuminen ja harrastajien määrän kasvu, yhdistettynä sosiaalisiin 
kuvanjakopalveluihin, on lisännyt kilpailua alalla. 

Valokuva-alan opiskelijoille teettämässäni kyselyssä tiedusteltiin hei-
dän suhtautumistaan ammattimaisten kameroiden halventumiseen. 
Vastaajista suuri osa koki kameroiden halventumisen positiivisena 
asiana. Osa piti hyvänä valokuvaamisen demokratisoitumista ja muu-
tama näki, että kameroiden halventuminen on hyvä asia nimenomaan 
harrastajien näkökulmasta. Jotkut kuitenkin iloitsivat myös ammatti-
laiskuvaajan hankintojen edullistumisesta. 
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“Siitä vaan, mahtava harrastus, ja hienoa että saadaan ihmiset 
kiinnostumaan alasta.”

“Minusta se on mahtavaa, kaikilla on mahdollisuus toteuttaa 
itseään.”

Kameroiden halventumisen kääntöpuolena nähtiin yleisimmin kuvan 
ja kuvaajan arvostuksen lasku, kilpailun koveneminen, sekä toimeen-
tulon saannin vaikeutuminen. Tämä kiteytyy hyvin kahden vastaajan 
toteamuksiin: 

“Harmillista, että valokuvauksen arvostus on kadonnut, sillä 
kuka vain pystyy tekemään työn. Hääkuvauksessa monesti 
tullut vastaan, että ihmiset eivät halua maksaa, koska Esko-
enollakin on järkkäri.”

”yhä useammin näkee, kuinka harrastelijakuvaajat myyvät itse-
ään eteenpäin valokuvaajina ja polkevat hintoja markkinoilla.”

Vastaavanlaisia näkemyksiä nostivat esille myös Makkosen haas-
tattelemat ammattikuvaajat. Eräs ammattilaisista oli todennut, että: 
”vähentyneet valokuvaustyöt ovat jakaantuneet entistä useammille.” 
Makkosen haastateltavat näkivät myös valokuvan ja valokuvaajien ar-
vostuksen muuttuneen. (2010, 166-172.)

Tähän tutkimukseen osallistuneiden nuorten kuvaajien useimmin esit-
tämä näkemys kuitenkin oli, että hyvä kamera ei tee ammattilaista. Yhtä 
yleinen oli ajatus siitä, että ammattilaisella on näkemystä tai silmää, 
jotain sellaista, mikä erottaa hänet amatööristä. Osa näki, että koulutus 
on nimenomaan se erottava tekijä ja jotkut ilmaisivat että harrastajan ja 
ammattilaisen ero punnitaan lopputuotteen laadussa. 

“Kalustoa voi hankkia, mutta ammattitaitoa ei tule paketissa 
mukana.”

“Olen aika vahvasti sitä mieltä, että koulutus karsii kyllä jyvät 
akanoista eli ne, joilla on todella silmää alalle”
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“Ammattilaisella on aina se näkemys ja kokemus sekä taito, jos 
sitä ei ole, vaan ammattilaisuus pohjaa vain hyvään tekniseen 
osaamiseen... ei kyllä silloin ole kovin hyvä ammattilainen.”

Useiden tutkijoiden ja alan toimijoiden mukaan valokuva-ala on digi-
talisoitumisen myötä kohdannut valtavia haasteita. Aalto-yliopistossa 
tutkijana toimivan Tarmo Toikkasen (2012) mukaan valokuvan digi-
talisoituminen ja kameroiden halventuminen on johtanut ilmiöön, 
jota hän kutsuu valokuvauksen disruptiiviseksi innovaatioksi. Halpojen 
kameroiden ohella kuvien helppo jakaminen internetissä ja kuvien il-
maisen käytön mahdollistavat Creative Commons-lisenssit ovat  luoneet 
työkseen alaa harjoittaville haastavan tilanteen. Hänen mukaansa jo pel-
kästään Flickr-kuvapalvelussa on yli 200 miljoonaa valokuvaa avoimella 
Creative Commons -lisenssillä, joista yli 60 miljoonaa mahdollistaa 
kuvan kaupallisen käytön. Lehdet käyttävät ilmaisia tai halpoja kuvia 
ja valokuvalla tienaaminen on muodostunut entistä vaikeammaksi. 
(Toikkanen 2012).

Myös Alanen (2010) mainitsee, että lehdet ovat vähentäneet kuvaajia 
ja lehtikuvaajien uutena haasteena ovat lukijan kuvat. Lukijan kuvia 
Alasen mukaan tuottaa: “uusi ’ammattiryhmä’, joka ajaa jopa taksilla 
tai mopolla kohteiden perässä ja seuraa vaikkapa hätäkeskusten tie-
donantoja.” Toimituksen nopeus, sekä kuvien aitous ja edullisuus ovat 
nousseet kuvan laatua tärkeämmiksi tekijöiksi tai kuten Rubinstein ja 
Sluis (2008, 10) kirjoittavat: ”Being in the right place with the right 
phone is now enough to make you a photojournalist”. Myös Williams 
(2009, 131) tuo uuden kansalaisjournalismin esille. Williams näkee, että 
amatöörikuvaajat loistavat juuri tällä valokuvauksen alueella osittain 
siksi, että kuvien huonolaatuisuuden katsotaan viestivän autenttisuudes-
ta. Alasen (2010) mielestä lukijan kuvat uhkaavat eniten nimenomaan 
freelancer-kuvaajien asemaa. 

Disruptiivinen innovaatio on Toikkasen (2012) mukaan ajanut kuvaa-
jat valinnan eteen. Heidän täytyy erikoistua, uudistua, tarjota jotain 
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erityisen kattavaa ja laadukasta tai siirtyä syrjään. Moni tutkimukseen 
osallistuneista opiskelijoista vaikutti olevan tietoinen tästä. Samaan ai-
kaan osa kuitenkin oli toiveikas sen suhteen, että hyville kuville on aina 
kysyntää.

” Pitää hallita enemmän kuin ennen, jotta on kilpailukykyinen 
kuvaaja.”

“- - jos haluaa toimia ammattilaisena tai nousta esiin hyvänä 
valokuvaajana, on pakko tehdä jotain uutta tai olla jotenkin 
erityisen hyvä.”

 “- - uskon, että laadukkaalle lehtikuvalle ja taidekuvalle tulee 
olemaan aina tilausta, vaikka kilpailukin tulee kovenemaan.”

Muutama nuori kuvaaja ilmaisi huolenaiheensa siitä, että koulutus ei 
välttämättä vastaa alan uusiin haasteisiin.

“Valokuvaajan rooli on muuttunut aika radikaalisti, enkä ole 
ihan varma onko koulutus alalle pysynyt tässä muutoksessa 
mukana.”

Vuonna 2009 British Journal of Photographyn toimittaja Simon 
Bainbridge herätti Iso-Britanniassa kohua kirjoituksellaan, jossa hän 
esitti että valokuvaajaksi valmistuvilla ei ole juuri mitään mahdollisuutta 
työllistyä, sillä hyviä kuvaajia on aivan liikaa suhteessa nykymarkki-
noiden kokoon. Lisäksi Bainbridge näki, että valmistuvat opiskelijat 
eivät ole tarpeeksi tietoisia tästä ja että opettajilla olisi moraalinen vel-
vollisuus tuoda sinisilmäiset nuoret todellisuuden tasalle. Bainbridgen 
ajatuksia kommentoivat lukuisat opettajat. Photographies lehden artik-
kelissa “Identity crisis” Anne Williams (2009) myöntää Bainbridgen 
olevan osittain oikeassa, mutta ei näe tilannetta yhtä lohduttomana ja 
pohtii, miten valokuvakoulutus voisi valmistaa nuoria paremmin tämän 
päivän haasteisiin. 

Seppäsen ja Väliverrosen (2012) Mediayhteiskunta teoksessa media-alan 
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kriisille on omistettu oma kappale - Luovan pätkätyön tekijät. Heidän 
mukaansa media-alan työntekijöiden ammatinkuva on muuttunut: 
”Pitkistä, vakaista ja taloudellisesti turvatuista työsuhteista on siirryt-
ty yhä enemmän pätkätöiden ja itsensä työllistämisen kulttuuriin” ja 
”[t]ämä koskee erityisesti nuoria”. Muutos mahdollistaa luovemmat 
työympäristöt, mutta vaatii media-alan työntekijöiltä monenlaisia 
ominaisuuksia. Seppänen ja Väliverronen esittelevät asiaa tutkineen 
Rosalind Gillin havaintoja. Gillin mukaan media-alan työntekijöiltä 
vaaditaan nykyään mm. omistautumista, yrittäjähenkisyyttä, valmiutta 
itsensä markkinointiin, ja epävarmuuden sietokykyä. Työhön kuuluu 
olennaisesti myös ”itsensä jatkuva päivittäminen” ja ”omaehtoinen opis-
kelu” ja kiitoksena tästä kaikesta seuraa useimmiten ”pitkät työajat” ja 
”suhteellisen matala palkka”. Gillin mukaan tutkinto ei takaa tarvittavia 
taitoja ja kaiken kukkuraksi kerran opitut taidot vanhenevat nopeasti 
tekniikan kehittyessä vauhdilla. (Seppänen ja Väliverronen 2012, 154.) 

Tämän tutkimuksen aineistossa yksi vastaajista esittikin hieman muusta 
aineistosta poiketen, että:

“Ei mikään tutkinto edellytä että olet parempi kuin “amatööri-
ammattivalokuvaaja”, asioita voi oppia itseopiskelun kautta.”

Myös Pitkänen (2011,12) pohtii onko ammatilla tulevaisuutta vai 
ovatko tulevaisuuden valokuvaajat “media-ammattilaisia”, joille digi-
taalinen valokuvaus on vain yksi osa ammattitaitoa. Hän näkee, että 
kynnyskysymykseksi valokuvan itsenäisen aseman säilymiselle muo-
dostuu se, pystyykö valokuva ylläpitämään uskoa sen todistusvoimasta. 
Valokuvalla on perinteisesti ajateltu olevan ”pyyteettömämpi ja siksi 
täsmällisempi suhde näkyvään todellisuuteen kuin muilla kuvallisen 
jäljentämisen tuotteilla” (Sontag 1984, 12). Lister (2009a, 316) kuvailee 
miten valokuvan totuusvoiman katoaminen herätti varhaisessa digitali-
tosoitumista puivassa keskustelussa paljon huolenaihetta, mutta katsoo 
huolenaiheen kohdistuneen väärään asiaan, sillä valokuva on pystynyt 
säilyttämään todistusvoimansa. Samaan johtopäätökseen ovat tulleet 
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Bate (2009, 156), Rubstein ja Sluis (2008, 11), sekä Mika Elo (2005, 47). 
Mutta riittääkö pelkkä kuvan todistusvoima elättämään valokuvaajia, jos 
tekninen kehitys mahdollistaa kuvaamisen ilman kuvaajaa tai vähintään 
kuvaamisen ilman ammattitaitoista kuvaajaa? Entä mikä on kuvan to-
distusvoiman merkitys mainoskuvan ja taidekuvan maailmassa?

Pessimistisistä visioista poiketen Alanen (2010) esittää Tilastokeskuksen 
julkaisussa että valokuvaamot ovat vahvassa kasvussa ja ilmaisee, 
että:“[m]ullistuksen kohteena olleen alan pärjääminen näin hyvin on 
kiinnostavaa.”. Kuvaamoja perustettiin vuosia 2005-2009 suhteellisen 
paljon ja Alasen mukaan valokuvaamot ovat “vahvasti erikoistuneita”. 
Koulukuvaus on muutaman vuoden vanhojen tilastojen valossa vakaalla 
pohjalla, kun taas mainoskuvauksen puolella “erityisesti alemman laatu-
tason kuvien hinta on laskenut selvästi digikumouksesta lähtien.” Eräs 
tähän tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista tiivistikin osuvasti:

”vähemmän ammattitaitoa vaativat keikat ovat todennäköisesti 
vähentyneet koulutetummilta kuvaajilta”

Hyvä esimerkki tästä on Sauli Niinistön virallisesta presidenttikuvas-
ta syntynyt kohu. Amatöörikuvaajan ottama kuva oli monen mielestä 
tavattoman kehno.  Jos yhteiskuntamme kenties näkyvin instituutio ei, 
edes esimerkillisyyden nimissä, palkkaa ammattitaitoista kuvaajaa ot-
tamaan muotokuvaa, niin kuka sitten? 

4.3.2 Digitaalinen työskentely on nopeaa,  helppoa 
ja halpaa

“Voisi ajatella että digikuva on ammatti ja filmikuva harrastus”

Digitaalisen kuvaamisen hyödyt nousivat esille kysyttäessä, millaisissa 
tilanteissa tutkittavat käyttävät digitaalista kameraa ja toisaalta myös 
tiedusteltaessa heidän suhtautumistaan työskentelyyn tietokoneella. 
Lähes puolet vastanneista ilmoitti kuvaavansa työtehtävät digitaalisesti. 
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Ainoastaan muutama mainitsi kuvaavansa toisinaan työtehtäviä filmille.  
Digitaalisella kameralla kuvattiin usein myös koulutehtävät, studioku-
vat, kiireiset toimeksiannot, suuria kuvamääriä edellyttävät kuvaukset, 
sekä filmille haastavat kuvaustilanteet, kuten hämärässä valaistuksessa 
otettavat kuvat. 

“Työasioissa kuvaan digikameralla sen helppouden, nopeuden 
ja hinnan takia.”

“Suosin digiä kiireellisessä, ja paljon kuvausta vaativissa tilan-
teissa.”

“Käytän digitaalista kameraa lähinnä koulu- ja kaupallisissa 
töissä ja studiossa.”

Digitaaliseen kuvaamiseen yleisimmin liitetyt positiiviset piirteet olivat 
helppous, nopeus ja edullisuus. Tietokoneella työskentelyä luonnehdit-
tiin puolestaan yleisimmin helpoksi ja luontevaksi. Muita tietokoneella 
työskentelyyn liitetyviä ilmaisuja olivat: hauskuus, turvallisuus ja edul-
lisuus. 

“Tietokoneella tekeminen on minulle luonnollista. 21- vuotiaa-
na olen kutakuinkin kasvanut tietokonemaailmaan ja tottunut 
tekemään monet prosessit sillä.”

“Nopeampaa, halvempaa ja helpompaa kuin pimiössä ährää-
minen.”

“Olen tottunut työstämään kuvani koneella. En voisi kuvitella-
kaan, että edelleen kaikki kuvat tehtäisiin pimiössä. Se on liian 
aikaa vievää sekä ympäristöä kuormittavaa.

Makkonen (2010, 188-189) sai samankaltaisia tuloksia haastatellessaan 
20 ammattivalokuvaajaa, jotka luonnehtivat digitaalista työnkulkua 
nopeaksi, helpoksi ja hallittavaksi. Makkosen haastateltavien mukaan 
digitalisoitumisen mukana tuoma merkittävin käytännön muutos oli 
työvaiheiden nopeutuminen. Nopeuteen liittyi: kuvan tarkistettavuus 
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heti, kuvan käsiteltävyys heti, sekä mahdollisuus toimittaa kuva välit-
tömästi. Makkosen (2010,169) yli sadasta kyselyvastauksesta kävi ilmi 
myös se, että pimiötyöskentelystä luopuminen oli koettu mielekkääksi 
mm. siksi että digitalisoitumisen myötä on mahdollista työskennel-
lä valossa. Makkosen kyselyyn vastanneet olivat kuitenkin kokeneet 
kielteiseksi digitalisoitumisesta seuranneen lisääntyneen tietokonetyös-
kentelyn ja työtahdin kiihtymisen. (emt).

Opiskelijoiden kyselyvastauksissa koneella työskentelyn huonoiksi 
puoliksi nähtiin mm. työskentelyyn liittyvät terveysongelmat, joista 
yleisimmin mainittiin niska-, selkä- tai hartiakivut. Osa vastanneista 
koki nimenomaan istumisen rasittavana. Jotkut kertoivatkin pyrkivänsä 
miminoimaan tietokoneella työskentelyn määrän tekemällä suurimman 
osan työstä kuvausvaiheessa tai luomalla tehokkaan työnkulun. 

“valokuvaaja istuu nykyisin saman verran tietokoneella kuin 
kuvaa. - - Itselläni on hartiakipuja jo nyt. Ja välillä se on todella 
puuduttavaa istua pitkään ja työstää kuvia.”

“Yritän tehdä suurimman osan työstäni kuvausvaiheessa, jol-
loin koneella ei tarvitse niin paljoa säätää ja vääntää.”

Tietokoneen huonoksi puoleksi koettiin myös sen passivoiva vaikutus. 
Osa koki, että tietokoneella keskittyminen herpaantuu, koska sillä saat-
taa alkaa tehdä muita asioita.

“Tietokoneella tehdään niin paljon muutakin, on helppo alkaa 
kuvankäsittelyn lomassa vastailemaan sähköposteihin tai se-
lailemaan facebookia ja aikaa kuluu eivätkä kuvat edisty mi-
hinkään.”

Kysyttäessä suhtautumista tietokoneella työskentelyyn, osa vastaajista 
mainitsi nauttivansa kuvankäsittelystä. Kuvankäsittelyn mahdollisuu-
det nähtiin rajattomina ja tärkeäksi koettiinkin kyky “lopettaa ajoissa”. 
Eräs vastaajista koki huonona puolena “korjaan ton sitten jälkeen-
päin koneella”-ajattelun, kun taas toinen piti hyvänä puolena sitä, että 
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koneella huononkin kuvan saattaa pystyä pelastamaan jälkikäteen. 

“Photoshopin myötä mahdollisuudet ovat rajattomat. On ehkä 
entistä tärkeämpää osata lopettaa ajoissa.”

“Nautin kuvan muokkaamisesta, sillä se on rentouttavaa ja on 
mielenkiintoista nähdä miten kuva muuttuu säätöjä tekemällä.”

4 . 3 . 3  O n k o  k a m e r o i d e n  k e h i t y k s e s s ä  mu k a n a 
pysyminen tärkeää?
Kohderyhmä jakautui kahtia kun kysyttiin, onko digitaalisten kame-
roiden kehityksessä mukana pysyminen tärkeää.  Vastaajista 15/46 koki 
kehityksessä mukana pysymisen tärkeänä ja lähes yhtä moni 11/46 il-
maisi, että ei kokenut sitä tärkeäksi tai kiinnostavaksi.

“En ole juurikaan kiinnostunut tekniikasta, en siis myöskään 
kameroiden kehityksestä.”

“Alalla on hyvä pysyä kehityksessä mukana.”

Kehityksessä mukana pysymisen tärkeyttä korostavat näkivät kame-
roiden kehityksen seuraamisen olennaisena osana ammattitaitoa. 
Kameroiden kehityksessä mukana pysyminen ei joidenkin vastaajien 
mukaan kuitenkaan edellytä aina uuden kameran ostamista, vaan se voi 
olla myös pelkkää kehityksen seuraamista. 

“Ammattilaisen on hyvä pysyä kuvioissa/uudistuksissa mukana 
ja ainakin seurata muutoksia vaikkei päivittäisikään juuri sii-
hen uusimpaan mahdolliseen pimeäkuvausominaisuuksiltaan 
vähän parempaan tai enemmän pikseleitä omaavaan kennoon.“

Moni koki kehityksessä mukana pysymisen haasteelliseksi. Osalle raha 
oli kynnyskysymys. Haasteelliseksi mukana pysymisen kokivat myös 
vastaajat, jotka ilmaisivat etteivät ole kiinnostuneita tekniikasta. 
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“Kehityksessä ei ole opiskelijana mahdollisuutta pysyä perässä, 
eikä ole varaa tuhlata opintolainaa kalustoon, joka on valmis-
tuttua jo vanhentunut.”

“Uran kannalta olisi hyvä pysyä kehityksessä mukana, mutta 
koen sen kyllä ehkä hieman haasteelliseksi, koska en ole kos-
kaan ollut erityisen kiinnostunut kameratekniikasta”

Osa koki että uusia kameroita tulee liian tiheään markkinoille ja hyvin 
yleinen aineistosta esille nouseva näkemys liittyi siihen, että kehitys ei 
saisi olla itseisarvo.  Tärkeintä on, että kamera palvelee käyttäjän tar-
peita. Uutta kameraa ei vastaajien mielestä kannatakaan ostaa turhien 
lisäominaisuuksien vuoksi. Moni ei myöskään nähnyt ongelmallisena 
sitä, että käyttää itse vanhaa kameraa. 

“On hienoa että kameroita kehitetään, mutta uusia malleja 
tuodaan markkinoille liian usein. Monesti uudessa mallissa ei 
ole edelliseen edes kovin paljon eroa.”

“Usein kehitys, mennessään yli tai väärään suuntaan, muut-
tuu itsetarkotuksesti, jolloin kuvasta häviää kaikki mitä katsoa. 
Siitä tulee valokuvan karikatyyri.”

“Jos itsellä on kamera, jolla pärjää ja pystyy tekemään sitä, 
mitä tahtoo tehdä ei tarvetta päivittämiseen ole.”

4.3.4 Hauska ja ärsyttävä Instagram 
Suomalaisista 49% on älypuhelin omassa käytössä ja esimerkiksi 
25-34-vuotiaiden ryhmässä 69% omistaa puhelinta muisuttavan pien-
tietokoneen (Tilastokeskus 2012). Älypuhelimiin liittyvät olennaisesti 
niissä käytettävät sovellukset. Sovellus on jonkin tahon julkaisema ohjel-
ma, jolla puhelimen käyttäjä voi pelata, ottaa kuvia tai vaikkapa tarkistaa 
kartasta sen hetkisen sijaintinsa.

Hipstamatic ja Instagram ovat kamerasovelluksia, joiden avulla 
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älypuhelimella otettuun kuvaan voi liittää muokkauksia. Muokkaus 
saattaa olla vaikkapa Polaroid-kuvan tunnelmaa henkivän värimaailman 
ja valkoisen kehyksen lisäys kuvaan. Usein lopputulos viittaa kauniisti 
ikääntyneeseen kuvaan. Instagram on myös sosiaalinen sovellus, sillä 
Instagram-kuviaan voi jakaa yhteisöllisesti internetissä ja se on vah-
vasti linkittynyt aikamme suosituimpaan sosiaaliseen sovellukseen, 
Facebookiin. 

Hipstamatic ja Instagram  löytyvät  Applen vuonna 2012 julkaisemalta 
kaikkien aikojen suosituimpien sovellusten listalta. Instagram löytyy 
myös Android-käyttöjärjestelmää hyödyntävien puhelinten suosittujen 
sovellusten listan kärjestä. Amerikkalainen tutkija Nathan Jurgenson 
(2011) pohtii essessään The faux-vintage photos syitä älypuhelinten 
“teko-vintage” kuvia tuottavien sovellusten suosioon. Hänen mukaansa 
suosion takaa: (1)se että älypuhelin on aina mukana, (2) mahdollisuus 
jakaa kuvat internetin välityksellä ja (3) entistä helpompi kuvanmuok-
kaus. 

Jurgenson (2011) pohtii esseessään myös filmikuviin viittaavan estetii-
kan yhteyttä sovellusten suosioon. Hänen mukaansa fyysisen filmikuvan 
näköisyyden imitointi naarmuineen ja roskineen liittää kuviin perintei-
sesti filmikuviin assosioituvia nostalgiasävytteisiä ajatuksia aitoudesta, 
sekä yksittäisen kuvan ainutlaatuisuudesta ja tärkeydestä. Nimenomaan 
se, että kuvat pyrkivät fyysisyyteen, vaikka se onkin valheellista, on 
Jurgensonin mukaan taannut sovellusten suosion. Jurgenson näkee, 
että kuviin lisätyt filtterit asettavat kuvat myös tiettyyn visuaaliseen 
traditioon. Sumuisesta ja epäterävästä kuvasta tulee enemmän kuin 
vain hetken dokumentti, filtterit tekevät kuvista luomuksia – taidetta.  
(Jurgenson, 2011).

Toteuttamassani tutkimuskyselyssä opiskelijoilta tiedusteltiin heidän 
suhtautumistaan Instagramin ja Hipstamaticin kaltaisiin sovelluksiin, 
jotka lisäävät kännykällä otettuun kuvaan filmikuvan näköisyyttä mat-
kivia efektejä. Vastaajista selvä enemmistö ei käytä näitä sovelluksia. 
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Heistä osa mainitsi syyksi sen, ettei omista älypuhelinta. Kaikilla tut-
kittavilla tuntui kuitenkin olevan jonkinlainen näkemys sovelluksista: 
28% suhtautui sovelluksiin jollain tapaa negatiivisesti, kun 15% ilmaisi 
niistä positiivia ajatuksia. Vastaajista 28%:n näkemys oli neutraali ja osa 
ilmaisi sovelluksista ristiriitaisia ajatuksia. 

”En käytä. Ne kummastuttavat minua. Myönnän kokeneeni 
myös lievää ja ei-niin lievää ärsyyntymistä. ”

”Käytän Instagram-ohjelmaa ”leikkimielisen taiteen” tekemi-
seen ja jakamiseen. Kyseisten ohjelmien suuri vastustus lähinnä 
huvittaa. Ihmiset ajattelevat turhan vakavasti.”

Sovelluksissa koettiin yleisimmin positiivisiksi ominaisuuksiksi 
hauskuus ja se, että filtterit tekevät kuvasta jollain tapaa paremman. 
Positiivisesti suhtautuvat kuvailivat applikaatioita ja niiden tuottamia 
kuvia mm. helpommin lähestyttäviksi, pehmeiksi, siedettävämmiksi, 
hauskoiksi ja tunnelmallisiksi. 

“Instagramilla on paikkansa maailmassa, kuvat näyttävät huo-
mattavasti paremmalta kuin ilman instagramia”

Kuva 7. Instagram-sovelluksella otettuja kuvia.
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”kyllähän ne ihan hauskaa jälkeä tekevät”

Negatiivisiksi ominaisuuksiksi koettiin yleisimmin se, että filttereistä 
tulee helposti itseisarvo ja kuvan ainut sisältö. Osa negatiivisesti appli-
kaatioihin suhtautuvista myös koki, että filtterit saavat kuvan näyttämään 
huonommalta. Negatiivisesti suhtautuvien vastauksissa applikaatioita 
ja niiden tuottamia kuvia kuvailtiin säälittäviksi, karmeiksi, feikkeiksi, 
muovisiksi, turhiksi, ärsyttäviksi, liioitelluiksi ja tylsiksi. 

“En erityisemmin pidä niistä, koska efektit ovat yleensä liioi-
teltuja ja kaamean näköisiä; ihmiset myöskin alkavat kuvitella 
että mikä tahansa kuva näyttää hienolta jos siihen lyödään 
päälle tietynlainen käsittely ja kuvien sisällön tärkeys unohtuu 
täysin.”

”Olen hitusen ärsyyntynyt Instagrammiin ja muihin sovelluk-
siin, kun niillä tehtyjä kuvia tuntuu tulevan joka suunnasta.”

Yleisin neutraali ajatus oli, että ”kukin valitkoon itse käyttääkö vai ei”. 
Osa myös ilmaisi olevansa kiinnostunut ilmiöstä. Muutama vastanneista 
kommentoi ilmiön olevan ohimenevä villitys. Jurgenson (2011) on sa-
moilla linjoilla todetessaan, että sovellusten kohtaloksi käy mm. kuvien 
liiallinen samankaltaisuus ja se, että kuvien estetiikka ei enää assosioi-
dukaan aitoihin vintage-kuviin vaan lähinnä älypuhelimiin. 

“Olin pitkään vastaan näitä hupsutuksia, mutta nykykantani 
on ehkä enemmänkin neutraali, jokainen tehköön miten lystää.”

”Sellaiset sovellukset tuntuvat olevan nyt muodissa ja yleistyes-
sään ne menettävät tehoaan.”

4.3 .5  Töi l leen voi  saada näkyvyyttä  sosiaa l isessa 
mediassa
Keväällä 2012 16-34-vuotiaista suomalaisista yli 80% oli rekisteröity-
nyt jonkin yhteisöpalvelun jäseneksi ja seurannut sitä. Hieman yli 50% 
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heistä ilmoitti seuraavansa palveluita päivittäin tai lähes päivittäin. 
(Tilastokeskus 2012) Myös tutkimukseen vastanneista nuorista hieman 
yli 80% ilmaisi käyttävänsä sosiaalisia yhteisöpalveluita. Ainoastaan 
yksi ilmoitti, ettei käytä sosiaalisia yhteisöpalveluita millään tapaa. 
Muutaman kertoessa lähinnä mielipiteitä, jäi heidän kohdallaan oma 
käyttötottumus epäselväksi.

Jurgensonin (2011) mukaan aikaamme maalaa sosiaalisen median myötä 
kehittynyt “dokumentoiva katse”, jossa nykyhetki nähdään tulevaisuu-
den menneenä, joka on mahdollista jakaa sosiaalisen median kautta. 
Valokuvat ovat olennainen osa tätä dokumentoinnin prosessia ja ehkä 
siksi monet vaikuttavatkin elävänsä elämää osittain kännykkäkameransa 
lävitse.  Jo vuonna 1977 ennen valokuvauksen digitalisoitumista Sontag 
puhui esteettisestä kulutushysteriasta ja ihmisistä, ”jotka tuntevat sisäis-
tä pakkoa valokuvata, muuttaa itse  kokemus tavaksi nähdä.” Sosiaalisen 
median aikana Sontagin lausahdus tuntuu entistä ajankohtaisemmalta.  

Tähän tutkimukseen osallistuneista nuorista 76% oli laittanut filmikuvi-
aan ja peräti 89% digikuviaan esille internetiin. Vain 9% ei ollut jakanut 
kuviaan lainkaan. Internet kuvien esittämisväylänä pitää sisällään yhtei-
söllisten palveluiden lisäksi myös portfoliot ja kotisivut. 

Sosiaalisten medioiden kohdalla kuvia ei jaettu yhtä yksimielisesti. Kun 
kuusi kyselyyn vastanneista kertoi jakavansa kuvia Facebookissa niin 
yhtä moni ilmoitti, ettei tee näin. 

“Olen aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, julkaisen jonkin 
verran omianikin kuvia Facebookissa ja blogissa, sekä seuraan 
mielelläni muiden kuvatulvaa”

”Ns. työkuvieni julkaisemisessa suhteeni sosiaaliseen mediaan 
on hyvin pidättyväinen. En ole vielä valjastanut Facebookia 
tähän käyttöön enkä ole myöskään julkaissut blogia kuvistani.”

Kuusi vastanneista ilmoitti pitävänsä blogia ja seitsemän nuorta ker-
toi seuraavansa blogeja. Kuvien jakamisen hyvänä puolena nähtiin 



92

yleisimmin sitä kautta saatu näkyvyys omille töille. 

”pidän itse kahta valokuvablogia, ja luen useita. Koen tärkeäksi 
saada jakaa kuviani muiden nähtäville.”

” Sosiaalinen media - - paljastaa enemmän kuvaajasta kuin 
perinteiset portfoliot, koska blogit ovat välittömämpiä.”

 “Sosiaalinen media voi olla kiinnostava väylä saada palautetta 
ja omia töitään esille.”

Myös Pitkänen (2011, 224) näkee, että globaalin median merkittävä hyvä 
puoli on sen valokuvaajille tarjoamat markkinointimahdollisuudet, jot-
ka hänen mukaansa tosin kulminoituvat kuvapankkeihin. Merkittävänä 
huolenaiheena Pitkänen tuo esille tekijänoikeuksiin liittyvät kysymyk-
set. Tämä oli myös yleinen tähän tutkimukseen osallituneiden kuvaajien 
huolenaihe: 

“Ongelma vain on se, että sosiaalisten palveluiden, kuten fa-
cebookin, kuvien käyttöoikeuksiin liittyvät asiat ovat yleensä 
vahvasti media-myönteisiä. Täytyy olla siis tarkkana, mitä 
julkaisee missäkin, jos haluaa että kuvia ei käytetä esim. mark-
kinoinnissa ilman lupaa.”

”Jotenkin en kauhean mielelläni laita omia kuviani facebook-
kiin tai tumblriin käyttöoikeuteni suojaamiseksi”

Aineistosta tuli muutamia kertoja esille myös ajatus sosiaalisesta medi-
asta turvattomana ympäristönä. 

“- -valokuvaajana tiedostaa jotenkin enemmän nettiin levite-
tyn kuvan epäturvallisuutta, esim ihmetyttää että vanhemmat 
laittavat kuvia lapsistaan Facebookkiin“

“Nykypäivänä yhä nuorempi verkostoituu sosiaaliseen mediaan 
ja se on pelottava ajatus. Lapset eivät nimittäin ole aina tietoi-
sia kuinka näkyvä ympäristö se on.” 

Tätä pohtii myös Pitkänen. Hänen (2011, 225) mukaansa ”on mahdollista 
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ja todennäköistä, että valokuvattuna myös yksittäiset ihmiset ja perintei-
sesti intiimeinä pidetyt asiat muuttuvat osaksi globaalia kuvamaailmaa.” 
Omasta mielestäni näin on jo nykyään. Tästä konkreettinen esimerkki 
ovat pro-ana (anoreksiamyönteiset) blogit, joissa usein alaikäiset nuoret 
käsittelevät sanallisesti ja kuvallisesi anoreksiaansa, esimerkiksi kirjaa-
malla ylös, kuinka usein minäkin päivänä ovat käyneet oksentamassa ja 
julkaisemalla kuvia omasta usein kuihtuneesta kehostaan. Eräs tutkitta-
vista esittääkin varsin mielenkiintoisen kysymyksen:

 ”Tuleekohan päivä, jolloin ei ole enää mitään yksityisyyttä?”

Sosiaalisen median merkitystä kuvien näkökulmasta pohti myös eräs 
tutkimukseen osallistunut nuori, joka kokee Facebookin muuttavan 
kuvien arvoa. Toinen vastaaja esittää puolestaan ajatuksen siitä, että 
Facebookissa kuvia katsottaessa keskiöön asettuu kuvassa esiintyvä 
henkilö, eikä kuvaajalla ole merkitystä.

“Lisään kuvia esimerkiksi facebookiin, mutta nykyään yritän 
valita kuvat jotka eivät ole ’’teoksia’’. Kun kuva on käynyt face-
bookissa, saanut tykkäyksiä ja kommentteja, muuttuu se tietyl-
lä tavalla arvottomaksi. Kuvaksi facebookissa.”

 “- - profiilikuvista kehut menevät sille kuka kuvassa on, mutta 
kuvan kuvaaja ei kehuja kuule.”

Pitkänen näkee kuvaajan merkityksen kaventumisen liittyvän ni-
menomaan valokuvan globaaliin diskurssiin. Hänen (2011, 213-214) 
mukaansa globaalissa mediassa “yhteys mediatekstin tuottajan ja 
tekstin välillä, hämärtyy tai katoaa kokonaan”, sillä “globaali media ei 
tunnusta tekijyyttä, taiteilijuutta tai auterismia.” Jörn Coldberg (2013) 
tarjoilee käytännön esimerkin esseessään The Problem with Tumblr and 
Photography. Coldbergin mukaan on yleistä, että Tumblr-blogeissa jae-
taan kuvia ilman tekijän lupaa. Hänen mukaansa tämä ei kuitenkaan 
ole välttämättä ongelma vaan ennemmin se, että kuvien yhteydessä ei 
usein ole mainittu edes tekijän nimeä, eikä kuvaa ole aina linkitetty 
esimerkiksi valokuvaajan kotisivulle tai blogiin. 
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4.3.6 Yhteenveto
Nuorten vastauksissa digitaaliseen valokuvaamiseen useammin liitetyt 
ominaisuudet olivat nopeus, helppous ja edullisuus, kun taas tietoko-
neella työskentelyä luonnehdittiin muun muassa helpoksi ja luontevaksi. 
Moni tutkittavista mainitsikin tekevänsä työ- ja koulutehtävät digi-
taalisesti. Huonoiksi puoliksi digitalisoitumisen myötä yleistyneessä 
tietokoneella työskentelyssä nähtiin muun muassa siihen liittyvät ter-
veysongelmat, kuten niska- selkä- ja hartiakivut.  

Nuorilta tiedusteltiin heidän ajatuksiaan myös digitaalisten ammat-
timaisten kameroiden halventumisesta ja yleistymisestä. Moni koki 
kameroiden halventumisen positiivisena asiana, sillä nyt yhä use-
ammalla on mahdollisuus hankkia hyvä laitteisto. Kääntöpuolena 
ammattimaisten kameroiden yleistymiselle nähtiin kuitenkin kilpailun 
koveneminen, kuvan arvostuksen lasku, kuvaajien arvostuksen lasku ja 
toimeentulon saannin vaikeutuminen. Moni kuitenkin koki, että pelkkä 
kalusto ei kuitenkaan tee ammattilaista, vaan ammattilaisella on näke-
mystä tai silmää, jotain mikä erottaa hänet muista kuvaajista. 

Tutkittavilta tiedusteltiin myös heidän suhtautumistaan älypuhelinten 
filmin näköisyyttä imitoiviin kamerasovelluksiin. Enemmistö mai-
nitsi ettei käytä sovelluksia. 28% tutkittavista suhtautui sovelluksiin 
negatiivisesti,  15% suhtautui niihin jollain tapaa positiivisesti ja 28% 
näkemykset olivat neutraaleja. Osalla oli sovelluksista  ristiriitaisia aja-
tuksia.  Positiiviseksi koettiin se, että sovellusten tekemät muokkaukset 
tekevät kuvista jollain tapaa parempia ja negatiivinen näkökulma puo-
lestaan oli, että muokkaukset tekevät kuvista jollain tapaa huonompia. 

Tutkimukseen osallistuneista kuvaajista 76% oli laittanut filmiku-
viaan ja peräti 89% digikuviaan esille nettiin. Lisäksi tutkimukseen 
osallistuneista hieman yli 80% ilmaisi käyttävänsä sosiaalisen median 
yhteisöpalveluita, mikä vastaa kansallista keskiarvoa. Kun osa mainitsi 
laittavansa kuvia Facebookiin ja pitävänsä blogia, niin osa puolestaan 
kertoi, ettei mielellään jaa kuvia sosiaalisessa mediassa. 
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Nuorista kaikki  käyttävät digitaalisia kameroita, osa simuloi digitaa-
lisiin kuviinsa filmikuvan tuntua, moni asettaa kuviaan esille nettiin, 
useat skannaavat filmikuviaan voidakseen prosessoida niitä digitaalises-
ti ja ylivoimainen enemmistö käyttää sosiaalista mediaa. Tämä kertonee 
siitä, että monet tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat vahvasti si-
doksissa digitaaliseen kulttuuriin analogisista kuvausmieltymyksistä 
huolimatta. Tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret kuvailivat vasta-
uksissaan digitalisoitumisen huonoja ja hyviä seurauksia. Eräänlaisena 
yhteenvetona tutkimuskysymykseen “Miten nuoret suhtautuvat valo-
kuvauksen digitalisoitumiseen?” voisikin todeta, että digitalisoitumisen 
joidenkin huonojen puolten ääneen lausuminen ei tarkoita sitä, että 
nuoret vastustaisivat valokuvauksen digitalisoitumista, digitaalista kult-
tuuria ja uutta mediaa sinänsä.  

Skannatessaan filmejään nuoret suosivat hybridistrategiaa. He käyt-
tävät digitaalisia ja analogisia laitteita, sekä menetelmiä rinnakkain. 
Analogisen ja digitaalisen kulttuurin vastakkainasettelun sijaan voisikin 
puhua nimenomaan hybridikulttuurista, jossa analogiset ja digitaaliset 
prosessit elävät rinnakkain ja toisiinsa limittyneinä.  
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5 Pohdinta

5.1 “Toivon, että sillä on tulevaisuus” 

“Digikuvien loputtoman tuottamisen myötä ihme on kärsinyt 
inflaation. Mitä digikuvien määrässä ja demokraattisuudessa 
on voitettu, se on hävitty hetken tallentumisen lumossa ja yk-
sittäisen kuvan arvossa.”  

- Anna Kaisa Rastenberger (2012)

“Näyttää siltä, että digitaalisuus on lopulta poistanut valoku-
vauksesta kaiken sen mystiikan, mikä kemialliseen värikuvaan 
vielä kuului. Yhtenä tietokoneeseen liitettävistä lukuisista mah-
dollisista laitteista kamera - - tekee kuvallisesta informaatiosta 
verrannollisen kaiken muun informaation kanssa.” 

- Pertti Pitkänen (2011, 11-12)

“In the digital world, images are produced with binary code and 
exist as information; the material magic of photography is lost” 

– Robert Burley (2013, 17)

Monien kirjoittajien puheissa näyttäisi toistuvan ajatus siitä, että va-
lokuvauksen digitalisoitumisen myötä valokuvaukseen liittyvät ihme, 
mystiikka ja taika ovat jollain tapaa kadonneet. Valokuva on arkipäi-
väistynyt, eikä vähiten kuvien lisääntyneen määrän vuoksi. Käsitteet 
kuten kuvatulva ja kuvaähky ovat kaikille tuttuja. Kun vuonna 2006 
Flickr-kuvapalveluun oli ladattu 230 miljoonaa kuvaa (Lister 2009, 337), 
niin nyt kuvia on palvelussa jo 8 miljardia. Kauas on tultu siitä hetkestä 
kun ensimmäinen valokuva saapui Suomeen vuonna 1840 ja yksittäistä 
daguerrotyyppiä ihmeteltiin lähes uskonnollisella hartaudella Suomen 
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talousseuran huoneistossa Turussa (Saraste 2010, 35-36). Tänään in-
ternet on miljardien kuvien meri, jonka aalloista ihmiset voivat poimia 
lempikuviaan erilaisten sosiaalisten sovellusten avulla omille ’digitaali-
sille seinilleen’ (Kuva 8). 

Olisi hupsua kieltäytyä hyväksymästä muutosta ja peräänkuuluttaa pa-
luuta ”vanhoihin hyviin aikoihin”. Etenkin kun vanhoilla hyvillä ajoilla 
on aina  unohdetut kääntöpuolensa. Näin on analogisen kuvaamisenkin 
kohdalla. “Filmille kuvaus ei todellakaan ole mikään ekoteko”, kuten 
eräs tutkittavista asian ilmaisee. Lisäksi “tietokoneella työskentely on 
ehkä turvallisempaa kuin kemikaalihöyryissä pimeissä tiloissa oleskelu”, 
kuten toinen nuori toteaa.

Märän kemiallisen pimiön varjopuolista ja ‘digitaalisesta vallanku-
mouksesta’ huolimatta tähän tutkimukseen osallistuneet  valokuvauksen 
opiskelijat kuvaavat osan kuvistaan kuitenkin filmille. Koska tutkittavat 
olivat nimenomaan valokuvauksen opiskelijoita, ehkä tutkimustuloksia 

Kuva 8. Pinterest on yksi sosiaalisista sovelluksista, jonka avulla esimerkiksi 
lempikuviaan voi kerätä yhteen digitaaliselle seinälle.
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voisi hyödyntää jollain tapaa valokuvauksen opetuksessa. Kävihän ai-
neistosta ilmi, että koulu on merkittävä analogista kuvaamista tukeva 
taho. Toki on syytä pitää mielessä, että aineiston ääni edustaa vain osaa 
valokuvauksen opiskelijoista, siis niitä jotka kuvaavat filmille. Toisaalta 
ehkä he edustavat juuri niitä henkilöitä, jotka jollain tapaa vielä hyötyvät 
perinteisten menetelmien opetuksesta ja näin ollen heidän ajatuksilleen 
voinee antaa painoarvoa pohdittaessa analogisten menetelmien opetuk-
sen sisältöjä. 

5.1.1 Tulosten sovellettavuus valokuvauksen 
opetuksessa

“Digikuvaus ei tule ikinä “korvaamaan” sitä [analogista ku-
vaamista], koska, toisin kuin ajattelemaan kykenemättömät 
ihmiset luulevat, se on täysin eri asia, eri tekniikka. Ei akusti-
sia kitaroitakaan heitetty menemään sen jälkeen, kun keksit-
tiin sähkökitarat. Eikä polkupyöriä sen jälkeen, kun keksittiin 
moottoripyörät” 

- esseisti Antti Nylen (2011) blogissaan 

Tämän tutkimuksen kenties mielenkiintoisimmat tulokset syntyivät 
pyydettäessä tutkittavia kuvailemaan digitaalisen ja analogisen mene-
telmän eroja. Digitaalisen kuvaamisen helppous, nopeus, edullisuus ja 
se, että kuvan näkee heti vaikutti johtavan enemmän ajatuksettomaan 
räpsimiseen. Kuten eräs tutkittavista toteaa: “Digille kuvatessa voi ku-
vata vaikka 100 kuvaa silmät kiinni lämmitelläkseen”. Tilanne oli täysin 
päinvastainen analogisen prosessin puolella, kun menetelmän vaike-
us, kalleus, hitaus, kuvien rajallinen määrä ja se että kuvaa ei näe heti, 
kannusti harkitsemaan ja keskittymään enemmän.  Harkinta ja keskit-
tyminen näkyvät lopputuloksissa siten, että filmille turhia kuvia syntyy 
vähemmän. 

Osiossa 2.2.2 Mediayhteiskunta esittelin Lankshearin & Knobelin 
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(2007, 11) taulukon kahdesta vallitsevasta ajattelumallista (Taulukko 1). 
Analoginen media synnytti ajattelumallin 1., jossa maailman nähdään 
toimivan ”materiaalisen ja teollisen periaatteen mukaan” ja keskeistä 
on niukkuuden arvo, eli ajatus siitä, että asioita on olemassa rajallinen 
määrä. Digitaalinen kulttuuri puolestaan on luonut ajattelumallin 2., 
jossa maailma on ”ei-materiaalinen”, ja keskeistä on asioiden helppo le-
vittäminen (Kupiainen & Sintonen 2009, 11). Digitaalisessa maailmassa 
mediaa ei määritä enää niukkuus vaan aineeton yltäkylläisyys. 

Mielenkiintoista on, että tässä tutkimuksessa havaittiin, että nimen-
omaan materiaalin rajallisuus ja niukkuus (ajattelumalli 1.), vaikutti 
johtavan harkitsevaan ja keskittyneeseen toimintaan. Yltäkylläisyyden 
ja leviämisen ajan digitaalinen media (ajattelumalli 2.) johti puolestaan 
vähemmän keskittyneeseen toimintaan. Lisäksi nämä kaksi ajattelu-
mallia ja toimintamallia elivät rinnakkain tutkittavien toiminnassa ja 
toisaalta limittyivät toisiinsa – analogisten kuvien digitoinnin myötä.  
Tulos kyseenalaistaa ajatuksen mustavalkoisesta tilanteesta, jossa ih-
miset jaottuvat digitaalisen kulttuurin ulkopuolisiin (ajattelumalli 1.) 
ja digitaalisen kulttuurin sisäpuolisiin diginatiiveihin (ajattelumalli 2.), 
sillä vaikuttaisi siltä, että yksilö voi hyvinkin toimia sekä digitaalisen 
kulttuurin sisä- että ulkopuolella yhtäaikaa. 

Analogisen kuvaustekniikan haasteet vaikuttivat auttavan nuoria 
keskittymään kuvaamiseen ja harkitsemaan kuvan ottoa. Pohdin tu-
losten myötä, olisiko analoginen kuvaaminen tai jokin vastaavanlaiset 
rajalliset lähtökohdat asettava opetusmenetelmä hyvä, nimenomaan va-
lokuvauksen perusteiden tai vaikka sommittelun opetuksessa. Toisaalta 
kameroiden muuttuessa yhä enemmän tietokoneiksi herää toki kysymys 
siitä, kauanko valokuvan ’perusperiaatteet’ ovat enää nimettävissä tu-
tuilla käsitteillä.

Pohdin myös sitä, olisiko mahdollista siirtää analogiseen menetelmään 
liittyvää hartautta ja harkintaa myös digitaalisen kuvaamisen käytäntöi-
hin. Lankshear ja Knobel (2007, 11) kuitenkin varoittavat, että ihmiset 
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jotka tuovat niukkuuden maailman ajattelun (ajattelumallin 1.) digitaa-
liseen toimintaympäristöön, tukahduttavat toiminnallaan digitaalisen 
maailman mahdollisuuksia sensijaan että syleilisivät niitä. Tämä antaa 
kuvan siitä, että digitaalisessa maailmassa tulisi toimia digitaalisen maa-
ilman sääntöjen mukaan ja analogisen menetelmän parissa analogisen 
maailman periaattein. 

Luultavasti parhaita tuloksia saavutetaankin vaalimalla kummankin 
menetelmän ominaispiirteitä. Näin tutkimukseen osallistuvat nuoret 
vaikuttivat tekevänkin valitessaan kuvata tietynlaiset kuvat digitaalisella 
kameralla ja tietynlaiset projektit analogisella kameralla. Digitaalista 
kameraa hyödynnettiin esimerkiksi tilanteissa, joissa kuvia tarvittiin 
paljon tai joissa kuvaustilanne oli filmille haasteellinen. 

Ehkä valokuvauksen opetuksessa voitaisiin ottaa huomioon kummankin 
menetelmän haasteet ja hyvät puolet; korostaa menetelmien ominais-
piirteitä ja soveltuvuutta tietynlaiseen työskentelyyn. Moni nuorista 
korostikin prosessin erilaisuutta ja nimenomaan prosessin vaikutusta 
lopputulokseen. Eräs tutkittavista puolestaan tiivisti tekniikoiden omi-
naispiirteet seuraavasti: ”Filmin tärkein ominaisuus minulle on yhden 
kuvan ainutlaatuisuus, digin puolestaan äärimmäinen muovautuvuus. 
Näitä ominaisuuksia hyväksikäyttämällä saa molemmista mielestäni irti 
parhaan tuloksen/soveltuvuuden.” 

Digitaalisen kuvan eräs keskeinen ominaisuus todella on sen muo-
vautuvuus. Valokuvaopetuksesta korkeakouluissa kirjoittava Mark 
Cocks (2009) esitteleekin digitaalisen valokuvauksen opetukseen uu-
sia digitaalisen sommittelun periaatteita ja kertoo oppilaiden suosivan 
työskentelyssään mm. digitaalisia montaaseja ja hypertodellisia erikois-
efektejä. Valokuvauksen opettajien tulisi Cocksin mielestä syleillä näitä 
uuden tekniikan mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Myös Williams 
(2009, 130) pohtii tulisiko valokuvaopiskelijoille opettaa enemmän esi-
merkiksi multimediaan ja liikkuvaan kuvaan liittyviä sisältöjä.  

Jos digitaalisen kuvan erityinen piirre on sen muovautuvuus, niin 
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samaan tapaan filmin mahdollisuudet ja rajoitteet luovat sen uniikin 
identiteetin. Analogisesta menetelmästä omalaatuisen suhteessa di-
gitaaliseen kuvaan tekee muun muassa menetelmän fyysisyys tai sen 
”material magic” kuten Burely (2013, 17) toteaa. Toki digitaalisestakin 
kuvasta voidaan vedostaa fyysinen printti, mutta ennen kuin saat ku-
van käteesi, prosessi perustuu aineettomaan koodiin. Eräs tutkittavista 
mainitsikin, ettei pidä “digitaalisuudessa siitä, että se muuttuu konk-
reettiseksi materiaaliksi vasta kun sen printtaa paperille”. Analoginen 
menetelmä on alusta loppuun fyysinen.

Tutkimusaineistosta kävikin ilmi, että nuoria miellyttää filmikuvassa 
sen fyysisyys. Osa nuorista epäili myös muiden kuvaavan filmille käsin 
tekemisen ja konkretian vuoksi. Lisäksi muutama mainitsi pitävänsä pi-
miötyöskentelystä jonkin fyysisyyteen liittyvän syyn vuoksi. Analogisen 
kuvan arveltiin myös säilvyän digitaalista kuvaa paremmin mm. fyysi-
syytensä takia. 

Eräs tutkittavista uskoikin, että ”tekniikan kehittyessä osa alkaa myös 
arvostamaan enemmän käsintehtyjä asioita.” Toinen näki vähän samalla 
tapaa epäillessään, ettei käsillä tekeminen menetä ”viehätystään vaik-
ka digitekniikka kehittyykin - eihän käsitöiden harrastaminenkaan ole 
kuollut vaikka vaatteiden teollinen valmistaminen onkin mahdollista.” 

Tutkittavat käyttävät filmiä pääasiassa taideprojekteihin ja omiin pro-
jekteihin. Ehkä analogisten menetelmien opetus voisikin tarkastella 
nimenomaan filmin käyttöulottuvuuksia taidekuvassa ja filmiä opis-
kelijoiden taidetoimintaa ja ilmaisua tukevana menetelmänä. Eräs 
tutkittavista epäilikin, että “koulutuksessa se [filmi] tulee pysymään tai 
jopa vahvistumaan ajan myötä, koska taiteilijat haluavat erottautua no-
peasta digimaailmasta.” Myös Makkosen (2010, 210-211) tutkimukseen 
osallistuneet valokuvataiteilijat olivat “halukkaita pitäytymään filmika-
meroissa”.

Alison Nordström (2013, 22) uskoo, että tulemme säilyttämään pe-
rinteisistä valokuvamenetelmistä ne, joita on mahdollista ylläpitää 
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pienimuotoisilla erikoismarkkinoilla. Nordströmin mukaan taiteilijoil-
la tulee olemaan myös tulevaisuudessa mahdollisuus käyttää hopean 
tummumiseen perustuvaa filmimenetelmää, aivan kuten tähänkin asti 
on ollut mahdollista käyttää valokuvauksen alkuaikoina keksittyä sy-
anotypiaa, daguerrotypiaa ja kollodium-menetelmää.  Hyvä esimerkki 
tästä on tunnettu valokuvataiteilija Sally Mann, joka on käyttänyt työs-
kentelyssään mm. platina- ja kollodium-menetelmiä. Mannin sivuilla 
hänen kollodiumkuviensa sanotaan olevan “lähes kuin valokuvan, maa-
lauksen ja veistoksen yhdistelmiä” (Mann, 2010). Eräs tutkittavista tuo 
esille Mannin ja kirjoittaa, että “Mannin kuvissa ison ja vanhan kameran 
käyttö vaikuttaa, kuvat olisivat varmaan aika erilaisia, jos ne olisi otettu 
jollain pokkarilla”. Jälleen tulee esille nimenomaan prosessin vaikutus 
lopputulokseen.

Ehkä valokuva-alan koulutuksessa analogisten menetelmien opetuksen 
ei tulisikaan enää tähdätä ammatillisten valmiuksien takaamiseen analo-
gisessa kuvantuotannossa. Mielestäni opetuksessa voitaisiin ennemmin 
pohtia sitä, miten filmiä voitaisiin hyödyntää tänä päivänä. Kursseilla 
voitaisiin pohtia yhdessä oppilaiden kanssa sitä, mikä on filmin rooli 
digitaalisessa ajassa, ja toisaalta sitä, miten filmiä ja analogista prosessia 
voisi käyttää luovasti omassa ilmaisussa. Digitaalisen valokuvaamisen 
ollessa vallitseva normi alan kaupallisella kentällä, analogisen kuvan on 
mahdollista vapautua perinteisestä roolistaan. Tällaisista lähtökohdista 
voi syntyä jotain uutta ja jännittävää.  

Mielestäni nämä ovat näkökohtia, joita tulisi pohtia ennen kuin pimiöis-
tä ja perinteisten menetelmien opetuksesta luovutaan täysin. Kysyttäessä 
tutkittavilta heidän ajatuksiaan analogisen menetelmän tulevaisuudesta, 
eräs tutkittavista tiivistää ajatuksensa kahteen lauseeseen: “Toivon, ettei 
se tuhoudu. Toivon, että sillä on tulevaisuus.” Se millainen tuo tulevai-
suus on, jää nähtäväksi.



1035  P O H D I N T A

5.1.2 Mahdollisuus valita

“She wonders why there should be less choice seeing as we pos-
sess both technologies and the cultural meanings belonging to 
each.“

- Sami van Ingen (2012, 123) kuvaa taiteilija Tacita Deanin ajatuksia

Edellinen osio korosti menetelmien erilaisuutta, analogisen ja digi-
taalisen kuvan omalaatuisia olemuksia ja täten myös niiden erilaisia 
käyttöulottuvuuksia. Analogisen ja digitaalisen menetelmän erojen 
kuvailu on pitkälti määrittänyt tämän tutkimuksen olemusta jo tutki-
muskysymyksistä lähtien.  Kulttuurissamme analoginen ja digitaalinen 
elävät kuitenkin rinnakkain ja limittyneinä toisiinsa. 

Monet nykyajan valokuvaopiskelijat ovat eläneet osan lapsuudestaan 
kosketuksissa analogiseen kulttuuriin ja nuoruutensa digitaalisessa 
kulttuurissa. He ovat kasvaneet kumpaankin maailmaan ja tietävät 
kummankin kulttuurin hyvät ja huonot puolet. Lienee siis luonnollista, 
että monet heistä suosivat hybridistrategiaa, digitaalisen ja analogisen 
menetelmän yhdistämistä. Puhuessaan hybridistrategiasta Cocks (2009) 
näkee, että opiskelijat haluavat  oppia molemmat menetelmät, jotta voi-
vat valita niistä. 

Teoksessaan Susitunti Sintonen (2012, 23) vaatii opettajilta rohkeutta tu-
tustua uuteen digitaaliseen kulttuuriin, mutta toteaa, että: ”Digitaalisista 
toiminnoista ei saisi tulla rasite, eikä liittymisestä ja kuulumisesta au-
tomaatio – päinvastoin ihmisillä tulee olla mahdollisuus valita itselleen 
parhaita toimintatapoja.” Todellisuudessa Sintosen ajatus ei  useinkaan 
toteudu, mutta se on mielestäni silti erittäin hyvä päämäärä, etenkin 
taiteen ja visuaalisen kulttuurin kentällä. 
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5.2 Tutkimuksen merkitys ja 
jatkotutkimusaiheet
Tutkimuksen luotettavuutta käsittelin jo osiossa 3 Tutkimuksen toteu-
tus tuodessani aluekohtaisesti esille tutkimuksen toteutukseen liittyviä 
haasteita.  Lisäksi tutkimuksen osiossa 3.5 pohdin tutkimuksen yleistet-
tävyyttä. Tiivistäen voisi todeta, että tutkimuksen heikkoudet liittyivät 
mielestäni pääasiassa kyselyn muotoiluun. Digitalisoitumiseen liittyviä 
kysymyksiä olisi pitänyt olla kyselyssä enemmän. Kyselyyn olisi tullut 
sisällyttää myös kysymys filmikuvien skannaamisesta ja kysymysten 
muotoilussa olisi voinut välttää digitaalisen ja analogisen menetelmän 
vastakkainasettelua. 

Menetelmä tuntui kuitenkin pääpiirteittäin toimivalta. Aineisto oli mie-
lestäni laaja ja laadukas. Tästä suurin kiitos kuuluu tietenkin kyselyyn 
vastanneille opiskelijoille. Moni osallistujista vaikutti käyttäneen aikaa  
vastaamiseen. Viimeisessä vapaan ilmaisun osiossa moni kiitti kyselystä 
ja eräs vastaajista antoi jopa vinkkejä lähdekirjallisuuden suhteen.  

Mielestäni tutkimus löysi monenlaisia vastauksia tutkimuskysymyksiin. 
Vastaukset on esitetty tiivistettyinä yhteenvetoina kysymyskohtaisesti 
Yhteenveto-osioissa 4.2.8 ja 4.3.6. Lisäksi edellisissä osioissa tuloksia 
lähestyttiin vielä syvemmin ja pohdittiin tutkimustulosten sovelletta-
vuutta valokuvauksen opetukseen. 

Koen, että itselleni tulevana opettajana, tutkimus on antanut väli-
neitä lähestyä valokuvauksen opetusta uudenlaisista näkökulmista.  
Valokuvauksen opiskelijana puolestaan koin avartavaksi kuulla mui-
den tulevien valokuvaajien ajatuksia itseäni askarruttavista aiheista.  
Seuraavaksi esittelen vielä mielestäni keskeisiä jatkotutkimusaiheita. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin filmille kuvaavia valokuvauksen opis-
kelijoita. Vastaavan tutkimuksen voisi toteuttaa lähestymällä filmille 
kuvaavia valokuvauksen harrastajia tai filmiä käyttäviä ammattikuvaa-
jia. Tutkimuksessa todettiin, että nuoria kiehtoo mm. filmin fyysisyys 
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ja filmille kuvaamisen prosessi. Mielenkiintoista olisikin tutkia, miten 
jotkut yksittäiset valokuvataiteilijat hyödyntävät filmin ominaisuuksia 
työskentelyssään ja, miten ke kokevat analogisen prosessin vaikuttavan 
lopputuloksina syntyviin kuviin.  

Tutkimuksessa selvisi myös, että monet nuoret olivat yrittäneet 
muokata digitaalisia kuviaan filmikuvan näköisiksi. Tutkimuksessa 
käsiteltiin myös älypuhelinten filminäköisyyttä imitoivia filttereitä. 
Mielenkiintoista olisi syventyä tarkastelemaan lähemmin tätä ilmiötä, 
jossa aineettomiin digitaalisiin kuviin simuloidaan materiaalisen ana-
logisen kuvan esteettisiä ominaisuuksia. 

Tutkimuksen osiossa 4.3.1 käsiteltiin valokuvauksen digitalisoitumisen 
myötä koventunutta kilpailua. Mielestäni olisi ensisijaisen tärkeää tutkia, 
mihin toimenkuviin valokuvaajaksi opiskelleet työllistyvät valmistuttu-
aan, ja miten he kokevat koulutuksen antaneen heille valmiuksia toimia 
valokuva-alan kentällä.
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Kuvat, taulukot ja kaaviot

Kuvat: 

Kuva 1. Nuorten vaateliikkeen Urban Outfittersin valikoimasta löytyviä 
lomokameroita. Liike myy myös Polaroid-kameroita.

Kuva 2. Girls on Film-sivusto julkaisee omakustannelehteä, johon on 
koottu eri kuvaajien filmikameroilla ottamia henkilökuvia 
tytöistä (Girls on Film) tai pojista (Boys on Film).  Sivuston 
mukaan julkaisuilla on 12 000 kuukausittaista lukijaa.

Kuva 3. Värikoodaus, jossa punainen viittaa ilmaisuihin analogisesta 
kuvasta, sininen ilmaisuihin digitaalisesta kuvasta ja vihreä il-
maisuihin kummastakin. Kuva: Emilia Erfving.

Kuva 4. Esimerkkejä tutkittavien käyttämistä analogisista kameroissa. 
Suluissa ilmoitettu kyseistä kameraa käyttävien nuorten luku-
määrä. Kuvat: Emilia Erfving.

Kuva 5. Fredrikinkadun Fotoyks-liikkeen näyteikkunassa on esillä lo-
mokameroita ja -kuvia. Kuva on otettu 14.2.2013. Kuva: Emilia 
Erfving.

Kuva 6. Moko-sisustusliikkeessä esillä olevia Lomo-kameroita. Kuva: 
Emilia Erfving.

Kuva 7. Instagram-sovelluksella otettuja kuvia. Kuvat: Natalia Erfving.

Kuva 8. Pinterest on yksi sosiaalisista sovelluksista, jonka avulla esi-
merkiksi lempikuviaan voi kerätä yhteen “digitaaliselle seinälle”.

Kannen kuva: Rasvainen solmenjälki negatiivissa. Kuva: Emilia Erfving



Taulukot:

Taulukko 1. Ajatusmallit Lankshear ja Knobelin (2007, 11) mukaan.
Suomennos Kupiainen & Sintonen (2009, 79) mukaan.

Taulukko 2. Analogisen ja digitaalisen valokuvan ominaisuuksia lähkir-
jallisuuden pohjalta.

Kaaviot:

Kaavio 1. Siirryttäessä käsintehdystä digitaaliseen mediatekstien mo-
nistettavuus on helpottunut, mikä on mahdollistanut yhä 
suuremmat kappalemäärät.

Kaavio 2. Tutkittavien käsityksiä analogisen kuvaamisen prosessista. 
Kaaviossa esitettynä enemmän kuin kerran aineistossa tois-
tuneet ilmaisut. Suluissa ilmoitettu ilmaisun toistumiskerrat 
46 vastauksen aineistossa.

Kaavio 3. Tutkittavien käsityksiä digitaalisen kuvaamisen prosessista. 
Suluissa ilmoitettu ilmaisun toistumiskerrat 46 vastauksen 
aineistossa.

Kaavio 4. Tutkittavien käsityksiä siitä miksi nuoret kuvaavat yhä fil-
mille. Suluissa ilmoitettu ilmaisun toistuvuus 46 vastauksen 
aineistossa.

Kaavio 5. Tutkittavien käsityksiä analogisten ja digitaalisten kuvien 
säilytyksestä. Suluissa ilmoitettu ilmaisun toistuvuus 46 vas-
tauksen aineistossa.
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7 Liitteet

Saateteksti: 

Kysely alle 30-vuotiaille filmikuvaajille

Oletko alle 30-vuotias? Kuvaatko filmille? Jos vastasit kumpaankin ky-
symykseen kyllä, olen kiinnostunut ajatuksistasi.

Nimeni on Emilia. Opiskelen Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnitte-
lun korkeakoulussa ja tutkin pro gradu-työssäni digikulttuurin keskellä 
kasvaneiden nuorten kuvaajien kokemuksia filmille kuvaamisesta. Olen 
myös kiinnostuntu siitä, mitä ajattelet valokuvauksen digitalisoitumises-
ta. Tutkimus keskittyy valokuvausta opiskelevien nuorten kokemuksiin.

Kyselyssä on neljä osiota ja vastaamiseen kuluva aika riippuu vastaus-
tesi pituudesta. Voit vastata oman jaksamistasosi mukaan, mutta olen 
erityisen kiitollinen pitkistä ja pohdiskelevista vastauksista. Olivat vas-
tauksesi lyhyitä tai pitkiä, ne ovat minulle arvokasta aineistoa, joten 
kiitos osallistumisesta.  

Vastaajien kesken arvotaan 3 rullaa filmiä. Pyrin siihen, että filmi sovel-
tuu voittajan käyttämään kameraan. Lähetäthän vastauksesi viimeistään 
15.12.2012

- Emilia Erfving

Kysely: 

Kysely oli muodoltaan internetlomake. Ohessa printscreen-kuvat 
lomakkeesta.  
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