
Sosiaalinen media ja 
henkinen hyvinvointi



Tunnista some-alustat

->

Puuttuuko näiden 11 käytetyimmän some-alustan
listalta jokin sovellus, jota käytät? Millainen logo puuttuvalla sovelluksella   
on? Kuvaile, millainen alusta on kyseessä?



Miten käytät sosiaalista mediaa? 

- some on monelle olennainen osa elämää
- some aiheuttaa riippuvuutta -> tulevaisuuden päihde

- Miksi käytät somea?
- Kuinka usein kommentoit muiden postauksia?
- Millä käytät somea? - valtaosa käyttää älypuhelimilla 



Asenteet

- Kuinka usein viestejäsi kommentoidaan? Miten?

- henkilöt, jotka käyttävät somea vs. henkilöt, jotka eivät käytä



Miten esiinnyt somessa?

- Miten nimesi näkyy? Millaista nimeä käytät? 
(esim. oma nimi/puolueeton keksitty nimi/
toisen nimellä loukkaavasti)

- Miten käytät kuvia somessa? (esim. postaan kuvia/ 
käytän kuvaa pelkästään käyttäjätunnuksena/ 
käytän muokattua kuvaa)

- Tunnetko jonkun, joka on luonut feikkitilin? Mitä seurauksia tästä mielestäsi on?



Nettikiusaaminen nykyaikana

- kiusaaminen ja henkinen väkivalta voivat olla suurempia kuin fyysisessä 
maailmassa, koska netissä voi olla anonyymina

- nettikiusaaminen: 70% nuorista ja 40% aikuisista on kokenut nettikiusaamista
- alttius masennukselle, ahdistukselle ja itsetuholle 
- estäminen: ylläpito voi estää kiusaamista, 

mutta myös käyttäjät voivat vaikuttaa
- myös keskustelun ulkopuolelle jättäminen
- itseluottamuksen puute, vääristynyt kehonkuva, ahdistuneisuuden tunne



Mielen hyvinvointi
- tarve jatkuvasti päivittää kaikki toiminta netissä
- tarve tarkistaa kaikki some-kanavat jatkuvasti
- ei-virtuaaliset aktiviteetit eivät tuota yhtä paljon mielihyvää
- -> positiivista ja negatiivista
-
- muokatut kuvat ja niiden vaikutus -> omat kuvat ihanneminästä, pilakuvat muista
- yksinäisyys: sosiaalisen eristyneisyyden tunne (jopa tuplasti enemmän niillä, jotka käyttivät yli 2 h kuin niillä, jotka käyttivät alle 30 

minuuttia päivässä)
- “Alone together”
- https://www.youtube.com/watch?v=abOEjCry30I 
- https://www.youtube.com/watch?v=rGBYTeyveh8 
- https://www.youtube.com/watch?v=7ZtVsEsqjNs 
- https://www.youtube.com/watch?v=66Hk-saPo74 
- https://www.youtube.com/watch?v=djrqm5QGXwU 
- https://www.youtube.com/watch?v=BiA2-dfyvQs 
- https://www.youtube.com/watch?v=YSV8GT7y3_E 
- https://www.youtube.com/watch?v=9ZfzafKFjs8 
- https://www.youtube.com/watch?v=e2xm5fc5MQk
- https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw 
- https://www.youtube.com/watch?v=GXdVPLj_pIk 
- https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0  
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Linkkiehdotuksia

Vivi testasi, kuinka helposti kuvia voi muokata – rinnat suurenivat ja vatsa litistyi 
hetkessä, mutta suurin muutos tapahtui mielessä 

Media ja kehonkuva – Dove Itsetuntohanke 

Photoshoppasiko Madonna naamansa TikTok-käyttäjän kuvaan ilman lupaa? - 
"Outoa ja säälittävää!" 

https://www.is.fi/menaiset/tyyli/art-2000006243192.html
https://www.is.fi/menaiset/tyyli/art-2000006243192.html
https://www.dove.com/fi/itsetunto/help-for-parents/media-and-celebrities/beauty-distorted-by-media.html
https://www.voice.fi/viihde/a-204086
https://www.voice.fi/viihde/a-204086

