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Tiivistelmä 
Taiteen maisterin opinnäytteessäni "Takavarikosta tositoimiin?" tutkin 9-11-vuotiaiden las-
ten omaehtoista valokuvaamista kamerapuhelimilla ja tarkoituksena on osoittaa tähän liit-
tyvä lasten visuaalisen kulttuurin tuottamisen potentiaali. Opinnäytteeni selvittää 
minkälaista lasten itsenäinen, omaehtoinen kamerapuhelinvalokuvaaminen on, mitä valin-
toja lapset tekevät kuvien ottamisen yhteydessä tai niiden jälkeen ja minkälaisia merkityk-
siä lapset itse antavat kuvilleen? Lisäksi pohdin toimintaa koulukontekstissa: voisiko täl-
laista visuaalisen kulttuurin tuottamisen potentiaalia hyödyntää alakoulussa? 
   Opinnäytteeni osallistuu keskusteluun lasten digitaalisesta osallisuudesta ja on osa Pelas-
takaa Lapset Ry:n ja Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksen mediakasvatuksen tut-
kimusryhmä LATU:n (lapset tuottavat) -tutkimusprojektia. Nelihenkisessä tutkimus-
ryhmässä tutkimme lasten omaehtoista median tuottamista eri näkökulmista kyselyn ja 
haastatteluiden avulla. 
   Kysely ja haastattelut toteutettiin alakoulujen oppilaille syksyllä 2012. Sähköiseen kyse-
lyyn vastanneita oppilaita kertyi lopulta 322 eri puolilta Suomea. Lisäksi jokainen tutki-
musryhmän jäsen haastatteli tahollaan kolmesta viiteen oppilasta. Aineisto koottiin yhteen 
ja jokainen analysoi aineistoa omasta näkökulmastaan. Oman opinnäytteeni aineisto koos-
tuu kyselyvastauksista ja neljästä toteuttamastani haastattelusta. 
   Teoreettinen viitekehykseni koostuu pääasiassa sekä valokuvan digitalisoitumiseen ja 
lasten valokuvaukseen että koulun ja digikulttuurin suhteeseen liittyvästä tutkimustiedosta. 
Analyysiluvussa tuon esille lasten kamerapuhelinkuvaamisen piirteitä esimerkiksi suunnit-
teluun, kuvaustilanteisiin, aihevalintoihin, kuvien muokkaamiseen, jakamiseen ja kou-
lukäyttöön liittyen. 
   Opinnäytteeni keskeisissä johtopäätöksissä osoitan lasten omaehtoisesti toteuttaman kam-
erapuhelinvalokuvauksen olevan spontaania, usein itse opeteltua ja luontoon sekä perhepi-
iriin kohdistuvaa. Kuvia ei juurikaan jaeta eteenpäin, vaan säilytetään omassa puhelimessa 
ja näytetään kavereille. Kuvien muokkaaminen eri puhelinsovellusten avulla on 9-11-
vuotiaiden keskuudessa melko yleistä. Toistaiseksi puhelimet ja valokuvaaminen ovat en-
immäkseen kiellettyjä kouluissa, mutta tutkimukseni perusteella ainakin oppilaiden puolelta 
valmiudet kamerapuhelimella valokuvaamisen hyödyntämiseen koulussa ovat olemassa. 
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1 Johdanto

“Joo…ootas…on mulla täällä 2400 kuvaa.” 

   - viidesluokkalainen tyttö esittelee puhelintaan.

Opettaessani taannoin erästä alakoulun luokkaa, huomasin oppitunnin 
jälkeen muutaman oppilaan esittelevän toisilleen puhelimillaan otta-
miaan kuvia. Kysyttyäni heiltä mielenkiinnosta, minkälaisia kuvia he 
ottavat ja kuinka paljon kuvia heidän puhelimistaan löytyy, he alkoivat 
esitellä kuviaan minulle. Katseltuani heidän vyöryttämää kuvakavalkadia 
kavereista, tapahtumista, lomapaikoista, ruoka-annoksista, suttuisista 
piirustuksista ja auringonlaskuista, aloin pohtia kuvien ja koulukult-
tuurin yhteyttä. Kännykkäkuvat tuntuivat ainakin näille kohtaamilleni 
oppilaille olevan iso osa yhteistä olemista ja kohtaamista ympäröivän 
maailman kanssa, mutta symbolisesti kyllä, niiden esilletulo tapahtui 
tässä kohtaa oppitunnin jälkeen, virallisen opetuksen ulkopuolella. Ky-
seisen tunnin aiheeseen ne eivät välttämättä olisi sopineetkaan, mutta 
voisiko tällaisesta visuaalisen kulttuurin omaehtoisesta tuottamises-
ta ammentaa jotain kouluympäristöön tai opetukseen ylipäätään? Jos 
kerran koulun tarkoitus on opettaa lapsille elämässä tarvittavia tietoja 
ja taitoja, niin olisiko tällaiset teknologian kehityksen myötä syntyneet 
valokuvaamisen mahdollisuudet syytä ottaa huomioon alakoulun kuva-
taideopetuksessa tai jopa muissakin oppiaineissa? 

Näiden ajatusten innoittamana päätin pureutua aiheeseen tarkemmin. 
Viihdekäytön ja sen vetovoiman takia kännykkä on ymmärrettäväs-
ti koulutunneilla usein kielletty, mutta voisiko esimerkiksi kännykällä 
valokuvaamista hyödyntää ohjatusti oppimisen apuna? Jotta edellä mai-
nittuja kysymyksiä voi pohtia ja konkreettisia tehtäväkokonaisuuksia 
laatia, on mielestäni tärkeää tarkastella ensin lähemmin alakouluikäis-
ten omaehtoista kamerapuhelimella valokuvaamista. Tästä muodostuu 
opinnäytetyöni tutkimusasetelma. 

Nykyteknologian mahdollistaessa ja helpottaessa kuvaamista mo-
biililaitteilla, saavat yhä nuoremmat oma-aloitteisesti tuntumaa 
valokuvaukseen ja käyttävät sitä moniin eri tarkoituksiin. Näitä tar-äitä tar-tar-
koituksia tutkimukseni selvittää. Yleisen kasvatusajattelun liikkuessa 
alati konstruktivistisempaan (oppilaan kokemusmaailmaa huomioo-
nottavaan) suuntaan ja koulun pyrkiessä vastaamaan oppilaiden arkeen, 
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tulisi kouluopetuksen ottaa luonnollisesti huomioon myös lasten ta-
vat käyttää mediaa. Mediakasvatusta kouluissa toki on, se lävistää 
aihekokonaisuutena oppiaineita, mutta tavallisesti se asettunee jon-
nekin kuvataidekasvatuksen ja äidinkielen välimaastoon. Tällä hetkellä 
käytössä olevaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa (2004) tarkastel-
lessa voi kuitenkin huomata mediakasvatuksen keskittymisen enemmän 
laitteisiin ja niiden käsillä olemisesta huolehtimiseen kuin pitkäjänteis-
een sujuvaan käyttöön tai sosiaalisiin konstruktioihin, joita laitteiden 
parissa muotoutuu. Toistaiseksi voimassa olevan opetussuunnitelman 
muodostamasta kuvasta on koulun ulkopuolella tultu pitkälle: laitteet 
ovat tulleet näiden yhdeksän vuoden aikana helpommin kaikkien saata-
ville ja moni oppilas käsittää digitaalisen osallisuuden itsestäänselvyytenä 
tavalla, jota vanhempien henkilöiden on usein vaikea käsittää. Aivan 
pimennossa koulut eivät kuitenkaan ole olleet, vaan erinäisiä digilait-
teisiin liittyviä kokeiluja on lähivuosina toki tehty1. Opinnäytteessäni 
avaan lasten omaehtoista kuvakulttuuria, jotta olisi mahdollista jatkaa 
kännykällä kuvaamisen kulttuurin huomioonottamisen hahmottelua 
peruskoulumaailmassa.

Olen rajannut oman tutkimusalueeni käsittelemään lasten kännykällään 
kuvaamia valokuvia ja niiden sisältöjä, koska olen kiinnostunut lasten 
kuvatessaan tekemistä valinnoista ja niiden kulttuurisista yhteyksistä ja 
mielestäni niitä on syytä tarkastella myös koulun näkökulmasta katsoen. 
Pohdin tutkimuksessani lasten kännykkäkuvaamisen kulttuurin lisäk-
si sen yhteyttä myös opetukseen ja perustavana oletuksenani on, että 
pienikokoisten still-kuvien tiedonsiirron sujuessa toistaiseksi videota 
sujuvammin ja kun jopa halvimmat puhelimet sisältävät kameran, kuvi-
en käyttömahdollisuudet koulumaailmassa ulottuvat kalliimpia laitteita 
laajemmalle. Kärjistetysti ilmaisten, oppilaat kantavat kameransa päi-
vittäin mukanaan kouluun, joten opetuksessa tarvittavat resurssit ovat 
enemmän pedagogisia ja tiedollisia kuin taloudellisia.

1  Esimerkiksi älypuhelinkokeilu Ylöjärvellä (ks. luku 2.2) ja iPad-laitteita 
hyödyntävä Sormet-projekti: http://sormet.ejuttu.fi/.
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1.1 Tutkimuskysymykset

Tutkimukseni selvittää 9-11-vuotiaiden lasten omaehtoista median 
tuottamista ja fokuksena on valokuvaus kamerakännyköillä. Tarkoituk-
sena on tarkastella kohdejoukon visuaalista kulttuurin tuottamista sekä 
pohtia kännykkäkuvaamisen potentiaalia alakouluympäristössä. Tutki-
muskysymykset, joihin etsin tutkimuksellani vastausta, ovat: 

•	 Minkälaista on lasten omaehtoinen valokuvaaminen kamerakän-
nykällä? 

•	 Minkälaisia valintoja lapset tekevät kuvien sisältöön, kuvaustilan-
teisiin ja kuvakieleen liittyen?

•	 Millaisia merkityksiä lapset itse antavat kuvilleen? 

•	 Kuinka kouluissa voitaisiin hyödyntää tämä lasten visuaalisen 
kulttuurin tuottamisen potentiaali?

1.2 LATU-projekti

Opinnäytteeni osallistuu keskusteluun lasten digitaalisesta osallisuudes-
ta, jossa lapsi nähdään median tuottajana aikuisten lapsille tuottamien 
sisältöjen tarkastelun sijaan. Tutkimukseni on osa laajempaa media-
kasvatushanketta, jonka Pelastakaa Lapset ry ja Helsingin yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen mediakasvatuksen tutkimusryhmä LATU 
(Lapset Tuottavat) toteuttavat. LATU-tutkimusryhmään kuuluvat lisäk-
seni maisterin opinnäytetöitä projektista tekevät Salla Fornaro (ARTS2 
/ kuvataidekasvatus), Tuomas Kauppinen (HYOKL3) ja ryhmän ohjaa-
ja, mediakasvatusalan tutkija, dosentti ja yliopistonlehtori Sara Sintonen 
(HYOKL). Jokainen ryhmän jäsen tutkii yhteistä aineistoa valitsemas-
taan näkökulmasta ja tutkittavana ovat lasten omaehtoisen tuottamisen 
kriteerit, opetussuunnitelmat sekä video- ja valokuvaus. 

Tavoitteena on edistää lasten osallisuutta digitaalisessa kulttuurissa ja 
lasten olemassaolevien voimavarojen vahvistumista siten, että he voi-

2  Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.

3  Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.
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vat tuntea itsensä aidosti osallisiksi tämän hetken mediamaailmassa. 
Hankkeen osatavoitteet ovat lasten oman digitaalisen kulttuurin edis-
täminen, lasten keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, aikuisten 
tietoisuuden lisääminen lasten media-arjesta ja digitaalista osallisuutta 
tukevien toimintatapojen ja taitojen vahvistaminen. Näihin tavoitteisiin 
pääseminen vaikuttaa myös kouluympäristöön, ja keräämämme tietova-
rannon voikin nähdä myös pohjatyönä opetuksen, opetussuunnitelmien 
ja oppimisympäristöjen suunnittelulle.

1.3 Raportin rakenne

Tutkimusraportti rakentuu siten, että seuraavassa toisessa luvus-
sa selvitän teoreettisen viitekehyksen puitteissa valokuvatutkimuksen 
diskursseja, jotka liittyvät kamerapuhelinkuvaamiseen tai lasten valo-
kuvaamiseen. Esittelen myös digitaalisen teknologian yleistymiseen 
liittyviä ajatuksia. Olennaisena osana samassa luvussa on myös koulun 
ja digitaalisen kulttuurin suhde, jota erittelen eri näkökulmista sivuten 
oppimisen tapoja, opetussuunnitelman ja mediakasvatuksen suhdetta 
sekä esimerkkejä kokemuksista mobiililaitteista koulussa. Kolmannessa 
luvussa esittelen tarkemmin tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusot-
teen sekä konkreettiset aineistonhankintamenetelmät, joilla tutkimus 
on toteutettu. Neljäs luku pitää sisällään aineistosta eri teemojen avulla 
jaotellut tulokset ja näiden suhteuttamista teoreettiseen viitekehykseen. 
Viimeisessä, eli viidennessä luvussa kokoan johtopäätökset lasten ka-
merapuhelinvalokuvaamisesta ja pohdin kuvaamisen mahdollisuuksia 
kouluympäristössä.
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2 Tutkimuksen taustaa

2.1 Aiheen ajankohtaisuus

Lasten kamerakännykkäkuvaamisen määrän kasvu on liitoksissa ylei-
semminkin tapahtuneeseen visuaalisuuden kasvuun. Lähes jokaisessa 
puhelinmallissa on tätä nykyä kamera ja puhelimia4 hankitaan lapsille 
usein jo esikouluiässä tai alakoulun ensimmäisillä luokilla, kodin ja kou-
lun yhteydenpitoa varten. Valokuvat ovat myös olennainen osa sosiaalisen 
median toimintamuotoja. Tämän myötä valokuvaus on harrastuksena 
demokratisoitunut ja lisääntynyt viime vuosien aikana huomattavasti 
kaiken ikäisten keskuudessa (ks. kuva 1, Tilastokeskus, 2009).

Kuva 1. Kulttuuriharrastukset 1999 (vihreä) ja 2009 (sininen), määrät prosentteina 10 vuot-
ta täyttäneestä väestöstä. (Suomen tilastokeskus, 2009)

Sosiaalinen media on tärkeä väylä harrastemielessä otettujen kuvien 
näkyvyydessä. Esimerkiksi Facebook –sivusto on mittakaavaltaan jo 
niin suuri, että ylittää useissa yhteyksissä uutiskynnyksen. Kuvien osuus 
sen toimintamuodosta näkyy myös yrityksen liikkeissä: vuonna 2012 
uutisoitiin sen ostaneen kännykkäkuvasovelluksia tarjoavan Instagram-
kuvapalvelun miljardin dollarin summalla (ks. kuva 2). 

4  Viittaan opinnäytteeni tekstissä aina kamerapuhelimeen käyttäessäni ter-
mejä puhelin, älypuhelin, kännykkä, kamerakännykkä ja matkapuhelin.
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Valokuvaus

Videokuvaus
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Näytteleminen

1999 2009

0 20 40 60 80 100
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 Kuva 2. Uutisotsikoita Ylen ja Helsingin Sanomien verkkosivuilta.

Mobiililaitteet ovat herättäneet monisyistä keskustelua myös koulu-
ympäristössä ja käytännöt laitteiden kanssa hakevat vielä paikkaansa. 
Alakoulujen joukosta löytyy kouluja, joissa on pidetty yllä puhelimien 
täyskieltoa ja kouluja, joissa puhelimet ovat sallittuja välituntien aikana. 
Varsinaista kaikkia kouluja velvoittavaa, puhelimen käyttöä koskevaa 
sääntöä ei ole tehty, mutta Opetusviraston katsauksen mukaan suurin osa 
kouluista on päättänyt, että puhelimia ei pidettäisi esillä koulujen tun-
neilla tai välitunneilla ( Jakonen 2012). Myös Ruotsin paikallislehdissä 
on otettu asia esille, ja toimittajat ovat kartoittaneet koulujen käytän-
töjä. Perustelut kielloille ovat samoja kuin Suomessakin: välitunneilla 
oppilailta unohtuu leikki ja liikkuminen, jos he vain istuvat paikallaan 
ja pelaavat puhelimillaan ja tunneilla opeteltavaan asiaan keskittymi-
nen on hankalaa, jos puhelimet ovat koko ajan esillä. Tällöin opettajilla 
on mahdollisuus takavarikoida puhelin (Hellgren & Lundberg 2012). 
Helsingin Uutisten artikkelissa tuodaan esille Oulunkylän alakoulu 
Helsingissä, jossa käyttörajoituksen syiksi mainitaan myös oppilaiden 
surffaaminen kyseenalaisilla Internet-sivuilla tai satunnaisesti tapahtu-
neet tappelutilanteiden lavastamiset, joita on kuvattu ja ladattu suoraan 
Internetiin ( Jakonen 2012). Jälkimmäistä mobiilipuhelimen käyttöta-
paa on pohtinut myös mediatutkija Gerard Goggin (2006, ks. luku 2.6).

Siinä missä Helsingin paikallislehdessä tuodaan mobiilipuhelimen 
koulukäyttö ainoastaan rajoitusten kautta esille, ruotsalaisen Vårt 
Kungsholmen -lehden artikkeli näyttää asiasta toisenkin puolen: eräs 
rehtori kertoo käyttökieltoon tehtävän poikkeuksia, jos puhelimen käyt-
tötarkoitus on selkeä, esimerkkeinä tiedonhaku, yhteinen viestintä tai 
laskeminen (Hellgren & Lundberg 2012).
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Kuva 3. Paikallislehtien artikkeleita Ruotsista syyskuulta 2012, Vårt Kungsholmen ja Söder-
malmsnytt.

Aivan pimennossa pedagogisten hyötyjen etsiminen kännyköistä ei ole 
Suomessakaan, esimerkkinä siitä Ylöjärvellä lukuvuoden 2011-2012 
aikana toteutettu Tampereen yliopiston, Nokian ja Elisan tutkimuspro-
jekti, jossa koululuokka Ylöjärveltä sai käyttöönsä älypuhelimet ja niitä 
hyödynnettiin opetuksessa. Kirjallisia tuloksia projektista ei toistaiseksi 
ole julkaistu, mutta Nokian tutkimuskeskus on kertonut tavoitteistaan 
haastatteluissa: 

“Me haetaan ymmärrystä siitä, mikä se puhelimen rooli 
lasten elämässä on ja vois olla, ja mitä hyötyä siitä olisi. 
Hyvin nöyrästi lähdetään hakemaan ymmärrystä, ei 
todistamaan mitään.”

- Janne Vainio, Nokian tutkimuskeskus. (Yle.fi –uutiset 28.5.2012: 
“Älypuhelin karttakepin ja liidun kaveriksi”)

Mia Ahola kirjoittaa Opettaja-lehden artikkelissa, että luokassa pääs-
tiin puhelimien kanssa tavallista yhteisöllisempään työskentelyyn, jossa 
hiljaisempiakin oppilaita saatiin demokraattisemmin keskusteluihin 
mukaan ja oppiminen laajeni koulupäivien ulkopuolelle puhelimella 
suoritettavien tehtävien myötä (Ahola 2012, 37). Ylen verkkouutisten 
mukaan puhelinta käytettiin kokeilussa esimerkiksi kotitehtävien an-
tamiseen, joita kuvattiin joko videona tai stillkuvina (Tanninen 2012). 
Kokeilusta todetaan, että suurin kynnys kännyköiden koulukäyttöön 
saattaa olla aikuisten suhtautuminen: pystytäänkö ne näkemään työka-
luina muiden joukossa. Yhtä kokeiluluokista opettava Niko Virtanen 
kertoo sallivansa puhelimet myös kokeilun jälkeen, eikä opettajakun-
ta halua tehdä ongelmaa siitä, ettei kaikilla välttämättä ole puhelimia 
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tai kaikki eivät halua niiden avulla työskennellä: aina on mahdollisuus 
hankkia muutama lainalaite tai oppilas voi halutessaan työskennellä 
myös ilman puhelinta (Ahola 2012, 39).

Samantyyppinen, puhelimien opetuskäyttöä luotaava tutkimus on myös 
Helsingin yliopistossa käynnistynyt, monien yhteistyökumppaneiden 
avulla etenevä Finnable 2020 –tutkimushanke5. Hankkeen nimi juonta-
nee juurensa Opetushallituksen pääjohtajan Aulis Pitkälän asettamaan 
tavoitteeseen suomalaisista “maailman osaavimpana kansana vuonna 
2020”6. Tutkimushankkeen tavoitteena on uusien oppimisympäristöjen 
kehittäminen modernia tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja 
siihen kuuluu muun muassa osio, jossa Espoolaiseen Koulumestarin 
koulun luokkiin on jaettu jokaiselle oppilaalle älypuhelin, jonka avul-
la oppilaat etsivät itsenäisesti ja opettajien avustuksella käyttötapoja 
kouluympäristössä7. Eräässä luokassa koottiin ja esiteltiin erilaisia puhe-
limen käyttötapoja sähköisen lehden muodossa (kuvat 4 ja 5).

 

Kuvat 4 ja 5. Espoon Koulumestarin koulun 5. luokan sähköinen lehti älypuhelimesta kou-
lukäytössä (http://oppimisverkotvesille.posterous.com/,  blogipäivitys 26.1.2013).

Oppilaat kirjoittivat lehteen puhelimen käyttötavoista esitellen erilaisia 
palveluja ja sovelluksia tiedonhausta animaatioon ja urheilusuoritusten 
mittaamisesta ilmastonmuutospeliin. Valokuvaamiseen liittyvät toimin-

5  http://www.finnable.fi/

6  Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 29.-30.11.2012, 
Kalastajatorppa, Helsinki.

7  http://oppimisverkotvesille.posterous.com/
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not koskivat pääasiassa kuvan muokkaamista eri tavoin: sovelluksilla 
kuvista vaihdettiin omia kasvoja kaverin kasvoihin tai kuvasta poistet-
tiin tai siihen lisättiin elementtejä.

2.2 Opinnäytteen suhde aiempiin tutkimuksiin

Lasten valokuvausta on aiemmissa tutkimuksissa sivuttu varsin vähän ja 
kamerapuhelinkuvien tutkimus on painottunut usein yläkouluikäiseen 
tai sitä vanhempaan kohdejoukkoon (ks. Haddon 2007; Prøitz 2011) se-
kä viestinnän näkökulmaan kuvaviestien muodossa (ks. Rantavuo 2008; 
Villi 2010; Villi & Könkkölä 2011). Mobiililaitteita ja niiden käyttöä on 
lähestytty myös kulttuurisesta näkökulmasta (ks. Goggin 2006; Prøitz 
2011). Opinnäytteeni keskittyessä lasten kamerapuhelinkuvaamisen 
käytäntöihin, merkityksiin ja koulusuhteeseen, lähdemateriaalini pai-
nottuu valokuvan digitalisoitumiseen, sen kulttuuriseen ja sosiaaliseen 
ulottuvuuteen, lasten valokuvaamiseen sekä  digitaaliseen kulttuuriin 
koulussa.  Yksittäisten kuvien analysointia en ole katsonut tarpeelliseksi 
tehdä, vaan painotukseni on enemmän lasten valokuvauksen kokemus-
maailmassa ja sen sosiaalisessa ja kulttuurisessa yhteydessä. Esittelen 
tässä luvussa keskeisimmiksi katsomiani lähteitä ja niiden suhdetta 
opinnäytetyöhöni.

Päivi Setälä (2012) tutkii väitöksessään lasten ottamien valokuvien il-
maisullisia piirteitä. Hän mainitsee tutkimuksensa aihepiirin olevan 
taidekasvatuksen tutkimuksen kentällä lähes näkymättömissä. Lasten 
valokuvausta on saatettu käyttää osana taidekasvatuksellista projek-
tia, mutta tarkempaa lasten valokuvailmaisun tutkimusta ei ole hänen 
mukaansa tehty. Muiden alojen kohdalla valokuvaa on käytetty tut-
kimusvälineenä esimerkiksi sosiologiaan, kasvatukseen ja opetukseen 
liittyen. Setälä lähestyy lasten valokuvailmaisua tarkastelemalla sekä 
sen vastaavuutta siihen liitettyjen ennakko-oletusten kanssa että ku-
vien tarkoituksellisuutta ottajansa pyrkimyksiin nähden. Väitöskirjan 
aineisto muodostuu pääasiassa 6-7-vuotiaiden lasten vuosina 2003-
2004 valokuvatyöpajoissa kuvaamista valokuvista ja Setälän ja lasten 
välisistä valokuva-aiheisista keskusteluista. Aineiston avulla hän pyrkii 
käsitteellistämään lasten valokuvaamista ilmiönä ja kuvien analysoinnin 
sekä kuvakategorioiden nimeämisen avulla tarkentamaan sen ei-am-
mattimaista olemusta. Tutkimuksen tulokset näyttävät lapset toisaalta 
kokeilevina, mutta toisaalta myös sovinnaisina valokuvaajina. Myös ulko-
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puoliset vaikutteet olivat Setälän mukaan isossa roolissa: kuvakulttuuriin 
sosiaalistumisella oli hänen mukaansa odotettua suurempi merkitys ja 
vaikutteita otettiin kursailematta myös kuvauskavereilta. Lasten kuval-
linen ilmaisu pitää väitöksen mukaan sisällään niin säännönmukaisuutta 
kuin siitä poikkeavia, yksilöllisiä toimintatapoja. (Setälä 2012, 51-53, 
239-241).

Opinnäytetyöni osallistuu keskusteluun Setälän väitöksen kanssa. Täs-
sä tutkimuksessa lasten kuvaamista lähestytään kuitenkin hieman eri 
näkökulmasta. Siinä missä Setälän aineisto koostuu päiväkoti-ikäisten 
lasten ohjatuissa työpajoissa ottamista valokuvista (2012, 51-63), oma 
aineistoni luotaa hieman vanhempien, 9-11-vuotiaiden alakouluikäisten 
omaehtoista kamerapuhelimin toteutettua valokuvausta. En analysoi 
kuvia Setälän tapaan, vaan keskityn lasten kertomuksiin kuvaamises-
taan ja omista kuvistaan. Myös määrällinen kyselyaineistoni poikkeaa 
Setälän menetelmästä.

Mobiilikulttuurin tutkimuksista yksi keskeinen lähteeni on mediatutkija 
Gerard Gogginin teos Cell Phone Culture – mobile technology in every-
day life (2006), joka lähestyy kamerapuhelimia niiden kulttuuristen ja 
sosiaalisten vaikutusten kautta. Puhelimien käyttöön liittyvä osallisuus 
uusissa kulutusmuodoissa, kommunikaatiossa tai mediateknologiassa 
on teoksessa kartoitettu kattavasti ja eritoten sen  kamerapuhelinkuva-
usta ja nuorten käyttökulttuuria koskevat luvut toimivat opinnäytteeni 
pohjatiedon sekä viitekehyksen rakentamisessa.

Koulua ja mediakulttuuria käsittelevä, Kirsi Pohjolan ja Elina Johnso-
nin tutkimus Lasten mediakulttuuri ja koulu vuoropuheluun avaa lasten 
omaa mediakulttuuria omaehtoisuudesta käsin ja peilaa sitä kasva-
tuskulttuuriin. Monipuolisen aineiston (haastattelut, lasten tekemät 
mediapäiväkirjat, kouluetnografia ja vanhemmille tehty kysely) poh-
jalta tutkimuksessa pohditaan lasten mediakulttuurin luonnetta ja sen 
sijaa koulussa. Kantavana ajatuksena on, että tämän päivän lapsuutta ei 
voi tarkastella huomioimatta mediakulttuurin vaikutusta siihen, mutta 
kuitenkin kasvatusinstituutioissa tähän kulttuuriin asennoidutaan usein 
oppimista haittaavana tekijänä. (Pohjola & Johnson 2009)

Opinnäytteeni voi nähdä saman aihepiirin jatkumona edellä maini-
tun tutkimuksen kanssa. Pohjolan ja Johnsonin kohdejoukkona olivat 
alakouluikäiset 6-8-vuotiaat lapset ja heidän mediakäyttönsä kaikessa 
laajuudessaan, kun taas omassa tutkimuksessani keskityn 9-11-vuotiai-
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den mediakulttuuriin fokusoiden tiettyyn aktiviteettiin: valokuvaamiseen 
kamerapuhelimella. Koska tutkimusaineistoni ei käsitä esimerkik-
si koulukulttuurin sisällä kerättyä havaintomateriaalia, on Pohjolan ja 
Johnsonin tutkimus hyödyllistä lähdemateriaalia opinnäytettäni ajatel-
len.

Keskeisten lähteiden lisäksi käytän tutkimuksessani lukuisia mui-
ta lähteitä. Valokuvauksen ja mobiilikulttuurin osalta tärkeimpiä ovat 
esimerkiksi Mikko Villin väitös Visual mobile communication - Camera 
phone photo messages as ritual communication and mediated presence (2010) 
sekä media- ja kulttuuritutkija Martin Listerin artikkelikokoelma The 
photographic image in digital culture (1995). Lasten mediakulttuuria tai 
koulun ja lasten mediakulttuurin suhdetta käsitteleviä lähteitäni ovat 
esimerkiksi Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus (Sintonen & Ku-
piainen 2009) ja Susitunti (Sintonen 2012).

Edellä mainittujen teosten lisäksi käytän lähteinäni aihepiiriin liittyviä 
tutkimusartikkeleita sekä sähköisesti saatavilla olevia yleisiä tutkimus-
tuloksia esimerkiksi Opetushallitukselta, Nuorisotutkimusverkostolta ja 
Kulutustutkimuksen seuralta.

Taidekasvatuksen alalla lasten omaehtoista median tuottamista valo-
kuvan keinoin on edellä mainitun Setälän väitöskirjan (2012) lisäksi 
tutkittu kovin vähän. Samoin koulun ja median suhdetta on Aalto-yli-
opiston Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen 
osastolla tehdyissä opinnäytteissä käsitelty niin ikään harvoin. Tehtyäni 
kartoitusta kymmenen vuoden ajalta taaksepäin, löytyi yksi opinnäytteeni 
aihepiiriä sivuava pro gradu –tutkielma: Aija-Leena Seppäsen lopputyö 
vuodelta 2007 ”Mediakasvatusta, Totta kai?”, jossa tarkastellaan kriitti-
sen mediakasvatuksen sijaa koulujärjestelmässämme (Seppänen 2007). 
Valokuvakasvatusta on sivuttu esimerkiksi Riitta Laukkasen ja Rit-
va Saastamoisen vuoden 1993 lopputyössä, jossa tutkittiin työpajojen 
yhteydessä, syanotypia-menetelmän avulla valokuvan mahdollisuuksia 
opetuksessa (Laukkanen & Saastamoinen 1993). Aiemmissa tutkiel-
mani aihepiiriin liittyvissä kandidaatin opinnäytetöissä on käsitelty 
esimerkiksi valokuvakasvatusta digitaalisen valokuvaopetuksen kautta 
(Lehtola 2006) sekä digitaalisen median haasteita kuvataideopettajan 
näkökulmasta (Nykänen 2010).
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Oman opinnäytteeni tarkoitus on tuoda taidekasvatuksen kentälle tuore 
näkemys visuaalisen kulttuurin laajenemisesta yhä nuorempien pariin ja 
havainnollistaa, että kamerapuhelimien kohdalla kyseessä eivät aina ole 
lasten kevyet kokeilut kuvia räpsien, vaan oma vireä kulttuurinsa, joka 
liittyy myös muita mediamuotoja hyödyntävään laajempaan osallisuu-
teen median tuottamisesta. Tavoitteena on myös nostaa esiin lasten omaa 
kulttuuria ja sitä kautta pohtia valokuvakasvatuksen mahdollisuuksia 
alakoulun mediakasvatuksessa laajemminkin kuin vain kuvataideope-
tuksen sisällä.

2.3 Valokuvauksen digitalisoituminen ja koti-
valokuvaus

Valokuvan taival 1830-luvun ensimmäisistä daguerrotypioista nykyisten 
kamerapuhelimien digikennoille on ollut monivaiheinen ja siihen on 
liittynyt usein myös kaupallinen näkökulma. On pyritty tekemään ku-
luttajille sopivia, helppokäyttöisiä ja edullisia kameroita ja osaltaan tämä 
tarve on ajanut laitteiden kehittymistä. Analogisen ajan konkreettisin 
esimerkki lienee 1800-luvun lopulta 1900-luvun jälkipuoliskolle kehit-
tynyt kameravalmistaja Kodakin tarina, jossa valokuvaus tuotiin teknisiä 
taitoja, aikaa ja rahaa vaativasta erikoistaidosta helposti lähestyttäväksi. 
Kodak mullisti valokuvausta tarjoamalla laatikkokameran valmiiksi la-
datulla filmillä, helpohkot käsisäätömahdollisuudet ja mahdollisuuden 
lähettää filmi kehitettäväksi (Slater 1995, 136). Myös muut valmistajat 
tarttuivat tähän mahdollisuuteen ja kameroita tuotettiin sekä Euroo-
passa että Yhdysvalloissa. Ei-ammattilaisten valokuvaamisen kulttuuri 
siirtyi lähemmäs nykyistä kuvaustapaa Polaroidin tulon myötä. Polaroid 
esitteli ensimmäiset pikafilmikameransa jo vuonna 1947, mutta vuonna 
1973 se toi markkinoille kameran, joka kuvan otettuaan tulosti filmi-
paperin, kehitti sen edellisiä malleja pienemmällä viiveellä ja teki näin 
mahdolliseksi nähdä kuvat lähes välittömästi kuvan ottamisen jälkeen 
(Sarvas & Frohlich 2011, 69). 

Digitaalisen ajan katsotaan alkaneen 1990-luvulla, jolloin ensimmäiset 
digitaalista mediaa käyttävät kuluttajakamerat tulivat markkinoille (Sar-
vas & Frohlich 2011, 83). Digitaalisella medialla tarkoitetaan sähköistä 
mediaesitystä, joka on irrallaan konkreettisesta, fyysisestä esineestä, ku-
ten analogisen valokuvausperinteen kemiallisesta prosessista ja siihen 
liittyvistä kuvista, papereista ja filmeistä (Pitkänen 2011, 36). Risto Sar-
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vas ja David M. Frohlich kuvailevat valokuvauksen digitalisoitumisen 
siihen liittyvine keksintöineen aikaansaaneen ”lumivyöryn”, joka muutti 
kuluttajamassojen valokuvaamista radikaalisti (Sarvas & Frohlich 2011, 
83). Yksi tällaisista keksinnöistä on kameran liittäminen puhelimeen, 
innovaatio, joka esiteltiin kuluttajille vuonna 2001 ja on siitä lähtien 
ollut olennainen osa puhelimia8.

Keskityn opinnäytetyössäni 9-11-vuotiaiden lasten kamerapuhelimella 
valokuvaamisen käytäntöihin ja tapoihin, jotka voidaan lukea kuuluvak-
si henkilökohtaisen valokuvauksen piiriin (Setälä 2012, 47). Muita tähän 
liittyviä termejä ovat esimerkiksi näppäilykuvaaminen (snapshot photo-
graphy), kotikuvaaminen (domestic photography) ja kuluttajakuvaaminen 
(consumer photography) (Villi 2010, 72). Termeillä tarkoitetaan pääosin 
kodin viihteenä käsitettyä kuvaamista, jolla muodostetaan perheen omaa 
narratiivia9 potrettien, juhlakuvien, harrastuskuvien muodossa (Slater 
1995, 129 & Sontag 1984, 14). Nykyään narratiivi on digitekniikan 
myötä usein pirstaloitunut jokaisen perheenjäsenen oman kamerapuhe-
limen myötä (Prøitz 2011, 191-193).

On myös esitetty, että samat sosiaaliset tarkoitukset ja käytänteet näp-
päilykuville ovat olleet läsnä jo Kodakin ja Polaroidin aikana, nyt ne 
vain ikään kuin adaptoituvat uuteen teknologiaan ja sen mukanaan 
tuomiin käyttömuotoihin (Buse 2010, 19). Tämä näkyy muun muassa 
puhelinsovelluksissa10, joissa puhelimella otetuista kuvista voi muokata 
”vanhan” filmikuvan näköisiä ja niiden muoto on Polaroid-kuvista tuttu 
neliö valkoisine reunuksineen (Kuvat 6 ja 7, sivu 19).

8  Vuonna 2010 noin 70 prosentissa ostetuista matkapuhelimista oli kamera 
(Seppänen & Väliverronen 2012, 34).

9  Narratiivilla tarkoitan tutkielmassani kuvien avulla kertyvää tarinaa, kerto-
musta.

10  ks. esim. http://instagram.com ja http://hipstamatic.com.
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       Kuvat 6 ja 7. kuvaesimerkkejä Hipstamatic-sovelluksella otetuista kuvista.

Nykynäppäilykuvien ominaispiirteiksi luetaan usein esimerkiksi vino 
horisontti, oudot rajaukset, kaukaa kohteesta kuvaaminen, kuvan epä-
tarkkuus, ylimääräiset kuvauskohteet tai kuvaajan varjon näkyminen 
kuvassa. (Ulkuniemi 2005, 60; Setälä 2012, 130)

Janne Seppänen ja Esa Väliverronen esittävät Mediayhteiskunta 
-teoksessaan henkilökohtaisen valokuvauksen alueen muuttuneen rat-
kaisevasti kamerapuhelimien myötä. Heidän mukaansa tämä johtuu 
kuvaustapahtuman ja kuvien käsittelyn nopeudesta: kuvan- tai vide-
oleikkeen voi nähdä heti ja digitaalisen kuvan voi välittömästi lähettää 
eteenpäin. Valokuvaus on heidän mukaansa arkipäiväistynyt entisestään: 
kameraa voi pitää mukanaan kaikkialla, ei enää pelkästään perhejuh-
lissa tai lomamatkoilla. Amatöörien ottamia kuvia päätyy esimerkiksi 
uutiskuviksi, koska tapahtumapaikoilla on yleensä ihmisiä kamerapu-
helimineen: yhteiskunta on kameraistunut verkottuneiden kameroiden 
myötä. (Seppänen & Väliverronen 2012, 34)

Valokuvan arkipäiväistyminen pitää sisällään yhä nopeamman kuvien 
virran. Valokuvalla on tärkeä rooli, kun rakennetaan itsestä edusta-
vaa kuvaa sosiaalisissa suhteissa, mutta mitä immateriaalisemmaksi ja 
verkottuneemmaksi valokuva tulee, sitä hetkellisemmäksi ja merki-
tyksettömäksi se muuttuu ja henkilökohtaisetkin valokuvat jäävät vain 
osaksi kuvien virtaa (Slater 1995, 130; Villi & Könkkölä 2011, 52). 
Nopeatempoisuus näkyy kuvan jakamisen käytännöissä: jos valokuva lä-
hetetään puhelimesta eteenpäin, niin se lähetetään melkein välittömästi 
kuvan ottamisen jälkeen ja kamerapuhelin toimii näin telekommuni-
kaatiovälineenä, jossa kuva ei välttämättä ole pääasia, vaan viestiminen 
(Villi & Könkkölä 2011, 58). Mediatutkija Goggin on samoilla linjoilla 
esittäessään, että nykyään kuvien määrän ja tallennustilan alati kasvaessa 
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on sosiaalisesti tärkeää, että niitä tallennetaan puhelimeen ja jaetaan joko 
lähettämällä tai näyttämällä niitä puhelimen näytöltä toisille henkilöille 
(Goggin 2006, 149). Mielestäni tätä voisi luonnehtia esimerkiksi sosi-
aalisuuden kuvallistumiseksi, jossa valokuvan merkitys näkyy sosiaalisen 
tilanteen mahdollistajana ja yhteenkuuluvuuden ylläpitäjänä. Toisil-
le lähetettyjen hetkellisten näppäilykuvien kautta myös läsnäolomme 
fyysisessä paikassa medioituu, eli läsnäolosta tulee kommunikatiivista 
läsnäoloa etäisyyksistä huolimatta (Villi 2010, 125). Siinä missä ennen 
läsnäolo välittyi esimerkiksi fyysisten perhevalokuvien kautta pitkän 
ajanjakson päähän, nyt läsnäoloa välitetään sähköisten valokuvien avulla 
samassa hetkessä etupäässä välimatkan yli (emt.).

2.4 Lasten valokuvaaminen

Minkälaisia lasten valokuvaamisen tai valokuvaan suhtautumisen 
ominaispiirteet sitten ovat? Aiemmissa tutkimuksissa on tehty esimer-
kiksi erilaisia luokitteluja lasten valokuvakäytännöistä. Iso-Britanniassa 
aloitettiin vuonna 1998 Birminghamin yliopiston, Kodakin ja kan-
sallisen valokuvataiteen museon toimesta tutkimus, jossa kartoitettiin 
7-, 11- ja 15-vuotiaiden omaehtoista valokuvausta antamalla 180:lle 
osallistujalle analogiset kertakäyttökamerat viikonlopun ajaksi (ks. 
Children as photographers –verkkosivut: http://www.cap.ac.uk/cap.
asp?pagename=rus-sum). Kuvat otettuaan osallistujia haastateltiin 
kuvien kanssa ja he saivat kertoa niistä. Alustavana lopputulemana 
kohdejoukon kuvaamista havainnollistettiin kolmen eri ulottuvuuden 
avulla:

Läpinäkyvyyden ulottuvuus: nuorimmat osallistuneet kuvailivat kuvia 
”läpinäkyvyyden” kautta. He näkivät kuvan ikään kuin esityksenä ku-
vaustilanteesta ja sen hetkisestä paikasta, eivätkä huomioineet ollenkaan 
valokuvan muodollisia piirteitä: rajausta, tarkennusta tai asetelmaa. Mitä 
vanhempi lapsi oli, sitä enemmän hän kiinnitti huomiota aiheen lisäksi 
myös kuvan muodollisiin ja esteettisiin piirteisiin.

Sosiaalinen ulottuvuus: tutkimuksen kaikki ikäluokat kuvasivat ihmi-
siä, 7-vuotiaat enemmän perheenjäseniään ja 15-vuotiaat kavereitaan. 
11-vuotiaat kuvasivat myös henkilöitä, mutta heillä sosiaalinen ulottu-
vuus oli pienempi, sillä he kohdistivat henkilöiden lisäksi kameransa 
myös toisaalle. He kuvasivat muita ikäluokkia enemmän maisemia ja 
fyysistä ympäristöään.
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Kontrollin ulottuvuus: Tutkijat esittivät, että lapset saattavat määritellä 
kokemusmaailmaansa valokuvien kautta ja vakuutella kuvausvalintojen 
avulla itselleen kontrollia ympäristön tärkeistä elementeistä. 7-vuotiaat 
kuvasivat perheenjäseniään ja lelujaan, 11-vuotiaat enemmän ympäris-
töään ja lemmikkieläimiään ja 15-vuotiaat kavereitaan.

Tutkimuksen löydöksissä kiteytetään eri ikäluokkien kuvaustavat. 
7-vuotiaat kuvaavat eniten kotiympäristössä, 11 – vuotiaat ulkoista 
ympäristöä rakennuksineen ja luonto – ja kaupunkimaisemineen sekä 
lemmikeitään. 15-vuotiailla puolestaan fokus on sosiaalisessa ympäris-
tössä. (Children as photographers –verkkosivut: http://www.cap.ac.uk/
cap.asp?pagename=rus-data)

Tutkimuksesta julkaistussa artikkelissa painotetaan, että lasten va-
lokuvaaminen ei ole pelkästään tapa nähdä maailmaa, vaan myös 
identiteetin rakentamista suhteessa omaan perheeseen ja kavereihin. 
Lasten valokuvaamista ilmiönä tulee heidän mukaansa tarkastella usei-
den perspektiivien kautta, joista koostuu kuvaamisen merkitys lapsille 
itselleen. Valokuvaaminen koetaan esteettisenä kokemuksena, sosio-
kulttuurisena toimintana sekä itseen ja muihin kohdistuvan kontrollin 
lisäämisen tiedollis-kehityksellisenä prosessina. (Sharples, Davison & 
ym. 2003, 320-324.)

Uudemman tutkimuksen valossa lasten valokuvaamiselle on tyy-
pillistä sekä kokeilevuus että sovinnaisuus. Setälä kirjoittaa omassa 
väitöksessään tämän tulleen esille esimerkiksi siten, että kuvaaja saattoi 
kuvaustilanteessa kokeilla huolettomasti eri tapoja, mutta tulostettuja 
kuvia katsellessaan saattoi kaivata ympäröivässä visuaalisessa kulttuuris-
sa totutun tyylisiä kuvia, joissa horisontit ovat suorassa ja tarkennukset 
onnistuneet. Tätä Setälä pitää tärkeänä havaintona: lapset sosiaalistuvat 
hyvin varhain ympäröivään kuvakulttuuriin ja se ohjaa myös suhtautu-
mista itse otettuihin kuviin. Myös vertaisvuorovaikutuksella on tärkeä 
rooli, toisilta opitaan ja omaa osaamista jaetaan toisille. Kuvaamiseen 
lapset eivät suhtaudu vakavasti, vaan leikillisen kokeilevasti, jolloin ku-
van poiketessa suunnitellusta, se hyväksytään hieman erilaisena versiona 
kuin oli tarkoitus. (Setälä 2012, 238-241.)

Valokuvaus voi toimia myös harvinaisena kurkistusaukkona lasten maa-
ilmaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. Yhdysvaltalaistutkija Wendy 
Luttrellin tutkimuksessa jaettiin alakouluikäisille kamerat ja omaehtoi-
sen kuvaamisen kautta he saivat näyttää sekä vertaisilleen että aikuisille 
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toisenlaisen kuvakulman siihen, miten he näkevät itsensä ja miten muut 
näkevät heidät. Osallistuneet tulivat enimmäkseen vakaista perheoloista 
ja epävakaista kotioloista tulleet jäivät pois esimerkiksi siitä syystä, että 
heidän vanhempansa eivät halunneet asuinpaikkansa näkyvän kuvissa. 
Luttrell painottaa, että aikana, jolloin esimerkiksi koulutuslaitos hylkii 
etenemisen tahdista pudonneita, näitä oppilaita pitäisi saada vastaaviin 
projekteihin mukaan, sillä valokuvat ja niistä kertominen on hyvä keino 
nähdä väläyksiä tällaisten oppilaiden sosiaalisista yhteyksistä ja arvoista. 
(Luttrell 2010, 234.)

Luttrellin tutkimusaineisto kerättiin analogisten kertakäyttökame-
roiden avulla Yhdysvalloissa vuonna 2003, jolloin kamerapuhelimet 
eivät vielä olleet kovin yleisiä ja kohdejoukolle jaettavat kamerat oli-
vat monelle osallistuneelle ensimmäisiä (Luttrell 2010, 227). Nykyään 
kamerapuhelinten yleistyttyä myös nuorempien saataville, valokuvaus 
on sitä kautta demokratisoitunut myös lasten keskuudessa. Pelastakaa 
lapset ry:n vuonna 2008 toteuttaman kyselyn tuloksissa kerrotaan ku-
vaamisen olevan yleisintä 10-12 -vuotiaiden joukossa ja aikaisempiin 
vuosiin verrattuna aktiivisesti puhelimella kuvaavien määrä oli noussut 
vuosi vuodelta, ollen tuolloin 90% 7-17 -vuotiaista (Pelastakaa Lapset 
ry 2008). Vuoden 2009 –kyselyssä ei eritellä enää lukuja kuvaavista lap-
sista, vaan tyydytään toteamaan, että 11 889 :sta vastanneesta 99% :lla 
on kännykkä ja sen kuvausmahdollisuudet ovat kaikilla aktiivisessa käy-
tössä (Pelastakaa Lapset ry 2009).

2.5 Digitaalinen osallisuus

Osallisuudella tarkoitetaan toiminnallisuutta ja tunnetta mukana olemi-
sesta, ja se on käsitteenä laajempi kuin osallistuminen (Mäkinen 2006, 
37). Puhelimella valokuvaamisen ja kamerapuhelimien yleisyys lasten 
keskuudessa liittyy olennaisesti digitaalisen osallisuuden (digital agency) 
käsitteeseen, jolla viitataan osallisuuteen teknistyneessä ajassamme (ks. 
Kupiainen & Sintonen 2009). Sintosen mukaan alakouluikäiset lapset 
ovat vielä murrosvaiheessa, ikään kuin digitaalisen osallisuuden kyn-
nyksellä, jonka yli astutaan siirryttäessä yläkouluun (Sintonen 2012, 
8). Digitaalisessa osallisuudessa nousee tärkeäksi ymmärtää, tuottaa 
ja pitää yllä multimodaalista lukutaitoa (Kupiainen & Sintonen 2009, 
163). Janne Seppänen (2005, 90) määrittelee multimodaalisuuden tar-
koittavan esitystä, joka yhdistää eri ilmaisumuotoja samaan pakettiin. 
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Multimodaalisuus on olennainen elementti nykyisessä visuaalisessa 
kulttuurissa (emt., 90). Seppänen esitti näkemyksensä vuonna 2005 ja 
sen pohjauduttua tuolloin kuvaan, ääneen ja tekstiin televisiossa, in-
ternetissä, elokuvissa ja lehdissä, hän toteaa nykypäivän näkökulmasta 
multimodaalisuuden vain lisääntyneen ja osallistumisen mahdollisuuk-
sien kasvaneen (Seppänen 2012, 192). Verkottuneisuus on kaikkialla, 
eivätkä esimerkiksi televisiot ja puhelimet ole enää yhden käyttötarkoi-
tuksen laitteita.

Tämän päivän alakoululaiset ovat syntyneet 2000-luvun puolella, jolloin 
he ovat olleet koko elämänsä ajan enemmän tai vähemmän kosketuksis-
sa digitaalisen ympäristön kanssa. Tätä kuvaamaan käytetään käsitettä 
diginatiivi. Mediakasvatusseura määrittelee internetsivuillaan (http://
www.mediakasvatus.fi/artikkelit/diginatiivi) diginatiivin seuraavasti:

Diginatiivit, tai milleniaalit ovat 1980-luvun jälkeen 
syntyneitä lapsia ja nuoria, jotka ovat syntyneet 
teknologisoituneeseen maailmaan. Kotitietokoneet 
sekä matkapuhelimet ovat aina olleet heille olemassa, 
ja sukupolvi käyttää luontevasti eri medioita 
(Mediakasvatusseuran verkkosivut).

Diginatiivius ei kuitenkaan aina tarkoita eri medioiden suvereenia 
käyttöä ja perinpohjaista osaamista. Reijo Kupiaisen (2013) mukaan 
kouluista on kuulunut viestiä, että oppilailla saattaa tekniikan käyttä-
minen olla hyvinkin pinnallisella käyttötasolla, eikä syvempiä taitoja 
välttämättä hallita. Edellisessä sitaatissa mainittu medioiden luonte-
va käyttö voi siis kirjaimellisesti olla vain käyttöä, eikä osallistumista 
multimodaalisuuteen syvemmän ymmärryksen avulla. Tästä käyttöta-
son kirjavuudesta johtuen käytän opinnäytteessäni diginatiivi –käsitettä 
enemmän ajallisena kuvauksena 80-luvun jälkeen syntyneistä, joilla tek-
nologia on koko ajan ollut käden ulottuvilla.
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2.6 Koulu ja digitaalinen kulttuuri

2.6.1 Opetussuunnitelmat

”Miksi me sitten jatkamme samaa rataa 
vuosikymmenestä toiseen? Siksi, että koulu on 
unohtanut päivittää itsensä. Nykyisen opetusfilosofian 
perusidea kumpuaa teollisen vallankumouksen ajoilta. 
Tehtaat tarvitsivat yksinkertaisia ihmisiä tekemään 
yksinkertaisia tehtäviä, ja koulun tehtävä oli tuottaa 
sellaisia.

Ominaisuudet, joita tehdastyössä tarvittiin, olivat 
yhdenmukaisuus, sääntöjen noudattaminen ja kapea-
alaisuus. Seuraavien parinsadan vuoden aikana maailma 
muuttui, mutta koulun opetusfilosofia ei. Se jatkaa 
itsepintaisesti one size fits all -malliaan, vaikka sillä ei 
ole pitkään aikaan ollut mitään yhteyttä siihen todelliseen 
elämään, jonka lapset koulun ulkopuolella kohtaavat.”

 - ote Jani Kaaron kolumnista Helsingin Sanomissa 26.11.2012

Toimittaja Jani Kaaro (2012) kritisoi kolumnissaan Suomen koulujär-
jestelmää ja esittää vaihtoehtoisia menetelmiä opetuksen järjestämiseen. 
Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee Yhdysvaltalaisen, itsenäisyyttä ja 
demokratiaa painottavan yksityisen Sudbury Valley School:in11, jossa 
opetus perustuu oppilaiden omaan motivaatioon ja vapaaseen tahtoon 
tehdä haluamiaan asioita opettajien tukiessa heidän valintaansa. (HS-
verkkosivut, Kaaro 2012)

Vaikka edellä mainitun kaltaiseen, kokonaisvaltaiseen päivitykseen ei 
Suomen kouluissa ryhdyttäisikään, niin tieto- ja viestintäteknologian 
sekä mediakasvatuksen osalta on asiaa jo viety eteenpäin. 1990-luvulla 
Valtiovarainministeriö toteutti useita Suomi tietoyhteiskunnaksi –lin-
jauksia, joiden toteutumista Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 
raportoi vuonna 1997. Raportissa ennakoidaan matkapuhelimien  
ja verkkoyhteyksien määrän kasvaminen ja kaavaillaan työelämän 
muutosta, mutta koulua tai mediakasvatusta ei mainita ollenkaan. Tieto-

11  http://www.sudval.org/
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yhteiskunnan kehittymisen haasteina nähdään raportissa muun muassa 
sukupolvien ja –puolten välinen kuilu, yksityisyyden menettäminen ja 
tarpeeton informaatiotulva. (Sitra 1997)

Toistaiseksi voimassa olevassa peruskoulun opetussuunnitelmassa 
(Opetushallitus 2004) viestintä- ja mediataidot esiintyvät aihekoko-
naisuutena, eli ne lävistävät eri oppiaineita ja niitä on tarkoitus tuoda 
opetuksessa esille aina kun ne voisivat soveltua kulloisenkin aiheen 
käsittelyyn. Päämäärät ovat mediakriittisyydessä ja medioiden tarkoi-
tuksenmukaisessa käytössä:

Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden 
päämääränä on kehittää ilmaisu- ja 
vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja 
merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median 
käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan 
osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä 
viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien 
vastaanottajana että tuottajana. (Emt., 39.)

Opetussuunnitelmassa luonnehditaan myös oppimisympäristöjä:

Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös 
oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan 
jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun 
mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan 
tietoverkkojen käyttämiseen. (Emt., 18.)

Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan vuonna 2016 ja Valtioneuvosto 
on kesäkuussa 2012 antanut ennakkoon asetuksen perusopetuksen ta-
voitteista ja tuntijaosta (Finlex 2012). Asetuksen neljännessä pykälässä 
mainitaan lyhyesti myös oppilaille opetettavat tietotekniset valmiudet:

Oppilaita ohjataan ja kannustetaan omatoimiseen 
ja kriittiseen tiedonhankintaan ja heille 
annetaan valmiudet sitä edellyttävään tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöön.

Marraskuussa 2012 Opetushallitus julkisti luonnoksen uuden 
opetussuunnitelman  perusteiksi 2014. Oppiaineita  lävistäviä  ai-
hekokonaisuuksia ei luonnoksessa mainita, mutta perusopetuksen 
tehtäviin ja tavoitteisiin on kirjattu edellistä runsassanaisemmin tieto- 
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ja viestintäteknologian osaaminen ja monilukutaito. Monilukutaidolla 
tarkoitetaan useita eri lukutaitotyyppejä, joiden joukossa ovat esimer-
kiksi digitaalinen lukutaito sekä medialukutaito. Se pitää sisällään laajan 
tekstikäsityksen, jossa teksti voi olla painetun sanan lisäksi vaikkapa 
puhuttu, audiovisuaalinen, analoginen tai digitaalinen. Tiedon hahmot-
tamista ja muotoutumista tällä tavoin voidaan kutsua multimodaaliseksi 
(ks. Lankshear ja Knobel 2006) tai intertekstuaaliseksi oppimiseksi (ks. 
Paatela-Nieminen 2013, 142-143). Tämä nähdään suunnitelmaluon-
noksessa osana kaikkia perusopetuksen oppiaineita. Monilukutaidon 
myötä opetuksessa pyritään päästämään näkyviin myös oppilaan omat 
vapaa-ajan tekstit ja tulkinnat maailmasta. (Opetushallitus 2012, 13-
14.)

Suunnitelmat pitävät näin ollen sisällään oppilaiden digitaalisen osal-
lisuuden huomioimisen laajemminkin kuin pelkkien tietoteknisten 
laitteiden muodossa, mutta toistaiseksi käytännön toteutus kouluis-
sa on saanut kuitenkin myös kritiikkiä osakseen. Mediatutkija Reijo 
Kupiainen kiinnittää tuoreessa yläkoulua koskevassa tutkimuksessaan 
huomiota samaan, mikä jo edellä mainitussa Sitran raportissa nostet-
tiin esille haasteena: digitaalisen kulttuurin tarpeet ja käyttötavat ovat 
jakautuneet eri tavoin nuoremman ja vanhemman sukupolven välille 
(Kupiainen 2013, ix). Kouluissa tämä näkyy siten, että nuorten omat di-
gitaaliset käytännöt kohtaavat oppimisympäristöt, joissa käytännöt ovat 
opettajien ja koulun laatimat (emt.).

2.6.2 Diginatiivit ja sosiaalinen oppiminen

Kasvatustieteen tutkijat Colin Lankshear ja Michele Knobel näkevät 
diginatiivien ja digiajan ”emigranttien” kohtaamisen haasteena, jonka 
vastaanottaminen alkaa siitä, ettei digitaalista lukutaitoa nähdä vain ny-
kyajan versiona perinteisestä printtimaailmasta (Lankshear & Knobel 
2006, 23). Asiaa havainnollistaakseen he ovat laatineet taulukon esit-
tääkseen näiden kahden ajatusmallin eroja (Taulukko 1).
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Ajatusmalli 1

Digiajan emigrantit / ulkopuoliset

Ajatusmalli 2

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

Maailma toimii ei-materiaalisen 
(esim. kyberspatiaalisen) ja jälki-
teollisen periaatteen ja logiikan 
mukaan. Maailmalla ei ole ”kes-
kusta” ja se on ”tasainen”.

Arvo on niukkuuden funktio.

Yksittäinen persoona on tuotan-
non, kompetenssin ja älyn yksikkö.

Asiantuntijuus on yksilöillä ja in-
stituutioilla.

Suljettu ja käyttötarkoitukseltaan 
määrätty tila.

”Kirjamaailman” sosiaaliset 
suhteet ovat vallalla, stabiili ”teks-
tuaalinen” järjestys.

Arvo on leviämisen funktio.

Kollektiivit ovat keskeisiä tuo-
tannon, kompetenssin ja älyn 
yksiköitä.

Asiantuntijuus on jaettu ja kollek-
tiivinen, hybridit asiantuntijat.

Avoin, jatkuva ja muuttuva tila.

Sosiaaliset suhteet rakentuvat di-
gitaalisissa mediaympäristöissä, 
ovat läpinäkyviä ja tekstit ovat 
muutoksessa.

Taulukko 1. Ajatusmallit Lankshear & Knobelin mukaan (2007, 11). Suomennos Kupiai-
nen & Sintonen (2009, 79)

Mitä edellisessä luvussa mainittuun uuteen opetussuunnitelmaluon-
nokseen tulee, niin monilukutaidon myötä suunta taulukossa esiteltyä 
diginatiivien ajatusmallia kohti on otettu. Tämänhetkinen tilanne vaikut-
taa olevan vielä toinen. Kärjistäen voisi ajatella ensimmäisen ajatusmallin 
lipunkantajaksi esimerkiksi kouluympäristön, jossa on panostettu di-
giajan laitteisiin, mutta opetus nojaa kuitenkin enemmän perinteiseen 
hierarkiaan ja instituution asiantuntijuuteen.
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”Digilaitteet jäävät kouluissa vähälle käytölle” 

   - otsikko Helsingin Sanomissa 11.2.2013. 

Yllä siteerattu Helsingin Sanomien artikkeli pohjautuu EU:n tilaamaan, 
pian julkistettavaan tutkimukseen, jonka mukaan Suomi on digilaittei-
den osalta koulujen varustelussa Euroopan kärkipäätä, mutta laitteiden 
opetuskäyttö on vähäistä muihin maihin verrattuna. Laitteet voivat olla 
ikään kuin vain moderneja käyttölaitteita Lankshearin ja Knobelin tau-
lukon mukaiselle ensimmäiselle ajatusmallille, jolloin niiden potentiaali 
diginatiivien oppilaiden opettamisessa jää hyödyntämättä.

Ratkaisun on katsottu piilevän sosiaalisessa oppimisessa. Mediatutki-
jat Kupiainen ja Sintonen esittävät, että 2000-luvun mediakulttuurissa 
näkyvät vaihtoehtoisen tiedon rakentuminen, hallinta ja jakaminen. 
Siinä tieto rakentuu aiempaa enemmän sosiaalisten käytänteiden ja in-
formaalin lukutaidon kautta ja tietoa hankitaan yhteistoiminnallisen 
vuorovaikutuksen avulla. He kutsuvat tätä termillä yhteistoiminnallinen 
lukutaito. (Kupiainen & Sintonen 2009, 81.)

Lankshear ja Knobel puolestaan toteavat, että pelkkien teknisten taito-
jen opettelu tukahduttaa oppilaiden luonnollista sosiaalista kontekstia 
ja käytäntöjä. Heidän mukaansa olisi paljon tehokkaampaa ottaa tuo in-
formaalisti kehittynyt tinkimätön sosiaalinen aspekti keskiöön ja antaa 
teknisten valmiuksien kummuta siitä. He painottavat, että uudet, multi-
modaaliset lukutaidot mahdollistavat ja rikastavat sosiaalista oppimista. 
Sosiaalisen oppimisen he näkevät perustavanlaatuisena, syvemmän ym-
märryksen saavuttamisena, jossa koulun asettamien käytäntöjen avulla 
osallistujat oppivat olemista ja tekemistä tarkoituksenmukaisilla tavoilla. 
Sosiaalisen oppimisen luonnollinen esiintymisareena on koko sosiaali-
nen maailma koulun ulkopuolella ja sen hyödyntäminen verkottuneen 
tekniikan avulla koulussa ikään kuin kiinnittää tietoa oikeaan konteks-
tiin sen sijaan, että tietoa kiinnitetään formaalin koulutuksen ominaisilla 
tavoilla: keinotekoisissa paikoissa sekä aikakehyksissä. (Lankshear ja 
Knobel 2006, 22 & 2011, 253.)

Kutsun edellä nykypäivän sosiaalisuutta vahvasti kuvallistuneeksi (luku 
2.3) ja tutkijat Kirsi Pohjola ja Elina Johnson esittävät yhteiskunta-
tieteiden tohtori Kaarlo Laineen samansuuntaisen ajatuksen vuodelta 
2000, jossa Laine pitää jo tuolloin kuvaa keskeisenä lasten ja nuorten 
todellisuuden rakentumisen viitekohtana. Pohjola ja Johnson tuovat 
esiin ristiriidan lasten oman, paljolti visuaalisuuteen ja virtuaalisuuteen 
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rakentuneen elämismaailman ja koulun perinteiseen puhuttuun ja kir-
joitettuun kielen rakentuvan tradition välillä. Koulussa myös kuvalla on 
marginaalinen asema, vaikka se liittyy juuri siihen sosiaalisuuden muo-
toon, jonka lapset ovat ottaneet omakseen. (Pohjola & Johnson 2009, 
25.)

2.6.3 Kamerapuhelimien varjopuolia koulukon-
tekstissa

Kouluissa on jo tehty kokeiluja kamerapuhelinten opetuskäytöstä (ks. 
luku 2.1) ja samalla kun ohjatusta opetuksesta saadut tulokset vaikut-
tavat positiivisilta, käytetään ohjauksen ulkopuolella puhelimia myös 
hyvin epäsuotuisilla tavoilla. Pelastakaa lapset ry:n 7-17-vuotiaille teet-
tämän kyselyn mukaan noin 17% 11889:sta vastanneesta oli joutunut 
kännykkäkiusaamisen kohteeksi. Kiusaamistilanteet olivat vastannei-
den mukaan esimerkiksi koulualueella koulukaverin toimesta (67%) 
tapahtuvaa kännykällä kuvaamista ja kuvatun materiaalin lähettämistä 
kiusaajan kavereille tai internetiin. Opettajalle tai muille aikuisille kiu-
saamisesta ei kyselyn mukaan kerrota. (Pelastakaa Lapset ry 2009)

Brittiläisten 11-16-vuotiaiden lasten ja nuorten kännykänkäyttötapoja 
selvittäneen Leslie Haddonin mukaan kamerapuhelimella kiusaaminen 
on useimmiten toisen oppilaan nolaamista kuvaamalla häntä odottamat-
tomissa tilanteissa yllättäen. Eri oppilailla voi olla myös eri käsitykset 
siitä, mikä on noloa: Haddonin tutkimuksessa tyttöoppilaat saattoi-
vat kokea nolona sen, miltä he näyttivät yllätyksenä otetuissa kuvissa, 
kun taas poikaoppilaat eivät. Myös sosiaalinen asema kouluyhteisössä 
vaikuttaa yllättäen otettujen kuvien käyttötapaan. Kuvaajan paremmin 
tuntevat oppilaat saattavat poseerata kuvia varten, mutta jos kuvan koh-
de on kuvaajalle etäisempi ja pyytää poistamaan kuvan, saattaa se johtaa 
”peliin” ja kiusaamiseen. Joskus kuvia ei pyynnöistä huolimatta poisteta. 
(Haddon 2007, 124-125.)

Joistain kamerapuhelinkiusaamisen muodoista on kehittynyt ilmiöitä 
internetissä kiertävien videoiden muodossa. 2005-luvulla Lontoosta 
koko Englantiin levinneessä ”happy slapping”:issä joukko lapsia tai nuo-
ria läpsivät koulukavereitaan yllättäen kasvoille ja tapahtuma kuvataan 
videolle. Ilmiö eteni myös koulujen ulkopuolelle julkisiin liikenneväli-
neisiin ja kaduille ja saavutti yhä väkivaltaisempia muotoja. Tästä syntyi 
moraalista paniikkia, jonka myötä kouluihinkin ehdotettiin kamerapu-
helimien kieltoja. (Goggin 2006, 117-120.)
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3 Tutkimuksen lähtökohdat ja 
toteutus

Opinnäytteeni aineisto on kerätty syksyllä 2012, yhdessä nelihenkisen 
LATU-tutkimusryhmän kanssa. Se koostuu 9-11-vuotiaille toteute-
tusta kyselystä, lasten haastatteluista sekä heidän kamerakännykällään 
ottamista valokuvista. Kyselyaineiston myötä heränneitä kysymyksiä 
on tarkennettu haastatteluissa. Kyselyssä sekä haastatteluissa selvitet-
tiin lasten mediankäyttöä valokuvauksen, videokuvauksen, internetin 
ja koulukäytön näkökulmista keskittyen pääosin kamerapuhelimen 
käyttämiseen. Oma opinnäytteeni perustuu lasten omaehtoisen kame-
rapuhelinvalokuvauksen tutkimiseen. Tutkimustapa muotoutuu sekä 
laadullisesta että määrällisestä lähestymistavasta. Tutkimustapaa voi 
kutsua menetelmätriangulaatioksi, jossa tutkimuskohdetta tutkitaan 
useilla eri aineistohankinta- ja tutkimusmenetelmillä (Eskola & Suo-
ranta 2008, 70). Kyselyaineiston pohjalta muodostuu yleisempi kuva 
lasten valokuvauksesta kamerakännykällä ja haastatteluaineiston myötä 
kuva tarkentuu, kun keskityn neljään henkilöön ja heidän kokemuksiin-
sa. Valokuvien sisältöä ja muotoa tuon esiin haastateltavien kokemusten 
kautta. Rajaan tutkimuksestani tarkemman kuvien analysoinnin pois, 
koska opinnäytteeni pääpaino on omaehtoisessa kuvaamisen kulttuuris-
sa ja sosiaalisessa näkökulmassa.

3.1 Esioletukset ja kohdejoukko

Tutkittavien ikäjakaumaksi valikoitui 9-11-vuotiaat lapset, ikäryhmä, 
jonka kohdalla digitaalista osallisuutta tai omaehtoista median tuot-
tamista ei ole juurikaan aikaisemmin tutkittu, mutta jonka tiedetään 
useimmiten (arkipäiväisten havaintojen pohjalta kodeissa ja kouluissa) 
viihtyvän median ja medialaitteiden parissa. Myös kodin ja koululaisen 
yhteydenpito kulkee usein kännykän kautta. Kyseinen ikä on kiinnosta-
va myös sosiaaliseen mediaan liittyen: useimmissa internetin palveluissa 
ikäraja on kolmetoista vuotta. Esioletuksenamme oli, että tutkittava 
ikäryhmä on median tuottamisessa muutoksen kynnyksellä: kiinnostus 
mediaan ja omaehtoiseen tuottamiseen on herännyt, mutta oman pro-
fiilin rakentaminen sosiaalisen median kautta ei ole vielä niin tärkeässä 
roolissa kuin ympäröivän maailman havainnoiminen.
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Yksi painava syy tutkittavan kohdejoukon rajaukseen oli lisäksi älypu-
helinten yleistyminen. Viime vuosina monelta valmistajalta on tullut 
markkinoille erihintaisia puhelimia, joilla voi kuvata valokuvia, videoita, 
käsitellä niitä ja olla yhteydessä internetiin. 9-11-vuotiaalla on usein ol-
lut puhelin kodin yhteydenpitoa varten jo alakoulun alusta alkaen,  joten 
heille on kertynyt taitoja käsitellä niitä ja kehittää omiin tarpeisiinsa so-
pivia käyttötapoja. Näitä taitoja ja digitaalisen tuottamisen merkityksiä 
lapselle itselleen tutkimuksemme tuo esille.

Koska tutkimusryhmämme tiedonintresseihin liittyy olennaisesti 
myös kouluympäristö ja meitä kiinnostavat lasten käsitykset median ja 
medialaitteiden käyttämisestä koulussa, valitsimme tutkimuksen koh-
dejoukoksi ikäluokan, joka on jo tottunut koulun tapoihin ja jolla on 
annettavanaan muutaman vuoden ajalta kertyneet kokemukset ja niistä 
muodostuneet mielipiteet koulun suhtautumisesta medialaitteisiin.

3.2 Fenomenologia ja hermeneutiikka 

Opinnäytteeni tutkimusote on fenomenologis-hermeneuttinen. Feno-
menologisessa ja hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä ovat tutkimuksen 
teon kannalta keskeisiä kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden kä-
sitteet. Tietoa tavoitellessa nousevat esiin esimerkiksi ymmärtäminen ja 
tulkinta. (Laine 2010, 28.)

Fenomenologinen tutkimus on eräässä mielessä yksittäiseen suun-
tautuvaa paikallistutkimusta, jossa pyritään universaalien yleistyksien 
sijaan ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja siihen liittyvien ihmisten 
sen hetkistä merkitysmaailmaa (Laine 2010, 31). Tämän tulkitsemi-
seen tarvitaan teoriaa ihmisten välisen kommunikaation ja ilmaisujen 
ymmärtämisestä ja tulkinnasta, hermeneutiikkaa (emt.). Sitä tausta-aja-
tuksena pitäen selvitän lasten ilmaisuista, sanallisesta ja sanattomasta 
viestinnästä, mahdollisimman seikkaperäisen tulkinnan heidän koke-
muksistaan kamerakännykkävalokuvauksesta. 

Hermeneutiikan piirissä arkielämän luontaista ymmärrystä asioista 
nimitetään esiymmärrykseksi. Tutkimuksen teossa sillä tarkoitetaan tut-
kijan luontaista tapaa ymmärtää tutkittava ilmiö jo ennen tutkimuksen 
aloittamista (ks. luku 4.1 Esioletukset). Esituttuus on merkitysten ym-
märtämisen edellytys. Tutkimukseni tavoitteen voisikin määritellä siten, 
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että siinä pyritään tekemään jo tunnettua tiedetyksi. Tutkimuksessa yri-
tetään nostaa tietoiseksi ja näkyväksi se, minkä tottumus on häivyttänyt 
huomaamattomaksi ja itsestään selväksi, tai mikä on koettu mutta ei vielä 
tietoisesti ajateltu. Fenomenologisessa ja hermeneuttisessa tutkimukses-
sa on kaksitasoinen rakenne, joka tässä opinnäytetyössä ilmenee siten, 
että perustaso muodostuu tutkittavien lasten elämänkokemuksista ja hei-
dän kokemuksistaan kamerapuhelinkuvaamisesta esiymmärryksineen 
ja toinen taso tutkijan edelliseen tasoon kohdistamasta tutkimuksesta. 
Tehdyissä haastatteluissa lapset kuvasivat mahdollisimman luonnolli-
sesti ja välittömästi omia kokemuksiaan ja niihin liittyvää ymmärrystä 
ja sen jälkeen pyrin analyysissäni reflektoimaan, tematisoimaan ja käsit-
teellistämään näitä merkityksiä. (Laine 2010, 32-33)

Luonnollisimmat ja puhtaimmat fenomenologisen tutkimustavan mu-
kaiset avoimet kuvaukset kännykällä valokuvaamisesta olisin kenties 
saanut käyttämällä täysin avointa haastattelua, mutta koin että lasten 
kanssa keskustellessa he väsyvät nopeasti joten rajasin keskusteluaikaa 
(Laine 2010, 37). Toisaalta haastatteluista tehty päätös toteuttaa ne 
yksilöhaastatteluina tekivät tilanteista vapaampia ja syvempiä kuin ryh-
mähaastattelut, joissa aikaakin olisi ollut vähemmän jokaista henkilöä 
kohden. Myös tutkimusryhmäni kanssa tehty yhteinen haastattelurunko 
ja sen tiettyihin teemoihin tukeutuminen vei haastattelua ryhdikkäästi 
eteenpäin. Syvempi ymmärrys lasten kokemuksista olisi syntynyt teke-
mällä useita haastatteluja saman henkilön kanssa, mutta tässä kohtaa 
tulivat tutkimusaineiston keräämisen ajalliset raamit vastaan.

Oman esiymmärryksen tiedostaminen oli myös tärkeää: tehdessäni 
haastatteluita, esiymmärrys oli osittain muodostunut kyselytulosten pe-
rusteella ja ajoittain osasin odottaa haastateltavilta tietynlaisia vastauksia. 
Esimerkiksi kysymys onnistuneista ja epäonnistuneista kamerakännyk-
käkuvista oli kyselyn perusteella hyvin yksimielisesti jakautunut, ja se sai 
olettamaan haastattelutilanteissa samansuuntaisia vastauksia.

3.3 Lapsuustutkimus

Tutkimus nivoutuu osaltaan myös lapsuustutkimuksen paradigmaan, 
joka on viime vuosikymmeninä nostanut päätään. Lapsuudenhistorian, 
-sosiologian ja -antropologian lähtökohdista on päästy alkuun: lap-
suutta on alettu tutkimaan lasten oman äänen kautta, eikä ainoastaan 
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lasten läheisten aikuisten tai lapsia tutkivien tutkijoiden kokemusten 
perusteella. Tavoitteena on nostaa esiin lasten elämänpiirejä ja niiden 
mahdollisuuksia ja rajoituksia, saavutuksia, kokemuksia ja käytäntöjä, 
joihin osallistumalla lapset kiinnittyvät yhteiskuntaelämään sekä sen 
toimijoina että muiden toimijaryhmien kohteina. (Alanen 2009, 21) 
Tokihan lapsuus tässäkin opinnäytteessä vielä suodattuu tulkintojen 
läpi, mutta pyrkimys on ainakin ollut päästä mahdollisimman lähelle 
lasten kokemaa maailmaa, subjektiivisia kokemuksia ja niistä syntyneitä 
merkityksiä, kysymällä heiltä.

Sosiologi ja varhaiskasvatuksen professori Leena Alanen toteaa, että 
monet lasten ja heidän lähiympäristöjensä arkielämän tasolla koetut 
ja tulkitut muutokset voidaan tulkita laajemman yhteiskunnallisen 
muutoksen kehyksissä: signaaleina sellaisista historiallisista transfor-
maatioista, jotka koskevat lasten ja aikuisten yhteiskunnallisia asemia, 
heidän keskinäisiä valta- ja auktoriteettisuhteitaan, oikeuksiaan yhteis-
kunnallisiin voimavaroihin, ja nyt myös signaaleina yhteiskunnallisen 
sukupolvijärjestyksen siirtymistä ja murroksista (emt.). Alanen esittää 
myös pääkohtia lapsuustutkimusta suuntaavasta paradigmasta (emt., 
22):

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

•	 Lapset ovat sosiaalisia toimijoita, osallistujia sosiaalisissa maailm-
oissaan ja sen kautta osapuolia yhteiskunnallisissa suhdejärjest-
elmissä. Lapsuudentutkimuksen yhtenä tehtävänä on tehdä tätä 
näkyväksi.

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

Toteutimme kyselyn loka-marraskuussa syksyllä 2012 poikittaistut-
kimuksena, eli aineisto kerättiin yhdellä aikavälillä useilta vastaajilta. 
Tämän tyyppinen aineisto mahdollistaa ilmiön kuvaamisen, mutta 
ei tuo esille asioiden syy-seuraus –suhdetta (Vastamäki 2010, 128). 
Kausaalisuuden selvittämiseksi ja ilmiön tarkentamiseksi käytimme 
teemahaastattelua, josta enemmän jäljempänä.

Käytimme kyselyn lomakepohjana Google -palveluntarjoajan internet-
pohjaista sähköistä kyselylomaketta, jonka lähetimme valittuihin (ks. 
luku 4.4.2) kouluihin eri puolille Suomea. Koulujen kautta lapset ovat 
suhteellisen hyvin saavutettavissa, joten oli luontevaa tavoitella suur-
ta määrää kyselyyn osallistuvia sitä kautta. Tarkoituksemme oli saada 
kattava näyte perusjoukosta, pelkkiä haastatteluita laajempi tutkimu-
saineisto joka mahdollistaa paremmin tutkimuksen yleistettävyyttä 
(Hirsjärvi & Hurme 1997, 182-184). 

Samoilla linjoilla on myös tutkija Raine Valli, jonka mukaan isolla otok-
sella on yleistäminen perusjoukkoon varmempaa. Iso otos vaikuttaa 
hänen mukaansa tiedon yksityiskohtaisuuteen: isommalla vastaaja-
määrällä päästään kiinni tarkempaan tietoon ja johtopäätöksetkin ovat 
vakaammalla pohjalla. Pro gradu -opinnäytteeseen riittäväksi otoskook-
si Valli mainitsee vähintään sata vastaajaa. (Valli 2001, 14.)

3.4.1 Kyselylomakkeen muotoilu

Kyselylomakkeen teemaksi muotoutui: ”kännykkä ja muu media-arki”, 
joka muuntui varsinaiseen lomakkeeseen, kohderyhmää silmälläpitäen, 
muotoon: ”mediakysely juuri sinulle”. Lomaketta kehiteltiin lokakuun 
aikana tekemällä aluksi kysymysrungot omista tutkimusnäkökulmis-
tamme ja muodostamalla niiden pohjalta lomakkeen käsikirjoitus. 

Oman tutkimusnäkökulmani, kamerakännykällä valokuvaamisen, kysy-
mysaihiot hahmottelin neljän eri teeman avulla: kuvausprosessi, teknisyys, 
koulussa kuvaaminen & ulkopuolinen ohjaus sekä kuvien jälkikäsittely 
ja –käyttö (ks. liite 1). Pyrin teemojen ja tarkentavien kysymysten avul-
la kartoittamaan sekä kuvaamisen sosiaalisia että teknisiä ulottuvuuksia 
ja näin muodostamaan monipuolista kuvaa lasten omaehtoisen kame-
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rakännykkäkuvaamisen kulttuurista. Lopullisesta kyselylomakkeesta 
jouduin karsimaan osan kysymyksistä pois ja jättämään relevanteim-
mat jäljelle, sillä tutkimusryhmäläisten muiden aihepiirien kysymysten 
kanssa yhdistettynä lomakkeesta olisi tullut kohtuuttoman pitkä. Yh-
teydenpidossa käytimme LATU-projektin omaa tekstitiedostoa Google 
Drive12 –Internet-alustalla. Kahdessa yhteisessä tapaamisessa kokosim-
me lomakkeen rungon ja ulkoasun (ks. liite 2). 

Lomakkeeseen vastattiin anonyymisti. Kysymysten muoto oli standar-
doitu, eli kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin samat asiat, samassa 
järjestyksessä ja samalla tavalla (Vilkka 2007, 28). Kysymystyypit ja 
kysymysten kieliasu muotoiltiin kohderyhmää ja kontekstia aja-
tellen: kysymykset olivat pääasiassa monivalintakysymyksiä, mutta 
relevanteimmiksi kokemamme asiat kysyttiin asteikkoon 1-5 perus-
tuvilla kysymyksillä. Avointen kysymysten määrän pyrimme pitämään 
pienenä, sillä media-arki on aihepiirinä niin laaja ja vastaajien kirjoi-
tusvauhti vielä rajoittunut, että useammilla avoimilla kysymyksillä olisi 
vastaamiseen kulunut aikaa suhteettoman paljon. Lopullisessa versiossa 
avoimilla kysymyksillä kysyttiin kuvausaiheita ja onnistumisia känny-
källä valokuvaamiseen ja videointiin liittyen sekä kännykän ja internetin 
käytöstä koulussa. Emme rajanneet kyselyä vain sellaisille vastaajille, jot-Emme rajanneet kyselyä vain sellaisille vastaajille, jot- vain sellaisille vastaajille, jot-
ka käyttävät kännykkää tai muuta mediaa, mutta lomakkeen alkupään 
kysymys: ”onko sinulla oma kännykkä?” ratkaisi vastaamisen jatkamisen: 
ilman kokemusta kännykän käytöstä oli mahdollista vastata ainoastaan 
internet-aiheisiin kysymyksiin. 

3.4.2 Koululuokkien valinta ja lomakkeen lähet-
täminen

Tutkimuksen havaintoyksikkönä oli 9-11-vuotias lapsi, ja saavuttaak-
semme suurehkon joukon tällaisia henkilöitä, olivat koulut luonteva 
ympäristö kyselyn teettämiseen. Kirsi Lallukan mukaan institutionaa-
liset kasvatusympäristöt (koulu ja päiväkoti) ovat teollistuneissa maissa 
yleisimpiä lapsuustutkimuksen tiedonkeruupaikkoja juuri tutkimusin-
formanttien sujuvan tavoitettavuuden takia (Lallukka 2003, 75). 
Kouluympäristössä on myös mitä todennäköisimmin tietokoneiden 
myötä teknisesti yhtäläinen mahdollisuus osallistua tutkimukseen (tässä 

12  Google Drive: ilmainen internet-alusta, jossa jokainen käyttäjä voi jakaa 
tiedostoja ja päivittää samaa tiedostoa reaaliaikaisesti. (https://drive.google.com)
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koettiin yksi poikkeus, kun koulun rehtori ilmoitti että “ei voi velvoit-
taa opettajia kyselyn teettämiseen, sillä kaikilla koulun opettajilla ei ole 
tietokoneen käyttämisen valmiuksia”). Yksinkertaisen satunnaisotannan 
tavoin valikoimme kouluja ja koululuokkia, sekä tutkimusryhmän jäse-
nien valmiiden kontaktien että maantieteellisen hajonnan perusteella. 
Katsoimme, että valmiit kontaktit tiettyyn kouluun tai opettajaan eivät 
vääristä kyselyn tuloksia, koska vastaajina olivat oppilaat. Lähestyimme 
kouluja joko suoraan tietyn luokanopettajan kautta tai rehtorin, joka 
välitti viestin koulujen 3., 4. ja 5. -luokkien opettajille, jotta he voivat 
järjestää luokkansa oppilaille ajan kyselyyn vastaamiseen. Kyselyyn 
vastattiin siis joistain kouluista vain yhden luokan voimin, joistain kou-
luista useamman. Kaikista tavoittelemistamme kouluista emme saaneet 
vastauksia.

Oppilaiden vanhemmille lähetettävät tutkimusluvat lähetettiin sähkö-
postiliitteinä (ks. liite 3) joko rehtorille tai sitten suoraan opettajalle, 
joka oli kysynyt koulunsa rehtorilta luvan kyselyn järjestämiseen. Kaik-
kien koulujen rehtorit eivät kokeneet vanhempien lupaa tarpeelliseksi 
vastaajien anonymiteetin säilymisen takia. Kunnat, joista kyselyyn vas-
tattiin olivat: Etelä-Savo, Lappi, Satakunta ja Uusimaa. Lomakkeella 
saatuja vastauksia tutkittiin alustavasti ennen haastatteluvaihetta, sillä 
vastausten perusteella tarkennettiin tulevan haastatteluvaiheen kysy-
myksiä.

3.5 Haastattelujen toteuttaminen

Haastattelut toteutettiin kyselyn jälkeen syksyllä 2012 ja alkukeväästä 
2013 yhdessä LATU-projektin nelihenkisen tutkijaryhmän kanssa si-
ten, että jokainen tutkimusryhmän jäsen haastatteli 4-6 tutkimuksen 
kohdejoukkoon kuuluvaa henkilöä ja tutki yhteisesti kerättyä aineistoa 
(16-24 haastattelua) omasta näkökulmastaan. Tämän opinnäytetyön 
pääasiallinen tutkimusaineisto koostuu neljästä puolistrukturoidusta 
teemahaastattelusta, jotka on tehty marras-joulukuussa 2012 ja analyysi-
vaiheessa niistä saatuja tuloksia tuetaan teettämämme kyselyn tuloksilla. 
Haastattelutilanteet nauhoitettiin ja lasten tuottamat sekä esittelemät 
kuva- ja äänitallenteet taltioitiin analysoitavaksi tutkimusaineistoksi.

Puolistrukturoidun teemahaastattelun valikoituminen aineistonkeruu-
menetelmäksi perustuu sen tarkkuuteen ja syväluotaavaan luonteeseen. 
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Haastateltavaa joukkoa voidaan kutsua harkinnanvaraiseksi näytteeksi, 
jonka avulla voidaan ymmärtää tutkittavaa ilmiötä syvemmin ja saada 
tietoa tapahtuneista asioista (Hirsjärvi & Hurme 2010, 59) Haastatelta-
va nähdään tutkimustilanteessa subjektina, jolla on mahdollisuus tuoda 
esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti (emt, 35). Kun 
tutkitaan 9-11-vuotiaiden lasten kamerakännykän sisältöä ja kuvaa-
misen kulttuuria, on tärkeää että kuvaajalla itsellään on mahdollisuus 
kertoa kuvistaan ja selventää kuvausprosessejaan. Myös lasten valoku-
vaamista väitöskirjassaan tutkineen Päivi Setälän mukaan haastattelu 
ja keskustelu ovat tarpeen kun halutaan ymmärtää lasten kuvailmaisua 
ja valokuvaajana toimimisen tapoja (Setälä 2012, 72). Kyselylomakkee-
seen verrattuna teemahaastattelu antaa haastateltavalle mahdollisuuden 
esitettyjen mielipiteiden perusteluun ja haastattelija voi tarkentaa kysy-
myksiään lisäkysymyksin. Myös emotionaalisten ja intiimien asioiden 
käsittely onnistuu haastattelun avulla kyselylomaketta tai tiukasti ra-
jattuja kysymyksiä paremmin, mikä on tärkeää kun käsitellään niinkin 
henkilökohtaista omaisuutta kuin kamerapuhelimen sisältöä ja ko-
kemuksia kuvaamisesta. Toisaalta haastateltavan on haastattelussa 
mahdotonta pysyä anonyymina. Haastattelun haittapuolet näkyvät 
myös epärelevantin materiaalin määrässä, mikä aiheuttaa suurempaa 
työsarkaa analyysivaiheessa. (Emt., 35-36.)

Haastattelurunko koottiin yhdessä tutkimusryhmän kanssa kyse-
lylomakkeessa käytettyjen kysymysten ja alustavien kyselytulosten 
perusteella tarkennettujen tai lisättyjen  kysymysten pohjalta (ks. liite 
4). Haastattelun teemat olivat samat kyselyn teemojen kanssa, nyt otsi-
koilla: “kännykkä ja mä”, valokuvaaminen kännykällä, videokuvaaminen 
kännykällä ja nettielämää. Kyselyssä käytetty osio “kännykkä koulussa” 
sulautettiin osaksi muita teemoja. Näiden lisäksi kysyttiin perustietoja: 
ikä, luokka-aste, sukupuoli, asuinkunta ja perhe. Kysymysten esittä-
misjärjestys ei ollut sidottu eli strukturoitu, vaan puolistrukturoidussa 
teemahaastattelussa käytiin läpi teemat, aihepiirit, mutta kysymysten 
muotoilu ja järjestys saattoivat vaihdella (Eskola & Suoranta, 2008, 11). 
Teemat takasivat sen, että eri tutkimusryhmän jäsenten tekemissä haas-
tatteluissa puhuttiin edes jossain määrin samoista asioista, vaikka eri 
henkilöt olivat omine painotuksineen niitä tekemässä (emt, 87). Toi-
saalta teemahaastattelun avoimuus vaikutti siihen, että valitsin oman 
opinnäytteeni aineistoksi itse tekemäni haastattelut. Pystyin paremmin 
palauttamaan haastattelutilanteet mieleeni, sisältäväthän ne puhutun 
lisäksi muutakin vuorovaikutusta (ilmeet, eleet, katseet tms.). Haastatte-
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luiden ajoittainen keskustelunomaisuus oli myös tärkeää. Haastateltavat 
näyttivät ottamiaan kuvia ja tulkitsivat niitä itse, joka vaikutti haastatte-
lurungon ulkopuolisiin jatkokysymyksiini. Esittämäni jatkokysymykset 
lähtivät liikkeelle haastateltavien puheen kautta ja kumpusivat omista 
taustatiedoistani ja –historiasta. Näitä toteuttamiani haastattelutilantei-
ta analysoimalla pyrin pääsemään tarkempaan lopputulokseen (ks. luku 
4.6 Luotettavuus).

3.5.1 Haastateltavien valinta ja tutkimusluvat

Haastateltavat valittiin kunkin tutkijan omien kontaktien mu-
kaan. Omalla kohdallani haastateltavina oli kaksi 11-vuotiasta tyttöä 
Helsingistä ja kaksi 10-vuotiasta poikaa Espoosta. Ensimmäiset va-
likoituivat viikoittain opettamastani kuvataidekerhosta ja jälkimmäiset 
tutun luokanopettajan luokasta. Siinä missä teettämäämme kyselyyn 
osallistuivat kaikki kiinnostuksen kohteista riippumatta, haastatteluun 
oppilaat valikoitiin heidän digitaalisen harrastuneisuutensa vuoksi, eli 
heidän tiedettiin käyttävän kamerapuhelimiaan ja muuta mediaa akti-
ivisesti.

Opettamani kuvataidekerholaiset esittelivät usein kamerapuhelimella 
ottamiaan kuvia, joten koska he vaikuttivat tuotteliailta kuvaajilta, pyy-
sin heitä haastatteluun. Koin myös, että en ollut esteellinen (ts. liian 
tuttu henkilö) heitä haastattelemaan, sillä opetin kyseistä ryhmää vain 
kerran viikossa puolentoista tunnin ajan. Viikoittainen tapaaminen op-
pilaiden kanssa mahdollisti myös kokeilevan keskustelun mahdollisten 
haastateltavien kanssa, jossa pääsin opetuksen lomassa kartoittamaan 
heidän ymmärrystään ja mielipiteitään kamerapuhelinkuvaamisesta 
(Hirsjärvi & Hurme 2010, 59). Opetusryhmässäni oli tutkittavasta 
ikäluokasta ainoastaan tyttöoppilaita, joten kun valitsin helsinkiläisestä 
koulusta kaksi tyttöä haastatteluun, niin sukupuolijakauman tasoit-
tamisen vuoksi ohjeistin espoolaista luokanopettajatuttuani valitsemaan 
luokastaan kaksi kamerapuhelinta käyttävää poikaoppilasta.

Lapsen haastattelu poikkeaa täysi-ikäisen henkilön haastattelusta 
muun muassa lupakäytäntöjen osalta. Alasuutari kuvailee vanhempien 
mukanaolosta johtuen haastattelun toteutumista ”kolmiosuhteessa”, 
jossa huoltaja on luvan kautta osallisena tutkimuksessa, vaikka ei toi-
misikaan sen informanttina (Alasuutari 2005, 147). Tutkimusluvat (ks. 
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liite 3) lähetin omien oppilaitteni kohdalla heidän mukanaan kotiin 
allekirjoitettavaksi ja espoolaisen luokan oppilaiden vanhemmille oli 
lupapaperi jo lähetetty sähköpostitse aiemmin, sähköiseen kyselyyn 
osallistumisen yhteydessä. Sain vanhempien lisäksi myös koulujen 
rehtoreilta hyväksynnät haastatteluille. Aikuislinkkejä, eli molemmille, 
sekä lapselle että tutkijalle tuttuja aikuisia ei siis lupaprosessissa tarvittu 
kohtuuttoman suurta määrää (Lallukka 2003, 75).

3.5.2 Haastattelutilanteet

Helsinkiläisessä koulussa haastattelut toteutettiin yläkoulun ku-
vataideluokassa, jossa opettamani kuvataidekerhokin pidettiin. 
Haastatteluajankohta oli heti kerhon jälkeen. Espoolaisessa koulussa 
haastattelut pidettiin koulupäivän viimeisen tunnin yhteydessä, tyh-
jässä luokkatilassa. Haastatteluiden kestot olivat n. 20-40 minuuttia. 
Äänitin haastattelut kahdella laitteella: pienikokoisella sanelimella ja 
kannettavan tietokoneen äänitysohjelmalla. Haastateltavia pyydettiin 
kysymysten yhteydessä näyttämään puhelimestaan esimerkkejä otta-
mistaan onnistuneista, epäonnistuneista tai muokatuista valokuvista. 
Kahden haastateltavan kohdalla kamerapuhelinkuvat tallennettiin 
kuvaamalla puhelimen näyttöä järjestelmäkameralla ja kahden kohdal-
la niin, että haastateltavat lähettivät kuvat sähköpostiini. Kahden eri 
tallennusmenetelmän käyttäminen johtui haastateltavien erilaisista pu-
helinmalleista: kaikissa ei ollut mahdollisuutta internet-yhteyteen.

Haastatteluiden vuorovaikutustilanteet eivät suinkaan olleet 
yhteneväisiä. Jokaista niistä kehysti sosiaalinen kenttä, joka haastatte-
lututkimuksessa väistämättä kulkee mukana (Alasuutari 2005, 147). 
Koulumaailma ympäröivänä instituutiona, haastateltavan lapsen suh-
de siihen, suhtautuminen opettajaan, joka tunsi paikalle pölähtävän 
tutkijan, kuten Espoossa, tai suhtautuminen omaan kuvataidekerhon 
opettajaan joka onkin yhtäkkiä tutkija, ovat kaikki tilanteeseen ja kerä-
tyn tiedon luonteeseen vaikuttavia tekijöitä. Espoolaiset haastateltavat 
tuntuivat suhtautuvan asiaan ”virallisesti”. Esittelin itseni pian valmis-
tuvana kuvataideopettajana, joka vaikutti osaltaan siihen, että minua 
saatettiin pitää ikään kuin ”virallisena” opettajana. Helsingissä haastat-
teluissa virallisuutta oli vähemmän, sillä haastateltavat olivat puolestaan 
jo tottuneet heitä haastattelevaan kerho-opettajaan ja saattoivat esi-
merkiksi piirtää samalla kun vastasivat kysymyksiin. Koulun tiloissa 
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ja koulupäivän yhteydessä tehty haastattelu saattavat lapsesta vaikut-
taa vaikkapa yhdeltä suoritettavalta koulutehtävältä, ja on mahdollista, 
että itsestä annettu kuva tehdään koulukontekstia ajatellen miellyttä-
vämmäksi kuin tutkimuksen kannalta olisi tarve (Hirsjärvi & Hurme 
2010, 19; Alasuutari 2003, 153). Tämä saattaa aiheuttaa jopa relevantin 
tiedon pois jäämistä, mikä ei tietenkään ollut tarkoitus. Tutkimuksen 
aihepiirin ollessa omaehtoinen median tuottaminen ja kamerapuhelin-
kuvaaminen, haastateltavat eivät vaikuttaneet pitävän heille esitettyjä 
kysymyksiä hankalina tai liian arkaluonteisina. Yksi haastateltavista to-
sin jätti näyttämättä tiettyjä kuvia puhelimestaan, kun ne olivat ”vaan 
näitä häsläämiskuvia”, eikä niissä ollut hänen mielestään mitään kiinnos-
tavaa. Voi myös olla, että arkaluonteisuuden sijaan hän ei vaan kokenut 
kuvia näyttämisen arvoisiksi. Toisaalta kamerapuhelinkuvaaminen voi 
hyvinkin toimintana liittyä kouluun ja kiusaamiseen (vrt. termi ”cyber 
bullying” tai ”happy slapping”), mutta tästä ei haastatteluissa tullut esille 
mitään viitteitä.

Haastatteluissa tuli esille valokuvaukseen liittyvää, lasten omaa sanal-
listamista. Ilman kontrollipyrkimyksiä, kiinnostuneena ymmärtämään 
lapsen tavan nähdä asioita, annoin heille aikaa kertoa omin sanoin tapah-
tumista ja tekemisistään (Alasuutari 2003, 153). Pyrin hetkittäin myös 
helpottamaan sanallistamista ja he hyödynsivät apua mielellään: Kun 
yksi haastateltavista esimerkiksi aloitti lauseen, jossa kertoi kuvausva-
linnoistaan osittain käsimerkein, tarkensin hänen puhuvan ”rajauksesta” 
ja sen jälkeen hän käytti termiä uudelleen myöhemmin toisessa yhtey-
dessä.

3.5.3 Haastattelujen litterointi

Haastattelujen litterointi toteutettiin LATU -tutkimusryhmän kanssa 
siten, että haastatteluaineistoksi kerätyt äänitiedostot tallennettiin en-
sin yhteiselle Google Drive –internetalustalle ja tämän jälkeen jokainen 
ryhmän jäsen suoritti oman tutkimusongelmansa kannalta henkilö-
kohtaisen litteroinnin niistä haastatteluiden osista, jotka päätti rajata 
tutkimukseensa (Ruusuvuori, Nikander, Hyvärinen 2010, 14). Tähän 
opinnäytetyöhön rajasin kuuluvaksi tekemäni neljä haastattelua, joista 
litteroin kamerapuhelinvalokuvaukseen liittyvän asiasisällön. Sisällytin 
litterointitekstiin sekä haastattelijan että haastateltavan puheet saadak-
seni kokonaisvaltaisemman kuvan haastattelun kulusta. Keskittyessäni 
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analyysivaiheessa asiasisältöön, tapahtumakulkuihin ja käsityksiin siitä, 
mitä tietyssä tilanteessa tai prosessissa tapahtui, en kokenut yksityis-
kohtaista (esim. puheen sävelkulun tai hengityksen keston)  litterointia 
tarpeelliseksi, vaan pitäydyin sanotussa, erotin puheen tauot ja tuin sitä 
tarvittaessa kursivoidulla toiminnan kuvaustekstillä (Ruusuvuori 2010, 
425). Esimerkkinä näyte eräästä haastattelusta:

Se meni rikki se vanha muistikortti ni...(selailee 
puhelintaan)...ni tääl on vaan näit uusii kuvii.

3.6 Aineiston analysointi

Aineiston analysoinnissa keskityn sekä kyselyn tuloksiin että haas-
tatteluihin. Esiin nousevia seikkoja tuen otteilla haastatteluista ja 
kyselytulosten pohjalta tehtyjen graafisten kuvioiden avulla. Haastat-
telutilanteissa kerätyt lasten ottamat valokuvat on sijoitettu tekstin 
lomaan havainnollistamaan kuvaamisen kokemusta ja kuvatessa tehtyjä 
valintoja.  Haastateltavien nimet on analyysiluvussa muutettu.

Omien haastatteluiden valitseminen analysoitavaksi johtui sekä aika-
taulullisista syistä (analyysivaiheessa kaikki ryhmän jäsenet eivät olleet 
vielä haastattelujaan tehneet) että sisällöllisistä syistä. Vaikka teimmekin 
haastatteluja yhteisen kysymysrungon avulla, omassa haastattelutavas-
sani on luonnollisesti taustalla tutkimusongelmani mukainen painotus: 
esitän haastatellessani monia tarkentavia kysymyksiä juuri kamerapuhe-
limella valokuvaamiseen liittyvästä aihealueesta. Hirsjärven ja Hurmeen 
mukaan omien haastattelujen analysointi onkin suotavaa: ”Kun koko 
haastatteluja ei pureta sanatarkasti, on teemahaastatteluaineiston par-
hain jatkokäsittelijä haastattelun tehnyt tutkija itse” (Hirsjärvi & Hurme 
2010, 142). Haastateltavien lukumäärän rajasin neljään myös haastatte-
luja ennen kerätyn kyselyaineiston laajuuden vuoksi.

Analysointi ja aineiston tulkinta toteutettiin fenomenologisen tutki-
musperinteen mukaisesti: tulkintoja tehdessä en yhdistänyt aiempia 
tutkimuksia tai muuta teoreettista viitekehystä mukaan, vaan keskustelu 
niiden kanssa tapahtui vasta kun teemat alkoivat varmistua samansuun-
taisiksi haastattelurungon kanssa (Laine 2010, 35). 
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3.6.1 Teemoittelu 

Tietyt tutkimusongelmaani valaisevat teemat olivat muodostuneet jo 
kyselyn kysymysten hahmottelun vaiheessa (ks. liite 1) ja pysyneet lähes 
sellaisenaan haastatteluissa, mutta vasta aineiston läpikäymisen jälkeen 
oli mahdollista vertailla niiden esiintymistä, ilmenemistä ja keskinäisiä 
suhteita. Eskolan ja Suorannan mukaan joskus jo haastattelurunkoa voi 
käyttää sellaisenaan analyysin jäsennyksenä (Eskola & Suoranta 2008, 
174-180). Teemoitteluni perustuukin pitkälti aineiston keruussa käytet-
tyihin kysymyksiin, ja analyysiluvussa nostan esiin tutkimuskysymykseni 
kannalta parhaiten jäsentyvät pääteemat: laitevaatimukset, kuvauspro-
sessi, jälkikäsittely ja -käyttö ja koulussa kuvaaminen. Edellä mainitut 
olen jakanut tarvittaessa pienempiin alaotsikoihin. Analyysiyksikköinä 
käytän pääasiassa lausumia tai kokonaisia repliikkejä, mutta myös kyse-
lyn avoimista kysymyksistä saatuja yksittäisiä sanoja (Eskola & Suoranta 
2008, 216).

3.6.2 Kyselyn tulosten esittäminen

Opinnäytteeni aineistonkeruun määrällisen osion, kyselyn, tuloksia 
esitän analyysiluvussa teemojen yhteydessä graafisesti ja sanallisesti, 
tukien analysoitavaa haastatteluaineistoa. Kyselyn vastausten jakau-
mat laskettiin Google Drive –kyselysovelluksen avulla. Kuviot antavat 
nopeasti luettavaa tietoa, havainnollistavat ja painottavat kulloinkin 
käsiteltävänä olevaa teemaan liittyvää tekstiä (Vilkka 2007, 135). Sel-
keyden säilyttämiseksi graafiset esitykset sisällytettiin tekstiin. Kyselyn 
kamerapuhelinvalokuvaukseen liittyvän osion laadullisten, avointen 
kysymysten (onnistuneet ja epäonnistuneet kuvat, kuva-aiheet, oppi-
ainekäyttö) vastaukset on analysoitu kvantifioimalla: luokittelemalla ja 
laskemalla manuaalisesti niissä esiintyvät elementit ja niiden esiinty-
mistiheys. Analyysitapa voidaan nimetä määrälliseksi tekstianalyysiksi 
(Eskola & Suoranta 2008, 169). Näin saadut tulokset ovat mukana ana-
lyysiluvussa aina kyseisen teeman sisällä. 

Pyrin siihen, että analyysin päättyessä lasten kamerakännykkäkuvaus 
asettuu uuteen, tuoreen lähestymistavan avaamaan valoon tavalla, joka 
kutsuu muita tutkijoita kehittelemään ja edelleen jatkamaan tutkimuk-
sen jo avaamaa dialogia aiheesta (Ruusuvuori, Nikander, Hyvärinen 
2010, 29).
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3.7 Luotettavuus

Tutkimuksen yleistettävyys: Eskola ja Suoranta esittelevät (2008, 65-66) 
Sulkusen ja Kekäläisen ajatuksen kvalitatiivisen tutkimuksen yleistettä-
vyydestä: siitä ei ole tarkoitus tehdä empiirisesti yleistettäviä päätelmiä 
samalla tavalla kuin tilastollisista tutkimuksista. Yleistettävyyteen pääs-
tään heidän mukaansa järkevällä aineiston kokoamisella: haastateltavia 
valittaessa heillä tulisi olla suhteellisen samanlainen sen hetkinen ko-
kemusmaailma, tutkimusongelmasta tekijän tietoa ja jopa kiinnostusta 
itse tutkimusta kohtaan. Tämän opinnäytteen kohdalla haastateltavien 
ikäluokka ja sama koululuokkakin vaikuttavat osaltaan samanlaiseen 
kokemusmaailmaan ja tekijän tietoon kamerapuhelinvalokuvauksesta. 
Kiinnostus tutkimusta kohtaan näkyi pääosin haastatteluihin osal-
listumisena; mitä luultavimmin valmis tutkimusraportti ei herätä 
akateemisessa muodossaan 9-11-vuotiaissa lapsissa mielenkiintoa.

Edellisen koskiessa laadullista tutkimustapaa, tämän tutkimuksen 
tulkintoja ja päätelmiä on kuitenkin mahdollista pitää empiirisesti 
yleistettävämpinä, johtuen tilastollisen tutkimuksen tarjoamasta tausta-
tuesta: kyselyyn vastanneiden määrä oli 322 henkilöä.

Tutkimuksen validiteetti: Tutkimuksen validiutta voidaan ajatella to-
dellisen kenttätilanteen ja tutkimusraportin suhteena. Mitä lähempänä 
kenttätyön tuloksena syntynyt tutkimusraportti on todellista tilannet-
ta kentällä, sitä validimpaa tämä tieto on. Empiirisessä tutkimuksessa 
yhdistyvät tutkijan ja tutkittavien arvomaailmat ja käyttäytyminen. Mo-
lemmat ovat osa sitä todellisuutta, joka kentällä vallitsee. Tutkijan 
arvomaailmaan ja käyttäytymiseen vaikuttavat hänen koulutuksensa, 
tieteellisten, filosofisten ja poliittisten viitekehysten omaksuminen, per-
soonallisuus ja monet muut sekä henkilökohtaiset että organisatoriset 
taustatekijät. Ne vaikuttavat siihen tapaan, jolla tutkija tarkastelee tut-
kittavien empiiristä maailmaa, heidän käyttäytymistään jokapäiväisessä 
elämässä sekä heidän arvostuksiaan ja uskomuksiaan. (Grönfors 1982, 
106.)

Tekemissäni haastatteluissa pyrin pääsemään mahdollisimman lähelle 
tutkittavien empiiristä maailmaa, mutta väistämättä tieto lasten puhe-
limella valokuvaamisesta välittyi minulle eri tavalla kuin jos he olisivat 
kuvailleet asiaa esimerkiksi vertaisilleen tai vanhemmilleen (ks. luku 4.4.2 
Haastattelutilanteet). Sen sijaan haastattelutilanteissa kerätyn kuva-ain-
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eiston voi nähdä olevan paremmin kiinni autenttisessa todellisuudessa13: 
lapset olivat ottaneet kuvat jo ennen tutkimukseen osallistumista, eikä 
tähän kuvalliseen tietoon itsessään voi vaikuttaa sanavalinnoilla. Kuvat 
olivatkin ikään kuin valmiiksi poimittavaa tietoa ottajansa empiirisestä 
maailmasta. Haastattelutilanteissa toki kuviin liittyvä tietous syveni 
haastateltavien kertomuksien ja heidän omien tulkintojensa myötä.

4 Aineiston kuvaus ja tulokset

Olen järjestänyt seuraavan analyysiluvun teemat siten, että aluksi esit-
telen taustatietoja tutkimukseen osallistuneista ja sen jälkeen lähestyn 
lasten kamerakännykkäkuvausta ikään kuin kuvaustoiminnan krono-
logisen järjestyksen kautta: toisessa alaluvussa keskityn konkreettiseen 
kuvauskalustoon, eli kamerapuhelimiin joita heillä on käytössä ja suh-
tautumista niihin. Kolmantena alalukuna on kuvausprosessi, jonka 
kohdalla esittelen aineistosta nousseita käytäntöjä ja ajatuksia muun 
muassa kuvaamisen oppimiseen, kuvauskohteisiin ja kuvan onnistumi-
seen liittyen. Neljännessä alaluvussa käsittelen otettujen kuvien kohtaloa 
tuomalla esiin jälkikäsittelyn tapoja ja jakamisen kanavia. Viimeiseen 
alalukuun olen koonnut aineistosta noussutta suhtautumista kouluym-
päristössä kuvaamiseen.

4.1 Tutkimukseen osallistuvien taustatiedot

Vastauksia kyselyyn saimme kaikkiaan 322:lta oppilaalta. Kyselyyn vas-
tanneista 3.-5.luokan oppilaista suurin osa oli neljänneltä luokalta (55 
%) ja 10-vuotiaita (48 %). Tyttöjä vastanneista oli 55 % ja poikia 45 %. 
Kunnat, joista kyselyyn vastattiin olivat: Etelä-Savo, Lappi, Satakunta 
ja Uusimaa. (Kuvat 8 ja 9).

13  Todellisuudella tarkoitan tässä yleisesti lasten ympäristöä ja elämismaail-
maa. En koe tarpeelliseksi määritellä valokuvaa dokumenttina tai sen välittämää 
totuudellisuutta tarkemmin, kun tutkimuksen painopiste on kulttuurisissa ja sosiaa-
lisissa käytänteissä sekä merkityksissä.
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Kuva 8. Kysymys 1: Ikä

Kuva 9. Kysymys 2: Luokka

Lisäksi haastattelin tätä opinnäytettä varten neljää henkilöä: kahta 
11-vuotiasta tyttöä Helsingistä ja kahta 10-vuotiasta poikaa Espoosta. 
Espoon haastateltavat osallistuivat luokkansa kanssa myös kyselyyn.

4.2 Kuvauskalusto eli kamerapuhelimet

Aineiston perusteella matkapuhelin on alakouluikäisen luottoesine. Kun 
kyselyssä kysyttiin puhelimen tärkeyttä asteikolla 1 = ei ollenkaan tärkeä 
– 5 = tosi tärkeä, vastauksista 90 % sijoittui asteikolle 3-5. Haastatelta-
vat kertoivat saaneensa ensimmäisen puhelimensa jo esikouluiässä tai 
ensimmäisellä luokalla ja jokainen oli omistanut useampia siitä lähtien 
Kertoipa yksi yhdentoista vuoden ikään ehtinyt omistaneensa peräti 11 
kappaletta eri puhelimia. Kysyessäni syitä puhelinten tiheään kiertoon, 
eräs haastateltava kuvaili syitä vaihtumiseen:

8 17 5%
9 92 28%
10 155 48%
11 53 16%
12 6 2%

0 31 62 93 124 155

8

9

10

11

12

3 97 30%
4 178 55%
5 46 14%
6 2 1%
 

4 (178)

3 (97)

6 (2)

5 (46)
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”Joojoo..mul meni se..mun pikkuveli heitti mun nokia 
lumian tonne sohv…ää meiän lattialle. Sit yks on menny 
pesukoneeseen mut se saatiin korjattuu. Yks on hävinny 
ja…sellasta.” - Sampo, 10.

Haastatteluiden perusteella puhelimet saadaan useimmiten käytetty-
nä vanhemmilta, sisaruksilta tai muilta sukulaisilta, mutta myös uusia 
on vanhemmilta saatu. Lisäksi yksi haastateltavista kertoi säästäneensä 
omia rahojaan puhelimen ostoon.

Kaikilla haastateltavien omistamilla puhelimilla on heidän mukaansa 
voinut ottaa valokuvia. Kyselyssä kysyttiin myös muita toimintoja, joita 
vastaajien puhelimilla voi tehdä:

Kuva 10. Kysymys 7: Kännykälläni voi...

Kuvion (kuva 10) perusteella voi todeta, että suurimmalla osalla (59%) 
vastanneista on käytössään älypuhelin, jolla pääsee Internetiin. Äly-
puhelin mahdollistaa myös muita toimintoja, jotka ovat selvästi tuttuja 
kohdejoukolle, koska he osaavat mainita eri käyttötapoja puhelimelleen. 
Valokuvauksen kannalta älypuhelin mahdollistaa kuvan ottamisen 
lisäksi esimerkiksi sen tallentamisen puhelimen suurehkoon muistiti-
laan, muokkaamisen eri sovellusten avulla, lähettämisen eteenpäin tai 
jakamisen internetiin. Puhelimien kameralta toivottuihin ominaisuuk-
siin ja kuvien laatuun palaan onnistuneiden ja epäonnistuneiden kuvien 
yhteydessä.

Yllä esitetyn kuvion mukainen puhelimen monipuolinen käyttö 
on näkynyt myös muissa tutkimuksissa. Puhelinten merkitys lasten 
elämässä muuttuu iän myötä, selviää Kelan vuonna 2012 teettämässä 
tutkimuksessa lasten arjen taloudellisesta eriarvoisuudesta. Alakoulun 

Ottaa valokuvia 304 96%
Ottaa videokuvaa 290 91%
Äänittää 270 85%
Muokata valokuvia tai videota 224 70%
Pelata 294 92%
Käyttää Internetiä 189 59%
Soittaa puheluita 314 99%
Lähettää tekstiviestejä 312 98%

Kysymyksessä oli mahdollista valita 
useampi vaihtoehto, joten yhteenlaskettu 
prosenttimäärä ylittää 100%.

Ottaa valokuvia

Ottaa videokuvaa

Äänittää

Muokata valokuvia tai

Pelata

Käyttää Internetiä

Soittaa puheluita

Lähettää tekstiviest..

0 53 126 189 252 315
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alemmilla luokilla puhelimen tärkein ominaisuus on sen mahdollistama 
koululaisen yhteydenpito kodin kanssa, sitten vähitellen ympäristön 
laajetessa puhelinta käytetään yhä enemmän yhteydenpitoon ystävien 
kanssa. Myös puhelimen muita toimintoja käytetään iän karttuessa 
enemmän, ja yläkouluiässä sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen muo-
dostuu puhelimen tärkeimmäksi käyttömuodoksi. Tutkimuksen mukaan 
alakouluikäiset lapset pitävät jokaisen omaa puhelinta jo itsestäänselvyy-
tenä ja puhuvat niiden olemassaoloa enemmän käyttöominaisuuksista. 
Koulukavereiden vanhoja puhelinmalleja ihmetellään, mutta kalliimpia 
älypuhelimia ei myöskään pidetä välttämättömänä. (Hakovirta & Ran-
talaiho 2012, 48-49.)

4.3 Kuvausprosessi

4.3.1 Kuvaamisen tärkeys ja tiheys

Kännykkäkuvaaminen ei kaikilla kyselyyn vastanneista ole jokapäiväis-
tä, vaan enemmistö valokuvaa puhelimellaan muutaman kerran viikossa 
(kuva 11). Valokuvausta ei myöskään koeta välttämättömäksi toimin-
naksi: kysyttäessä sen tärkeyttä asteikolla 1-5 (Ei ollenkaan tärkeä – tosi 
tärkeä), 195:stä kysymykseen vastanneesta yli puolet asettivat vastauk-
sensa kohtaan 2 tai 3. (Kuva 12):

Kuva 11. Kysymys 13: Kuinka usein otat kännykälläsi valokuvia?

Joka päivä 25 8%
Muutaman kerran viikossa 145 45%
Kerran viikossa 56 17%
Kerran kuussa tai harvemmin 80 25%
En koskaan 8 2%

Joka päivä

Muutaman kerran v...

Kerran viikossa

Kerran kuussa tai...

En koskaan

0 29 58 87 116 145



48

Kuva 12. Kysymys 15: Kuinka tärkeää valokuvaaminen kännykällä sinulle on?

4.3.2 Kuvaamisen oppiminen 

Edellä esitetyn kuvion (kuva 8) perusteella vastaajilla on käsitys puhe-
limestaan monipuolisena välineenä. Eri käyttötapojen tiedostaminen 
vaatii tietotaitoa, mutta mistä se on peräisin? Haastatteluissa ilmeni, et-
tä puhelimella valokuvaamisen oppiminen tapahtuu pääasiassa yksin tai 
vertaisten kanssa, mutta myös sisarukset tai vanhemmat ovat opettaneet 
kuvaamista. Yksin opettelemista helpottavat puhelimien suoraviivaiset 
käyttöliittymät:

”…siinä lukee selvästi niinku ota kuva tai sit...mä 
vaan...jos mä vaan näprään…näpränny kaikkii 
näppäimii ja sit mä oon tajunnu loppujen lopuks et 
mil sit otetaan se kuva…tai siis tuol siis näkyy tää on 
tämmönen niinku kameramerkki mil otetaan se kuva.” 
- Jari, 10.

Yksikään haastateltavista ei maininnut koulua kuvaamisen oppimisen 
paikkana ja vastaukset kyselyn kysymykseen ”Kenen kanssa kuvaat?” voi 
nähdä tukevan tätä näkemystä: 322:sta vastaajasta opettajan kanssa ker-
toi kuvanneensa vain 4 henkilöä (1%), kavereiden kanssa 68% ja yksin 
81% (kysymyksessä saattoi valita useamman vastausvaihtoehdon, joten 
prosentit ovat yhteensä yli 100%). 

Tietoteknisten laitteiden käyttöä lasten parissa tutkinut Newcastlen 
yliopiston koulutusteknologian professori Sugata Mitra (2007) on ke-
rännyt näyttöjä lasten vertaisoppimisesta. Hänen useiden vuosien aikana 
(1999-2007) järjestämänsä ”reikä seinässä” (”hole in the wall”) –kokeet 

1 - Ei ollenkaan tärkeää 30 9%
2 58 18%
3 59 18%
4 35 11%
5 - Tosi tärkeää 13 4%
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ovat osoittaneet lasten kykenevän oppimaan nopeasti toisiltaan, ilman 
aikuisten apua. Kokeissa Mitra asetti intialaisslummien vierustojen muu-
reihin tietokoneita ja jäi katsomaan mitä tapahtuu. Paikalle sattuneet 
lapset omaksuivat tietokoneen peruskäyttötaidot nopeasti keskenään 
kokeilemalla ja jakamalla kokemuksiaan. Useissa paikoissa toistettu 
koe kehitti myös lasten osallisuutta, keskittymiskykyä, englannin kie-
len taitoa, ongelmanratkaisutaitoa sekä yhteistyökykyä. Mitra kiteyttää 
vuosien varrella keräämänsä kokemukset lasten oppimisesta:

•	 Lapsiryhmät voivat organisoida oppimistaan itse, jos heille an-
netaan asianmukaiset resurssit.

•	 Konstruktivistisen oppimisajatuksen ollessa tehokkaaksi koettu 
kasvatuksen tausta-ajatus, sitä voitaisiin tarkentaa ja määritellä 
uudelleen kutsumalla oppimista ”itseohjautuvaksi rakennelmak-
si”.

•	 Kokeiluissa nähty oppiminen kehittyi lasten keskuudessa, ei en-
nakkoon määriteltynä. Arvot kehittyvät samalla tavalla, eli yh-
teisillä digitaalisilla ympäristöillä on kykyä muuttaa arvojen op-
pimista. (Mitra 2007)

4.3.3 Valokuva vai videokuva?

Tämän päivän puhelimien kameratoiminnot mahdollistavat sekä va-
lokuvaamisen että videokuvaamisen. Kysyttyämme kyselyssä: ”kumpaa 
teet mieluummin?”, suurin osa osallistuneista painotti vastauksensa va-
lokuvaukseen:

Kuva 13. Kysymys 10: Kumpaa seuraavista kahdesta teet mieluummin kännykälläsi, otat 
valokuvia vai videokuvaa?

Valokuva (270)

Video (52)
Otan valokuvia 270 84%
Otan videokuvaa 52 16%



50

Valokuvaamista pidettiin myös videokuvaamista tärkeämpänä. Edellä 
esitetyssä kuviossa (kuva 12 luvussa 4.3.1) 9 % ei pitänyt valokuvaamis-
ta lainkaan tärkeänä; vastaava luku oli videokuvaamisen kohdalla 23%.

Haastatteluissa videointi ja valokuvaus jakautuivat haastateltavien pu-
heissa samansuuntaisesti. Yksi kertoi kuvaavansa mieluummin videota, 
ja kaikki muut valokuvaavansa. Toiminnot eivät suinkaan ole toisiaan 
poissulkevia, vaan kolme haastateltavaa kertoi tekevänsä molempia, 
mutta mieluummin ottavansa valokuvia. Valokuvauksen suosiminen pe-
rustui esimerkiksi kuvan muokkaamisen mahdollisuuteen:

”no koska niit valokuvii pystyy ihan vaan niinku…
et siihen pystyy ottaa kännykäl kaikkii…öö…
muokkausjuttui ja sit mä muokkaan niist sellasii…
en mitään lisää mitään pikkukuvia tai mitään, vaan 
muokkaan ne silleen hien…terävämpi kuvanlaatu ja 
kaikkee semmosta…ja sitte…emmätiedä…ku emmä 
tykkää ottaa esim jos mä nään jonku hienon jutun ni 
emmä tykkää ottaa siit videoo vaan mä otan siit kuvan 
aina.” - Eveliina, 11.

Myös kuvaan keskittyminen nousi eräässä haastatteluissa esiin. Oma 
tulkintani on, että haastateltava piti videota liian hektisenä ja häiritse-
vänä kuvamuotona:

”ja sit niinku…ku on niinku helpompi miettii kauemmin 
niinku sitä pysähtynytt kuvaa ku jos kattois jotai semmost 
liikkuvaa mis sit ei ehi miettii.” - Milla, 11.

Erilaisiin kuvaamisen tapoihin suhtauduttiin myös sosiaalisen aspektin 
kautta. Videota mieluummin kuvaava haastateltava piti kuvaustilannet-
ta kavereiden kanssa hauskempana kuin yksin tapahtuvaa valokuvausta.

Kysyttäessä kuvaamisen tiheyttä (ks. luku 5.3.4), 45 % ilmoitti valoku-
vaavansa muutaman kerran viikossa ja videokuvan kohdalla samainen 
määrä vastanneita (44%) ilmoitti kuvaavansa videota muutaman kerran 
kuukaudessa. Valokuvausta harjoitetaan siis huomattavasti herkemmin, 
vaikka molemmat toiminnot usein kuuluvat mukana kulkevaan mobii-
lilaitteeseen.
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4.3.4 Kuvaamisen suunnitteleminen

Kuvaamisen suunnittelemista ilmeni aineistossa enemmän video- kuin 
valokuvan yhteydessä. Valokuvauksen ollessa kyseessä, kuvaamista pi-
dettiin enemmän spontaanina tapahtumana. Kyselytuloksissa 66% 
vastanneista ei suunnittele kuviensa ottamista etukäteen ja 34% suun-
nittelee. Suunnitteleminen -termi voidaan myös käsittää eri tavoin 
ja ajallisesti skaala suunnittelemisesta kuvanottohetkeen voi olla aina 
lyhyestä hetkestä ennen kuvan ottamista pitkään aikaväliin ennen ta-
voiteltua kuvan ottamista, esimerkiksi ennen lomamatkaa, jossa kuvia 
halutaan ottaa.

Se, mitä suunnitteleminen voi pitää sisällään, tarkentui haastatteluiden 
yhteydessä. Kaksi haastateltavaa avasi suunnittelemistaan: ensimmäinen 
kertoi kuvaavansa pääasiassa spontaanisti, mutta tekevänsä silloin täl-
löin kuvausretkiä joissa keskittyy tarkkailemaan ympäristöään kameran 
avulla. Näin suunnitteleminen kohdistui hänen kohdallaan enemmän 
kuvausretken suunnitteluun kuin itse kuviin:

”Yleensä, jos mä meen erikoisemmin ihan kuvaamaan, ni 
mä meen vaan kuvaamaan sitmä katon et…mä katon et 
mitä tulee vastaan sitte.” - Milla, 11.

Toinen kuviaan suunnittelevista haastateltavista puolestaan kertoi suun-
nittelevansa kuvaansa kuvan ottamistilanteessa ohjaamalla kohdettaan 
tai etsimällä hyvää kuvakulmaa:

”Jos mä otan esim vaikka jostain mun kaverist kuvii ni 
sit mä aina…mä käsken niitten aina järjestyy johonkin 
tiettyyn järjestykseen ja…ja sit mä vähän käsken tai no 
niin mä suunnittelen et jos mä otan siit kuumailmapallost 
vaikka…ni sit mä yritän ettii just jonku hyvän kulman 
mist siit saa hienon kuvan.” - Eveliina, 11.

Edellä mainitut esimerkit tuovat esiin selkeää suunnitelmallisuutta ku-
vaamisessa, joka on jo paljon enemmän kuin kuvien umpimähkäinen 
räpsiminen. Tämä tuli esiin myös Päivi Setälän väitöksessä, jossa hän ku-
vailee tutkimiensa 6-7 -vuotiaiden lasten puuttuneen surutta valokuvan 
kohteeksi tarkoitettuihin asioihin, kuten kasveihin tai ötököihin (Setälä 
2012, 185). Setälän mukaan lasten tapa järjestellä ja puuttua ympäristön 
tapahtumiin ei vastaa käsitystä valokuvasta ”aidon hetken vangitsijana” 
(emt., 186) . Tästä näkökulmasta katsottuna lasten kuvaamista voisikin 
kutsua enemmän ”aidon kohteen vangitsemisena”.
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4.3.5 Kuvaustilanteet ja –aiheet

Aineistosta piirtyvä kuva lasten kuvaamisen kohteista ja aihepiireistä 
liittyy näppäilykuville tyypillisesti vapaa-aikaan ja kodin ympäristöön 
lemmikkeineen ja perheenjäsenineen. Spontaani ympäristön havain-
nointi kameran kautta ja muistoiksi sekä muistilapuiksi kuvaaminen 
ovat tutkimukseen osallistuneille lapsille tyypillisiä tapoja valokuvata 
puhelimella. Seuraava 11-vuotiaan haastateltavan kanssa käyty vuoro-
puhelu havainnollistaa kuvaamisen kirjoa ja spontaania olemusta:

Haastattelija: no sit ku sä kuvaat ni kuvaatsä yksin vai 
kavereiden kanssa?
Eveliina: sekä että.
H: joo. et missä tilanteissa sitte…vaikka yksin tulee ku-
vattua?
E: no jos mä vaikka taivaalla nään jonku hienon…jonku 
vaikka…jos vaikka taivaalla on joku…pilvet menny sillee 
vaikka pinkiks, pinkki taivas sit tulee jotain sinist ja kaik-
kee sit mä otan aina kaikist semmosist kuvii.
H: ja se on enemmän sillon ku sä oot itekseen?
E: joo…ja sit mä otan aina kaikist mun piirrustuksist.
H: joo. mites sit kavereiden kanssa?
E: kavereitten kaa mä otan…enemmänki…niitten kaa 
mä otan jotain…kuvia, mä saatan ottaa mun kavereista 
kuvia…ainii sitku mä oon yksin ni mä otan myös muumi-
peikoista kuvii.
H: no kuinka usein niit tulee vastaan?
E: no siis kaikkial jos vaik jossain…lastentarhan ikkunois-
sa on ni...jos mä aina ku oon kavereitten kaa ni mä otan 
myös kaikista…jos bussi ei oo pelkkä semmonen sininen 
vaa siin on joku mainos ni sillonki mä otan niist kuvii.
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H: mitäs muita aiheita sun kuvissa on?
E: mun kavereita…sitten mä kuvaan tosi mont mun 
muistoo esim mustikkapiirakan minkä päällä on paljon 
vaniljakastiketta tai sitten…tämmösen venaa…mikä tää 
on tää kuumailmapalloja tai sitten…mäkkärin semmosen 
hampurilaisen niinku paketin päälle jonka päälle mä 
oon laittanu jotain majoneesia ja sen päälle pippurii ja 
suolasekotusta (naurahtaa)
H: miks sä kuvaat ne muistiin, millon sä katot sitte niit?
E: emmätiiä mä aina katon niit vähän välii.

Mitä kyselyn tuloksiin tulee kuvaamisen aiheisiin liittyen, edellises-
sä haastatteluesimerkissä tulevat esille pitkälti samaiset seikat, mitkä 
kyselytuloksissakin. Kysymykseen ”kenen kanssa kuvaat?”, kolme ylei-
sintä vastausta olivat yksin (81%), kavereiden kanssa (68%) ja sisarusten 
kanssa (36%). Opettajan kanssa ei esimerkiksi kertonut kuvanneensa 
kuin 1 % vastaajista. Kuvauspaikoista eniten kerrottiin kuvattavan lo-
malla (85%), kotona (79%) tai luonnossa (66%). Koulussa kuvaaminen 
oli harvinaisempaa (6%).

Kuvaustilanteiden kohdalla näkyi painotus näppäilykuvaamiseen. 
Hauskat, jännittävät ja erikoiset tilanteet koettiin tallentamisen arvoi-
siksi (kuva 14):

Kuva 14. Kysymys 12: Minkälaisissa tilanteissa otat valokuvia kännykälläsi?

Kun tapahtuu jotain hauskaa ja jän... 215 69%
Kun huomaan jotain erikoista tai... 226 72%
Tavallisissa tilanteissa kotona 84 27%
Harrastusten parissa 94 30%
Kavereiden kanssa leikkiessä 109 35%
Laittaakseni asioita muistiin 111 36%
Other 22 7%

Kun tapahtuu jota...

Kun huomaan jotai...

Tavallisissa tilan...

Harrastusten parissa

Kavereiden kanssa...

Laittaakseni asioita..

Other

0 45 90 135 180 225 270 Kysymyksessä oli mahdollista 
valita useampi vaihtoehto, joten 
yhteenlaskettu prosenttimäärä 
ylittää 100%.



54

Kuvaamisen kohteita koskeneen avoimen kysymyksen kohdalla maini-
tut kuva-aiheet painottuivat lemmikkieläimiin ja muihin eläimiin (57%), 
luontoon (39%) ja kavereihin (34%), mutta löytyipä joukosta myös 
mainittuina kuvauskohteina esimerkiksi ”traktorit” ja ”museokäynnit”. 
Kiinnostava seikka on kuvaamisen suuntautuminen lähes poikkeukset-
ta ulkopuolisen ympäristön tilanteisiin, vain 14 vastaajaa (4%) ilmoitti 
kuvaavansa itseään.

Puhelimella pelaamisen suosio (65% ilmoitti sen olevan mieluisin käyt-
tötapa, lähes yhtä suosittu kuin tekstiviestien lähettäminen) kohdejoukon 
keskuudessa vaikuttaa myös valokuvaamiseen puhelimella. Kyselyvasta-
uksissa tietokonepelit mainittiin kuva-aiheina kolmesti ja aihe tuli myös 
haastatteluissa esille. Yksi haastateltavista kertoi ottaneensa kaverinsa 
kanssa kuvan Minecraft -tietokonepelistä14 ja lähettäneensä sen kol-
mannelle kaverille, todisteeksi saavutuksistaan:

H: minkälaisii aiheita sulla on?
Sampo: no...jos jossain pelis tekee jonku hyvän jutun tai 
voittaa sen…jonku jutun ni yleensä sillon tai…jotain 
sellasta.
H: mistä sillon otetaan kuva, siis tietokonepelissä vai?
S: siis tietokone ja pleikka…sellasis.
H: no mistä sä sit otat kuvan?
S: siis jos siel tulee joku vaik…läpässy pelin tai jotain. et 
ku me löydettii se yhen oton kaa siinä…minecraft…me 
löydettii siin tää enderportaali ni siit.
H: minkä takia siit sit pitää ottaa kuva?
S: noku se on aika vaikee löytää…siis pitää olla sellasii 
jännii kuulii.
H: ni sit te otitte…otittekste vähän niinku todisteeks siit 
et ootte päässy…?
S: joo.
H: no lähetittekste sit sitä kuvaa?
S: joo lähetetettiin sille Mikolle (nimi muutettu).

14  Minecraft= suosittu indie-videopeli, jossa pelaajan on mahdollista luoda 
rakennelmia kuutioiden avulla kolmiulotteisessa maailmassa. (http://fi.wikipedia.
org/wiki/Minecraft)
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4.3.6 Valinnat kuvatessa, onnistuminen ja epäon-
nistuminen 

Valokuvatessa joutuu perinteisesti tekemään monenlaisia valintoja kos-
kien sekä teknistä että sisällöllistä osa-aluetta. Järjestelmäkameroiden 
manuaalitoimintoa käytettäessä on päätettävä esimerkiksi suljinajasta, 
himmentimen aukon koosta, ISO-herkkyydestä, objektiivin valinnasta 
ja tarkennuksesta. Kamerapuhelimella kuvatessa ei kuvaajalta tavallisesti 
kaikkia edellä mainittuja teknisiä valintoja edellytetä, vaan kuvaaminen 
on tehty mahdollisimman nopeasti toteutettavaksi ja helpoksi. Toki 
kuvaamisen lisälaitteita ja erilaisia kuvavalintoihin vaikuttavia sovelluk-
siakin on puhelimiin saatavilla (lasten käyttämistä sovelluksista enemmän 
luvussa 4.4.1), mutta aineiston perusteella lasten kamerapuhelinku-
vaaminen tapahtuu pääosin perusasetuksilla. Tällöin tehtävät valinnat 
kohdistuvat kuvien sisällöllisiin seikkoihin, kuten esimerkiksi kohteen 
valintaan ja rajaukseen. Siitä huolimatta, että lapset usein päätyivät 
kuvaustilanteisiin sattumalta, tilanteissa tehtiin kuitenkin valintoja ja 
saatettiin pyrkiä tiettyihin tavoitteisiin, jotka tekevät kuvaajan mielessä 
tilanteesta hyvän, onnistuneen valokuvan (kuva 15):

Kuva 15. Orava.

”No..tää on esim yks 
onnistunu kuva ku se…
tota…toi on semmonen 
pikkuorava…se onnistu ku 
se pysy paikallaan sil hetkellä 
ku mä otin sen kuvan…
yritin sitä et se pääsis 
siihen kuvaan…eikä se ois 
mitenkään takaapäin.”   
  -Eveliina, 11.
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Kuvan sommittelu painottui haastateltavilla usein siten, että kuvaami-
sen kohde pyrittiin saamaan kuvan keskelle tarkentuneena (kuva 16). 
Kuten eräs kyselyyn vastanneista luonnehti onnistunutta kuvaa: ”näkyy 
kokonaan se mitä on yritetty kuvata”.

 Kuva 16. Lehti.

Milla: se on joku outo ruohojuttu (naurahtaen) ulkona. se on 
ihan jossain tuol pellolla oli tommonen joku ihmeellinen…
H: okei, tommonen tähden mallinen kasvi
M: joo.
H: mikä siin sust on onnistunut tai miks se on hieno?
M: noku se on tälleen niinku tää on vähän tämmönen 
pääkohta täs kuvassa ja sit tää muu on tämmöistä 
olematonta vähän niinku.

Kyselyssä kysyttiin avoimella kysymyksellä onnistuneen kuvan luon-
teesta. Vastanneiden mukaan onnistunut kuva muodostuu ensisijaisesti 
sisällön kautta. Suurin osa mainitsi onnistuneen kuvan tekijäksi miellyt-onnistuneen kuvan tekijäksi miellyt- miellyt-
tävän kohteen, kuten:

” Luonto, ihmiset, eläimet, lelut, itsellä hyvä ilme, 
ulkomaat, vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ei sormia tai 
likaa, hassu ilme.”

Tärkeänä pidettiin myös kuvan selkeyttä ja tärähtämisen välttämistä 
kuvatessa. Vastaajat käsittivät kuvan tärähtämisen joko kameran hei-
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lahtamisesta tai kohteen liikkumisesta johtuvaksi. Yksi henkilö mainitsi 
pienen suljinajan kuvan ottamisessa, jolla voidaan vaikuttaa liikkeen 
pysäyttämiseen kuvassa. Myös esimerkiksi tarpeeksi valoisassa, hyväs-
tä kuvakulmasta ja hyvällä kamerapuhelimella otetut kuvat määriteltiin 
onnistuneen kuvan elementeiksi. Haastatteluissakin tämä tuli esille:

Haastattelija: onks sil kuvan laadulla väliä?
Sampo: no yleensä. täs on ihan hyvä kamera…(näyttää 
puhelintaan)…ni se on hauskempaa ottaa…viel 
paremmat kuvat.

Epäonnistuneita kuvia kuvailtiin suurilta osin edellä mainittujen vasta-
kohtina. Vastaajien enemmistön mukaan kameran liikkuminen, kuvan 
sumeus tai liian läheltä kuvatun kuvan pikselisyys tekevät kuvasta epä-
onnistuneen. Haastattelujen yhteydessä tähän tuli myös poikkeuksia: 
joskus tärähtäneisyys voi myös toimia kuvaa parantavana tekijänä.

H: Onks sit aina tärähtäneet tai heilahtaneet sun mielestä 
epäonnistuneita?
Milla: no..lähes aina mut joskus ne on tosi hienoja
H: Milloin ne on sitte…
M: no jos ne silleen niinku oikeesti niinku joskus vaik 
ottais sillee niinku naps ja sit se voi olla vähän jotenki 
tärähtäny ni se voi olla silti hieno. Jos ottaa esim jostain 
taivaasta ni seki voi näyttää…tai jossain pimeellä ottaa 
jostain valosta kuvan ni sit siit voi tulla joku semmonen 
hieno viiva.

Kuvan sisältöä ei epäonnistuneista kuvista kysyttäessä mainittu 
vastaavalla tavalla kuin onnistuneiden kuvien yhteydessä, mutta osa vas-
tanneista koki sen vaikuttavan kuvan onnistumiseen. Luonnehdintoja 
huonosta sisällöstä olivat esimerkiksi: 

”Koira makaa naama pystyssä, huono idea, ei 
yksityiskohtia, silmät kiinni ja huono hymy, ruma ilme, 
ei jännitystä, ei asiallisia aiheita, perhekuvat, joissa joku 
perheenjäsen jää pois kuvasta, kaveri näyttää surulliselta”.

Haastatteluiden yhteydessä tallennetut, haastateltavien esittelemät 
kuvaesimerkit epäonnistuneista kuvista havainnollistavat kuvien muo-
tokieltä: allaolevista kuvista kaksi on selkeästi tärähtäneitä (kuvat 17 
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ja 18) ja kahta muuta (kuvat 19 ja 20) voisin esimerkiksi kuvataide-
kasvattajan näkökulmastani pitää onnistuneina esimerkkeinä liikkeen 
kuvaamisesta tai persoonallisesta rajauksesta.

”Se on tärähtänyt. mul on toinenki kuva tost 
samast joka on semmonen perfekto. jonka takia 
toi on epäonnistunut.”     
-Milla, 11.

”Toi on ihan sillee onnistunu mut se heiluu vähä...tuol 
juoksee varmaan mun pikkuveli…” - Sampo, 10.

Kuva 17. 
Taivas.

Kuva 18.  
Koti.
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Kuva 19. Juna.

Kuva 20. Kuumailmapallo.

”Siinon sieltä Porvoon 
päivält ku me mentiin 
semmoseen pienoismal-
limuseoon, semmoseen 
jossoli kaikkii pienois-
malleja...mä yritin ottaa 
semmosest junasta ku siel 
oli semmonen joku joka 
esitti kaikkii kaupun-
kei ni siel meni semmo-
nen pieni juna, yritin 
ottaa siit kuvan ja siit 
tuli tommonen aika upee 
(tarkoittaen sarkastises-
ti pieleen mennyttä).” 
- Milla, 11.

”tää on esim huono kuva, mun piti ottaa siit…siit ää mikä se on siit kuu-
mailmapallost niit kuvii ja sit siit tuli paljo tollasii ihme tärähtäneit ihme-
kuvii vaa…mut ei se ees pitäis olla sit mikään erityinen kuva vaa se on vaa 
tullu ihan vahingossa ja sit se on tosi ärsyttävä.…mä en kuitenkaan jaksa 
poistaa niit.” - Eveliina, 11.
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4.4 Kuvien jälkikäsittely ja -käyttö

4.4.1 Kuvien muokkaaminen

Puhelimella otetut kuvat eivät tutkimukseen osallistuneilla aina jääneet 
sellaisenaan puhelimen muistiin, vaan niille keksittiin monenlais-
ta jatkokäyttöä. Yhtenä suosituimmista on kuvien muokkaaminen. 
Kyselyvastauksissa suurin osa vastanneista tietää puhelimensa mah-
dollisuuksista kuvien muokkaamiseen: 70% vastanneista ilmoitti 
puhelimensa pystyvän videokuvan tai valokuvien muokkaamiseen ja 
kysyttäessä ”Mitä teet kännykällä ottamillasi valokuvilla?”, 49 % ilmoit-
ti muokkaavansa kuviaan. Tämä tuli vastaan myös haastatteluissa, sillä 
lähes jokainen haastateltava esitteli puhelimestaan sovelluksia, joilla pu-
helimella otettuja kuvia voi muokata lukuisin eri tavoin: muuttamalla 
kuvaa piirroksen näköiseksi, rajaamalla sen uudelleen, lisäämällä ku-
vaan elementtejä tai esimerkiksi määrittelemällä sen värejä uudelleen. 
Haastatteluiden perusteella lapset tiesivät hyvin erinimisiä sovelluksia 
ja olivat kiinnostuneita lataamaan niitä puhelimiinsa kokeilumielessä. 
Mainituiksi tulivat muun muassa Photorim, Picsay, SketchMe ja Ha-
voc. Eräs haastateltavista oli tyytyväinen kamerapuhelimella ottamiinsa 
kuviin, mutta lisäksi kertoi käyttävänsä sovelluksia erikoisten kuvien ta-
voittelemiseen:

”no esim..ku..tää ottaa semmosii ihan normaaleit..
semmosii kumminki hyvii kuvii ja sillee..mutsit tiäksä ku 
sillei voi esim jos haluis jotenki sillee jännästi muokkaa 
sitä ni sitmä oon ladannu semmosii kameroit jotka sillee 
tekee niist jotenki erikoisia...” -Milla, 11.

Edellä mainitsin (ks. Luku 4.3.3) muokkaamismahdollisuuden olevan 
myös yksi mahdollinen perustelu valokuvauksen suosimiseen video-
kuvauksen sijaan. Kyselyssä 34% vastanneista kertoi suunnittelevansa 
kuviaan ja yksi syy tähän voi löytyä juuri muokkaamisen suunnittelusta: 
kuvataan ikään kuin pohjakuva muokattavaksi, kuten eräs haastateltava 
toimi löydettyään tunnetun selostajan jääkiekko-ottelussa (kuva 21, sivu 
61):
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S: niinkun…pystyy negatiiviseks laittaa sen ja… (löytää 
sovelluksen puhelimestaan)…nii se on picsay, se on tän androidin 
oma. tää ei oo se picsay pro, tää on se ilmanen siit.
H: okei. niin siis mitä, negatiiviks ja…?
S: nii sellasiks niinku…sit siin pystyy piirtään hattui ja tällast…
H: otatsä sit joskus kuvii tavallaan tota varten et sä teet tolla 
jotain?
S: no joo välillä. ku mä olin kattoo viime vuonna mm-kisoja ni…
(etsii muokatun kuvan puhelimestaan ja näyttää sen)…ni mä näin 
antero mertarannan siel selostamas…” - Sampo, 10.

Kuviin kokeillaan sovellusten avulla erilaisia efektejä, kuten esimerkiksi 
kehystystä, saturaation lisäämistä ja reunojen tekemistä epätarkaksi (ku-
va 22, sivu 62):

H: käytätsä jotain applikaatiota tai 
kuvanmuokkaussovellusta?
S: öö…picsay, joku sellanen…mä en muista sen nimee 
voin nopeesti…(näyttää puhelimestaan)
H: mitä se tekee niille kuville?

Kuva 21. Antero Mertaranta.
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”nii…no mul on…tai no tää…otettii et mä aina ootan 
sillee et tää mun kaveri joka keinuu tälleen ni…ni sit mä 
siin ootan et se menee sillee täydelliseen… asteeseen sen 
keinun kaa et…”

”mm…mä käytän…yks on photorim…ja venaa…mä just 
vähän aikaa sitte poistin yhen…no muit mä en muista ku 
vaan photorimin.” - Eveliina, 11.

4.4.2 Kuvien säilyttäminen ja jakaminen 

Kuvien käyttötarkoitus painottuu aineiston mukaan muokkaamisen li-
säksi pääasiallisesti kavereille näyttämiseen (kuva 23):

Kuva 22. Keinu.

Kuva 23. Kysymys 18: Mitä teet kännykällä ottamillasi kuvilla?

Tulostan 11 4%
Siirrän tietokoneelle 78 26%
Näytän kavereille 199 66%
Julkaisen niitä Internetissä 14 5%
En näytä kuviani kenellekään 53 18%
Siirrän kaverin kännykkään 38 13%
Muokkaan niitä 148 49%
Other 37 12%

Kysymyksessä oli mahdollista valita 
useampi vaihtoehto, joten yhteenlaskettu 
prosenttimäärä ylittää 100%.
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Tietokoneelle kuviaan siirtää vain noin neljäsosa vastanneista (26%) ja 
Internetissä kuviaan julkaisee hyvin harva, vain 5 % vastanneista. Toi-
saalta kysymyksen ”Jos olet tehnyt Internetiin itse jotakin, niin mitä?” 
-kohdalla 28 % vastaajista ilmoitti lataavansa valokuvia Internetiin. 
Totuus löytynee näiden lukujen välistä. Kun haastatteluissa kysyttiin 
kuvien jakamisesta Internetissä, jakamisen kanaviksi mainittiin esimer-
kiksi Facebook ja Little monsters club -sivusto15. Kuvia otetaan myös 
ainoastaan omaan käyttöön ja itseä varten: 18 % vastanneista ei näytä 
kuviaan kenellekään. Kuvat pysyvät useimmilla siis omassa puhelimes-
sa, niitä muokataan ja näytetään kavereille, mutta ei juurikaan jaeta sitä 
laajemmalle.

Useimpien nykypuhelimien muistitilat ovat sen verran tilavia, että sinne 
on mahdollista kerätä suuri määrä puhelimilla otettuja kuvia. Se vai-
kuttaa kuviin suhtautumiseen ja tämä näkyi haastatteluissakin. Joissain 
puhelinmalleissa on mahdollisuus käyttää myös pilvipalveluita, joissa 
Internet-yhteys mahdollistaa kuvien suoran siirtymisen puhelimesta 
talteen Internet-palvelimelle. Tällöin kuvat voidaan avata sekä puheli-
messa että kotitietokoneella:

”yleensä suurin osa jää sinne puhelimeen. Ja sitte mä 
lataan ne jonnekin mun koneelle et mä voin kattoo niit 
sieltä…emmäkyl…ei mun tartte lataa niit ne vaan 
menee automaattisesti sinne.” - Milla, 11.

Eveliina: mä en jaksa ikin poistaa niit ja sitte se on mun 
mielest hauskaa ku jää vaa paljon kuvii ja kaikkee…
H: paljon sulla on niitä siinä?
E: mä en tiedä, en oo…en oo ikin laskenu, eikä siin näy 
oikee sillai lukumäärää.
H: no miten se kuvien käyttö, jääks sul sitte puhelimeen 
vai siirrätkö tietokoneelle kotona vai laitatko nettiin vai 
mihin käytät sitte niitä?
E: öö…ne jää puhelimeen.

Haastatteluiden perusteella kuvien siirtämistä tietokoneelle tai pal-
velimille tehdään silloin, kun halutaan saada tärkeät kuvat turvaan 
katoamiselta tai kameran rikkoutumiselta:

15  Litte Monsters Club = Lady Gagan fanisivusto, johon fanit voivat lähettää 
omia Gaga-aiheisia kuviaan. (http://gagas-monsters.com/category/little-monsters/)
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”en muuten siirrä, paitsi jos on oikeesti joku tosi tärkee 
kuva ja sit mä pelkään et tää puhelin menee rikki ja…
esim…ku mä otin sillon ku mä olin siel tapaam…
tai sillon ku mä olin siel kämp-hotellil ku mä yritin 
saada sit lady gagaa…ni sit mä otin kännykäl sekä 
järkkärikameralla ni mä oon kyl poistanu ne täst 
kännykästä, ettei ne vaan tuhoudu ja sit mä lisäsin ne 
tietokoneelle.”  - Eveliina, 11.

Aineiston perusteella lasten kamerapuhelinkuvien jakaminen on siis 
varsin maltillista ja kuvia kerätään omaan puhelimeen, joista niitä 
näytetään kavereille. Mikko Villi esittää väitöksessään, että kamera-
puhelimien myötä valokuvaaminen on entistä henkilökohtaisempaa ja 
kollektiivisen muistin sijaan kuvat muodostavat oman visuaalisen päi-
väkirjan. Villi painottaa uutta mediaa tutkivan professorin Heidi Rae 
Cooleyn ajatusta, jonka mukaan puhelimeen ei niinkään kerätä kuvien 
avulla tarinallista kokonaisuutta omasta elämästä, vaan ikään kuin jat-
kuvia kuvallisia todisteita kuvien ottajan elämästä ja ympäristöstä. Villin 
mukaan tässä juuri näkyy kamerapuhelinkuvaamisen toinen puoli: sen 
avulla olisi mahdollisuus jatkuvaan kuvalliseen yhteydenpitoon, mutta 
usein sitä käytetään hyvin henkilökohtaisiin tarkoituksiin. (Villi 2010, 
73-74.)

4.5 Kamerapuhelin koulussa

Koulun ja kamerapuhelinkuvaamisen yhteys on aineiston perusteella 
vähäinen, mutta ei olematon. 79% kyselyyn vastanneista ilmoitti känny-
kän olevan koulussa kielletty, mutta käyttötapoja kysyttäessä mainintoja 
saivat puhelinten eri toiminnot, kuten esimerkiksi soittaminen, teksti-
viestit, laskeminen ja musiikin kuuntelu (kuva 24, sivu 65).
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Kyselyssä kysyttiin avoimilla kysymyksillä kännykän koulukäyttöä ja ky-
symykseen ”jos kännykkää on käytetty koulussa, niin missä oppiaineissa?” 
vastanneista 27% kertoi, että sitä on käytetty jossain oppiaineissa. Kolme 
eniten mainittua oppiainetta olivat matematiikka, liikunta ja ympäris-
tö- ja luonnontieto. Yleisimmin käytetyt puhelimien toiminnot olivat 
laskeminen ja kuvaaminen. Vastauksissa näkyi sekä opettajajohtoinen, 
koulutehtäviin liittyvä käyttäminen että puhelimen käyttäminen salaa. 
Luvallinen ja luvaton käyttö saattoivat näkyä myös saman oppiaineen 
sisällä, erityisesti matematiikassa: tehtäviä saatetaan sekä tarkistaa opet-
tajan luvalla että laskea salaa pulpetin kannen alla. Valokuvien käyttämistä 
koulutehtävissä ilmeni eritoten kasvien kuvaamisen ja suunnistusrastien 
yhteydessä. 2% vastanneista mainitsi kuvataidetunnit, joissa on käytetty 
puhelinkameraa omien töiden kuvaamiseen.

”kerran suunnistuksessa piti laittaa kännykkään hälytys 
siitä että piti tulla takas koululle”

”No teknisessä saa soittaa ja laittaa viestii ja välkäl saa 
pelaa”

”yltissä kun on otettu valokuvia luonnosta”

”Kaikis ku kaikki käyttää salaa pulpetin alla”

”kaikissa, mutta ei kännykkää saa käyttää oikeestaan”

”matikassa (mutta en minä)”

Kuva 24. Kysymys 26: Saako omaa kännykkää käyttää koulussa?

Soittamiseen 69 23%
Tekstiviestittelyyn 24 8%
Valokuvaamiseen 22 7%
Videokuvaamiseen 9 3%
Pelaamiseen 15 5%
Laskimena 13 4%
Äänittämiseen 9 3%
Musiikin kuuntelemiseen 15 5%
Kännykkää ei saa käyttää
koulussa 238 79%
Other 29 10%

Kysymyksessä oli mahdollista valita 
useampi vaihtoehto, joten yhteenlaskettu 
prosenttimäärä ylittää 100%.
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Eräs vastaus kuvaa kamerakännykän käyttämistä ikään kuin varakame-
rana, jos luokan omat kamerat eivät riitä kaikille:

”Kerran käytimme ympäristötiedon juttuun, olimme 
metsässä kuvaamassa kasveja, ja jos ei riittänyt 
ryhmällensä kameraa, jollakin älypuhelimella sai ottaa 
kuvia, josta voi ne lähettää sähköpostiin.”

Haastatteluissa kamerapuhelimen käyttäminen näyttäytyi samassa roo-
lissa kyselyn kanssa. Kaikki haastateltavat kertoivat puhelimen olevan 
pääasiallisesti kouluissaan kielletty, poikkeuksina esimerkiksi erikoislu-
valla soittaminen ja kuvaamisen luvallisuus luokkaretkien yhteydessä. 
Eräs haastateltavista kertoi (hyvin puhelimen merkin tiedostaen) kän-
nykällä tehtävistä kuvaustehtävistä, joiden ulkopuolella puhelimen 
käyttö on kiellettyä:

”kuviksessa kerran ku meidän piti ottaa jostain meiän 
kuvistyöstä kuvat..taino..ei oikeestaan niist kuvistöistä 
vaan siitä kun me luotiin niitä…niist vaiheista 
niinku…ni sitme otettiin semmosilla joillain nokian 
puhelimilla…kuvii.” - Milla, 11.

Samassa haastattelussa tuli myös ilmi luokkaretket kuvaamisen puittei-
na. Retkien ollessa mahdollisesti vapaampia ympäristöjä ja tavallisista 
luokkatilanteista poikkeavia, kuvaaminen kamerakännyköillä on niin 
ikään sallitumpaa (kuva 25):

Kuva 25. 
Kello.

”no me oltiin Porvoossa luokkaretkellä ja me mentiin 
johonkin pienoismallimuseoon siel vaan oli seinällä 
tommonen kello. (naurahtaen)”  - Milla, 11.
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Yksi haastatteluissa esiin noussut tyypillinen puhelimella kuvaamisen 
tapa koulussa on kuvata asioita muistilapunomaisesti itselle muistiin, 
esimerkiksi tallentaa opettajan kirjoittamat läksyt taululta koulupäivän 
päätyttyä. Muistilappukuvia voidaan käyttää myös tallentamaan muita 
koulupäivän tapahtumia ja kavereiden tekemisiä, joskus puhelinkiellos-
ta välittämättä (Kuva 26):

Eveliina: joo ja sitte…oota mun kaveri…piirs (etsii 
kuvaa puhelimestaan)…hianon hämähäkin ni sit se oli 
pakko…siit oli pakko ottaa kuva (naurahtaa ja näyttää 
hämähäkkikuvaa).
H: nii et tollasii okei, mut opettajat ei oo takavarikoinu 
puhelinta kuitenkaan?
E: ei, koska ne ei oo huomannu.

Kuva 26. Hämähäkki.
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5 Pohdinta ja johtopäätökset

5.1 Kamerapuhelinkuvaamisen luonne, valin-
nat ja merkitykset

Tutkimukseni päätarkoitus oli selvittää 9-11-vuotiaiden lasten 
omaehtoisen kamerapuhelimella valokuvaamisen luonnetta, kuvaamisen 
valintoja ja kuvien merkityksiä lapsille itselleen sekä pohtia kuvaamista 
koulukontekstissa. Tiivistetysti ja karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että 
alakouluikäiset lapset:

•	 Saavat puhelimensa usein käytettynä.

•	 Oppivat kuvaamisen itse tai kavereiden ja vanhempien avustuk-
sella.

•	 Kuvaavat puhelimellaan enemmän valokuvia kuin videokuvaa.

•	 Valokuvaavat spontaanisti muutaman kerran viikossa erikoisia, 
hauskoja tai hienoja tilanteita perheen, lemmikkien ja kavereiden 
parissa tai yksin.

•	 Muokkaavat usein kuviaan jälkikäteen. 

•	 Eivät jaa kuvia juurikaan eteenpäin, vaan enimmäkseen säilyt-
tävät niitä puhelimessa ja näyttävät kavereille. 

•	 Kouluissa puhelimet ovat pääasiassa kiellettyjä.

Kuvien sisällön suunnitteluun sekä haluttuun kuvaan keskittymis-
een näkyi lapsilla erilaisia lähestymistapoja nopeasta räpsimisestä 
tarkempaan asetteluun. Kyselyssä ei vastaajilla ollut mahdollisuutta 
avata kuvausprosessejaan aihetta tarkemmin, mutta haastatteluissa 
tuli esiin yksityiskohtaisempaa tietoa. Joidenkin kohdalla kamerapuhe-
linkuvaaminen saattoi olla hyvinkin määrätietoista. Valokuvausta varten 
suunnitellut kuvausretket ja oikeaan hetkeen sekä sommitteluun pyr-
kiminen kertovat siitä, että kuvien estetiikkaan panostetaan ja näiden 
kuvien merkitykset voivat panostamisen vuoksi olla kuvaajilleen suurem-
pia kuin vaikkapa nopeiden muistilappu-tallennekuvien. Kuvaamisessa 
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tuli selkeästi esille esittävyyden tärkeys, ja tarkoituksellisen abstrakti il-
maisu puuttui kokonaan (yhtä tärähtäneisiin kuviin liittynyttä “joskus 
ne on tosi hienoja” -kommenttia lukuunottamatta). Tämä saattoi johtua 
myös haastattelun kysymyksenasettelusta, jossa kuvien estetiikkaa 
käsiteltiin onnistumisen ja epäonnistumisen yhteydessä, eikä abstrak-
tiin ilmaisuun pureuduttu sen syvemmin. Esittävyyteen liittyy 90-luvun 
lopulla toteutetussa brittitutkimuksessa mainittu läpinäkyvyyden ulot-
tuvuus, jossa 7-vuotiaat lapset  ottamiaan kuvia katsoessaan näkevät 
kuvanottamistilanteen usein ikään kuin ottamiensa kuvien läpi, huo-
mioimatta valokuvan muodollisia piirteitä (Children as photographers 
1998; ks. 2.4). Opinnäytteeni aineiston haastatteluiden perusteella osa 
lapsista näki kuvat edellä mainitulla tavalla ja osa taas perusteli valinto-
jaan hyvinkin tarkasti.

Lapset keräävät puhelimiinsa kuvina eräänlaista oman elämän nar-
ratiivia, jossa perheen parissa tapahtuvat asiat (lemmikit, lomamatkat, 
perheen autot tms.) ovat suuressa osassa, mutta siihen voivat kuulua myös 
esimerkiksi kavereiden kanssa koulussa otetut kuvat. Narratiivi voikin 
näin koostua sekä suunnitelluista kuvista että “muistilapuiksi” kuvatuis-
ta yksityiskohdista. Kuvaaminen kohdistuu siis enemmän ympäristöön 
kuin itseen. Tämä tukee näkemystä alakouluikäisiin yhdistetystä digita-
alisen osallisuuden kynnyksestä (ks. Sintonen 2012), jonka yli vähitellen 
siirrytään kohti täyspainoista digitaalista osallisuutta.

Voisiko olla niin, että juuri itsensä kuvaamisen määrä indikoi digitaa-
lisen osallisuuden luonnetta ja astetta? Kohdejoukon lapsista vain harva 
julkaisi kuviaan internetissä, eli tarvetta oman itsensä profilointiin es-
imerkiksi sosiaalisessa mediassa ei ole vielä syntynyt. Tämä johtunee 
vielä elämänpiirin kapeudesta, jossa kotikeskeisyys ja läheltä (koulusta, 
kotipihalta, harrastuksista) löytyvät kaverit ovat olennaisia asioita. To-
sin toteuttamassamme kyselyssä tuli esille myös peliyhteisöjen valtava 
suosio, joten onhan mahdollista, että digitaalinen osallisuus on lapsilla 
vaikkapa verkon kautta pelattavien pelien pelaajaprofiilien kautta vah-
vempaa, se ei vain juurikaan tule valokuvauksen kautta esiin.

Aineiston perusteella kamerapuhelinkuvien merkitykset lapsille näky-
ivät yksittäisten kuvien esteettisen onnistuneisuuden lisäksi yleisemmin 
kuvien viihdyttävyydessä ja niiden mahdollistamassa sosiaalisessa kans-
sakäymisessä. Osa kyselyyn vastanneista viihdyttää ottamillaan kuvilla 
vain itseään, koska eivät näytä kuviaan kenellekään toiselle. Kavereilleen 
kuvia näyttävät eivät juurikaan tee sitä lähettämällä niitä eteenpäin, vaan 
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näyttämällä niitä oman puhelimensa näytöltä. Mikko Villin toteamus 
kuvien käytöstä näyttäisi siis toteutuvan ainakin tämän tutkimuksen 
nojalla. Villi pohti väitöksessään sitä, miten aikana, jolloin jatkuva, ku-
vallinen yhteydenpito olisi mahdollista, kuvia käytetään viestimisen 
lisäksi paljon myös henkilökohtaisiin tarkoituksiin (Villi 2010, 73-74). 
Samoin Gerard Gogginin näkemys kuvien sosiaalisesti tärkeästä mer-
kityksestä nousee selvästi esille: yhteenkuuluvuus ja kanssakäyminen 
mahdollistuvat esimerkiksi ottaessa kuvia kavereiden kanssa, perheen 
parissa tai selaillessa kuvia toisten puhelimien näytöiltä (Goggin 2006, 
149).

Yksi mielenkiintoisimmista seikoista lasten kamerapuhelinkuvaukseen 
liittyen on kuvien muokkaaminen. Suurin osa tutkimukseen osallistu-
neista tiesi pystyvänsä muokkaamaan kuvia puhelimessaan ja monia eri 
kuvanmuokkaussovelluksia tuli aineistossa mainituksi. Tämän voi tulkita 
kokeilunhalun lisäksi kertovan myös lasten tarpeesta ja kiinnostuksesta 
kuvalliseen ilmaisuun ja kuvan rakentamiseen, jota pidän eritoten kuva-
taidekasvatuksen näkökulmasta positiivisena viestinä.

Päivi Setälä kuvaili väitöksessään 6-7-vuotiaiden lasten valokuvaus-
ta sekä kokeilevana että sovinnaisena (Setälä 2012, 238-241). Oman 
opinnäytteeni aineiston valossa 9-11-vuotiaiden valokuvaus kamer-
apuhelimella painottui valokuvien arvostuksessa enemmän sovinnaiseen 
puoleen. Tarkkoja ja esittäviä kuvia pidettiin arvossaan ja suurin osa koki 
epätarkat ja tärähtäneet kuvat epäonnistuneena. Kokeilevuutta esiintyi 
oikeastaan enemmän kuvan muokkaamiseen tarkoitettujen puhelin-
sovellusten yhteydessä, jossa kuville saatettiin tehdä muutoksia tai 
lisäyksiä. Kuvausprosessin kohdalla saatettiin myös suhtautua kevyesti 
kuvan ottamiseen, päätellen kuvien määristä haastateltavien puhelimis-
sa ja kuvan ottajan mielestä epäonnistuneiden kuvienkin säilyttämisestä. 
Setälän päätelmissään esittämä lasten suhtautuminen kuvaamiseen 
leikillisen kokeilevasti toteutui siis jossain määrin myös oman opinnäyt-
teeni aineiston kohdalla (emt., 239).
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5.2 Kamerapuhelimella valokuvaaminen ja 
koulu

Aineistosta käy ilmi, että kamerapuhelimella valokuvaaminen on kou-
lutunneilla hyvin vähäistä. Pieni osa kyselyyn vastanneista kertoi, että 
puhelinkuvausta on käytetty satunnaisesti esimerkiksi kuvataidekas-
vatuksessa töiden kuvaamiseen, liikunnassa suunnistusrastien yhteydessä 
tai ympäristö- ja luonnontieteessä kasvintunnistuksen apuna. Kärjistäen: 
oppilaiden informaalisti oppimia visuaalisen kulttuurin tuottamisen 
tietoja ja taitoja on hyödynnetty hyvin vähän formaalissa opetuksessa. 
Kuitenkin oppilaat tuovat oman puhelimiin liittyvän epävirallisen kult-
tuurinsa päivittäin mukanaan kouluun ja se ikään kuin kuplii pinnan 
alla koko ajan. Tämä näkyy esimerkiksi eräässä kyselyvastauksessa, jossa 
oppilas tokaisi, että: “kaikki käyttää salaa pulpetin alla”. Vastauksista voi 
yleisesti tulkita koulun suhtautuvan puhelimiin vielä jyrkän kieltävästi, 
mikä tuntuu loogiselta ratkaisulta, jos ei nähdä niiden mahdollisuuksia 
muuhun kuin viihdetarkoitukseen.

Mustavalkoisen ajattelun sijaan on vähitellen alettu tutkailla muitakin 
värejä ja mahdollisuuksia on ryhdytty etsimään, mistä ovat esimerkkinä 
puhelimia hyödyntäneet opetuskokeilut. Mainitsin tämän tutkielmani 
alussa Espoossa toteutetun kokeilun, jossa oppilaat olivat tehneet itse 
sähköisen “puhelimet oppimisessa” –lehden (ks. luku 2.1). Siinä esiteltiin 
puhelimen eri käyttötapoja ja puhelinsovelluksia oppiaineisiin liittyen. 
Osa esitellyistä sovelluksista toimivatkin varmasti aihepiiriin liittyvän 
tiedon oppimisen hyväksi, mutta hetkittäin ne näyttivät (pelkän säh-
köisen lehden perusteella) tukevan enemmän puhelimen ja sovellusten 
käytön oppimista kuin varsinaisesti opetussisältöjen sisäistämistä.

Teknologian käyttö ei saisi olla kouluissa itsetarkoitus, mutta harkiten 
käytettynä sen avulla voitaisiin päästä oppilaiden näkökulmasta luon-
teviin oppimistapoihin. Käyttötapoja olisi hyvä hahmotella koulujen 
opetusteknologiavarustelun (Helsingin Sanomat 11.2.2013; ks. luku 
2.6.1) sijaan oppilaiden arkipäivän toimintoihin kiinnittyvinä sosio-
kulttuurisina käytänteinä, kuten Reijo Kupiainen painottaa (Kupiainen 
2013, xi). Samoilla linjoilla ovat Lankshear ja Knobel nostaessaan esiin 
sosiaalisen oppimisen ajatuksen, eli sen, että opetus perustettaisiin pit-
kälti oppilaiden sosiaaliseen arkeen, johon tänä päivänä liittyvät myös 
verkottuneisuus ja erilaiset digitaaliset laitteet (Lankshear ja Knobel 
2006, 22 & 2011, 253). Lasten valokuvauksen sosiokulttuurinen aspekti 
tuli esille jo 2000-luvun alun brittitutkimuksessa (ks. Sharples, Davison 
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& ym. 2003, 320-324) ja on digilaitteiden myötä vain vahvistunut.

Lasten kamerapuhelimilla valokuvaamisen osalta opinnäytteeni ain-
eistosta nousi esteettisiä (kuvien arvottaminen), teknisiä (esimerkiksi 
kuvaamisen valinnat, kuvien muokkaaminen) sekä sosiaalisia (es-
imerkiksi kavereiden kanssa kuvaaminen, kuvien näyttäminen kavereille) 
käytäntöjä. Näiden soveltaminen alakoulun formaaleihin oppimistapah-
tumiin voisi mahdollisesti tuoda monilukutaitoa hyödyntävää ja tukevaa 
lisäsisältöä niin kuvataide- kuin muuhunkin opetukseen. Jos oletamme 
kärjistetysti, että oppilaiden puhelimillaan ottamat kuvat siirtyvät 
luokkatilanteessa jouhevasti yhteiselle alustalle kaikkien näkyviin, sov-
eltamismahdollisuuksia voisivat olla esimerkiksi:

•	 valokuva tarinankerronnan välineenä, vierekkäisten kuvien vaiku-
tus tarinaan.

•	 valokuvan ilmaisullisuus, muut kuin esittävät ulottuvuudet.

•	 valokuvan subjektiivisuus, totuudellisuus, mitä valitaan kuvatta-
vaksi, mitä jää kuvan ulkopuolelle.

•	 mediakuvastoon liittyvä valokuvan muokkaaminen, mikä vai-
kutus on esimerkiksi elementtien lisäämisellä kuvaan tai poista-
misella kuvasta.

Kouluympäristö ei suinkaan voi katkaisinta kääntämällä vaihtua, karke-
asti ilmaisten, analogisesta digitaaliseksi. Opettajakunnan ikäjakauma ja 
teknologiaan orientoituminen vaihtelevat koululuokasta toiseen, joten 
oppilailla ei välttämättä ole samanarvoisia mahdollisuuksia saada itsel-
leen tärkeitä digikulttuuriin liittyviä sosiokulttuurisia aspekteja esiin. 
Tosin diginatiivien sukupolvesta valmistuu vähitellen uusia opettajia, 
joilla digiteknologia on mahdollisesti astetta lähempänä ja opetuksen 
suunnittelu ja toteutus teknologian avulla luontevaa. Olen samaa miel-
tä Sintosen kanssa siitä, että kouluympäristössä tulisi huomioida, että 
internetiin liittyvät sovellukset ja yhteydenpito eivät ole erillisiä tiloja, 
joihin mennään, vaan arkipäivään limittyviä toimintoja (Sintonen 2012, 
23). Sintosen mukaan toiminnoista ei kuitenkaan pitäisi tulla rasitetta tai 
automaatiota, vaan edelleen kullakin opettajalla olisi valinnan mahdolli-
suus (emt.). Toisaalta valinnan mahdollisuus tuntuu alati kapenevan, jos 
katsotaan esimerkiksi tulevan uuden opetussuunnitelman ohjeistuksia 
monilukutaitoineen ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisineen. 
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Vaikka oppilaiden omaa mediakulttuuria päästettäisiinkin jatkossa 
enemmän luokkiin, ei opettajan rooli tästä  kuitenkaan vähenisi. Reijo 
Kupiaisen mukaan oppimisen uusi kulttuuri on monipuolinen asetelma 
yhtäältä opettajajohtoista ja toisaalta vertaisoppimista, jossa opettajat 
ovat silti tarpeellisia lukutaitoja ja kriittisiä katsantokantoja ohjaavassa 
roolissaan (Kupiainen 2013, xi). Opinnäytteeni aineiston pohjalta voin 
tukea tätä väitettä, sillä se, että alakouluikäisille oppilaille on teknolo-
gian kehittymisen myötä syntynyt omaehtoinen median tuottamisen 
ja itseoppimisen kulttuuri, ei vielä tee opettajia tarpeettomiksi, vaan 
päinvastoin. Oma luokka voisi olla juuri se paikka, jossa omaehtoisen 
tuottamisen toimintatapoja ja tuloksia tuotaisiin esille, tutkittaisiin tar-
kemmin ja jaettaisiin muille.

5.3 Tutkimusmenetelmän toimivuus ja jatko-
tutkimusajatukset

Tutkimuksen toteuttaminen menetelmätriangulaation avulla toimi 
erittäin hyvin. Kyselyn avulla pääsimme tutkimusryhmämme kanssa 
käsiksi lasten omaehtoisen mediatuottamisen ja -käyttämisen yleisyy-
teen ja haastattelut tarkensivat sitä yksityiskohtaisemmalla tiedolla. 
Lasten kamerapuhelinvalokuvauksen käytäntöjen kartoittaminen vain 
toisen menetelmän avulla olisi ollut puutteellista joko yleisen tai yk-
sityiskohtaisen elementin poissaolon takia. Esimerkiksi kuvausaihetta 
kysyttäessä kyselyssä tuli esille erilaiset eläimet, mutta haastatteluissa 
pääsin lähemmäs kuvaamisen toimintatapoja ja valintoja kysymällä lap-
sen valinnoista vaikkapa oravaa kuvattaessa.

Opinnäytteen tekeminen osana LATU -tutkimusryhmää auttoi 
suuntaamaan omaa opinnäytettäni tarkemmin erinäisten ryhmässä käy-
tyjen keskustelujen ja eri näkökulmien esille tuomisen kautta. Ryhmä 
mahdollisti laajan aineiston keräämisen, mutta tokihan keräämäm-
me aineiston koko pro gradu –opinnäytetyön puitteisiin nähden on 
tästä johtuen kovin suuri. Olimme kuitenkin jakaneet alusta asti kul-
lekin omat tutkimuslohkot, joten aineistonkeruu sujui jouhevasti. 
Ainoastaan haastattelukysymysten aihion jakaminen neljän eri nä-
kökulman kesken ja kaikkien läpikäyminen saattoi aiheuttaa osaan 
haastatteluista kiireen tuntua, kun haastateltavien jaksamisaikakin oli 
rajallinen. Jälkikäteen ajateltuna olisin myös lisännyt haastatteluaihion 
kamerapuhelinvalokuvausta koskevaan osioon kysymykset esimerkiksi 
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kuvaamisella kiusaamisesta koulussa, kuvien elinkaaresta ja siitä, mitä 
kuvia lapset arvostavat ja miksi.

Lasten kamerapuhelinkuvaamisen ja kouluympäristön välille oli-
si tulevaisuudessa kiinnostavaa virittää tutkimus, jossa perehdyttäisiin 
tarkemmin puhelimilla otettujen kuvien mahdollisuuksiin pidempiaikai-
sesti alakoulun opetuksen yhteydessä, monilukutaitoa peräänkuuluttaen 
ja oppiainerajoja ylittävästi. Puhelimien monia käyttömahdollisuuksia 
yhden lukuvuoden ajalta on toki jo kartoitettu aikaisemmin (vrt. Ylö-
järven kokeilu), mutta tutkimus, jossa luokanopettaja toimisi samalla 
aineistoa keräävänä tutkijana ja keskittyisi nimenomaan puhelimilla 
otettujen valokuvien mahdollisuuksiin opetuksessa, voisi tuottaa päivi-
tettyjä opetusmenetelmiä laajemminkin hyödynnettäväksi. 

Jatkotutkimuksen haasteita olisi myös opettajakuntaan kohdis-
tuvassa vertailevassa tutkimuksessa, jossa esimerkiksi tutkittaisiin 
laajemmin diginatiivien sukupolveen määriteltyjen vastavalmistuneiden 
luokanopettajien, aineenopettajien ja virkaiältään vanhempien opet-
tajien, digiajan emigranttien (ks. Lankshear & Knobel 2006, 23), 
mediasuhdetta ja digitaalisuuteen kohdistuvia asenteita. Diginatiivit al-
kavat olla jo sen ikäisiä, että heitä alkaa vähitellen löytyä valmistuvien 
opettajien joukosta. Tämänkaltainen tutkimus voisi tuoda käytännön 
vastineen opetussuunnitelmien sanelemaan yhtenäiseen kuvaan esi-
merkiksi monilukutaidon osalta, jonka toteutus on kuitenkin lopulta 
opettajan taustan, persoonan ja jatkokoulutuksen varassa ja sitä kautta 
mahdollisesti kaikkea muuta kuin yhtenäinen.
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Liitteet

Liite 1: Teemoitellut kysymykset

Kuvausprosessi
- miksi kuvaat?
- missä tilanteissa otat valokuvia?
- kuka on opettanut sinua kuvaamaan?
- minkälaisia kuvia otat?
- mitä aiheita kuvissasi on?
- suunnitteletko kuvaa etukäteen? - jos, niin miten?
- minkälainen oli kuvaustilanne, joka jäi mieleen?

Teknisyys  (onko väliä, millä laitteella kuvaa tai miten kuvaa voi muokata 
laitteella, vrt. halvempi ja kalliimpi kamerapuhelin)
- minkälainen kamerapuhelin sinulla on? (Merkki/malli)
- kuvaatko jollain muullakin kameralla kuin kamerakännykällä?
- onko kuvan laadulla väliä?
- käytätkö jotain applikaatiota / kuvasovellusta ottaessasi kuvia?

Koulussa kuvaaminen
- miten kamerapuhelimeen suhtaudutaan koulussasi?
- saako kännyköitä pitää esillä?
- käytetäänkö kamerakännykkää opetuksessa / jossain kouluaineessa?
- jos, niin missä ja miten? - jos, niin mitä olet oppinut kuvauksesta?
- kuvaatko koulussa? - jos, niin mitä?

Jälkikäsittely ja -käyttö
- miten käytät kuviasi niiden ottamisen jälkeen?
- muokkaatko ottamiasi kuvia? - jos, niin miten?
- siirrätkö kuviasi tietokoneelle?
- missä säilytät kuviasi?
- minkälaiset kuvat ovat mielestäsi onnistuneita?
- minkälaiset kuvat ovat mielestäsi epäonnistuneita / poistettavia?
- vertailetko kuvia kavereittesi kanssa? MInkälaisia kuvia he ottavat?
- kenelle näytät kuviasi?
- lähetätkö kuvia eteenpäin?
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Liite 2: Kyselylomake

Sähköisen kyselylomakkeen kysymykset:
1. Ikä
2. Luokka
3. Sukupuoli
4. Äidinkielesi: Suomi, Ruotsi, other_______
5. Asuinkunta

Kännykkä ja minä
6. Onko sinulla oma kännykkä?

7. Kännykälläni voi...(voit valita useamman vaihtoehdon):
Ottaa valokuvia, ottaa videokuvaa, äänittää, muokata valokuvia tai videota, 
pelata, käyttää Internetiä, soittaa puheluita, lähettää tekstiviestejä.

8. Kuinka tärkeä oma kännykkäsi on sinulle? (asteikolla 1-5)
ei ollenkaan tärkeä - tosi tärkeä

9. Mitä mieluiten teet kännykälläsi? (voit valita useamman vaihtoehdon): 
Soitan puheluita, lähetän tekstiviestejä, kuuntelen musiikkia, selaan Inter-
netiä, otan valokuvia, kuvaan videoita, pelaan, other___________

10. Kumpaa seuraavasta kahdesta teet mieluummin kännykälläsi, otat va-
lokuvia vai videokuvaa?

Valokuvaaminen kännykällä
11. Missä paikoissa otat valokuvia kännykälläsi?(voit valita useamman vaih-
toehdon):
kotona, koulussa, koulumatkalla, lomalla, kaverin luona, luonnossa, leikki-
paikoissa, other__________

12. Minkälaisissa tilanteissa otat valokuvia kännykälläsi? (voit valita useam-
man vaihtoehdon):
Kun tapahtuu jotain hauskaa tai jännittävää, kun huomaan jotain erikoista 
tai erilaista, tavallisissa tilanteissa kotona, harrastusten parissa, kavereiden 
kanssa leikkiessä, laittaakseni asioita muistiin, other___________

13. Kuinka usein otat kännykälläsi valokuvia?
Joka päivä, muutaman kerran viikossa, kerran viikossa, kerran kuussa tai 
harvemmin, en koskaan

14. Kenen kanssa kuvaat? (voit valita useamman vaihtoehdon)
Yksin, kavereiden kanssa, sisarusten kanssa, vanhempien kanssa, opetta-
jan kanssa, other_______

15. Kuinka tärkeää valokuvaaminen kännykällä sinulle on? (asteikolla 1-5) 
ei ollenkaan tärkeää - tosi tärkeää

16. Kerro meille mitä valokuvaat kännykälläsi? (esim. kavereita, lemmikki-
eläimiä, luontoa, rakennuksia) _________________________________
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17. Suunnitteletko kuvien ottamista etukäteen?

18. Mitä teet kännykällä ottamillasi valokuvilla? (voit valita useamman 
vaihtoehdon): 
tulostan, siirrän tietokoneelle, näytän kavereille, julkaisen niitä internetissä, 
en näytä kuviani kenellekään, siirrän kaverin kännykkään, muokkaan niitä, 
other___

19. Minkälaiset kännykällä ottamasi valokuvat ovat mielestäsi onnistunei-
ta? Miksi?____________________________________

20. Minkälaiset kännykällä ottamasi valokuvat ovat mielestäsi epäonnistu-
neita? Miksi?____________________________________

Videokuvaaminen kännykällä

21. Minkälaisissa tilanteissa yleensä kuvaat kännykällä videota? (voit valita 
useamman vaihtoehdon)
kavereiden kanssa vapaa-ajalla, koulussa, kotona ollessa yksin, kotona si-
sarusten tai kavereitten kanssa, kun olen käymässä jossain paikassa, kun 
olen katsomassa jotain esitystä, kun tapahtuu jotain erikoista, kun teen jo-
tain hauskaa, other_____

22. Kuinka usein otat kännykälläsi videokuvaa?
joka päivä, muutaman kerran viikossa, kerran viikossa, kerran kuussa tai 
harvemmin, en koskaan

23. Kuinka pitkiä itse kuvaamasi videot yleensä ovat? 
muutaman sekunnin, noin minuutin, pari-kolme minuuttia, useampia mi-
nuutteja

24. Kerro meille minkälaiset kännykkävideot ovat mielestäsi onnistunei-
ta?______

25. Kuinka tärkeää videokuvaaminen kännykällä sinulle on? (asteikolla 1-5)
ei ollenkaan tärkeää - tosi tärkeää

Kännykkä koulussa

26. Saako omaa kännykkää käyttää koulussa?  (voit valita useamman vaih-
toehdon)
soittamiseen, tekstiviestittelyyn, valokuvaamiseen, videokuvaamiseen, pe-
laamiseen, laskimena, äänittämiseen, musiikin kuuntelemiseen, kännykkää 
ei saa käyttää koulussa, other___________

27. Jos kännykkää on käytetty koulussa, niin missä oppiaineis-
sa?____________

28. Jos kännykkää on käytetty jossain oppiaineessa, niin mitä sillä on teh-
ty?____
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Netti
29. Missä tai milloin käytät Internetiä?  (voit valita useamman vaihtoehdon)
kotona, koulun oppitunneilla, välitunneilla, kirjastossa, koulumatkalla, ot-
her_____

30. Mitä teet mieluiten Internetissä?  (voit valita useamman vaihtoehdon)
pelaan, etsin tietoa, keskustelen kavereiden kanssa (chattailu), luen bloge-
ja, katselen videoita (esim. Youtube), katselen televisio-ohjelmia (esim. Yle 
Areena), luen uutisia, other______

31. Kuinka paljon keskimäärin käytät Internetiä päivässä?
alle puoli tuntia, noin tunnin, pari tuntia, enemmän kuin kolme tuntia, en 
käytä Internetiä päivittäin

32. Jos olet tehnyt Internetiin itse jotakin, niin mitä?  (voit valita useamman 
vaihtoehdon)
oman blogin, omat kotisivut, ladannut valokuvia, ladannut videoita, ladan-
nut musiikkia, jutellut keskustelupalstoilla, liittynyt johonkin peliyhteisöön, 
other______

33. Käytetäänkö koulussa Internetiä?
kyllä, ohjatusti esim. oppitunneilla, kyllä, ohjatusti esim. välitunneilla, ei käy-
tetä ollenkaan

34. Mihin Internetiä käytetään koulussa? (Esim. tiedonhakuun, tehtävien 
tekemiseen, videoiden katseluun, pelaamiseen)

35. Kuinka tärkeä asia netti on sinulle? (asteikolla 1 - 5)
ei ollenkaan tärkeä - tosi tärkeä
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Liite 3a: Tutkimuslupakirje vanhemmille (ky-
sely ja haastattelu)

LATU, lapset tuottavat –tutkimusprojekti 2012-2013    
6.11.2012

Helsingin yliopisto / Opettajankoulutuslaitos

Aalto yliopisto / Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Pelastakaa Lapset ry / Lasten osallisuus ja valtauttava arki -hanke

Hyvä huoltaja,

Teemme tutkimusta suomalaislasten median käyttämisestä ja erityisesti kännyk-
käaktiviteeteista. Olisimme iloisia, jos lapsenne voisi osallistua kyselyymme. Tutki-
muskysely on suunnattu 3., 4. ja 5. –luokkalaisille perusopetuksen oppilaille. Säh-
köiseen kyselyyn vastataan verkossa, koulutuntien puitteissa. Vastaamiseen kuluu 
aikaa noin puoli tuntia.

Kysymme samalla lupaa myös mahdolliseen haastatteluun, joka tehdään kou-
lupäivän jälkeen koulun tiloissa. Valitsemme haastatteluun 2-5 oppilasta. Haastat-
telu äänitetään ja haastateltavilta tallennetaan 6-10 kännykkäkamerakuvaa tutki-äänitetään ja haastateltavilta tallennetaan 6-10 kännykkäkamerakuvaa tutki-
muskäyttöön.

Sekä kyselyyn että haastatteluun vastaavien henkilötiedot eivät tule tutkimuksessa 
millään tavalla ilmi, vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti.   
      

_________________________     ____________________________

(oppilaan nimi)      (huoltajan allekirjoitus)

___  saa osallistua kyselyn täyttämiseen.

___  saa osallistua haastatteluun.

Kiitos osallistumisestanne!
Tutkimusryhmän puolesta, 
Sara Sintonen 
LATU-tutkimusprojektin vastaava tutkija, dosentti, yliopistonlehtori 
Helsingin yliopisto
sara.sintonen@helsinki.fi
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Liite 3b: Tutkimuslupakirje vanhemmille 
(haastattelu)

LATU, lapset tuottavat –tutkimusprojekti 2012-2013    
21.11.2012

Helsingin yliopisto / Opettajankoulutuslaitos

Aalto yliopisto / Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Pelastakaa Lapset ry / Lasten osallisuus ja valtauttava arki -hanke

Hyvä huoltaja,

Teemme tutkimusta suomalaislasten median käyttämisestä ja erityisesti kän-
nykkäaktiviteeteista. Olisimme iloisia, jos lapsenne voisi osallistua. Tutkimus on 
suunnattu 3., 4. ja 5. –luokkalaisille perusopetuksen oppilaille. Kysymme lupaa 
lapsenne haastatteluun, joka tehdään keskiviikkoisen kuvataidekerhon jälkeen 
koulun tiloissa. Valitsemme kerhoryhmästä haastatteluun 2 oppilasta. Haastattelu 
äänitetään ja haastateltavilta tallennetaan 6-10 kännykkäkamerakuvaa tutkimus-
käyttöön.

Sekä kyselyyn että haastatteluun vastaavien henkilötiedot eivät tule tutkimuksessa 
millään tavalla ilmi, vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti.   
 

_________________________             ____________________________

(oppilaan nimi)     (huoltajan allekirjoitus)

saa osallistua haastatteluun.

Kiitos osallistumisestanne!

Ystävällisin terveisin, 

Olli Noroviita
Ympäristö ja arkkitehtuuri –kuvataidekerhon opettaja / LATU-tutkimusryhmän 
jäsen

olli.noroviita@aalto.fi
Tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa lisäkseni myös:
Sara Sintonen 
LATU-tutkimusprojektin vastaava tutkija / Dosentti, yliopistonlehtori / Helsingin yliopisto
sara.sintonen@helsinki.fi
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Liite 4: Yhteinen haastattelurunko

Henkilötiedot ja tausta

Ikä ja luokka-aste ___ Sukupuoli: tyttö / poika Asuinkunta Perhe (onko sisa-
ruksia), kaveritilanne, harrastukset ym.

“KÄNNYKKÄ JA MÄ”

1. Kuinka kauan sulla on ollut kännykkä? Monesko toi kännykkä on? (jos on 
vaihtanut, miksi?) 
2. Kauanko olet ottanut sillä valokuvia, videoita? 
3. Kumpi on kivempaa, kuvien ottaminen vai videoiden tekeminen? Miksi?
4. Kuvaatko yleensä yksin vai kavereiden kanssa? Miksi? 
5. Voiko sun kännykällä surffata netissä? Jos voi, mitä yleensä tekee silloin?

VALOKUVAAMINEN KÄNNYKÄLLÄ

1. Missä paikoissa/tilanteissa otat valokuvia? 
2. Mitä aiheita kuvissasi on? 
3. Suunnitteletko kuvaa etukäteen? - jos, niin miten? 
4. Onko kuvan laadulla väliä? 
5. Käytätkö jotain applikaatiota/kuvasovellusta ottaessasi kuvia? 
6. Käytetäänkö kamerakännykkää opetuksessa / jossain kouluaineessa?  
-jos, niin missä ja miten?- jos, niin mitä olet oppinut kuvaamisesta?
7. Kuvaatko muuten koulussa? Jos kuvaat, niin mitä? 
8. Muokkaatko ottamiasi kuvia? Jos, niin miten?

VIDEOKUVAAMINEN KÄNNYKÄLLÄ

1.Minkälaisia videoita yleensä teet itse kännykälläsi? (Näytätkö joitain esi-
merkkejä kännykästäsi? Pyydetään kertomaan erityisesti ko. videoista) 
2. Minkälaisissa tilanteissa sulle yleensä tulee mieleen, että kuvaan videoo? 
3. Mitä ja ketä yleensä kuvaat? 
4. Kuvaatko yksin vai kaverin/kavereiden kanssa? MIksi? 
5. Mistä jutuista syntyy parhaat videot? Miksi?
6. Kuinka usein teet videoita? 
7. Kuinka pitkiä sun videot yleensä on? 
8. Mistä olet oppinut videoitten tekemistä kännykällä? 
9. Mitä teet sitten kun olet kuvannut videoo? Editoitko niitä? 
10. Ootteko koskaan tehnyt koulussa videoita? 
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11. Oletko kuvannut koulussa joskus salaa?

ONNISTUMISESTA

1. Minkälaiset kuvat/videot ovat mielestäsi onnistuneita?
- näytä puhelimestasi 1-3 onnistunutta ja 1-3 epäonnistunutta valokuvaa 
(Haastattelijan tulisi kuvata nämä talteen, järjestelmäkamera varmaan pa-
ras vaihtoehto) 

2. Minkälaiset kuvat/videot ovat mielestäsi epäonnistuneita / poistettavia? 
3. Kenelle näytät / esität otoksiasi? 
4. Vertailetko kuvia/videoita kavereittesi kanssa? Minkälaisia kuvia/videoita 
he ottavat? 
5. Minkälaista palautetta olet saanut tekemistäsi kuvista/videoista?

NETTIELÄMÄÄ

1. Kuinka usein käytät nettiä? Onko oma kone, missä käyttää? 
2. Mitä teet netissä? (Voitko näyttää esimerkkejä?) 
a) Oletko ladannut (itse tekemiäsi) kuvia tai videoita nettiin? Minne? Miksi?
b) Oletko julkaissut jotakin kirjoittamaasi netissä (esim. fan fiction)? c) Onko 
sinulla omat kotisivut tai blogi? Mistä aiheesta? -> jos tekee jotain, voi yrit-
tää selvittää, kuinka usein, miksi ja mitä se merkitsee?

3. Miten olet oppinut tekemään asioita netissä? Onko joku opettanut? 
4. Missä oppiaineissa koulussa käytetään nettiä? 
5. Mitä siellä silloin tehdään?
6. Käytetäänkö koulussa kännykkää oppimisessa? Missä ja miten? Missä 
voisi kuvitella siitä olevan hyötyä?






