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1 Johdanto 
 

Kun miettii omaa arkeaan ja median merkitystä ja vaikutusta siihen, tajuaa kuin-

ka paljon jopa tiedostamattaan on median visuaalisten virikkeiden ja kuvallisten 

vaikutusten alaisena. Kadulla kävellessä tulee vastaan mainoksia, joissa hoik-

kaakin hoikemmat kuvankauniit naiset myyvät niin tuotetta kuin kauneusihantei-

ta. Sosiaalisessa mediassa taas kadehtii muiden siloteltua ja täydelliseltä näyt-

tävää elämää. Nämä median luomat ihanteet ja roolit vaikuttavat helposti siihen, 

kuinka alamme näkemään itsemme sekä kulttuurimme. 

 

Median näkyvyys arjessa sekä mediakulttuurissa eläminen ovat keskeinen osa 

nykypäivää. Media mahdollistaa monia asioita, mutta sisältää ilmiönä myös mo-

nia haasteita, etenkin lasten ja nuorten kannalta. Media sekä informaatiotekno-

logia ovat olennainen osa lasten ja nuorten kokemusmaailmaa sekä kulttuuria. 

Kuvat ja äänet, jotka välittyvät lapsille median välityksellä, vaikuttavat heidän 

ajatustensa sekä asenteidensa kehittymiseen. (Suoranta & Lehtimäki 2004; Ry-

din & Sjöberg 2010.) Mediakulttuurin vaikutus lapsiin ja nuoriin onkin hyvin 

ajankohtainen keskustelun aihe, mutta keskustelua tuntuu lähinnä hallitsevan 

huoli (Kotilainen & Rantala 2008, 22). Helposti median merkityksestä osana las-

ten kokemusmaailmaa syntyy negatiivisia uhkakuvia siitä, kuinka median hallit-

sematon tulva altistaa lapset heille soveltumattomalle sisällölle (Noppari, Uusi-

talo, Kupiainen, & Luostarinen 2008, 9). Koska sosiaalinen media on niin olen-

nainen osa nuorten arkipäivää, saattaa sen sisältämien riskien näkeminen olla 

haastavaa nuorille käyttäjille. Monet alakouluikäiset lapset käyttävät sosiaalisen 

median palveluita kuten YouTubea ja Instagramia päivittäin, vaikka suositusikä-

raja näihin palveluihin liittymiseen on noin kolmetoista vuotta. Näin ollen nuoret 

saattavat altistua kuville ja viesteille, joiden käsittelyyn heillä ei välttämättä ole 

tarvittavia taitoja ja keinoja.  

 

Myös sukupuolella on oma merkityksensä mediakulttuurin vaikutusten kuvaami-

sessa. Mediakulttuuria koskeva huoli ja vaarojen pelko kohdistuu etenkin tyttöi-

hin. Internetin ja sosiaalisen median käytön kasvu on herättänyt huolta tyttöjen 

asemasta sekä mediakulttuurin vaikutuksesta heidän kasvuunsa ja kehityk-
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seensä. (Laukkanen & Mulari 2011, 174.) Median luomat käsitykset siitä, minkä-

lainen pitäisi olla, asettaa etenkin tytöt asemaan, jossa he jatkuvasti peilaavat 

itseään ja ulkonäköään median luomaan ihannekuvaan. Mediakulttuurin naisku-

va taas sisältää enenevissä määrin seksualisoituneesti värittynyttä viestintää 

sekä monesti naisia objektisoivan asetelman. Tytöt vertaavat omaa ulkonäkö-

ään median luomaan käsitykseen siitä, että fyysinen ja seksuaalinen vetovoima 

ovat keskeisiä ominaisuuksia ihanteellisessa ulkonäössä. (Salokoski & Musto-

nen 2007, 60.) Tyttöjen asemaan ja toimijuuteen mediakulttuurissa liittyy myös 

hyvinkin ristiriitaisia näkemyksiä. Toisaalta tytöt voidaan nähdä suojelua tarvit-

sevina uhreina ja toisaalta vahvoina, seksuaalisuutensa esille tuovina toimijoina 

(Aaltonen 2011, 295). Näiden vastakkaisten vaatimusten välillä tytöt joutuvat ta-

sapainoilemaan sekä rakentamaan identiteettiään. Median kuvien vaikutus 

etenkin kehonkuvan rakentumiseen on kuitenkin kiistaton. Median kuvat sekä 

niiden välittämät viestit vaikuttavat siihen, miten varhaisnuoruuttaan elävät tytöt 

alkavat näkemään itsensä suhteessa heitä ympäröiviin malleihin ja normeihin 

(Salokoski & Mustonen 2007, 58.) Median seksualisoituminen näkyy etenkin 

mainonnassa ja vaikkapa musiikkivideoissa, mutta myös sosiaalisessa medias-

sa ja sen erilaisissa kuvapalveluissa kuten Instagramissa, joihin tytöt laittavat 

kuvia itsestään ajattelematta välttämättä sen pidemmälle julkaisun seurauksia.   

 

Käsittelin mediakulttuuria jo kandidaatintutkielmassani, vaikkakin tuolloin keski-

tyin opetukselliseen ja oppimateriaaleja arvioivaan näkökulmaan. Tutkimuksen 

teon yhteydessä tutustuin alan kirjallisuuteen sekä mediakulttuuria koskevaan 

keskusteluun, syventyen kuitenkin tutkijoiden ja alan asiantuntijoiden näkökul-

maan. Pro gradu -tutkielman suuntaa miettiessäni halusin paneutua enemmän 

lasten ja nuorten omiin kokemuksiin ja ajatuksiin mediakulttuurista. Tutkimuk-

sessani mediakulttuuria lähestytään kuudesluokkalaisten tyttöjen näkökulmasta, 

sillä koen tärkeänä sen, että tytöille annetaan mahdollisuus omien ajatustensa 

ja kokemustensa ilmaisuun. Median vaikutus ja merkitys tyttöjen elämään on 

tärkeä, mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe. Median vaikutusta tyttöihin on 

toki tutkittu jonkun verran aikaisemminkin (ks. esim. Aaltonen 2011; Kangas 

2002; Näre 2002; Saarikoski 2008; Vänskä 2015), mutta täsmällistä ajankoh-

taista tietoa on vähän saatavilla. Esimerkiksi sosiaalisen median ja sen moni-

naisten sovellusten merkityksestä ja vaikutuksesta tyttöjen elämään ja ajatuksiin 
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on tarjolla hyvin vähän tutkimustietoa. Tästä johtuen koen tärkeänä tuoda esille 

ajankohtaisen näkemyksen tyttöjen media-arkeen, lähestyen teemaa heidän 

omasta näkökulmastaan.  

 

Tässä tutkimuksessa tyttöjen ja mediakulttuurin suhdetta tarkastellaan kolmen 

toisiinsa linkittyvän teeman kautta. Ensinnäkin perehdyn kuudesluokkalaisten 

varhaisteini-iässä olevien tyttöjen näkemyksiin median seksualisoituneesta 

naiskuvasta. Toiseksi pyrin tuomaan esille, millä tavoin median naiskuva vaikut-

taa tyttöjen omaan minäkuvaan, ja kolmanneksi käsittelen tyttöjen ajatuksia 

mediakasvatuksen tarpeellisuudesta. Ennen kuin tyttöjen omia näkemyksiä tuo-

daan esille on olennaista avata tämän tutkimuksen taustalla vaikuttavaa teo-

reettista viitekehystä. Mediakulttuurin muutoksen, naiskuvan seksualisoitumisen 

ja lasten ja nuorten aseman avaaminen on olennaista tutkimuksen tulosten ana-

lysoimisen kannalta. Myös minäkuvan kehittymisen sekä mediakasvatuksen kä-

sitteiden selventäminen pohjustavat tulosten rakentumista.   
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2 Mediakulttuuri ja visuaalinen kuvasto 
 

Mediakulttuuria voidaan kuvata muun muassa Suorannan (2001, 18) määritel-

män mukaan yhteiskunnallisena ilmiönä, jossa suuri osa kokemuksistamme se-

kä havainnoistamme syntyy median kautta. Mediakulttuurin kokemuksellisuus 

onkin tämän tutkimuksessa keskiössä, ja mediakulttuurin moninaisista osa-

alueista keskitytään lähinnä median kuviin eli visuaaliseen mediakulttuuriin. Ku-

vien ja kuvallisten esitysten kautta aistimme ja omaksumme median luomia ar-

voja ja ihanteita. Mediakulttuurin visuaalisuus luokin omat haasteensa median 

moninaisten viestien ymmärtämiselle ja suodattamiselle. Etenkin lasten ja nuor-

ten kohdalla median kuvien vaikutus arkeen on huomattavan suuri. (Hietala 

2002.)  

 

Seuraavaksi tuon esille tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä piirteitä mediasta 

ja mediakulttuurista. Syvennyn ilmiöön etenkin seksualisoitumisen ja naiskuvan 

objektisoitumisen kannalta. Käsittelen myös mediakulttuurin vaikutusta lapsiin ja 

nuoriin, keskittyen eritoten tyttöihin. Luvun lopussa tuon esille kolme visuaalisen 

mediakulttuurin osa-aluetta, jotka ovat keskeisiä tutkimuksen empiirisen osion 

kannalta.  

 

2.1 Mediakulttuurin muutos  
 

Mediakulttuuri on suhteellisen uusi ilmiö ja kiistattomasti seurausta tieto- ja vies-

tintäteknologian lisääntymisestä (Johnson 2008, 6). Mediakulttuuri käsitteenä 

sisältää monia eri merkityksiä sekä sisältöjä ja on näin määrittelyltään hyvinkin 

hajanainen (Suoranta 2001). Mediakulttuurin nopeasta muutoksesta johtuen 

myös ajantasaisen tutkimus- ja teoriatiedon löytäminen on haastavaa. Media ja 

mediakulttuuri ovat alituisessa muutoksessa saaden uusia merkityksiä sekä il-

mentymiä jatkuvasti. Etenkin internetin kasvava merkitys osana mediakulttuuria 

on suuresti vaikuttanut siihen, miten me kommunikoimme toistemme kanssa 

sekä rakennamme tietoa ja ajatuksiamme ympäröivästä maailmasta. (Rydin & 

Sjöberg 2010.) Mediakulttuuriin ja mediaan liittyvät olennaisesti moninaiset vies-

tit, jotka hallitsevat ympäristöämme ja kokemusmaailmaamme. Media vaikuttaa 
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sosiaalisesti siihen mistä keskustelemme, fyysisesti siihen mitä näemme ja kult-

tuurisesti siihen minkälaisia vaikutuksia ympäristöstämme otamme. (Burton 

2010, 5.) Tässä tutkimuksessa mediakulttuuri nähdään etenkin yhteiskunnalli-

sena ja kulttuurisena ilmiönä, jonka kautta yksilöt luovat omia arvojaan ja asen-

teitaan. 

 

Suurin osa informaatiosta, jota saamme päivän aikana ympäröivästä maailmas-

ta, tulee havaintoomme näköaistin kautta. Visuaalisten ärsykkeiden virta on jat-

kuva, ja olemme alttiina ympäristön kuvallisille viesteille suurimmaksi osaksi tie-

dostamatta sitä itse. (Hietala 2002, 82.) Kuva voidaan nähdä voimakkaana vai-

kutuskeinona, joka viestii monimuotoisia asiayhteyksiä. Koska kuvan valta on 

niin suuri, sisältää se samalla mahdollisuuden katselijan vahingoittamiselle. 

(Vänskä 2015, 62.) Mediakulttuurin visuaaliset kanavat vaikuttavatkin usein tun-

teisiin vahvemmin kuin esimerkiksi kirjallinen tai suullinen media, sillä näkemi-

sen kautta saatu kokemus tuntuu uskottavammalta ja merkittävämmältä. Kuvat 

tuovat tarinan ja viestin katsojan nähtäväksi monesti jopa katsoja omaehtoises-

ta valinnasta riippumatta. Tällöin varsinkaan nuori katsoja ei välttämättä edes 

pysty tai ehdi pohtimaan, onko kuva esimerkiksi omaa kehitys-, kokemus- tai 

ymmärrystasoa vastaavaa. (Mustonen 2002, 64.) On kuitenkin muistettava, että 

emme pelkästään katso ja altistu kuvavirralle vaan olemme itse myös aktiivi-

sessa osassa tuottamassa kuvia, viestien niiden kautta toisillemme. (Vänskä 

2015, 58.) Etenkin sosiaalisen median myötä katsojan ja katsottavan raja on 

hälventynyt. Kuka tahansa voi julkaista itsestään kuvia ollen näin osa mediakult-

tuurin kuvastoa. Samalla jokainen toimii edelleen myös katsojana ja kuvien mo-

ninaisten viestien arvioijana.   

 

Mediakulttuuri on kokenut monia muutoksia visualisoitumisen sekä uusien me-

dian kanavien lisääntymisen myötä. Tämä muutos on vaikuttanut myös siihen, 

minkälaiset sisällöt ovat ottaneet entistä enemmän sijaa valtamediassa. Näre 

(2002) on kuvannut mediakulttuurin sisältöjen muutosta ja aikaisemmin intiimei-

nä miellettyjen teemojen julkisempaa käsittelyä puhumalla julkisuuden intimisoi-

tumisesta. Vuosituhannen vaihteesta lähtien asiat, joita aikaisemmin on totuttu 

käsittelemään suppeammissa ja yksityisemmissä asiayhteyksissä, kuten seksi, 

tunteet ja ulkonäkö, ovat ottaneet vahvasti sijaa valtamediassa, sekä sitä kautta 
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arjessamme. Ilmiöllä on myönteisiäkin puolia, kuten keskustelun vapautuminen 

ja vallitsevien normien kyseenalaistaminen. Mediakulttuurin intimisoituminen si-

sältää kuitenkin myös mahdollisia ongelmia lasten ja nuorten sekä varsinkin tyt-

töjen kehityksen kannalta. (Näre 2002, 255–257.)  

 

Mediakulttuurin intimisoitumiseen liittyy olennaisesti myös sukupuolen merkitys. 

Sukupuolen representaatiolla viitataan siihen, millä tavoin sukupuoli esitetään 

sekä kuinka sitä myös tulkitaan median kuvien pohjalta. Mediakulttuurissa su-

kupuolen representaatiot ovatkin voimakkaasti jakautuneet nais- ja miesroolien 

kuvaamiseen. (Rossi 1995, 9.) Tämän tutkimuksen keskiössä ovat etenkin me-

dian luomaa naiskuvaa koskevat representaatiot. Mediakulttuurin luomaa nais-

kuvaa määrittelevät esimerkiksi erilaiset kauneusihanteet ja tiettyjen varta-

lonosien näkeminen naiseutta ja naisellisuutta edustavina. Muun muassa pitkät 

hiukset, naiselliset kasvonpiirteet, takapuoli ja rinnat ovat median kuvastoissa 

naiselle tyypillisiä ulkoisia ominaisuuksia. (Em.) 

 

Mediakulttuurin luomat sukupuoliroolit sekä etenkin naisen representaatiot ovat 

osaltaan mahdollistaneet sen, että median kuvasto on entistä seksualisoi-

tuneempaa. Mediakulttuurin seksualisoitumisesta puhuttaessa on tärkeää en-

sinnäkin erottaa seksualisoitumisen käsite seksuaalisuudesta. Seksualisoitumi-

sella tai seksualisoimisella tarkoitetaan ihmisten esittämistä enemmänkin objek-

teina kuin henkilöinä. Seksualisoituneessa kuvamateriaalissa esiintyvä ihminen 

nähdään näin ollen pääsääntöisesti seksikkääksi miellettyjen ominaisuuksien ja 

ulkonäöllisten piirteiden kautta. (Levin & Kilbourne 2008, 7.) Seksuaalisuudessa 

taas on pikemminkin kyse identiteetistä, minäkuvasta ja kulttuurista kuin itse 

seksistä (Vänskä 2013, 19). Koska seksi ja seksuaalisuus nähdään edelleen 

jossain määrin intiimeinä ja henkilökohtaisina aiheina, liittyy niiden julkiseen kä-

sittelyyn epäluuloja, pelkoja ja hämmästystä – mutta myös kiihottavaa uteliai-

suutta. Seksuaalisuuteen liittyvä puhe voidaan nähdä myös positiivisena norme-

ja ravistelevana ja kyseenalaistavana toimintana. Seksualisoiminen puolestaan 

nähdään huomattavasti negatiivisemmassa valossa, sillä siihen liittyy usein val-

taa ja vallankäyttöä sekä etenkin naisia objektisoiva ja esineellistävä lähesty-

mistapa.  
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Mediakulttuurin arjessa seksualisoituneisuus näkyy pääsääntöisesti pornografi-

asta valtakulttuuriin siirtyneinä visuaalisina keinoina, kuten vähäpukeisuutena ja 

avoimina vaatteina sekä viettelevinä asentoina ja ilmeinä. Seksualisoituneesti 

värittyneeseen kuvamateriaaliin voi törmätä hyvinkin laajalti mediakulttuurin eri 

osa-alueilla aina mainoksista musiikkivideoihin ja sosiaaliseen mediaan. (Niku-

nen, Paasonen & Saarenmaa 2005.) Seksualisoitumisen näkyvänä esimerkkinä 

mediankulttuurin kuvastossa voidaan nähdä naisen rintojen korostunut asema. 

Niin mainoksissa kuin yksityisten ihmisten sosiaalisen median kuvissa naisten 

rintoja korostetaan ja niitä tuodaan esille asennoilla ja vaatetuksella. Tämä kau-

neusihanne ilmentää perusteellisimmillaan vallalla olevaa sukupuolittunutta 

kauneusihannetta. (Rossi 2003, 37–39.)  

 

Media ja mediakulttuuri ilmentävät aina myös yhteiskunnassa vallalla olevia 

asenteita, ajatusmalleja ja arvoja. Esimerkiksi naisen esittäminen mediassa ob-

jektina eli tekojen ja ajatusten kohteena, heijastaa yhteiskunnan käsityksiä ja 

ajatuksia naisen asemasta. Etenkin länsimaihin on hyvin vahvasti juurtunut pat-

riarkaalinen yhteiskuntarakenne, joka yhdessä historiallisen kehityksen kanssa 

tukee miesten ja miehisyyden näkemistä subjektiivisemmasta näkökulmasta, 

kun taas naiseus on vahvasti objektisoitunut. (Linker 1995.)  Naista objektisoiva 

lähestymistapa ei kuitenkaan ole täysin uusi ilmiö, vaan se on ollut osa visuaa-

lista kulttuuria jo pidemmän aikaa. Patriarkaalisessa yhteiskuntamallissa naiset 

ja naiseus on totuttu näkemään katselun ja katseen kohteena ja miehet katsoji-

na. Tämä katsomisen kulttuurin suuntautuminen on luonut naiseuden ja mie-

huuden välille tietynlaisia vallan ja kontrollin ilmentymiä. (Em., 211.) Vallan mer-

kitys ja suuntautuminen näkyy esimerkiksi siinä, kuinka eri tavoin naiset ja mie-

het tulkitsevat median naiskuvaa. Naiskatsojat näkevät kuvissa usein ideaali-

mallin ja vertailukuvan omalle ulkonäölleen ja miehet taas halujen ja toiveiden 

kohteen. (Kyrölä 2006, 114.)  
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2.2 Lapset ja nuoret mediakulttuurissa 
 

Media on aikaisemmin historian saatossa ollut pääsääntöisesti tiedotusväline, 

mutta nykypäivänä median viihteellinen arvo on kasvanut suuresti vaatien uusia 

lähestymistapoja sen käsittelylle sekä siihen linkittyvien taitojen opettelulle. Var-

sinkin lasten ja nuorten maailmassa media ei enää näyttäydy pelkästään kana-

vana tiedon hankinnalle vaan myös viihteen, elämysten ja mielihyvän lähteenä. 

(Kupiainen 2002, 71.) Mediakulttuuri ja sen synnyttämät ilmiöt ovat nykypäivänä 

olennainen osa lasten ja nuorten elämismaailmaa (Kupiainen 2002, 72). Lapset 

ja nuoret elävät ja kasvavat osana mediakulttuuria, ja näin ollen median välittä-

mät viestit vaikuttavat heidän oppimiseensa, arvoihinsa ja loppujen lopuksi 

myös siihen, minkälaisia ihmisiä heistä kasvaa. 

 

Median voidaankin nähdä olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä lapsen kasvun 

ja kehityksen kannalta, ja usein tätä vaikusta ja sen todellista merkitystä ei vält-

tämättä edes tiedosteta. (Montgomery 2002, 189). Mediakulttuurin vaikutusta 

lapsiin ja nuoriin on tutkittu paljon aikaisemminkin (ks. esim. Johnson 2008; Le-

vin & Kilbourne 2008), mutta tutkimustraditioissa on vahvasti näkynyt huoli ja 

ongelmat, joita media mahdollisesti pitää sisällään. Tässä konservatiivisena pi-

detyssä diskurssissa painotetaan lasten pakonomaista suojelua, ja heidät näh-

dään kykenemättöminä arvioimaan mediasisältöjä (Suoranta 2001, 26). Suojelu 

sisältää toisaalta myös myönteisiä puolia ajateltaessa vaikkapa lasten ja nuor-

ten esittämistä mediassa. Lasten käyttäminen esimerkiksi mainonnassa on tiu-

kasti säädeltyä ja lapsen oikeuksia turvaavaa. Myös erilaisille ohjelmille asetetut 

ikärajat suojaavat lapsia heille mahdollisesti haitallisilta mediasisällöiltä. Lasten 

ja nuorten suojelua median sisällöiltä jossain määrin siis tarvitaan, mutta nyky-

päivän mediakulttuurissa suojelusta tekee haastavaa median moninaiset, muut-

tuvat muodot. 

 

Mediakulttuurin nopeasta muutoksesta johtuen, lapset ja nuoret tulisi nähdä pi-

kemminkin aktiivisina toimijoina kuin passiivisina kuluttajina mediakulttuurin 

maailmassa. Tärkeää olisi keskittyä lasten osallistuvaan rooliin mediaympäris-

tössä ja heidän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa sekä mediassa että median väli-
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tyksellä. (Kotilainen & Rantala 2008, 22.) Vaikka suojelun näkökulma onkin tär-

keä, siihen ei pitäisi pelkästään keskittyä, vaan pyrkiä myös tarjoamaan lapsille 

ja nuorille mahdollisuuksia medialukutaidon kehittämiseen sekä mediasisältöjen 

tuottamiseen. Näin lapsista ja nuorista kasvaisi valveutuneita ja kriittisiä median 

kuluttajia. (Noppari ym. 2008, 9.) Myös Sintonen (2002) nostaa esille lasten ak-

tiivisen roolin mediakulttuurissa omien mediakokemustensa määrittäjinä. Lapset 

rakentavat itse omaa ympäristöään ja sosiaalista elämäänsä omien kokemus-

tensa sekä ajatustensa kautta. He ovat myös jossain määrin tietoisia median si-

sältämistä riskeistä. Koska lapset ja nuoret kasvavat ja elävät mediakulttuurin 

sekä internetin maailmassa, oppivat he tunnistamaan ja välttämään haitallisia 

sisältöjä tai muuten epämiellyttäviä tilanteita. (Rydin & Sjöberg 2010, 94–95.) 

Kokeillen ja keskustellen nuoret oppivat suunnistamaan mediakulttuurin viestien 

ja välineiden moninaisessa kentässä. Usein lapset ja nuoret ovatkin ainakin vä-

lineellisesti aikuisia taitavampia median käyttäjiä, sillä he ovat oppineet taitonsa 

osana mediakulttuuria ja sen nopeaa kehitystä.  Mutta vaikka lapset hallitsevat-

kin median välineellisen käytön, voi median tuottamien sisältöjen ymmärtämi-

nen ja kriittinen analysoiminen olla heille haasteellista. Mediassa faktan ja fikti-

on raja kun on usein häilyvä. (Mustonen 2002, 55.) 

 

Kangas (2002) tuo artikkelissaan ”Tytöt bittien ja pikselien maailmassa” esille 

huomioita nuorten sekä etenkin tyttöjen mediakäyttäytymisestä vuosituhannen 

vaihteessa. Media oli uusi, mutta kuitenkin jo näkyvä osa nuorten arkea 2000-

luvun alussakin. Pikku hiljaa vahvasti poikien kulttuurina nähty internetin ja tek-

nologia maailma alkoi vähitellen vetämään myös tyttöjä puoleensa. Kangas ra-

portoi esimerkiksi eroista tyttöjen ja poikien kännykän ja internetin käytössä. 

Tyttöjen kohdalla korostuivat kommunikaation, sosiaalisen kanssakäymisen ja 

oman identiteetin rakentamisen näkökulmat. (Kangas 2002.) Jos Kankaan esit-

tämiä tuloksia vertaa nykypäivään, voidaan sanoa, että nuorten mediakäyttäy-

tyminen on voimistunut, lisääntynyt ja saanut uusia muotoja. Varsinkin internet 

ja sen tarjoamat palvelut, kuten sosiaalinen media, ovat saumaton osa nuorten 

arkea. Sosiaalisen median kautta pidetään ihmissuhteita yllä ja ollaan perillä 

ajankohtaisista asioista. Nuoret omaksuvat nopeasti uudistuvat viestinnän ken-

tät ja muokkaavat niitä palvelemaan omia tarkoitusperiään ja toiveitaan. (Rahja 

2013, 4.)  
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Mediakulttuuri näkyy lasten ja nuorten elämässä myös kulutuksen kautta (Kupi-

ainen 2002, 72). Kun lapset ja nuoret käyttävät mediaa, tulee heistä kohderyh-

mä markkinoinnille ja kulutukselle (Hagen 2010, 114). Tähtinen (2015) on tutki-

nut pro gradu -tutkielmassaan sitä, kuinka sosiaalinen media vaikuttaa nuorten 

blogia pitävien tyttöjen kuluttamiseen. Nuorille kuluttaminen ja muodin seuraa-

minen kuuluvat arkeen, mikä on huomioitu yhä enenevissä määrin myös mark-

kinoinnissa. Lapsille ja nuorille markkinoidaan juuri heille suunnattuja tuotteita, 

ja heidät myös esitetään mediakulttuurissa oman kulutuksensa tiedostavina ja 

ostosvalintoihin vaikuttavina yksilöinä. (Tähtinen 2015, 25–26.) Kulutustottu-

musten muutokseen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien laajentumiseen vai-

kuttaa myös se, että nuorilla on käytössään entistä enemmän rahaa sekä pää-

täntävaltaa ostosten suhteen. Nuorten kulutustottumusten vapautumisesta huo-

limatta, vanhemmat kontrolloivat edelleen jossain määrin nuorten ostopäätöksiä 

mahdollistaen rahallisen tuen. Vanhempien rahallisessa avustuksessa on kui-

tenkin paljon eroja, joka taas saattaa luoda nuorten keskuuteen taloudellista 

eriarvoisuutta ja jopa kateutta. (Tervo-Hiltula 2011, 217.)  

 

Vaikka mediakulttuurin ja lasten suhdetta koskevassa keskustelussa korostuvat 

huoli ja mahdolliset ongelmat, on medialla myös hyvät puolensa lasten ja nuor-

ten elämässä. Median eri välineet tarjoavat mahdollisuuden yhteydenpitoon, 

viihteeseen, peleihin ja hauskuuteen. (Aarsand 2010, 143–144.) Media on osa 

lasten ja nuorten elämäntapaa tarjoten niin positiivisia kuin negatiivisiakin ko-

kemuksia ja elämyksiä. 
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2.3 Tytöt ja seksualisoitunut media 
 

Nuorten suhde mediaan on siis vuosien saatossa selkeästi arkipäiväistynyt. Jul-

kisessa keskustelussa näkyy kuitenkin edelleen vahvasti huoli ja pelko, joka 

koskee etenkin tyttöjen ja median suhdetta. Tytöt käyttävät enenevissä määrin 

aikaa varsinkin verkossa ja erilaisissa sosiaalisen median palveluissa, mikä 

synnyttää riskin muun muassa seksuaaliselle häirinnälle ja haitallisille sisällölle 

altistumiselle. (Laukkanen & Mulari 2011, 174.) Näin ollen tytöt joutuvat elä-

mään jatkuvan riskin ja luottamuksen välimaastossa. Mediakulttuurin seksuali-

soituminen ja naisten esittäminen objektina ja halujen kohteena asettavat tytöt 

asemaan, jossa he joutuvat miettimään omaa toimintaansa sekä sen potentiaa-

lisia seurauksia. Media mahdollistaa tietynlaisen vapauden itseilmaisuun, luo-

den kuitenkin samalla tilaisuuden vahingollisten valintojen tekemiselle. (Näre 

2002, 255–257.) Esimerkiksi sosiaalisen median kautta tytöt toisaalta pystyvät 

ilmaisemaan itseään vapaasti kuvien kautta, mutta samalla heitä varoitellaan lii-

an paljastavien kuvien seurauksista.  

 

Tyttöjen ja median suhteeseen liittyy olennaisesti mediakulttuurin naiskuvan 

seksualisoituminen. Tyttöjen kohdalla usein vastakkainasettelu nähdäänkin viat-

tomuuden sekä seksuaalisuuden välillä. Perinteisesti viattomuus ja seksuaali-

suus on nähty toistensa vastakohtina sekä toisensa kumoavina ominaisuuksina. 

Esimerkiksi mainonnassa seksualisoituneesti värittynyt kuva nuoresta tytöstä 

nähdään julkisessa keskustelussa usein ongelmana, joka tulee ratkaista. 

(Vänskä 2015.) Vänskä (2015) tuo kuitenkin esille, että viattomuus ei välttämät-

tä tarkoita epäseksuaalisuutta, vaan viattomuus on pikemminkin yksi seksuaali-

suuden muoto ja ilmentymä. On myös muistettava ero seksuaalisuuden ja sek-

sualisoimisen välillä. Seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmistä ja hänen identi-

teettiään, joten mediakulttuurin kuvasto heijastaa aina jossain määriin seksuaa-

lisia merkityssuhteita sekä jopa ihanteita, joista lapsuuden näkeminen viatto-

muuden aikana on eräänlainen ilmentymä. Vänskän (2015) mukaan siinä, kuin-

ka lapsuus ja tyttöys mediassa esitetään, tulisi enemminkin kiinnittää huomiota 

tavoitteisiin, arvoihin ja valtarakenteisiin kuvien taustalla. On olennaista kysyä, 

minkä takia seksuaalisuus on nykyään niin voimakkaasti läsnä media-
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arjessamme ja miksi seksualisoiminen näkyy ei pelkästään naisten vaan myös 

tyttöjen kuvaamisessa.  

 

Viattomuuden ja seksuaalisuuden merkityssuhde näkyy myös puhuttaessa lap-

suudesta ja aikuisuudesta. Lapsuus on perinteisesti totuttu näkemään viatto-

muuden aikana ennen aikuisuutta. Nykypäivänä ero lapsuuden ja aikuisuuden, 

samoin kuin viattomuuden ja seksuaalisuuden, välillä ei ole enää yhtä selkeä.  

Vänskä ja Autio (2009) tuovatkin esille, kuinka aikuisuus ja lapsuus ovat selke-

ästi sekoittuneet toisiinsa ja raja näiden kahden välillä on hälventynyt. Tätä ku-

vaa esimerkiksi se, kuinka lapset käyttäytyvät ja kuluttavat aikuismaisemmin, ja 

lapsille suunnattu markkinointi ja brändäys sisältää aikuisten maailmasta tuttuja 

ominaisuuksia. Mainoskampanjoissa lapset esiintyvät esimerkiksi vaatteissa, 

jotka ovat mini-versioita aikuisille suunnatuista tuotteista. Toisaalta taas aikui-

suus on saanut vahvasti piirteitä lasten maailmassa. Tietynlaista lastenomai-

suutta edustavat aikuisten maailmassa pelit ja viihde, joiden sisältö on lap-

senomaista ja leikillistä. Rajojen hälventymisestä huolimatta lapset nähdään 

edelleen viattomina, suojelua tarvitsevina olentoina etenkin median kuvaston 

seksualisoitumisesta puhuttaessa. Tämä luo tietynlaisen kaksinaismoralistisen 

asetelman, jossa lapset tavallaan toimivat ja käyttäytyvät kuin aikuiset, mutta 

heihin kohdistuvat näkemykset ja ideologiat korostavat edelleen vahvasti suoje-

lun ja viattomuuden säilyttämisen tarvetta. (Vänskä & Autio 2009.)  

 

Käsitykset lapsuudesta ja tyttöydestä sisältävät siis vahvoja mielleyhtymiä. Mi-

käli esimerkiksi tyttö esitetään seksualisoituneesta näkökulmasta median kuvis-

sa, ovat reaktiot pääsääntöisesti paheksuvia (Vänskä 2015, 65). Lapsia ja eten-

kin tyttöjä hyödynnetään kuitenkin paljon kohderyhmänä sekä enenevissä mää-

rin myös itse tuotetta mainostavina presentaatioina etenkin muoti- ja vaateteolli-

suudessa. Muotituotteita mainostetaan nuorilla tytöllä tietynlaisten nuoruutta 

ihannoivien mielikuvien saavuttamiseksi. Kyseistä markkinointikeinoa on kritisoi-

tu nuoria tyttöjä halventavasta ja esineellistävästä lähestymistavasta. Toisaalta 

se voidaan nähdä myös myönteisenä keinona tuoda esille nuorten osallisuus ja 

aktiivisuus sekä vaikutusmahdollisuudet muodin ja median kentällä. (Em., 57.) 

Muodissa ja mediakulttuurissa tyttöjen ja naisten esittäminen nähdäänkin usein 

joko voimaannuttavana tai alentavana ja objektivoivana. Etenkin sähköisessä ja 
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visuaalisessa mediakulttuurissa vastakkainasettelu on tyypillisesti ollut ulkonä-

kökeskeisen ja naiskuvaa objektisoivan sekä naisen aseman voimaannuttami-

sen välillä. Naisten ja tyttöjen aseman voimaantumisesta mediakulttuurissa ker-

too esimerkiksi girl-power eli tyttövoima-ilmiö. Tyttöys ja sen esilletuominen ovat 

mahdollistaneet erilaisten tyttöyttä koskevien mielikuvien monipuolistumisen se-

kä vahvistaneet tyttöjen valta-asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia. On kuitenkin 

muistettava, että  kulttuurilliset ja sosioekonomiset kontekstit vaikuttavat suures-

ti käsityksiin siitä, minkälainen on voimaatunut tyttö. Tyttövoiman edustaja nimit-

täin on tyypillisesti valkoinen keskituloisen perheen tyttö. (Laukkanen & Mulari 

2011, 181–184.) Tyttövoima-ilmiö kertoo joka tapauksessa mediakulttuurin mo-

ninaisista mahdollisuuksista tietynlaisten arvojen ja mielikuvien heijastajana ja 

uudistajana. Tytöt voivat olla merkittävässä roolissa siinä, mihin suuntaan me-

diakulttuurin naiskuva tulevaisuudessa muokkautuu.  

 

Keskusteluun tyttöjen ja seksualisoituneen mediakulttuurin suhteesta liittyy 

olennaisesti myös käsitys maineesta. Tytön maine, nimenomaan huono maine, 

syntyy tietynlaisten valtavirrasta poikkeavien sekä etenkin seksuaalisesti viritty-

neiden tekojen kautta. Maine on hauras ja tietynlaisella toiminnalla, pukeutumi-

sella tai vaikkapa seuralla sen voi menettää. Vanhempien, kavereiden ja medi-

an kautta nuorille muodostuu kuva siitä, minkälainen käytös johtaa ”huonoon” 

maineeseen. Tyttöjen kohdalla korostuu etenkin tasapainoilu seksuaalisuuden 

esille tuomisen ja liiallisen itsensä seksualisoimisen välillä. Maineen säilyttämi-

seen sekä halutun julkisuuskuvan ylläpitoon sisältyy vaatimus nuoren omaan it-

sekontrolliin. Itsekontrollin kautta tytöt esimerkiksi arvioivat omaa pukeutumis-

taan sekä sitä, minkälainen vaatetus ylipäätään nähdään sopivana tai kantajan 

ulkonäköä hyvällä tavalla esille tuovana ja mikä taas liian paljastavana ja jopa 

seksuaalisesti provosoivana. Huonon maineen saavuttaminen tai edes pukeu-

tuminen tavalla, joka saattaa heikentää mainetta, vaikuttaa siihen, kuinka ympä-

rillä olevat ihmiset suhtautuvat henkilöön. Kulttuurin luomat käsitykset siitä, mikä 

on hyväksyttyä ja mikä ei, asettaa pitkälti tytöt itse vastuuseen siitä, kuinka he 

toimivat. Tämä saattaa helposti johtaa tyttöjen epäoikeudenmukaiseen syyllis-

tämiseen ja huonomaineiseksi leimaamiseen, mikäli tytön toiminta nähdään vä-

hääkään valtakulttuurin normeista poikkeavaksi. (Aaltonen 2011.)  
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Mediakulttuurin seksualisoituminen sisältää siis kiistattomasti haasteensa ja on-

gelmansa etenkin tyttöjen sekä heidän ajatusmaailmansa kehittymisen kannal-

ta. Median välittämä seksualisoitunut kuva naisista luo tytöille epärealistisia kä-

sityksiä naisena olemisen kriteereistä. (Mustonen 2002, 61.) Naiskuvan seksu-

alisoituminen ja kaupallisuus luovat tilanteen, jossa tytöt pyrkivät tuomaan itse-

ään esille seksuaalisesti voimaantuneina – mutta toisaalta heitä kohdellaan 

seksuaalisina objekteina (Aaltonen 2011, 294). Tyttöihin kohdistuu siis hyvinkin 

ristiriitaisia odotuksia ja ideaaleja sen suhteen, kuinka heidän tulisi toimia ja 

käyttäytyä mediakulttuurissa. Tässä odotusten ja toiveiden verkossa suunnis-

taminen saattaa tuntua tytöistä vaikealta, haastavalta ja jopa ahdistavalta. Toi-

saalta median monipuolistuvat välineet, etenkin sosiaalinen media, mahdollista-

vat väylän oman persoonan esittämiseen ja muokkaamiseen (Kangas 2002, 

24). Media tarjoaa näin myös positiivisessa mielessä kokemusten kentän, jossa 

tytöt pystyvät toteuttamaan ja ilmaisemaan itseään.  

 

2.4 Visuaalisen mediakulttuurin osa-alueita 
 

Tässä tutkimuksessa median moninaisista osa-alueista keskiössä on siis visu-

aalinen mediakulttuuri sekä median kuvat. Mediakulttuurin kuvat ovat osa yh-

teiskunnallista ja kulttuurista kontekstia, ja kuvien analyysi ja tulkinta vaatiikin 

monipuolista merkitysten ja tarkoitusperien tulkintaa. Kuvan ottajalla on omat 

tavoitteensa ja syynsä kuvan esittämiselle, mutta myös katsoja tulkitsee ja ana-

lysoi kuvaa antaen sille mahdollisesti uusia merkityksiä. (Mäkiranta 2010.)  

 

Kuvan merkitysten tulkintaa voidaan kuvata käsitteen representaatio avulla. Lu-

vussa 2.1 tuotiin esille sukupuolen esittämiseen liittyvät representaatiot, joiden 

merkitys mediakulttuurissa on olennainen. Representaatioiden tulkintaan vaikut-

taa kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti. Kuvia tulkitaan omista kokemuk-

sista, mielleyhtymistä ja arvoista käsin. Kuvien tulkinta perustuu subjektin nä-

kemyksiin, ja näin ollen esimerkiksi kuvan tulkitsijan sukupuoli tai yhteiskunnal-

linen asema vaikuttavat siihen, kuinka kuvaa tulkitaan. (Linker 1995, 209; Rossi 

2003, 15.) Rossin (2003) mukaan visuaalista kulttuuria tutkittaessa pitäisikin 

kiinnittää kuvaston lisäksi huomiota myös katseeseen, katsomisen ja katsotta-
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vana olemisen merkityksiin. Kuvalle annettuja merkityssuhteita tulisi pohtia sekä 

kuvan ottajan että katsojan konteksteista käsin. 

 

Mediakulttuurin visuaalisuus sekä kuvien merkitys ovat muuttaneet sen, kuinka 

näemme ja jaamme kokemuksiamme. Sosiaalinen media on mahdollistanut 

esimerkiksi sen, että kuka tahansa voi jakaa ja ottaa kuvia omasta elämästään. 

Näin ollen olemme entistä lähempänä ja osallisempana toistemme kokemus-

maailmaa. Visuaalinen kuvasto tarjoaa meille myös malleja, joihin samaistua ja 

joita kohden kuvia otettaessa myös pyritään. Kuvan ottava henkilö poseeraa ja 

esiintyy tavalla, joka sopii valtavirran käsityksiin visuaalisen kulttuurin ja kuvien 

normeista. (Rossi 2003, 21.) Tämä ilmiö näkyy etenkin sosiaalisen median ku-

vapalveluissa, joissa tavalliset henkilöt julkaisevat itsestään kuvia, joihin ovat 

saaneet mallia muulla mediakulttuurissa näkemistään kuvista. Julkisessa me-

diakulttuurissa nähtyjä asentoja, ilmeitä ja pukeutumistyylejä matkitaan ja jäl-

jennetään omiin kuviin huomion ja hyväksynnän toivossa. 

 

Tässä tutkimuksessa visuaalista mediakulttuuria on valittu edustamaan kolme 

erilaista median muotoa, joissa kuvat ja kuvallisuus ovat tärkeitä. Näissä medi-

an muodoissa myös naiskuva ja sen seksualisoituminen ovat näkyvässä ase-

massa. Kaikki kolme ovat omalta osaltaan myös keskeisessä osassa tyttöjen 

arkipäivää ja kokemusmaailmaa. Nämä kolme osa-aluetta ovat mainonta, You-

Tube-videopalvelu ja sosiaalisen median kuvapalvelu Instagram.  

 

2.4.1 Mainonta 
 

Mainos nojaa vahvasti visuaalisuuteen, jolla se pyrkii herättämään tunteita kat-

sojassa. Mainonnalla pyritään ensisijaisesti saamaan huomiota tuotteelle, mutta 

niiden kautta kaupataan ja esitetään myös tietynlaisia ideologioita. Katsoja voi 

helposti unohtaa, että mainoksen takana on aina joukko henkilöitä, jotka ovat 

suunnitelleet ja toteuttaneet mainoksen omia tarkoitusperiään varten. (Rossi 

2003.) Mainosten viestintäkeinot ovat aina tarkoitushakuisia, oli tavoite sitten 

saada tuotetta myytyä tai herättää keskustelua. Hyvin usein kuvilla pyritään 

shokeeraavuuteen ja katselijan mielenkiinnon herättämiseen. (Rossi 2015, 63) 
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Lapsuus ja nuoruus näkyvät mainoksissa paitsi kohderyhminä myös tuotetta 

kauppaavina presentaatioina. Lapsia saatetaan käyttää mainoksissa herättä-

mään tiettyjä mielikuvia tuotteesta ja siitä, mitä sen hankinnalla mahdollisesti 

saavuttaa. (Vänskä & Autio 2009, 56–58.) Lasten osallistaminen mainontaan 

johtuu siitä, että lapset ja nuoret ovat enenevissä määrin keskeinen osa me-

diakulttuuria, etenkin vaatetuksen, muodin ja muihin ulkonäköön liittyvien tee-

mojen saralla, ja samalla myös tuotteiden kohderyhmä. Merkittävää lapsille 

suunnatussa mainonnassa on kuitenkin se, millä keinoin lapsille kaupataan 

tuotteita. Esimerkiksi vaatteita mainostetaan lapsille keinoin, jotka on aikaisem-

min totuttu näkemään aikuisille suunnatuissa mainoksissa. (Vänskä 2013, 18.) 

Vänskän (2015) mukaan mainoksia analysoitaessa olisikin tärkeää miettiä, mi-

hin niillä pyritään. Esimerkiksi tilanteessa, jossa vaatetta mainostetaan varhais-

teini-ikäisellä tytöllä, suojelun merkitys nousee esille, ja kuvan katsoja alkaa 

helposti pohtimaan kuvan mahdollisia haittavaikutuksia. Olennainen kysymys 

onkin, kuka on tällaisen kuvan uhri, jos sellaista lähdetään etsimään. Onko ”uh-

ri” kuvassa oleva tuotetta mainostava tyttö vai kuvaa tulkitseva nuori katsoja? 

Entä kumpi tarvitsee suojelua?  

 

Myös seksuaalisuuden ja sukupuolen merkitys mainonnassa on merkittävä. Tie-

tynlaiset nais- ja miesihanteet ovat aina näkyneet mainonnassa. Mainonnan pe-

rimmäisenä tarkoituksena on kiinnittää katsojan huomio, ja siihen se pyrkii mo-

nin eri keinon, kuten vaikkapa voimakkailla sukupuolirooleilla tai seksualisoitu-

neella kuvastolla (Rossi 2003). Rossi (2006, 62) onkin esittänyt, että ihmisiä si-

sältävällä mainonnalla on aina sukupuolittunut merkitys. Mainokset koetaan 

helpommin lähestyttäviksi sekä samaistuttavammiksi, mikäli mainoksissa esiin-

tyvien ihmisten sukupuoliroolit on helposti tunnistettavissa. Mainokset ovat jo 

vuosikymmenten ajan heijastaneet yhteiskunnan ideologioita sukupuolesta ja 

kauneusihanteista, kulutustottumuksiin vaikuttamisen lisäksi (Rossi 2002).  

 

Myös mediassa itsessään on kritisoitu mainontaa ja etenkin sen seksualisoitu-

nutta ja naisia esineellistävää lähestymistapaa. Naisia esineellistävän mainos- 

ja mediailmapiirin kyseenalaistamiseksi on syntynyt erilaisia kampanjoita, joista 

yksi on #Womennotobjects. Kampanja tuo asiansa esille videon kautta, jossa 

marraskuussa 2015 Googlesta tehdyllä haulla ”objectification of women” saatuja 
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mainoskuvia naiset kommentoivat ironisesti. #Womennotobjects esittää, kuinka 

naisten esineellistämisellä pyritään usein tehostamaan mainosten välittämää 

viestiä. Tätä tapahtuu jopa tuotteiden kohdalla, joiden esittelyyn kyseinen lähes-

tymistapa olisi täysin tarpeeton. Esimerkiksi hampurilaisia ja autoja mainoste-

taan vähäpukeisilla naisilla ja seksuaalisesti vihjailevilla iskulauseilla. (Bakutyte 

2016.) Vastaavia mainoksia löytyy niin lehdistä ja kaduilta kuin YouTubesta ja 

Instagramistakin.  

 

2.4.2 YouTube-videopalvelu 
 

Musiikkivideoiden osallisuus ja merkitys mediakulttuurissa on suhteellisen uusi 

ilmiö, joka johtunee median viihteellisemmän arvon vahvistumisesta ja audiovi-

suaalisen median näkyvyyden noususta. Musiikkivideoiden voidaan katsoa 

saaneen jalansijaa mediakulttuurista television sisällöntarjonnan viihteellistyes-

sä 1980-luvulla musiikkivideo-kanava MTV:n myötä. MTV:n tavoitteena oli tuot-

taa ja esittää viihteellisempää audiovisuaalista sisältöä. Muutos vahvisti osal-

taan myös median ja kaupallisuuden tiiviimmän yhdistymisen. (Kupiainen 2002, 

71.) Musiikkivideot voidaankin nähdä eräänlaisina mainoksina kyseisen artistin 

musiikille ja tuotannolle.  

 

Tänä päivänä videot ovat tärkeä osa mediakulttuuria, etenkin YouTube-

videopalvelun vuoksi. Helsingin sanomien mukaan (20.12.2014, Tekniikka) pal-

velulla on yli miljardi käyttäjää ja kuusi miljardia tuntia videoiden katseluaikaa 

kuukaudessa. YouTube sisältää videoita niin musiikin, taiteen, viihteen kuin ur-

heilunkin saralta. Osa videoista on yritysten ja julkisten henkilöiden kuten artis-

tien julkaisemia ja osa taas täysin yksityisten henkilöiden tekemiä videoita esi-

merkiksi omasta arkipäivästään. YouTube mahdollistaa erilaisten artistien mu-

siikkivideoiden katsomisen, kuten MTV aikoinaan, mutta MTV:stä poiketen 

YouTuben kautta jokainen pystyy katsomaan juuri niitä videoita, joita haluaa, 

milloin ja missä vain kunhan sopiva laitteisto on tarjolla. Videopalvelun internet-

sivuilla toimintaa kuvataan seuraavasti: ”Toukokuussa 2005 perustettu YouTu-

be tarjoaa mahdollisuuden etsiä, katsoa ja jakaa käyttäjien itse tekemiä videoi-

ta. YouTube tarjoaa foorumin, jossa voit pitää yhteyttä muihin, jakaa tietoa ja in-

spiroida muita. Palvelu toimii myös jakeluympäristönä alkuperäisen sisällön luo-
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jille sekä pienille ja suurille mainostajille.” (https://www.youtube.com/yt/about/fi/ 

Luettu: 7.6.2016.) 

 

Musiikkivideoiden katseluun ja artistien seuraamiseen videopalvelun ja sosiaali-

sen median kautta liittyy myös fanituksen kulttuuri. Saarikoski (2009) on tutkinut 

Spice girls yhtyeen fanitusta osana tyttöyttä ja naiseksi kasvamista. Fanitus yh-

tyettä kohtaan oli vahvimmillaan 90-luvun lopussa, ja jo tuolloin oli havaittavissa 

kyseisen media-ilmiön suuri vaikutus tyttöihin. Spice girls maailma ja yhtyeen 

fanitus vaikuttivat esimerkiksi tyttöjen kulutuskäyttäytymiseen ja näkemyksiin 

omasta ulkonäöstä ja naiseudesta. Saariskosken keräämästä aineistosta käy 

esimerkiksi ilmi, kuinka pop-yhtyeen fanitus sai tytöt kiinnittämään huomiota ul-

konäköönsä, ja jopa 8-vuotiaat tytöt meikkasivat sekä muokkasivat ulkonäköään 

yhtyeen jäsenten mallin mukaan. Fanitus ei näyttäytynyt kuitenkaan pelkästään 

negatiivisessa valossa. Saarikoski toi esille sen, kuinka suuri merkitys erilaisten 

yhtyeiden fanituksella on sukupolvikokemuksen ja nuorisokulttuurin kehityksen 

kannalta. Spice girls yhtye on ollut eräänlaisena mediailmiönä muokkaamassa 

yhden sukupolven tyttöjen näkemyksiä itsestään, toisistaan ja kulttuuristaan an-

taen sisältöä ja inspiraatioita leikeille, esityksille ja muulle luovalle toiminnalle. 

(Saarikoski 2009.) Ilmiössä on paljon yhtäläisyyksiä myös nykypäivän julkisuu-

den ihannointi kulttuuriin. Sosiaalisen median kautta artistit ovat tänä päivänä 

jopa tiiviimmin läsnä nuorten arjessa kuin aiemmin, ja heitä seuraamalla inspi-

roidutaan, saadaan kokemuksia sekä etsitään roolimalleja. Etenkin varhaistei-

neille musiikkivideot sekä niissä esiintyvät artistit saattavat vaikuttaa käsityksiin 

ihanteellisesta ulkonäöstä ja esimerkiksi suhteiden ja seksin merkityksestä (Le-

vin & Kilbourne 2008, 145). 

 

Tässä tutkimuksessa videoita yhtenä visuaalisen mediakulttuurin osa-alueista 

edustaa amerikkalaisen pop-artisti Nicki Minajin musiikkivideo YouTube-

videopalvelussa. Kyseinen video on valittu edustamaan musiikkivideoiden ja 

ylipäänsä netissä olevien videoiden maailmaa, joita jopa ala-asteikäiset tytöt 

katsovat ja seuraavat.  

 

Nicki Minaj on viimevuosina noussut suureen suosioon musiikkinsa sekä oma-

peräisen esiintymisensä takia. Naiskuvaltaan seksualisoituneet videot ovat ar-
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tistille tyypillisiä, ja hän on tunnettu provosoivasta ja vähäpukeisesta esiintymi-

sestään. Minaj käyttää paljon värikkäitä ja huomiota herättäviä vaatteita myös 

musiikkivideoidensa ulkopuolella, ja lisäksi hän on tunnettu tanssityyli twerkka-

uksesta. Vaikka artistin musiikkivideot voidaan nähdä hyvinkin seksualisoitunei-

na, on artisti itse kommentoinut pyrkivänsä omalla musiikillaan ja esiintymisel-

lään myös naisten voimaannuttamiseen sekä seksuaalisuuden esittämiseen liit-

tyvien normien ravisteluun. (http://www.biography.com/people/nicki-minaj-

579574 Luettu: 23.5.2016.) Artistin musiikkivideoista onkin havaittavissa tietyn-

lainen vahvan naiskuvan esille nostaminen sekä itseironinen lähestymistapa 

esiintymiseen. Nämä ironiset sävyt saattavat kuitenkin helposti jäädä vähäpu-

keisen sekä miesten viettelyyn keskittyneen esiintymistavan jalkoihin.  

 

Nicki Minajin ja Saarikosken (2009) tutkiman Spice girls yhtyeen sekä niihin liit-

tyvän kulttuurisen ilmiön välillä voidaan nähdä paljon yhtäläisyyksiä. Molemmat 

edustavat ajankuvaa sekä naiseutta voimakkaiden visuaalisten merkityssuhtei-

den kautta. Spice girlsit voidaan nähdä tietynlaisina tyttöenergian ja voimaantu-

neen naiskuvan lähettiläinä, joihin myös Minaj tuotannollaan pyrkii. Seksuaali-

suus on vahvasti läsnä molempien tuotannossa, vaikkakin Minajilla lähestymis-

tapa on selkeästi provosoivampi. Olennaista on, että molemmat ovat olleet vai-

kuttamassa tyttöjen näkemyksiin naiseudesta ja naisten asemasta.  

 

2.4.3 Sosiaalinen media ja Instagram 
 

Sosiaalinen media on mediakulttuurin uusimpia osa-alueita, ja se on monella 

tapaa mullistanut tapamme kommunikoida ja olla yhteydessä toisiimme. Sosiaa-

linen media voidaan määritellä verkossa tapahtuvaksi läsnäoloksi, sisältöjen ja-

kamiseksi, suhteiden ylläpitokeinoksi sekä kommunikaatiovälineeksi. Myös 

identiteetillä on keskeinen osa sosiaalisessa mediassa, sillä sitä käyttävä henki-

lö tuo esille enemmän tai vähemmän tietoa itsestään rakentaen näin minuut-

taan. (Mäntymäki 2012, 10.) Sosiaalinen media on maailma, jossa kuka vain voi 

olla mitä haluaa (Paasonen 2006, 149). Tärkeää sosiaalisesta mediasta puhut-

taessa on huomioida myös sukupolvien välinen ero, sillä aikuisten sosiaalisen 

median käyttö eroaa jossain määrin lasten ja nuorten käyttötavoista. Nuoret, 

jotka ovat natiiveja sosiaalisen median ympäristöissä pystyvät sopeutumaan 
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uudistuksiin nopeammin, kun taas aikuisilla siirtyminen tutuista kommunikaation 

keinoista toisiin kestää pidempään. Näin ollen aikuiset ovat aina jossain määriin 

nuoria jäljessä sosiaalisen median kentässä. (Mäntymäki 2012, 19–20.) 

 

Lasten mediabarometri selvitti kuudesluokkalaisten mediankäyttöä viimeksi 

vuonna 2012. Viikoittaisen sekä päivittäisen käytön prosenttilukemat olivat jo 

tuolloin suhteellisen korkeita. 96 %:a kuudesluokkalaisista käytti kyselyn mu-

kaan internetiä viikoittain. Jos kuitenkin vastaava tutkimus tehtäisiin nyt, olisivat 

lukemat todennäköisesti vielä korkeammat, ja päivittäisen käytön prosentuaali-

nen osuus lähenisi vuoden 2012 viikoittaista käyttöä. Tutkimuksen mukaan nuo-

ret käyttivät internetissä aikaa pääsääntöisesti videoklippeihin, sosiaaliseen 

mediaan sekä peleihin. Myös tyttöjen ja poikien välisiä eroja tutkittiin ja etenkin 

sosiaalisen median käytössä oli selkeitä eroavaisuuksia. Tyttöjen haastatteluis-

sa internetin eri palveluista korostuivat sosiaalisen median sekä yhteisöpalvelu 

Facebookin merkitys. Tytöt olivat kuitenkin myös varovaisempia sosiaalisen 

median käytön suhteen, ja he olivat saaneet poikia enemmän varoitteluja ja 

neuvoja vanhemmiltaan. Pojat taas olivat käyttäjinä huolettomampia, mikä voi-

nee johtua siitä, että heidät nähdään vähemmän alttiina median riskeille ja hai-

toille. (Suoninen 2013, 58–86.) 

 

Myös Laukkasen ja Mularin (2011, 174) mukaan internet on suosituin ja keskei-

sin median muoto tyttöjen elämässä. Tällä sähköisellä medialla on suuret vaiku-

tukset tyttöjen arkielämään niin ajatusten kuin ajankäytönkin tasolla. Tytöille so-

siaalisen median käytössä korostuu etenkin kommunikointi ja yhteydenpito. 

Mahdollisuudet itsensä ilmaisuun ja toteuttamiseen ovat myös sosiaalisessa 

mediassa monipuoliset. Palveluita käyttämällä tytöt pystyvät pohtimaan ja ko-

keilemaan omia ihanteitaan ja arvojaan. (Em., 187–189) Sosiaalinen media tar-

joaa tytöille kanavan omien kokemusten kertomiseen ja jakamiseen. Sen kautta 

haetaan myös hyväksyntää sekä vahvistusta omalle ulkoiselle olemukselle ja 

minäkuvalle. 

 

Sosiaalisen median palveluihin liittyy olennaisesti kuvallisuus ja visuaalisuus. 

Varsinkin älypuhelinten yleistyessä kuvan ottaminen ja julkaiseminen on entistä 

nopeampaa ja helpompaa. Kuvallisuuden lisääntyminen vaikuttaa merkittävästi 



 21 

myös siihen, kuinka sosiaalisen median palveluita käytetään, sekä siihen, mitä 

riskejä käyttöön mahdollisesti liittyy. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien 

tavoitteena on lähes aina saada näkyvyyttä. Kuvan ottaja julkaisee kuvansa 

huomion ja katsojien toivossa. Sosiaalisen median kohdalla on kuitenkin muis-

tettava, että kun kuvan kerran netissä julkaisee, on sen pois saaminen sieltä lä-

hes mahdotonta. Kuvat lähtevät internetin maailmassa helposti leviämään, jon-

ka jälkeen on mahdotonta enää kontrolloida sitä, kuka kuvia näkee ja kuinka 

pitkälle ne ovat levinneet. (Tervo-Hiltula 2011, 259.) Tämän estämiseksi sosiaa-

lisen median palveluiden käyttöön vaikuttaa yksityisyyden suojeleminen. Sovel-

lusten asetuksilla pystyy toki vaikuttamaan siihen, kuka kuvan näkee, mutta ku-

van ottajan tulee myös itse pohtia, kuinka paljon tietoa sekä minkälaisen kuvan 

hän haluaa itsestään välittää.  

 

Tässä tutkimuksessa sosiaalista mediaa edustaa etenkin kuvapalvelu Insta-

gram (myös Ig tai Insta). Instagramissa kuvat ovat keskeisessä osassa ja käyt-

täjät julkaisevat otoksia itsestään ja omasta elämästään. Sovelluksen kautta 

pystyy seuraamaan tuntemiaan ihmisiä, julkisuuden henkilöitä ja tietynlaisiin si-

sältöihin keskittyneitä tilejä. Kuvia pystyy ”tykkäämään”, kommentoimaan ja ja-

kamaan. Moni käyttäjä hakee Instagram kuviensa kautta huomiota ja julkisuutta. 

Mitä enemmän kuva saa ”tykkäyksiä”, sitä suositummaksi sen julkaissut käyttä-

jä usein tuntee tulevansa. Sovelluksessa pystyy kuitenkin vaikuttamaan oman 

yksityisyytensä suojeluun asettamalla tilinsä yksityiseksi, jolloin pelkästään ne, 

jotka käyttäjä on hyväksynyt seuraajikseen, näkevät kuvat. Yksityisyyden suo-

jaaminen onkin hankalampaa toisessa nuorten suosimassa kuvapalvelussa 

Snapchatissä (myös Snäppi). Snapchatin kautta käyttäjä pystyy lähettämään 

kuvia ja videoita suoraan tutuille ja tuntemattomille, ja kuvat ovat katsojalle nä-

kyvissä vain tietyn sekuntimäärän. Ominaisuus mahdollistaa sen, että Snapcha-

tin kautta lähetellään usein vähäpukeisia jopa alastonkuvia, joita ei välttämättä 

muualla mediassa julkaisisi. Ongelmallisen tästä kuitenkin tekee se, että älypu-

helimella kuvasta pystyy ottamaan kuvakaappauksen eli screenshotin, jolloin 

katsoja saa kuvan talteen. Tätä kautta monet yksityisesti lähetetty kuvat saatta-

vat levitä hyvinkin laajalle. (Helsingin sanomat, 20.12.2014, Tekniikka.) 
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3 Media, minäkuva ja kasvatus 
 

Mediakulttuuri muutos ja seksualisoituminen vaikuttavat siis olennaisesti lasten 

ja nuorten kokemusmaailmaan, ja tätä kautta mahdollisesti minäkuvan kehitty-

miseen. Seuraavaksi käsitelenkin minäkuvan muodostumista nuoruusiässä tuo-

den esille varhaismurrosiässä olevien tyttöjen kehitysvaiheen identiteetin ja ke-

honkuvan suhteen. Sen jälkeen käsittelen median vaikutusta tyttöjen minäku-

vaan. Luvun lopussa siirryn mediakasvatuksen teemoihin. Mediakulttuurin muu-

tos sekä etenkin median vaikutus minäkuvaan herättävät tarpeen mediataitojen 

opettamiselle sekä median sisällöistä keskustelemiselle. Mikä mediakasvatuk-

sen tehtävä kuitenkin loppupeleissä on ja mikä on koulun rooli mediakasvatta-

jana? 

 

3.1 Minäkuvan muodostuminen nuoruusiässä 
 

Minäkuvan ja identiteetin muodostumisen tutkimuksella on pitkät tieteelliset pe-

rinteet ja monet eri teoriat ja tutkimussuuntaukset pyrkivät selittämään sitä, 

kuinka rakennamme minuuttamme. Tässä tutkimuksessa minäkuvan ja identi-

teetin rakennusta tarkastellaan pääsääntöisesti kehityspsykologisesta näkökul-

masta. Kehityspsykologisen tutkimustradition mukaan ihminen kehittää ja 

muokkaa itseään kokemusten ja ympäristön kautta jatkuvasti. Minä voidaan 

näin ollen käsittää kuvana, jonka yksilö muodostaa itsestään suhteessa ympä-

ristöönsä. (Vuorinen 1998, 14–15.) Minäkuvan rakentamiseen liittyvät olennai-

sesti myös ihmisen eri kehitysvaiheet, joista lapsuus ja nuoruus ovat merkittä-

vimpiä. Koska tämän tutkimuksen keskiössä ovat kuudesluokkalaiset tytöt, on 

mielekästä keskittyä siihen, kuinka minäkuvaa rakennetaan juuri nuoruusiässä. 

Käsitys minästä ja omasta identiteetistä toki rakentuu läpi elämän, mutta koen 

olennaiseksi tuoda esille, mitä piirteitä identiteetin rakennuksessa ilmenee nuo-

ruuden aikana sekä mitkä ovat ne kriittiset tekijät, jotka vaikuttavat siihen, miten 

nuori alkaa näkemään itseänsä sekä ympäröivän maailman. 

 

Vuorinen (1998) jakaa nuoruuden neljään eri vaiheeseen minäkuvan ja identi-

teetin kehittymisen mukaan. Nämä neljä vaihetta ovat esinuoruus (10–12-
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vuotiaat), varhaisnuoruus (12–14-vuotiaat), varsinainen nuoruus (14–16-

vuotiaat) sekä myöhäisnuoruus (16–22-vuotiaat). Tähän tutkimukseen osallistu-

neet kuudesluokkalaiset tytöt ovat iältään 12–13-vuotiaita, joten iällisesti heidän 

voidaan nähdä sijoittuvan esinuoruuden ja varhaisnuoruuden välimaastoon. Si-

joittuminen nuoruuden eri vaiheisiin on kuitenkin myös hyvin yksilöllistä. Ikä-

määritelmät ovat liikkuvia ja lähinnä suuntaa-antavia, sillä jokaisen kehityskaari 

on yksilöllinen. Varhaisnuoruus kuvaa kuitenkin käsitteellisesti parhaiten tutki-

mukseen osallistuneiden tyttöjen kehityksellistä vaihetta. Varhaisnuoruus voi-

daan nimittäin nähdä ajanjaksona lapsuuden ja nuoruuden välillä, jolloin lap-

suuden leikit sekoittuvat pikku hiljaa nuoruuden mielenkiinnonkohteisiin. (Saari-

koski 2009, 305.) Tälle ikäkaudelle on tyypillistä oman minuuden uudelleenra-

kennus erilaisia rooleja kokeillen ja ikätovereihin peilaten (Vuorinen 1998).  

 

Varhaisnuoruudessa ympäristöllä on olennainen merkitys minäkuvan kehittymi-

sen kannalta. Vanhemmat, ikätoverit ja ympäröivä kulttuuri vaikuttavat siihen, 

miten nuori alkaa näkemään itsensä ja mihin suuntaan hänen kehityksensä oh-

jautuu (Nurmi 1998, 260). Nuori tekee valintojaan pohjaten kulttuurissa vallitse-

viin malleihin, omiin kokemuksiinsa sekä läheisiltään saamiinsa viesteihin. Ny-

kymaailmassa nuoriin kohdistuu paljon ristiriitaisia kulttuurin ja yhteiskunnan 

synnyttämiä odotuksia, jotka heijastuvat esimerkiksi nuorten sekä heidän van-

hempiensa suhteeseen. Nuoret ovat riippuvaisia vanhemmistaan muun muassa 

rahallisesti ja tämä oikeuttaa vanhemmat tiettyjen rajojen ja sääntöjen asettami-

seen. Toisaalta nuorilta odotetaan myös omatoimisuutta ja aktiivisuutta oman 

elämän asioissa. Näin ollen nuorilla ja heidän vanhemmillaan saattaa olla hy-

vinkin poikkeavat käsitykset siitä, mikä on hyväksyttävää käyttäytymistä ja mikä 

ei. Keskustelu siitä, miten nuorten tulisi käyttäytyä sekä kuinka he toimivat, on 

jatkuvasti julkisten väittelyiden kohteena, mikä välittää usein ristiriitaisiakin ole-

tuksia ja normeja nuorille. (Aapola 2002, 129.) Näiden ristiriitaisten odotusten 

verkossa nuoret joutuvat etsimään ja rakentamaan omaa minuuttaan sekä paik-

kaansa yhteiskunnassa. Nuoruuden minäkuvan ja identiteetin rakennuksessa 

perimmäisenä kysymyksenä onkin: ”Kuka minä olen?” (Vuorinen 1998, 209). 

 

Varhaisnuoruudessa etenkin minuuden kehollinen kuva eli kehominuus on suu-

ressa muutoksessa pubertiteetin alkaessa ja oman kehonkuvan muuttuessa ra-



 24 

dikaalisti (Vuorinen 1998, 202). Muuttuvan ulkonäön seurauksena nuori alkaa 

vertaamaan omaa kehonkuvaansa ympärillään näkemiinsä malleihin. Varhais-

nuori tiedostaa yllättävänkin tarkasti omat keholliset puutteensa, ja vertaa itse-

ään ikätovereihinsa sekä havaitsemiinsa ulkonäön ihanteisiin. Kehominuuden 

muokkautumisessa on myös selkeitä sukupuolieroja. Tytöt ovat kriittisempiä 

oman kehollisuutensa suhteen, ja painon merkitys sekä lihavuuden pelko ovat 

esimerkiksi tyypillisempiä heidän kohdallaan. (Kallioinen 2002, 15–16.) Tässä 

tutkimuksessa minäkuvan moninaisista puolista tarkastellaankin juuri kehomi-

nuutta sekä median vaikutusta sen muokkautumiseen varhaisteini-ikäisten tyttö-

jen kohdalla. 

 

3.2 Tyttöjen minäkuva ja mediakulttuuri 
 

Kuten edellä todettiin, nuoruus on minäkuvan rakentamisen kannalta kriittistä 

aikaa, jolloin itseä peilataan suhteessa muihin. Ikätovereiden ja myös mediassa 

näkyvien mallien kautta muokataan näkemystä siitä, minkälainen pitäisi olla. 

(Salokoski & Mustonen 2007, 58.) Visuaalisen kulttuurin vaikutuksilta sisäiseen 

maailmaamme on mahdotonta välttyä, ja suurin osa visuaalisista ärsykkeistä 

tallentuu muistiimme tiedostamatta (Näre 2002, 2). Tästä johtuen esimerkiksi 

mediakulttuurin seksualisoitumisella saattaa olla merkittävät ja kauaskantoiset 

vaikutuksen lasten ja nuorten psyykeen ja kehonkuvan kehitykselle.  

 

Seksualisoitunut kuvasto muokkaa lapsen mielikuvia, odotuksia ja ajatuksia 

ympäröivästä maailmasta. Mitä nuorempana häiritsevälle kuvastolle altistumi-

nen tapahtuu, sitä vähemmän lapsen omille ajatuksille ja kuvitelmille jää tilaa. 

(Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 111.) Voimakkaasti seksualisoitunut ku-

vasto saattaa uhata lapsen kehitystä ja asettaa hänelle liian varhaisessa vai-

heessa tietynlaisia odotuksia, toiveita ja mielikuva, joiden kautta identiteettiä ra-

kennetaan. Voimakkaasti seksualisoitunut kuvasto saattaa pahimmassa tapa-

uksessa aiheuttaa lapselle traumoja, joiden vaikutukset heijastuvat aikuisuuteen 

asti. (Näre 2002, 259–261.)  
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Median seksualisoituneisuus saattaa vaikuttaa myös tyttöjen käsityksiin omasta 

vartalosta ja ulkonäöstä (Levin & Kilbourne 2008, 9). Visuaalisen mediakulttuu-

rin kautta meille syntyvät käsitykset siitä, minkälaiset ulkoiset ja sisäiset ominai-

suudet ovat yhteiskunnassamme arvostettuja ja ihailtuja. Etenkin kehonkuvan 

suhteen mediakulttuuri luo tietynlaisia mielikuvia siitä, mikä on normaalia ja hy-

väksyttävää. (Santala 2007, 21.) Julkisen median muuttuessa yhä intiimimmäksi 

alkavat etenkin tyttöihin kohdistuvat ulkonäköpaineet saada voimakkaampia ja 

visuaalisempia muotoja. Median esittämien kuvien kautta tytöt tulevat tietoi-

semmiksi omasta kehonkuvastaan suhteessa median luomaan ihanteeseen. 

(Näre 2002, 255.) Mediakulttuurin kautta tytöille saattaa syntyä vääristyneitä 

mielikuvia ja näkemyksiä siitä, minkälainen vartalo ja ulkonäkö ovat ihailtavia ja 

haluttuja (Tolman 2012). Tämä vaikutus on niin voimakas, että vaikka tytöille 

kerrottaisiinkin, kuinka epätodellinen naiskuva on, ja kuinka paljon aikaa kuvan 

ottamiseen ja muokkaamiseen on käytetty, jää alitajuntaan helposti vaikutta-

maan näkemys kulttuurin ihanteista (Näre 2002, 253). Nähdyt ja koetut varta-

lonkuvat vaikuttavat näin ollen merkittävästi siihen, mihin suuntaan oma keho-

minuus muokkautuu (Kyrölä 2006, 107).   

 

Ympäriltä tulevat ulkonäköpaineet sekä vääristyneet mielikuvat omasta kehosta 

saattavat pahimmassa tapauksessa johtaa jopa syömishäiriöihin. Santala 

(2007) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan nuorten tyttöjen internetissä käy-

mää keskustelua syömishäiriöistä ja ortoreksiasta. Yhtenä tutkimuksen osa-

alueena Santala tarkasteli sitä, kuinka median asettamat ihanteet sekä naisku-

va vaikuttavat tyttöjen käsityksiin omasta ulkonäöstä ja yleisesti kauneusihan-

teista. Kaikissa Santalan analysoimissa internet-keskusteluissa korostui ulkonä-

kökeskeisyys. Nuoret toivat esille, kuinka valitseva kauneusihanne vaikuttaa 

ihmisten sekä etenkin naisten minäkuvaan luoden paineita sille, minkälainen 

heidän tulisi olla. Keskustelijat tiedostivat median luoman ideaalikuvan nuores-

ta, kauniista ja hoikasta naisesta sekä median kuvien mahdollisen vaikutuksen 

ulkonäkökäsityksiin sekä syömishäiriöihin. Toisaalta Santalan tutkimuksessa il-

meni, että medialla on myös positiivisia vaikutuksia syömishäiriöstä kärsivien 

tyttöjen elämään: internetin keskustelupalstojen kautta tytöt saivat tukea ja kan-

nustusta sairaudesta selviämiseen. Internet tarjosi myös tietolähteen ja kanavan 

kohti parannusta. Näin ollen voidaan nähdä, että medialla on roolinsa vääristy-
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neen minäkuvan synnyttäjänä, mutta se voi toimia myös tukiverkostona, joka 

tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen ja apuun.  

 

3.3 Mediakasvatus ja mediataidot 
 

Kasvatuksen tulisi lähestyä lasta tämän omasta kokemusmaailmasta käsin, jos-

sa nykypäivänä medialla on kiistattomasti suuri merkitys (Buckingham 2013, 5). 

Lapset esimerkiksi leikkivät ja keskustelevat asioista, jotka pohjautuvat median 

tuottamiin ärsykkeisiin (Suoranta & Lehtimäki 2004, 10). Mediakulttuurin vaiku-

tus lasten ja nuorten kokemusmaailmaan herättää näin ollen tarpeen myös me-

diakasvatukselle ja mediakulttuurissa tarvittavien taitojen oppimiselle.  

 

Mediakasvatus on dynaaminen kokonaisuus, jota kuvaa Kupiaisen ja Sintosen 

(2009, 31) määritelmä: ”Mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta, ja sen 

osapuolina ovat kasvattaja, kasvatettava ja mediakulttuuri”. Mediakasvatus on 

näin ollen toimintaa, jolla pyritään ohjaamaan ja tukemaan lasta mediakulttuu-

rissa tarvittavien taitojen hallitsemiseen (Kotilainen & Rantala 2008, 64). Me-

diakulttuurin muutos korostaakin erityisesti yksilön omien taitojen merkitystä tie-

donhallinnassa, edellyttäen mediataitojen opettelua ja kriittistä lähestymistapaa 

median viestien tulkinnalle (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 168.) Buckinghamin 

(2013) mukaan mediakasvatus on välttämätöntä mediakulttuurin yhteiskunnalli-

sen, sosiaalisen sekä kulttuurisen merkityksen vuoksi. Kun lapset ja nuoret siir-

tyvät tulevaisuudessa työelämään, on heidän tarpeellista hallita sekä tiedostaa 

erilaisten median välineiden ja sisältöjen merkitys. Tämän vuoksi on olennaista, 

että lapsi ohjeistetaan ja kasvatetaan jo varhaisessa vaiheessa tuottamaan ja 

kuluttamaan mediasisältöjä. (Buckingham 2013, 5.) Media heijastaa yhteiskun-

nassa kullakin hetkellä vallalla olevia arvoja ja asenteita. Tämä linkittyy vahvasti 

koulun tavoitteisiin kasvattaa yhteiskunnallisesti valveutuneita tulevaisuuden 

kansalaisia. Koulussa ei tämän vuoksi tulisi opeteta pelkästään median kulut-

tamiseen, vaan myös yksilön mahdollisuuksin kriittisen ja monipuolisen median 

tuottamisessa. On tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat toimimaan tehokkaasti 

ja harkitsevasti mediakulttuurin monimuotoisessa ympäristössä. (Kotilainen & 

Rantala 2008.)  
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Koska median eri muodot ilmenevät enenevissä määrin rinnasteisesti, on tärke-

ää, että mediakasvatuksessa keskitytään kokonaisvaltaisesti median sisältöjen 

analysoimiseen sekä tuottamiseen pelkän välineellisyyden sijaan (Sintonen 

2002, 113). Mediakasvatuksessa tulisikin käyttää erilaisia välineitä ja menetel-

miä mahdollisimman monipuolisesti, ja tavoitteiden pitäisi olla taidoissa tiedon 

sijaan. Olennainen osa mediataitojen harjoittelua on myös yhteisöllisyys, jonka 

kautta median sisältöjä voidaan yhdessä pohtia jakaen kokemuksia ja ajatuksia. 

(Kupiainen 2002, 79–80.) Media ja sen eri muodot tarjoavat mahdollisuuden 

myös tunne-elämän eri osa-alueiden käsittelyyn. Medialla on huomionarvoinen 

rooli elämysten ja kokemusten tarjoamisessa lapsille, ja sen kautta he voivat 

oppia tärkeitä asioita itsestä ja elämästä. Tärkeää mediakasvatuksessa ja me-

dian käsittelyssä on kuitenkin huomioida lasten kehitystaso sekä mediataidot. 

Aikuisen vastuulla on huolehtia, että sisällöt, joita median kautta tarkastellaan, 

ovat sopivia ja tarkoituksenmukaisia. (Mustonen 2002, 63.) 

 

Mediakulttuurin merkittävyys lasten ja nuorten elämässä sekä mediakasvatuk-

sen tarpeellisuus näkyvät myös valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunni-

telmassa. Vuoden 2004 ja uuden vuonna 2014 julkaistun perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa media ja mediakasvatus näkyvät opetukseen liitty-

vissä tavoitteissa. Etenkin vuoden 2014 opetussuunnitelmassa mediataitojen 

merkitys on havaittavissa niin arvopohjassa, laaja-alaisissa oppimiskokonai-

suuksissa kuin erinäisissä oppiaineissakin. Pääsääntöisesti mediataitojen ope-

tus on osa äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöjä, mutta mitä ylemmäs vuosi-

luokissa mennään, sitä näkyvämmäksi sen osuus eri oppiaineiden sisällöistä 

kasvaa. Median välineellinen merkitys on keskeinen opetussuunnitelman tavoit-

teissa, mutta myös kriittinen mediasisältöjen tulkitseminen ja tuottaminen näh-

dään keskeisinä tavoitteina opetukselle. (POPS 2014.) 

 

Mediataitojen harjoittelun ja mediakasvatuksen nähdään pääsääntöisesti kos-

kevan lapsia ja nuoria. Tässä prosessissa vanhempien ja opettajien tehtävänä 

olisi antaa valmiit työkalut mediakulttuurin käsittelyyn. Buckingham (2013) kui-

tenkin kyseenalaistaa käsityksen siitä, että aikuisten mediakriittisyys olisi jo hui-

pussaan sekä heidän opettamansa keinot valmiita toimintamalleja, jotka toteut-
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tamalla oppilas saavuttaa optimaalisen mediakuluttajan roolin. Elinikäisen op-

pimisen mallin mukaan kehitystä ja taitojen karttumista tapahtuu vielä aikuisiäs-

säkin (Silvennoinen & Tulkki 1998, 15). Tämän vuoksi olisi tärkeää nähdä, että 

mediakasvatus tapahtuu enemmänkin aikuisen tuella, ei sanelemalla. Me-

diakasvatuksen tulisi olla vuorovaikutuksellista toimintaa, jonka lopullisena ta-

voitteena on kokonaisvaltaisten mediataitojen kehittäminen (Kupiainen & Sinto-

nen 2009, 31).   

 

Mediakasvatus on pääsääntöisesti koulun vastuulla, mutta mediataitojen oppi-

mista ja opettelua tapahtuu myös koulun ulkopuoleisissa, informaaleissa oppi-

misympäristöissä. Esimerkiksi vanhempien ja kavereiden kanssa keskustellaan 

siitä, mitä median parissa on koettu sekä kuinka vaikkapa sosiaalisen median 

palveluita käyttäessä tulisi toimia. (Kotilainen & Hankala 1999). Mediakulttuurin 

kentällä toimiminen ja rajojen löytäminen vaatii keskustelua ja kommunikointia 

etenkin vanhempien ja nuorten välillä. Muun muassa ikärajoista käydään kes-

kustelua, ja vanhemmat asettavat nuorille rajoja kotiintulojen, päihteidenkäytön 

ja sosiaalisen median palveluiden suhteen. Nuoret lähtevät usein haastamaan 

ja venyttämään näitä rajoja liittymällä esimerkiksi sosiaalisen median palveluihin 

ennen sallittua ikärajaa. Aapola (2002) tuokin esille, kuinka suurin osa 15–16-

vuotiaista tytöistä jossain määrin ylittää vanhempien asettamia ikärajoja. Eroa 

on kuitenkin siinä, kuinka tyttöjen ja poikien rajojen ravisteluun suhtaudutaan. 

Tytöt saatetaan nähdä poikia kypsempinä ja oman toimintansa suhteen harkit-

sevampina, mutta toisaalta taas enemmän suojelua ja neuvoja tarvitsevina. 

Esimerkiksi tyttöjen kotiintuloaikoja, ulkona liikkumista  ja internetin käyttöä saa-

tetaan seurata tarkemmin kuin poikien. (Aapola 2002, 144–145.) Tämä ilmentää 

mediakulttuuriin laajemminkin liittyvää suojelun näkökulmaa. Tyttöjen kohdalla 

mediakasvatuksen nähdään helposti tarkoittavan neuvojen ja varoitusten anta-

mista, vaikka ennemminkin pitäisi kiinnittää huomiota tyttöjen omien taitojen se-

kä kriittisen medialukutaidon kehittämiseen. 
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4  Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Mediakulttuuri on siis kiistämättä kokenut suuria muutoksia viime vuosien saa-

tossa, ja tämä muutos on vaikuttanut erityisesti lapsiin ja nuoriin. Varsinkin me-

dian seksualisoituneisuudella voidaan nähdä olevan tietynlainen yhteys nuorten 

ajatus- ja kokemusmaailmaan. Tässä tutkimuksessa fokus onkin siinä, kuinka 

kuudesluokkalaiset varhaisteini-iässä olevat tytöt itse kuvailevat ja analysoivat 

mediakulttuurin seksualisoitunutta naiskuvaa.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on siis tuoda esille tyttöjen omia käsityksiä ja näke-

myksiä mediakulttuurin naiskuvasta sekä mediakulttuurin asettamista paineista 

ulkonäölle ja minäkuvalle. Kasvatuksellisesta näkökulmasta käsin on myös 

olennaista selvittää, kokevatko tytöt tärkeäksi sen, että mediaan liittyviä asioita 

käsitellään ja mediataitoja harjoitellaan koulussa. Tutkimuksen tavoitteiden poh-

jalta olen muodostanut kolme keskeistä tutkimuskysymystä: 

 

-‐ Millä tavoin tytöt kuvaavat, analysoivat ja tulkitsevat median seksualisoi-

tunutta naiskuvaa virikeaineistojen pohjalta? 

-‐ Millaiseksi tytöt kuvaavat median roolia minäkuvansa rakentumisessa? 

-‐ Millaisena tytöt hahmottavat koulun roolin mediakasvatuksessa? 

 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyrin tuomaan esille tyttöjen omia näke-

myksiä ja ajatuksia mediakulttuurin seksualisoituneesta naiskuvasta. Mediakult-

tuurin naiskuvan analysointi pohjautuu tässä tutkimuksessa virikeaineistoihin, 

joita edustavat kolme erilaista visuaalisen mediakulttuurin kanavaa. Nämä ovat 

mainonta, videopalvelu YouTube sekä sosiaalisen median kuvasovellus Insta-

gram. Näistä median muodoista otettua kuvamateriaalia käytettiin virikeaineis-

toina kuudesluokkalaisille tytöille tehdyissä ryhmähaastatteluissa. Nämä virike-

aineistot toimivat esimerkkeinä mediakulttuurin naiskuvasta ja olivat näin ollen 

lähtökohtina haastatteluille ja tutkimuksen analyysin ja tulosten rakentumiselle. 
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Toisen tutkimuskysymyksen kautta käsittelen visuaalisen mediakulttuurin vaiku-

tusta tyttöjen minäkuvaan. Keskityn etenkin kehonkuvaan ja ulkoiseen minäku-

vaan kohdistuviin paineisiin ja ihanteisiin. Analysoin sitä, kuinka tytöt näkevät ja 

kokevat median mahdollisen vaikutuksen omassa elämässään. Pohdin myös 

vaikuttaako median esittämä naiskuva siihen, miten tytöt omassa arjessaan 

toimivat sekä minkälaisena he näkevät ulkonäkönsä verrattuna mediakulttuurin 

malleihin. 

 

Kolmannella tutkimuskysymyksellä pyrin tuomaan esille mediakasvatuksen tar-

peellisuuden tyttöjen omasta näkökulmasta. Seksualisoitunut ja muuttunut me-

diakulttuurissa toimiminen vaatii lasten ja nuorten ohjeistusta ja kasvatusta, jotta 

median kentällä tarvittavat taidot omaksuttaisiin. Merkittävää on kuitenkin ana-

lysoida sitä, näkevätkö nuoret itse opetuksen yhtä tärkeänä kuin aikaisempi tut-

kimustieto osoittaa. Pyrin tuomaan myös esille, minkälaisiksi tytöt kokevat omat 

taitonsa mediakulttuurin parissa toimimiseen ja sen moninaisten viestien kriitti-

seen tarkasteluun.  

 

Näiden kolmen tutkimuskysymyksen kautta pyrin luomaan kokonaisvaltaisen 

kuvan kuudesluokkalaisten tyttöjen näkemyksistä mediakulttuurin naiskuvasta 

sekä sen suhteesta minäkuvaan ja mediakasvatuksen tarpeellisuuteen. Tutki-

muksen perimmäisenä tavoitteena on antaa ääni kuudesluokkalaisten tyttöjen 

kokemuksille aiheesta, joka on olennaisessa osassa heidän arkielämäänsä.
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimusprosessiin kuuluu monia eri vaiheita ja valintoja, joiden kautta tutkija 

muodostaa eheän, tutkimuskysymyksiään vastaavan kokonaisuuden. Tutki-

muksen toteutukseen liittyvät valinnat ovat merkittävässä roolissa tutkimuksen 

tavoitteiden suuntaamisessa ja niihin vastaamisessa. Toteutukseen liittyviä va-

lintoja tuleekin kriittisesti arvioida sekä reflektoida läpi tutkimusprosessin, jotta 

lopputulos vastaa sitä, mitä on haluttukin lähteä tutkimaan. (Tuomi & Sarajärvi 

2003.) 

 

Seuraavaksi esittelen tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät menetelmälli-

set ratkaisut sekä tutkimusprosessin eri vaiheet. Tässä tutkimuksessa aineis-

tonkeruu ja siinä käytetyt menetelmät ovat olleet keskeisiä ja vaikuttaen etenkin 

aineiston analyysin ja tulosten rakentumiseen.  

 

5.1 Aineiston kerääminen 
 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä on käytetty pienryhmissä ta-

pahtuvaa teemahaastattelua. Haastatteluihin osallistui 16 kuudesluokkalaista 

tyttöä ja he jakautuivat viiteen ryhmään. Kaikki haastattelut toteutettiin helmi-

kuun 2016 aikana. 

 

Seuraavaksi esittelen tarkemmin aineistonkeruussa käytettyjä menetelmiä, tuo-

den esille sen, minkä takia ryhmissä tapahtuva teemahaastattelu oli toimivin 

ratkaisu tämän tutkimuksen kannalta. Tässä tutkimuksessa olennaisessa roolis-

sa olivat myös haastatteluiden pohjalla toimivat virikeaineistot, jotka esittelen 

toisessa alaluvussa. Kolmannessa alaluvussa esittelen haastatteluryhmät sekä 

haastateltavat. Selvennän hieman tyttöjen taustoja sekä heidän toimintaansa 

ryhmäkeskusteluissa.  

 

  



 32 

5.1.1 Ryhmissä tapahtuva teemahaastattelu 
 

Strukturoidun sekä strukturoimattoman haastattelun välimuoto on puolistruktu-

roitu haastattelu, johon lukeutuu myös tässä tutkimuksessa käytetty teemahaas-

tattelu. Puolistrukturoidulle haastattelulle ominaista on, että osa haastattelun 

kysymyksistä ja teemoista on päätetty etukäteen. Haastattelija siis tietää kysy-

mykset, joihin on etsimässä vastausta, mutta tilanne elää haastateltavan vasta-

usten mukaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.) Näistä ominaispiirteistä johtu-

en teemahaastattelu aineistonkeruun menetelmänä toimi tämän tutkimuksen 

kohdalla erinomaisesti, taaten joustavan ja tyttöjen omia ajatuksia tukevan läh-

tökohdan aineistolle.  

 

Tässä tutkimuksessa teemat pohjautuivat tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen 

tavoitteisiin. Mediakulttuuria käsitellään naiskuvan, tyttöjen oman minäkuvan 

sekä mediakasvatuksen kautta. Teemoja tukeviksi elementeiksi haastatteluun 

otettiin mukaan kuvamateriaalia kolmesta eri visuaalisen median muodosta: 

mainoksista, videoista ja sosiaalisesta mediasta. Näiden pohjalta tyttöjen kans-

sa lähdettiin keskustelemaan ja pohtimaan heidän näkemyksiään, ajatuksiaan 

ja kokemuksiaan visuaalisesta mediakulttuurista. Keskeistä oli keskustella eten-

kin siitä, minkälaisia ajatuksia median seksualisoitunut naiskuva tytöissä herät-

tää. Haastattelutilanteissa käytin tukenani haastattelurunkoa, johon olin listan-

nut muutamia kysymyksiä keskeisten teemojen ja haastattelun eri osioiden alle 

(ks. Liite 1). Runkoon oli kirjattu myös tarkempia kysymyksiä, mutta sitä käytet-

tiin haastattelutilanteissa joustavasti ja tytöiltä kysyttiin kysymyksiä myös rungon 

ulkopuolelta.  

 

Haastattelu alkoi mainoksia käsittelevällä osiolla. Näytin tytöille kolmea mainos-

ta, joista he yhdessä valitsivat mielestään kiinnostavimman. Tämän kautta sy-

vennymme keskusteluun mainoksesta ja yleisesti mainonnan tarkoituksesta. 

Seuraavaksi näytin tytöille musiikkivideon YouTube-videopalvelusta. Myös tätä 

seurasi keskustelu videon herättämistä ajatuksista sekä ylipäätään audiovisuaa-

lisen median ja videopalveluiden käytöstä. Kolmannessa vaiheessa tytöille näy-

tettiin kuva sosiaalisen median kuvapalvelusta Instagramista. Kyseessä oli ta-

vallisen nuoren naiskäyttäjän kuva julkisessa profiilissa. Myös tätä seurasi kes-
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kustelu kuvan herättämistä ajatuksista sekä yleisemmin sosiaalisen median 

käytöstä ja siihen liittyvistä kokemuksista. Näiden kolmen osion jälkeen tyttöjen 

kanssa keskusteltiin myös siitä, ovatko tytöt käsitelleet mediaa aikaisemmin 

koulussa ja mikä koulun rooli on tai voisi olla mediataitojen opetuksessa. Osana 

keskustelua oli myös se, kuinka tytöt kokevat itse hallitsevansa median viestien 

tulkitsemisen sekä mediataitojen hallinnan. Keskustelun tavoitteena oli selvittää, 

kokevatko tytöt saavansa ohjeistusta ja opetusta median viestien tulkitsemiseen 

ja mediakulttuurissa toimimiseen ja onko aikuisilta tuleva ohjeistus heidän mie-

lestään ylipäänsä tärkeää. Haastattelun lopussa tyttöjen kanssa keskusteltiin 

myös mediakulttuurin naiskuvasta ja sen asettamista paineista tyttöjen minäku-

valle etenkin pukeutumisen ja ulkonäön suhteen. Tytöt pohtivat näitä mahdolli-

sia paineita sekä yleisellä tasolla että henkilökohtaisemmin, syventyen omakoh-

taisiin kokemuksiin ja ajatuksiin. 

 

Tavoitteenani oli luoda vapaamuotoisen keskustelun ilmapiiri haastattelutilan-

teessa, jotta tytöt kokisivat olonsa mahdollisimman turvalliseksi ja luontevaksi. 

Tämä tavoite vaikutti valintaani siitä, että haastattelut oli mielekästä toteuttaa 

ryhmissä. Ryhmissä tehty haastattelu mahdollistaa etenkin vaikeiden ja haasta-

vien asioiden käsittelyn. Koska ryhmähaastattelutilanteessa on useampi henkilö 

kuin haastattelija ja yksi haastateltava, muodostuu tilanteesta helpommin ren-

nompi ja keskustelunomaisempi. (Löfström 2011, 84.) Koinkin, että tyttöjen oli 

helpompi keskustella tutkimuksen teemoista yhdessä kavereiden kesken, kuin 

heille ehkä yksin olisi ollut. Lisäksi se, että tytöt saivat itse valita omat ryhmäläi-

sensä, vahvisti haastattelutilanteen keskustelunomaisuutta sekä mahdollisti 

toimivan vuorovaikutuksen tyttöjen välillä. Koen, että tytöille haastattelutilan-

teesta helpon ja luontevan teki myös se, että olin itse heille entuudestaan tuttu. 

Näin ollen tyttöjen ei tarvinnut jännittää tai miettiä etukäteen, kuka tai ketkä hei-

tä ovat vastassa, vaan haastattelu tapahtui turvallisessa ilmapiirissä tuttujen ih-

misten kesken.  
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5.1.2 Virikeaineistot 
 

Teemahaastatteluiden pohjana ja tukena hyödynnettiin visuaalisen mediakult-

tuurin kuvamateriaalia. Tästä kuvamateriaalista voidaan käyttää nimitystä viri-

keaineisto. Haastatteluissa käytetyt kuvat valittiin vastaamaan teoriapohjassa 

esitettyä ilmiötä mediakulttuurin naiskuvan seksualisoitumisesta. Kaikki käytetyt 

kuvat ja video ovat julkista eri mediapalveluiden yhteydessä esiintyvää materi-

aalia, joihin kuka tahansa voisi arjessa törmätä. Tarkoituksena oli, että kuvat 

edustaisivat mahdollisimman yleistä, mutta kuitenkin naiskuvaltaan selkeästi 

seksualisoitunutta otosta mediakulttuurin kuvastosta. Kuvamateriaalissa nais-

kuvan seksualisoituneisuus ilmenee esimerkiksi provosoivana pukeutumisena, 

viettelevinä asentoina sekä miehiin kohdistuvana huomionhakuisuutena. 

 
Mainokset 

Mainoksia oli kolme erilaista, jotka jokainen omalla tavallaan esittivät naisen ja 

naiseuden seksualisoituneesti. Mainokset oli löydetty aikakausilehdistä, mutta 

vastaavia esiintyy myös kaduilla, televisiossa sekä esimerkiksi YouTube-

videopalvelussa ja Instagramissa. Mainoksissa mainostettiin naisille suunnattuja 

tuotteita, kuten kosmetiikkatuotteita ja hajuvesiä. Kahdessa kuvista seksualisoi-

tuneisuus ilmeni vähäpukeisuutena sekä provosoivina vaatteina ja asentoina. 

Yhdessä kuvista seksualisoituneisuutta edusti miehen läsnäolo naisille suunna-

tun kasvovoiteen mainoksessa. Kuva viesti asetelman avulla, kuinka käyttämäl-

lä juuri kyseistä tuotetta naisen on mahdollista kiinnittää ja ylläpitää miehen 

huomio. Ryhmähaastatteluissa tytöt valitsivat lähes yksimielisesti tarkemman 

analyysin kohteeksi Katy Perryn hajuvesi-mainoksen (Kuva 1). Kuvassa artisti 

mainostaa omaa hajuvettään vietteleväksi kuningattareksi pukeutuneena. Tyttö-

jen kohdalla syynä kyseisen kuvan valintaa oli kuitenkin lähinnä se, että kuvas-

sa oli tyttöjen tuntema henkilö. Mainoksiin liittyvissä kysymyksissä pyrin keskit-

tymään tyttöjen omiin näkemyksiin mainoksesta, sen tarkoitusperistä ja yleisesti 

mainontakulttuurista.  
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Kuva 1. Esimerkki mainoksesta 
 
Mainoksiin kytkeytyvä analyysi on kuitenkin jätetty tässä tutkimuksessa vä-

hemmälle huomiolle, koska siihen liittyvä keskustelu oli hyvin vähäistä ja pinta-

puolista. Mainontaa koskevassa keskustelussa ei myöskään kiinnitetty lainkaan 

huomiota naiskuvan seksualisoituneisuuteen, joka kuitenkin on tämän tutkimuk-

sen fokuksessa. Muista median osa-alueista ja niistä syntyneistä keskusteluista 

on kuitenkin vedettävissä paljon yhteyksiä mainontaan.  

 

Musiikkivideo 

Toista visuaalisen mediakulttuurin osa-aluetta, videoita, edusti YouTube-

videopalvelussa oleva Nicki Minajin musiikkivideo kappaleesta Super Bass. 

Kappaleella on YouTubessa noin 591 miljoonaa katselukertaa. Musiikkivideo oli 

myös valittu voimakkaasti naiskuvaa seksualisoivan ja jopa esineellistävän lä-

hestymistavan vuoksi. Videolla Minaj näyttäytyy vähissä, avonaisissa ja näyttä-

vissä vaatteissa sekä tanssii ja esittäytyy hyvin provosoivasti. Videossa on mu-

kana myös vähäpukeisia miehiä, joiden kanssa ja joille Minaj esiintyy. Alla on 

muutama esimerkkikuva musiikkivideosta; niistä on mahdollista havaita videolle 

tyypilliset tehokeinot sekä yleisesti videon tyyli.   
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Kuva 2. Esimerkki YouTube-videosta 
 

Ylläpuolella on nähtävissä esimerkki shortsit ja toppi -yhdistelmästä, jollainen 

päällään Nicki Minaj sekä hänen taustatanssijansa esiintyvät ja tanssivat. Vaa-

tetuksen paljastavuus on kiistatonta, sillä naisten housut ovat auki paljastaen 

alushousut, ja pieni valkoinen toppi taas paljastaa värikkäät rintaliivit. Naisten 

sekä miesten vaatetus on niukkaa läpi musiikkivideon. Miehet esiintyvät pelkis-

sä uimahousuissa ja naiset tiukoissa ja antavissa vaatteissa, joista yllä oleva 

kuva siis toimii yhtenä esimerkkinä. Kuvasta 2 on havaittavissa myös värikkyys 

sekä erikoiset hiustyylit ja peruukit, joita tytötkin haastatteluissa kommentoivat. 

Super Bass -musiikkivideo on tyyliltään ja vaatetukseltaan hyvin tyypillistä Nicki 

Minajin tuotantoa.  
 

 
Kuva 3. Esimerkki YouTube-videosta 
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Kuvassa 3 taas näkyy miesten rooli Minajin musiikkivideolla. Miehet makoilevat 

uima-altaan reunalla mittaillen katseellaan vähäpukeista artistia. Minaj astelee 

uimapuvussa ja korkeissa koroissa miesten seuraavien katseiden ohi ja siirtyy 

altaaseen. Kuvaa seuraavassa tilanteessa Minaj on altaassa muutamien mies-

ten kanssa ja heittelee heidän päälleen viettelevästi vettä.  

 

Videon pohjalta tyttöjen kanssa keskusteltiin heidän ajatuksistaan kyseisestä 

musiikkivideosta ja sen visuaalisista keinoista. Haastatteluissa keskityttiin eten-

kin videon naiskuvaan sekä siihen, minkä takia videossa on käytetty valittuja te-

hokeinoja ja lähestymistapaa.  

 

Instagram-kuva 

Sosiaalista mediaa lähdettiin tyttöjen kanssa käsittelemään Instagram-

kuvasovelluksen kautta. Sovelluksesta valikoitiin yksi kuvan nuorelta naiskäyttä-

jältä, joka esiintyi julkisessa profiilissa olevassa kuvassaan vähäpukeisesti, mut-

ta ei kuitenkaan palvelun tavanomaisesta kuvavirrasta poikkeavasti. Kyseessä 

on selfie, eli tyttö on itse ottanut kuvan itsestään puhelimensa etukameralla. Ty-

töllä ei ole kuvassa muuta päällään kuin urheiluhousut ja urheilurintaliivit. Kuva-

kulma on valittu niin, että paljastettua vartaloa näkyisi mahdollisimman paljon. 

Tyttö on supistanut huulensa pusumaiseen asentoon ja katsoo kulmiensa alta 

viettelevästi. Hän on myös taivuttanut vartaloaan halutun kuvakulman saavut-

tamiseksi sekä pitelee hiuksistaan muutamalla sormella kiinni. Tytön hiukset ja 

meikki ovat kuitenkin hyvin luonnolliset ja vaatteet tavanomaiset vaikkakin pal-

jastavat. Tyttö on kuvan perustella iältään noin 16-20-vuotias. Instagram-kuvaa 

ei ole tässä yhteydessä laitettu esille, koska koen sen tutkimuseettisesti ongel-

malliseksi. Vaikka kuva onkin julkisessa profiilissa, kuvaa se silti yksityistä hen-

kilöä, ja siksi kuva on tämän henkilön suojaamiseksi jätetty pois.    

 

Tämän kuvan kautta tyttöjen kanssa keskusteltiin heidän mielipiteistään ja aja-

tuksistaan siitä, miltä kuva heidän silmiinsä näyttää sekä mitä tarkoitusperiä he 

ajattelevat kuvan ottajalla olleen tuotoksensa takana. Tyttöjen kanssa käsiteltiin 

yleisesti myös sosiaalista mediaa ja etenkin sen kuvapalveluita Instagramia ja 

Snapchattiä. Olennaisessa osassa keskusteluissa oli myös se, minkälaiseksi ty-
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töt kokevat palveluiden kuvallisuuden sekä mitä he julkaisevat tai julkaisisivat it-

sestään.  

 

5.1.3 Haastateltavat 
 

Kuudesluokkalaisia tyttöjä haastateltiin saman helsinkiläisen alakoulun rinnak-

kaisluokilta. Tytöt osallistuivat haastatteluihin täysin vapaaehtoisesti omasta 

mielenkiinnostaan. Ennen haastatteluiden toteuttamista haastateltavien van-

hemmilta, opettajilta sekä opetusvirastolta kysyttiin luvat (ks. Liite 2). Haastatel-

tavia oli kaiken kaikkiaan 16, ja he jakautuivat neljään kolmen hengen ryhmään 

sekä yhteen neljän hengen ryhmään. Ryhmät tytöt saivat itse päättää, ja ne 

muodostuivatkin ystävyyssuhteiden perusteella.  

 

Tytöt ovat taustoiltaan hyvin samankaltaisia, ja näin ollen voidaan sanoa, että 

haastateltavien otos on suhteellisen homogeeninen. Kaikki tytöt ovat kanta-

suomalaisia sekä sosioekonomiselta taustaltaan keskituloisista tai sitä varak-

kaammista perheistä. Kaikille media sekä etenkin sosiaalinen media ovat iso ja 

olennainen osa arkea, ja jokaisella on älypuhelin, jonka avulla keskeisiin sovel-

luksiin pääsee missä ja milloin vain. Kaikki kertoivat käyttävänsä media päivit-

täin noin yhdestä kahteen tuntia. Aikaa on heidän mielestään kuitenkin vaikea 

arvioida, sillä sosiaalisen median viestejä saattaa vilkaista nopeasti pitkin päi-

vää, mutta pidempää yhtäjaksoista käyttöä ei välttämättä ole. Keskeisimpiä ja 

eniten käytettyjä sovelluksia tyttöjen keskuudessa ovat Instagram sekä Snap-

chat. Suurin osa käyttää päivittäin myös YouTube-videopalvelua. 

 

Kustakin ryhmästä on muodostettu taulukko, jossa näkyvät ryhmän jäsenten 

nimet pseudonyymeinä sekä heidän ikänsä ja luokkansa. Pseudonyymejä käy-

tetään myöhemmin tutkimuksen tulososiossa haastattelusitaateissa sekä haas-

tatteluihin tehdyssä viittauksissa.  Luokkajaot A ja B on otettu mukaan, jotta olisi 

mahdollista nähdä, ketkä tytöistä ovat luokkatovereita keskenään. Koska ky-

seessä on kuitenkin rinnakkaisluokat, ovat kaikki tytöt toisilleen tuttuja sekä 

enemmän tai vähemmän kavereita keskenään. Haastatteluun eivät osallistuneet 

kaikki koulun kuudesluokkalaiset tytöt, mutta kuitenkin suurin osa heistä. Ryh-



 39 

mistä tehtyjen taulukoiden yhteydessä on myös pieni kuvaus ryhmästä sekä 

sen toiminnasta haastattelutilanteessa.  

 
Taulukko 1. Haastatteluryhmä 1 

Siiri  12v. 6B 
Suvi 12v. 6B 
Sini 12v.  6B 

 

Ryhmä 1 keskusteli ja analysoi mediaa innostuneesti ja ilmeisen mielekkäästi. 

Heidän keskustelustaan oli havaittavissa, että media on aihe, joka on erittäin 

merkittävässä osassa heidän arkipäiväänsä. Ryhmä toi muita enemmän esille 

kuvien ja kuvallisuuden merkityksen kokemusten ja tiedon jakamisessa. Omas-

ta elämästä ja merkittävistä hetkistä on lähetettävä ystäville kuvamateriaalia, 

jotta hetken muistaisi ja kaverit pääsisivät myös osalliseksi niihin. Ryhmän 1 

haastattelu oli ajallisesti kaikista pisin, ja tytöt keskustelivat hyvin vapautuneesti 

omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Etenkin Siiri ja Suvi kertoivat ja kes-

kustelivat omista mielipiteistään hyvinkin innostuneesti, Sinin jäädessä hieman 

taka-alalle.  

 
Taulukko 2. Haastatteluryhmä 2 

Julia 12v. 6A 
Jenna 12v. 6A 
Jasmin 12v. 6A 
Jade 12v. 6A 

 

Ryhmä 2 toi myös esille ajatuksiaan mediakulttuurista luontevan keskustelun 

kautta. Keskustelua syntyi paljon, ja tytöillä tuntui olevan kokemuksia ja ajatuk-

sia aiheesta, vaikkakin heitä piti johdatella pohdintaan ensimmäistä ryhmää 

enemmän. Keskustelua selkeästi dominoivat Jenna ja Jade, joilla oli voimak-

kaimmat mielipiteet käsiteltyihin teemoihin. Etenkin Jenna toi välillä hyvinkin 

kärkkäästi esille omia mielipiteitään ja välillä jopa kinasteli muiden kanssa niistä. 

Julia osallistui myös keskusteluun kommentoiden Jennan ja Jaden esittämiä 

ajatuksia. Jasminen osallistuminen keskusteluun oli taas hyvin vähäistä ja koko 

haastattelun aikana hänen puheenvuorojaan oli vain muutama, ja nekin syntyi-

vät lähinnä, kun hänelle esitettiin suora kysymys.  
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Taulukko 3. Haastatteluryhmä 3 

Kia 12v. 6B 
Kiira  12v. 6B 
Kaisa 12v. 6B 

 

Ryhmän 3 keskustelu oli hyvin tasapuolista. Kaikki kolme osallistuivat keskuste-

luun ja jakoivat omia ajatuksiaan. Ryhmä oli rauhallinen ja muutamissa kysy-

myksissä vastausten löytäminen oli haastavaa. Ryhmä suhtautui selkeästi mui-

ta tuomitsevammin virikeaineistoiden kuvamateriaaliin ja etenkin Kiira ilmaisi 

niin videon kuin Instagram-kuvan kohdalla paheksuntansa kuvia kohtaan.   

 
Taulukko 4. Haastatteluryhmä 4 

Lilli 12v. 6B 
Laura 12v. 6B 
Linda 12v. 6B 

 

Ryhmää 4 sai kannustaa eniten eteenpäin haastattelutilanteessa. Heidän tuntui 

olevan vaikea muodostaa mielipiteitään teemoista tai ilmaista ajatuksiaan esite-

tyistä kuvista. Pienellä kannustuksella ja täsmentävillä kysymyksillä tytöistä sai 

kuitenkin irti muutamia mielipiteitä sekä analyysiä kuvien tarkoituksista ja me-

diakulttuurista. Kaikki osallistuivat keskusteluun tasapuolisesti, mutta kokonai-

suudessaan haastattelu oli kaikista viidestä suppein niin sisällöllisesti kuin ajalli-

sestikin.  

 

Taulukko 5. Haastatteluryhmä 5 

Essi 13v. 6A 
Emilia 12v. 6A 
Elisa 12v. 6A 

 

Ryhmän 5 keskuudessa syntyi monipuolisesti keskustelua teemoista, ja ryhmä 

toi esille uusia näkökulmia ja muista poikkeavia mielipiteitä. Ryhmänä Essi, 

Emilia ja Elisa olivat selkeästi muita kypsempiä ja jopa teineiksi luokiteltavia. 

Essi oli iältään kaikista haastateltavista vanhin, mikä saattoi vaikuttaa Essin 

erottumiseen muista tytöistä. Essillä oli ryhmäläisistään eniten mielipiteitä ja ko-

kemuksia käsitellyistä aiheista, ja hän suhtautui mediaan kriittisesti, tunnistaen 

kuitenkin sen merkittävän roolin ja vaikutuksen muun muassa kehonkuvaan. 

Myös Elisa kommentoi ja toi paljon ajatuksiaan esille haastattelun aikana, mutta 
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Emilia jäi enemmän sivustakatsojaksi, täydentäen kahden muun kommentteja 

muutamaan otteeseen. 

 

5.2 Aineiston analysoiminen 
 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysin menetelmänä käytettiin teoriaohjaa-

vaa sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi nähdään yleensä aineiston luokittelun 

keinona, mutta pelkkä luokittelu ei kuitenkaan ole riittävä analyysiksi. Sen lisäksi 

tulee huomioida myös teoreettinen viitekehys, jotta saadut tulokset eivät ole 

pelkkä luettelo tutkimuksen aineistosta vaan kunnollista analyysia tutkimuksen 

keskeisestä ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009.)  

 

Teoria- ja aineistolähtöisen analyysin välimaastossa on teoriaohjaava analyysi, 

kuten Tuomi & Sarajärvi (2009) ilmaisevat. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysis-

sä aineiston analyysi ei suoraan perustu teoriaan, mutta kytkennät siihen ovat 

havaittavissa. Tällöin aineistosta tehdyille löydöksille ja tulkinnoille etsitään teo-

riasta selityksiä tai vahvistusta. Tutkija voi myös tehdä huomioita tulosten vas-

taamattomuudesta aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. (Eskola 2010.) Teoriaoh-

jaavalle sisällönanalyysille on tyypillistä, että analyysiyksiköt eli teemat nouse-

vat aineistosta, mutta aikaisempi teoriapohjasta kumpuava tieto näkyy analyy-

sissä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96). Tutkija ei myöskään valitse yhtä tiettyä teo-

riaa, joka sanelisi alusta loppuun tutkimuksen suunnan, kuten teorialähtöiselle 

tutkimukselle on ominaista, vaan tutkimus etenee aineistosta käsin teorian kaut-

ta perustellen (Eskola 2010). Tämän tutkimuksen kohdalla teoriaohjaava sisäl-

lönanalyysi on toimiva menetelmä, sillä se mahdollista aineiston huomioimisen 

varmistaen kuitenkin tutkimuksen luotettavuuden teoreettisilla kytköksillä. Ai-

neisto on tässä tutkimuksessa merkityksellisessä roolissa, ja analyysin luokat 

ovat pitkälti syntyneet sen pohjalta. Kuitenkin aikaisempi teoreettinen tieto sekä 

tutkimukselle rakennettu teoreettinen viitekehys vaikuttavat analyysissä tehtyi-

hin tulkintoihin.  

 

Aineistoa lähdettiin jäsentämään ja luokittelemaan litteroidun haastatteluaineis-

ton pohjalta. Kävin läpi aineistoa ja merkitsin sieltä kohtia, joista oli löydettävis-
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sä selkeitä teemoja ja luokkia. Tutkimuksen aineiston luokittelusta on muodos-

tettu taulukko, joka toimi lähtökohtana analyysin rakentumiselle (ks. Taulukko 

6). Tässä tutkimuksessa analyysi pohjautuu jo teoreettisessa viitekehyksessä, 

tutkimuskysymyksissä sekä haastattelun rakenteessa esitettyihin teemoihin. 

Nämä kolme laajempaa teemaa ovat mediakulttuurin naiskuva, median vaikutus 

tyttöjen minäkuvaan sekä mediakasvatuksen merkitys. Näiden kolmen teeman 

alle muodostettiin alaluokat aineistosta nousseiden huomioiden pohjalta. Ala-

luokat ovat kokonaisuuksia, joihin tytöt keskusteluissaan kiinnittivät huomiota ja 

jotka kaikkien haastatteluiden kesken olivat yhteneviä. Alaluokat jäsentävät ja 

rytmittävät myös laajempien teemojen käsittelyä. Alaluokkien alta löytyvät sisäl-

löt, eli aiheet, jotka tytöt kyseiseen luokkaan liittyen nostivat esille. Nämä ovat 

yksityiskohtaisempia huomioita kyseisestä luokasta ja ne kuvaavat tarkemmin 

sitä, mitä kyseisellä alaluokalla tarkoitetaan.  

 

Mainonta on jätetty aineiston analyysistä kokonaan pois, koska siihen liittyvä 

keskustelu oli hyvin niukkaa ja tutkimuksen tavoitteiden kannalta epäolennaista. 

Tytöt käsittelivät mainontaa pintapuolisesti, eikä mainosten esittämään naisku-

vaan porauduttu juuri lainkaan. Mielenkiintoista voisi toki olla tutkia ja analysoi-

da sitä, mistä tämä ero mainonnan ja sosiaalisen median käsittelyssä johtuu. 

Tuloksissa tähän saadaan jonkinlaisia vastauksia, mutta tarkempaan analyysiin 

mainontaan liittyvän keskustelun osalta ei paneuduta. Vaikka sitä ei tässä kui-

tenkaan syvemmin analysoida, on aina olemassa mahdollisuus jatkotutkimuk-

selle ja tästä tutkimuksesta pois jätettyjen komponenttien syvemmälle analyysil-

le. Tämän tutkimuksen analyysissä mediakulttuurin kuvastoa edustavat siis pel-

kästään YouTube-video sekä Instagram-kuva. YouTube-videon ja Intagram-

kuvan käsittelyä ei analyysissä ole eroteltu toisistaan, ja esimerkiksi mediakult-

tuurin naiskuvan analyysissä näitä kahta on analysoitu rinnasteisesti. Virikeai-

neistojen merkitys on havaittavissa etenkin mediakulttuurin naiskuvan analyy-

sissä, mutta niiden vaikutus heijastuu koko tutkimuksen tuloksiin.  
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Taulukko 6. Aineiston luokittelu 
Teemat Alaluokat Sisällöt 

Mediakulttuurin nais-

kuva 

Pukeutuminen Vaatteet 

Tyyli 

Paljastavuus 

 Ulkonäkö Hiukset 

Meikki 

Vartalo 

Ikä 

 Toiminta Tanssit 

Liikkeet 

Asennot 

Ilmeet/ Eleet 

 Tavoitteet Huomio 

Julkisuus 

Erilaisuus/ Erottuvuus 

Median vaikutus mi-

näkuvaan 

Julkisuus ja yksityisyys Vaikutus omaan toimin-

taan 

Kommentointi 

Sosiaaliset paineet 

 Pukeutuminen ja kulut-

taminen 

Kuluttaminen 

Inspiraatio 

 Ulkonäkö ja keho-

minuus 

Käsitys omasta ulkonäös-

tä 

Elämäntyyli 

Epätodellisuus 

Mediakasvatus Oppimisympäristöt Formaalit 

Informaalit 

 Käsiteltävät sisällöt Kiusaaminen 

Turvallisuus 

Ikävät kokemukset 

 Omat taidot Median käyttö 

Sisältöjen arviointi 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä luvussa analysoin tyttöjen kanssa tehtyjä ryhmähaastatteluja vertaillen 

niistä tehtyjä löydöksiä teoreettiseen viitekehykseen. Ensinnäkin pyrin tuomaan 

esille tyttöjen näkemyksiä ja ajatuksia mediakulttuurin naiskuvasta sekä heidän 

pohdintaansa virikeaineistojen kuvastosta. Esittelen myös tyttöjen ajatuksia 

median vaikutuksesta minäkuvaan sekä mediakasvatuksen tarpeellisuudesta. 

Luvun lopussa on yhteenveto tutkimuksen keskeisistä huomioista sekä tutki-

muksen tavoitteiden kannalta merkittävimmistä löydöksistä.  

 

6.1 Tyttöjen tulkintaa mediakulttuurin naiskuvasta 
 

Mediakulttuurin naiskuvaa koskeva keskustelu on jaettavissa muutamiin koko-

naisuuksiin, jotka tytöt nostivat keskusteluissaan esille. Visuaalisen mediakult-

tuurin luoman naiskuvan kommentointi jakautui tyttöjen keskusteluissa virikeai-

neistoihin liittyvään pukeutumiseen, ulkonäköön, toimintaan sekä kuvien tarkoi-

tuksiin ja tavoitteisiin. Tytöt nostivat esille paljon yksityiskohtia virikeaineistoista 

ja pohtivat ansiokkaasti sitä, kuinka naiset ja naiseus on heidän mielestään niis-

sä esitetty. Tyttöjen kanssa keskusteltiin myös siitä, mitkä ovat tällaisten kuvien 

tarkoitukset ja motiivit. Vaikka keskustelu pohjautuikin pitkälti virikeaineistoihin, 

on tyttöjen ajatuksissa ja huomioissa paljon rinnastettavuutta muuhunkin me-

diakulttuuriin. Tytöt itse myös mainitsivat, että kyseisenlaiset kuvat eivät ole 

mediakulttuurista poikkeavia, vaan vastaaviin törmää mediassa hyvinkin usein. 

Näin ollen tyttöjen kommentit voidaan yleistää koskemaan jossain määrin me-

diakulttuuria ja sen luomaa naiskuvaa laajemminkin.  

 

6.1.1 Pukeutuminen 
 

Pukeutuminen on eroteltu muusta ulkonäöstä, koska tytöt kiinnittivät keskuste-

lussa erityistä huomiota juurikin naisten vaatetukseen. Pukeutuminen voidaan 

toki nähdä yhtenä ulkonäön osa-alueena, mutta tässä analyysissa oli tarkoituk-

senmukaista erotella se omaksi osa-alueekseen, sillä vaatetusta koskeva kes-

kustelu oli monipuolista ja analyyttistä, tarjoten hieman erilaisia näkemyksiä 

muuhun ulkonäköpohdintaan verrattuna. Mielekkääksi erittelyn tekee myös se, 
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että tytöt pohtivat mediakulttuurin vaikutusta omaan pukeutumiseen ja ulkonä-

köön juurikin erillisinä kokonaisuuksina. Tätä kuitenkin käsittelen myöhempänä 

luvussa 6.2.2.  

 

Virikeaineistoissa esiintyvien naisten pukeutumiseen kiinnitettiin jokaisessa 

haastattelussa huomiota ja se nousi ensimmäisenä asiana esille lähes jokaisen 

ryhmän keskustelussa. Eroja sinä, miten kuvissa olevien naisten pukeutumista 

kuvailtiin, oli kuitenkin jonkin verran YouTube-videon sekä Instagram-kuvan vä-

lillä. Videon kohdalla tytöt kiinnittivät huomiota Minajin pukeutumiseen ja vaat-

teisiin, pohtien niiden paljastavuutta, mutta myös sopivuutta laulajan tyylille. In-

stagram-kuvaan kohdistuva reagointi oli puolestaan pääsääntöisesti paheksu-

vaa ja huomiota herätti etenkin kuvassa olevan tytön paidattomuus.   

 
Kiira: No et mä en ainakaa ite haluis ottaa tollasta kuvaa 
Kia: Se vois laittaa paidan päälle 
Kiira: En mä haluis et kaikki näkee mut jossain alusvaatteissa 

 

Nicki Minajin pukeutuminen nähtiin provosoivana ja erikoisena, mutta kuitenkin 

laulajan tyylille ominaisena. Lähes kaikki ilmaisivat vaatteiden olevan paljasta-

via, mikä näkyi videossa esimerkiksi hameiden lyhyenä pituutena sekä paitojen 

antavuutena. Tyttöjen keskusteluista oli havaittavissa kahdenlaista lähestymis-

tapaa artistin pukeutumiselle. Osa tytöistä näki artistin vaatteet postiviivaisessa 

valossa huomiota herättävinä, värikkäinä ja kiinnostavina. Suvi ja Siiri esimer-

kiksi kuvaavat, kuinka vaatteet sopivat hyvin kappaleeseen ja Minajille. Tämä 

tietynlainen julkisuuskuva vaikuttaa siihen, että kyseisen kaltainen video Minajil-

ta ei ole tyttöjen mielestä yhtä shokeeraavaa kuin vastaavan näkeminen joltain 

muulta laulajalta. Koska laulajan maine on tietynlainen, hyväksytään tältä vas-

taava kuvamateriaali helpommin. Nicki Minajin kohdalla provosoiva ja seksuaa-

linen vähissä vaatteissa tanssiminen ja esiintyminen on jopa odotettavaa.  

 
Suvi: Sopii mun mielest ihan hyvin siihen kappaleeseen 
Siiri: Nii ja ehkä siihen laulajaan, tai jos jollain muulla laulajalla 
ois tollanen nii mä oisin vähän silleen wou 
Suvi: Nii mutku se on vähän niiku sen tyyli 
Siiri: Se niiku sopii sille 
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Suurin osa tytöistä oli toisaalta sitä mieltä, että Minajin pukeutuminen on tarkoi-

tuksenhakuisesti paljastavaa ja provosoivaa sekä käytetyt vaatteet jopa rajuja. 

Etenkin ryhmän 3 keskustelusta oli havaittavissa selkeää paheksuntaa artistin 

pukeutumista kohtaan. Kiira käyttää esimerkiksi sanaa mielenkiintoinen kuvaa-

maan negatiivisessa mielessä artistin tyyliä, jota myöhemmin täsmentää il-

maisemalla, että hänen mielestään videossa käytetyt vaatteet olivat avonaisia ja 

outoja. Kia on samaa mieltä Kiiran kanssa vaatteiden outoudesta ja perustelee, 

kuinka ei tämän vuoksi pidä kyseisen artistin musiikkivideoista.  

 
Kiira: Et sil oli aika mielenkiintoisia vaatteita välillä, ne oli ehkä 
välillä vähän niiku 
Kaisa: Rajuja 
Kia: Ja sit ne pinkit hiukset ja vihreet hiukset nii en mä ainakaa 
ikin pitäis semmosii 
Kiira: Ne vaatteet oli niiku avonaisii vähä sellasii outoja, siin oli 
vähän niiku sellasii uimapukumalleja nii se oli jotenki tosi outoo 
Kia: Mä oon nähny ton ennenki nii mulle tuli et ainii nää Nicki 
Minajin musiikkivideot on tälläsii, koska mä en oo pitkää aikaa 
nähny sellasii, nii en mä oikee tykkää niistä, ne on tosi outoja 
just sellasia ihan sika oudot vaatteet ja ne vaa heiluu siinä 

 

Haastattelun 3 tytöt ilmaisivat lisäksi, että videossa vähäpukeisuus ei koskenut 

pelkästään naisia vaan myös miehet olivat vähissä vaatteissa ja ilman paitaa. 

Etenkin Kiira koki tämän miesten vähäpukeisuuden jopa häiritsevämpänä kuin 

naisten avonaiset vaatteet:  

 
Kiira: Kokoajan se yks mies oli siin ilman paitaa, vähän jotenki 
häiritsevää ja outoo 

  

Myös haastattelun 5 tytöt mainitsivat sekä naisten että miesten vähäpukeisuu-

den. Essi kuitenkin huomautti, että kyseiset pukeutumisen keinot ovat hyvin 

tyypillisiä yleensäkin musiikkivideoissa sekä etenkin Nicki Minajin tuotannossa. 

Seksuaalisuus ja seksualisoituneisuus ovat näkyviä ja jossain määrin jopa arki-

päiväistyneitä ilmiöitä nykypäivän musiikkikulttuurissa. Vaikka Minajilla onkin tie-

tynlainen omaleimainen tyylinsä ja provosoiva lähestymistapa, ei se merkittä-

västi eroa muista popmusiikin artisteista tai heidän videoistaan. Tyttöjen esille 

nostamat seikat artistin pukeutumisesta kertovat paljon myös yleisesti me-

diakulttuurin naiskuvan seksualisoitumisesta. Vähäpukeisuus ja paljastavat 

vaatteet ovat selkeä esimerkki pornografian vaikutuksesta valtamediaan (Niku-
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nen, Paasonen & Saarenmaa 2005). Provosoivasta pukeutumisesta on tullut 

näkyvä osa musiikkivideoita ja visuaalisia esityksiä.  

 
Essi: En mä tiiä ku Nicki Minajilla on yleensäki ton tyyppisii vi-
deoit, se herättää niiku niil sen videon huomion ja just et ne on 
niiku tollasii, jos naiset ja miehet on tosi vähissä vaatteissa ja 
tanssii ja on sellai, en mä tiiä sillai et se on tosi yleistä tehä ton 
tyyppisii videoit, et tosi monilla laulajil on silleen 

 

Instagram-kuvan kohdalla kaikkien ryhmien ensireaktio oli paheksuva. Suurim-

maksi paheksunnan kohteeksi tytöt nostivat kuvasta esille sen, että kuvassa 

olevalla tytöllä ei ole päällään paitaa. Näin ollen kuvan kohdalla seksualisoitu-

nutta tarkoitusperää ja kuvastoa edustaa ensisijaisesti se, että kuvan ottanut tyt-

tö esiintyy vähissä vaatteissa. Paheksunta ilmeni kommentteina, joita tytöt il-

maisivat heti kuvan nähtyään. Esimerkiksi Laura lausahti: ”Öö tota okei” ja Siiri: 

”Joo tota ei”. Työt ilmaisivat voimakkaasti myös kantansa heti alkuun siitä, kuin-

ka he eivät itse laittaisi vastaavaa kuvaa Instagramiin. 

 
Julia: En mä ainakaan julkisena laittais tommost 
Jenna: En mä ikin laittais tollast kuvaa 
 
Linda: En mä ainakaa ilman paitaa laittais kuvaa 
Lilli: En mä laittais ainakaa julkiselle just tollast kuvaa 
Laura: Mä en todellakaan 
 
Emilia: Sil ei oo paitaa 
Essi: Tai siis onhan tosi paljon kuvii, joissa on niiku bikinit mut 
Elisa: Toi vähän niiku haluu esitellä itteään 

 

Lähes kaikki ryhmät olivat yksimielisiä siitä, että tytön paidattomuus oli nimen-

omaan se tekijä, jonka takia kuva oli paheksuttava. Ryhmän 1 tytöt ilmaisivat 

esimerkiksi, että kuva olisi kiva ja tyttö viehättävä ilman paidan riisumistakin. 

Myös ryhmän 5 tytöt toivat esille paidattomuuden olevan hyväksyttävämpää sii-

nä tapauksessa, että se olisi kuvan tilanteeseen ja ympäristöön sopiva. Esimer-

kiksi kuvan ottaminen bikinit päällä rannalla ei olisi yhtä tuomittavaa, sillä siinä 

vähäpukeisuudelle on selkeästi kuvasta havaittavissa oleva syy. Heidän mieles-

tään tytön paidattomuus kyseisessä kuvassa on tarkoitushakuista ja suunnitel-

tua, jolloin siitä tulee helposti tuomittavampi.  
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Elisa: Nii eihän tos kuvas oo sillei et jos kattoo nii mitää kiinnos-
tavaa, mut jos sä oot jossain ulkomailla ja rannalla nii sit se on 
silleen niiku kiva 
Essi: Sillee et se ei oo välttämät tarkotus et sä oot niiku ilman 
paitaa ja housui vaa et siin on se ranta ja jos sä haluut itte sinne 
mukaan mut sit niiku, toi on vaa sellanen et se on ottanu paidan 
pois varmaa tota kuvaa varten 

 

Ryhmän 2 tytöt toivat myös esille tilanteen, jossa kuvan kaltainen vaatetus olisi 

hyväksyttävämpi. Jade esitti, että kuvan tyttö haluaisi mahdollisesti vaatetuksel-

laan esitellä urheilullisuuttaan. Toisaalta taas Jade mainitsi, että mikäli kysees-

sä olisi huippu-urheilija, ei tämä välttämättä olisi ottanut vastaavanlaista kuvaa. 

Mutta myös tästä huomiosta on tulkittavissa samaa kuin ryhmän 5 keskustelus-

ta. Kuvan kontekstilla, ympäristöllä ja tavoitteilla on osuutensa siihen, minkälai-

nen viesti kuvan kautta välittyy.  
 

Jade: No mut silleen et sit jos ois silleen et niiku et mä on vähän 
niiku urheilullinen, mut sit kuiteskaan kukaan sellanen niiku oi-
keesti niiku vaik julkisuudes ollu urheilija tai vaik niiku no joku 
vaa nii ei ne laita tollasii kuvii ittestään silleen 
Julia: Ne voi olla vaik silleen after training 

 

Rossin (2003) mukaan kuvien tulkintaan vaikuttaa vahvasti katsojan subjektiivi-

nen näkemys. Haastatteluista onkin havaittavissa, tyttöjen oman näkemyksen 

merkitys pukeutumisen ja vaatetuksen tulkinnassa. Virikeaineistoista tunnistet-

tiin naiskuvan seksualisoituminen ja mutta vähäiselle vaatetukselle löydettiin 

myös selittäviä tekijöitä. Osa tytöistä jopa ilmaisi, kuinka tietystä kuvallisesta 

kontekstista käsin vähäpukeisuus ei välttämättä aina ole tuomittavaa.  

 

6.1.2 Ulkonäkö 
 

Ulkonäköön, eli virikeaineiston naisten kasvoihin ja vartalonmuotoihin, tytöt kiin-

nittivät myös jonkin verran huomiota. Ulkonäkö oli lisäksi olennaisena esillä sii-

nä, minkälaiseksi tytöt kokivat mediakulttuurin vaikutuksen omaan minäkuvaan-

sa. Tätä kuitenkin käsittelen myöhemmin luvussa 6.2.3.  

 

Naisten ulkonäköön liittyvä keskustelu näkyi muun muassa hiusten ja meikin 

kommentoimisena, mutta myös iän merkityksen tuomisena esille. Naisten kas-

vojen piirteitä sekä vartaloita kommentoitiin jonkun verran, mutta pääpaino oli 
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lähinnä yleisesti naisten ulkoisessa olemuksessa ja etenkin vaatetuksessa, jota 

käsiteltiin edellisessä luvussa. Ulkonäköön liittyvän kommentoinnin vähäisyys 

on mielenkiintoista, ja syyt siihen saattavat olla moninaiset. Pukeutuminen on 

jossain määrin tytöille helpommin lähestyttävä kokonaisuus, sillä siihen he kiin-

nittävät huomiota muussakin mediassa sekä yleisesti arjessa. Ulkonäön merki-

tystä tai siihen liittyvän seksualisoituneen lähestymistavan esille nostamista 

saattaa olla vaikea analysoida, jos asiaa ei ole aikaisemmin ajatellut. Tytöille 

näytetyt visuaalisen mediakulttuurin materiaalit vastaavat kuvastoa, johon he 

törmäävät päivittäin, mutta kuvia tuskin tulee tulkittua tai analysoitua yhtä tar-

kasti kuin haastattelutilanteessa. Lisäksi virikeaineiston kuvissa pukeutuminen 

tai vähäpukeisuus olivat keskeisiä, Nicki Minajin värikkäiden luomusten ja In-

stagram-kuvan paidattomuuden kautta. Vaikka eroja pukeutumisen ja ulkonäön 

kommentoinnissa olikin, löytyy myös ulkonäköön liittyvästä keskustelusta mie-

lenkiintoisia ja merkityksellisiä huomioita mediakulttuurin naiskuvasta.  

 

Nicki Minajin musiikkivideon kohdalla ulkonäön kommentointi keskittyi tyttöjen 

keskusteluissa lähinnä artistin meikkeihin ja hiuksiin. Etenkin Minajin hiuksia, 

niiden erikoisuutta ja näyttävyyttä, kommentointiin. Kommentointi oli tässä kui-

tenkin sekä positiivista että negatiivista ryhmästä riippuen. Osa tytöistä toi esille 

värikkäät hiukset outoutena ja huomionhakuisuutena, osa taas artistille sopiva-

na, hauskoina ja jopa kadehdittavina.  

 
H: Mikä jäi erityisesti mieleen? 
Kia: Vihreet hiukset 
Kiira: Ja ne jotkut toisetki aika hienot hiukset 

 

Tytöt huomioivat Nicki Minajin ulkonäön kommentoimisessa myös artistin mei-

kin ja meikkauksen. Sen nähtiin vahvistavan artistille tyypillistä imagoa sekä 

luovan muokatun mielikuvan artistin ulkoisesta olemuksesta. 

 
Lilli: Aika paljon meikkii 
Laura: Ja sit toi iho on ihan tollai silee tai silleen 
Lilli: Ja sit varmaa ne hiukset 

 

Ryhmän 1 tytöt suhtauttivat selkeästi ryhmistä positiivisimmin Nicki Minajin ul-

konäköön. He löysivät musiikkivideosta paljon omasta mielestään mielekkäitä ja 
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kivalta näyttäviä asioita. Nicki Minajin ulkoinen olemus on heidän mielestään vä-

rikäs ja artistille sopiva. Siiri sanoi jopa suoraan pitävänsä artistia kauniina.  

 
Siiri: Mun mielest se on oikeestaan ihan sika kaunis 
 

Ryhmistä ainoastaan 5 kommentoi artistin ja hänen videollaan esiintyvien tans-

sijoiden vartaloa. Essin mielestä artistilla ja muilla videolla esiintyvillä henkilöillä 

on hyvät vartalonmuodot, sekä heidän vartalonsa voidaan nähdä jopa kadehdit-

tavan täydellisinä. Essi mainitsee kuitenkin myös, että se mitä videolla näyte-

tään, ei välttämättä ole kovin realistista, vaan rahalla ja erilaisilla tehokeinolla 

video ja siinä esiintyvät ihmiset on saatu näyttämään siltä, miltä on haluttu. 
 
Essi: Kaikki ne on niiku täydellisii, tai no ei nyt täydellisii silleen 
mut niiku et tosi hyvät muodot siin tai et se ei oo aina kovin rea-
listista jos kaikki siin on niiku rahaa ja mitä nyt siel kaikki niiku ja 
et se vaa jää ylipäätään mieleen 

 

Instagram-kuvan kohdalla ulkonäön kommentointi oli vähäisempää. Tytön ulko-

näkö ja vartalo nähtiin lähinnä asioina, joita tämä halusi vähäpukeisuudellaan 

esitellä. Essi esimerkiksi ilmaisi suoraan, että kuvalla tyttö pyrkii näyttämään 

omaa vartaloaan.  

 
Elisa: Öö no tää on aika sellanen, tollai heruttaa 
Essi: Tai sillee et haluu esitellä omaa vartaloaan tai ihan en mä 
tiiä silleen 

 

Instagram-kuvan kohdalla keskusteluissa nousi esille myös kuvassa olevan ty-

tön ikä. Ikä vaikuttaa siihen, kuinka tytöt paljastavaan kuvaan suhtaudutaan. Mi-

tä nuoremmasta tytöstä olisi kyse, sitä epäilyttävämpi kyseisenlainen kuva olisi. 

Instagram-kuvassa oleva tyttö olikin haastateltujen mielestä heitä jonkun verran 

vanhempi. Tytöt ilmaisivat, että kuvalla ja ulkoisella olemuksellaan kuvan tyttö 

yrittää antaa itsestään oikeaa ikäänsä vanhemman ja kypsemmän kuvan. Tyttö-

jen ajatuksissa vähäpukeisuus ja seksuaalisesti provosoiva esiintymien on sel-

keästi siis tyypillisempää ja hyväksyttävämpää heitä vanhemmalle henkilölle. 

Vänskän (2015, 65) mukaan kuvissa esiintyvän henkilön ikä yleensä vaikuttaa-

kin siihen, kuinka kuvaa tulkitsemme. Koska lapset ja lapsuus on totuttu näke-

mään viattomina, paheksumme helposti kuvastoa, jossa lapset on esitetty tästä 
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poikkeavassa roolissa. Näin ollen vähäpukeinen kuva nuoresta tytöstä saattaa 

herättää tuomitsevia reaktioita. 

 
Linda: Must tuntuu et se on ehkä vähän vanhempi ku me 
 
Siiri: Nii ja just toi saataa olla sillee et haluu näyttää just et mä 
oon tois kaunis ja ehk vähän sillee haluu huomioo ja tällee, mä 
toivon et toi ei oo mikää 12-vuotias, must toi ehkä vähän niiku 
liikaa sillee et voi niiku laittaa kuvii ittestään mut ei ehkä niiku 

 

Kuten Instagram-kuvan kohdalla on havaittavissa, seksualisoitunut kuvasto ei 

koske pelkästään julkista tuotettua mediakulttuuria, vaan myös yksityisten hen-

kilöiden, jopa nuorten tyttöjen vapaavalintaista itsensä objektisointia ja esineel-

listämistä. (Tolman 2012, 746). Helposti yksityisten henkilöiden esiintyminen 

seksualisoituneesti sekä itsensä objektisoiminen nähdään tuomittavampana 

kuin tuotetut mediakulttuurin kuvastot. Tämä oli nähtävissä tyttöjen keskuste-

luista, joissa asenteet Instagram-kuvaa kohtaan olivat selkeästi tuomitsevam-

mat kuin julkisuuden henkilön seksuaalisesti virittynyttä musiikkivideota koh-

taan. Nicki Minajin esiintymistä pidettiin jopa yleisenä ja musiikkivideoille tyypil-

lisenä. 

 

6.1.3 Toiminta 
 

Toiminnalla tarkoitettaan virikeaineistossa esiintyneiden naisten toimintaa ja sen 

yhteyttä seksualisoivan naiskuvan luomiseen. Sekä Youtube- että Instagram-

kuvaston pohjalta tytöt toivat esille huomioita naisten liikkeistä ja asennoista, 

jotka heidän mielestään ovat seksualisoituneesti tarkoituksenhakuisia. Nicki Mi-

najin musiikkivideossa huomiota kiinnitettiin etenkin tansseihin. Myös Insta-

gram-kuvan kohdalla tytöt näkivät, että tytön asento ja ilme vaikuttivat osaltaan 

siihen, mitä tämä kuvallaan halusi viestiä. Keskeistä on, että pelkästään se, mil-

tä naiset median kuvissa näyttävät, ei vielä välttämättä viesti seksualisoitunei-

suudesta, vaan kuvan välittämään viestiin vaikuttavat myös toiminta ja liikkeet, 

jotka tukevat ja mahdollisesti korostavat kuvan sanomaa (Nikunen, Paasonen & 

Saarenmaa 2005).  
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Siiri: Sillee niiku hieno video, mut ehkä vähän outo 
H: Mitä siin oli outoo? 
Suvi: No ehkä just ne tanssit 
Siiri: Nii ja sit joteki se ku ne oli siel pinkis vedes ja en mä tiiä 

 

Haastattelun 1 tytöt kertoivat, että olivat nähneet Nicki Minajin videon aikai-

semminkin paljon nuorempana ja ilmaisivat, kuinka eri tavalla sen näkee ja 

ymmärtää nyt vanhempana. Tytöt kokivat haastavaksi kuitenkin selittää, kuinka 

tämä eri tavalla kokeminen ilmenee ja mitä musiikkivideossa nyt näkee ja ym-

märtää eri tavoin. Tyttöjen keskustelusta onkin pääteltävissä, että nuorempana 

huomio oli lähinnä viattomammissa asioissa, kuten pinkissä värissä ja haus-

koissa yksityiskohdissa. Tytöt kertoivat nyt ymmärtävänsä kappaleen sanat pa-

remmin, ja videossa näkyvä pukeutuminen sekä tanssi nähtiin aikaisempaan 

verrattuna seksualisoituneemmasta näkökulmasta. Tämä esitettiin hieman kier-

rellen Suvin käyttäessä ilmausta: ”Vähän sellasii”. Iän karttuessa tytöt kokevat 

kuitenkin ymmärtävänsä paremmin videon mahdollisia tarkoitusperiä ja sitä, mi-

tä siinä käytetyillä visuaalisilla keinoilla pyritään viestimään.  
 
Suvi: Ennen ei ehkä ajatellu niit tansseja nii 
H: Mitä te ajattelette nyt niistä tansseista? 
Suvi: No ne oli vähän sellasii 
Siiri: Nii 

 

Nicki Minajin musiikkivideossa huomiota herätti pukeutumisen lisäksi selkeästi 

eniten tanssit ja liikkeet, joita artisti sekä hänen taustatanssijansa esittivät. 

Kaikki ryhmät nostivat esille tanssin yhtenä keinona olla provosoiva ja saada 

huomiota. Suurin osa tytöistä ei tarkemmin ilmaissut mikä tansseissa oli seksu-

aalisesti provosoivaa, mutta Elisa esimerkiksi kuvaili tanssityyliä termillä twerk-

kaus. Twerkkaukseen kuuluu takapuolen heiluttamista seksuaalisesti provosoi-

vasti, ja Nicki Minaj onkin tunnettu kyseisen tyylin toteutuksesta. Twerkkaus on 

suhteellisen uusi ilmiö musiikkivideoiden maailmassa, mutta se on saavuttanut 

nopeasti näyttävän aseman esimerkiksi twerkkaus kisojen kautta. Twerkkauk-

sessa olennaisessa osassa ovat pienet, takapuolen paljastavat housut, jotta 

liikkeet ovat helposti nähtävissä. Kyseisen tanssityylin voidaan nähdä olennai-

sesti edustavan ja kuvaavan Nicki Minajin esiintymistä sekä selittävän tyttöjen 

näkemyksiä videon tanssien seksualisoituneisuudesta.  
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Essi: No ne on tosi vähis vaatteis ja ne tanssii siin sillai 
Elisa: Twerkkaa 
Essi: Nii tanssii sillai ja tai tälläsii 
H: Mikä tossa musiikkivideossa ku nyt mietitte nii mikä siinä jäi 
teille päällimmäiseks mieleen? 
Elisa: Varmaa ku se tanssi 
Essi: Se on nii…  

 

Myös Instagram-kuvan kohdalla tytöt kiinnittivät jossain määrin huomiota ku-

vassa olevan tytön toimintaan ja asentoon. Asennon nähtiin korostavan tytön 

tavoittelemaa viettelevää ja huomiota herättävää vaikutelmaa. Vaikka paidatto-

muus oli kuvassa selkeästi häiritsevin ominaisuus, oli toiminnalla sekä asennol-

la myös osuutensa kuvan välittämässä viestissä.  
 
H: Mikä tossa on niiku liikaa? 
Siiri: Sillä ei oo paitaa 
Sini: Ja sit se pitää tollee epämukavasti hiuksista 
Siiri: Et se koittaa olla tolleen ihan rentona, mut tosta huomaa et 
se on sillee (matkii asentoa) 
 
Elisa: Toi kuvakulma ja silleen 
Essi: Et varmasti niiku näkyy kaikki 

 

Haastattelu 1 tyttöjen mukaan asento esimerkiksi korostaa tytön vähäpukeisuut-

ta vaikuttaen näin kuvan välittämään viestiin ja sen tulkintaan. Sini ilmaisee, 

kuinka tyttö pitää epämukavan näköisesti kiinni hiuksistaan, jota Siiri täydentää 

huomauttamalla, kuinka tyttö yrittää olla rentona ja luonnollisena, mutta kuiten-

kin asento on päinvastainen. Asennon merkitys kuvan tulkinnan kannalta on siis 

olennainen ja tässä tapauksessa se esimerkiksi vahvistaa kuvan seksualisoitu-

nutta mielikuvaa. Elisa nostaa esille myös kuvakulman merkityksen, joka yh-

dessä asennon kanssa mahdollistaa sen, että kuva paljastaa mahdollisimman 

paljon tytön vartalosta. 

 

6.1.4 Tavoitteet ja pyrkimykset kuvien takana 
 

Kuvia ja videoita analysoitaessa on olennaista miettiä, mitkä motiivit ja pyrki-

mykset kuvan taustalla vaikuttavat. Etenkin seksualisoituneen kuvaston kohdal-

la on syytä miettiä, miksi kuvan on otettu ja mitä sillä tavoitellaan. (Mäkiranta 

2010.) Tytöt mainitsivatkin monia seikkoja, joiden näkivät olevat syinä musiikki-

videon ja Instagram-kuvan kaltaisiin lähestymistapoihin ja niiden esittämiin 
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naiskuviin. Keskeisimpinä kuvien taustalla vaikuttavina motiiveina nousivat tyttö-

jen keskusteluista esille huomio ja julkisuus. Huomion ja huomiohakuisuuden 

voidaan nähdä kuvaavan yläkäsitteinä montaa erilaista tyttöjen mainitsemaa ta-

voitetta, joita seuraavaksi esittelen.  

 

Nicki Minajin musiikkivideon kohdalla tytöt kokivat, että videollaan artisti pyrkii 

saamaan huomiota pääsääntöisesti erilaisuuden ja omaperäisyyden kautta. Tä-

tä tytöt eivät nähneet pelkästään negatiivisena asiana vaan toivat ilmi uskovan-

sa, että erottuvalla tyylillä artisti pystyy saamaan tarvittua huomiota ja julkisuutta 

videolle. Etenkin ryhmän 1 tytöt kehuivat videota sen omaperäisyydestä ja il-

maisivat, että Nicki Minaj ei välttämättä edes välitä siitä, mitä muut hänen vide-

ostaan ajattelevat, vaan toteuttaa itseään videoissaan juuri haluamallaan taval-

la.  
 
H: Mikä on sen videon tarkotus? 
Sini: No just et se saa huomioo ku se on erilainen 
Siiri: Tai sillee myös et se saa niiku, et se kiinnittää huomion, 
koska se on just erilainen ja sellanen ku se niiku haluu sen ole-
van 
Suvi: Se haluu niiku erottuu joukosta, se ei haluu olla niiku kaik-
ki muut ja tehä niiku samaa 
Siiri: Nii ja se varmaa haluu tehä niiku sellasii videoit, jotka sen 
mielest on hauskoi tai must tuntuu et se ois niiku ihan sika 
hauska olla tekemäs tollast videoo. Se tekee sen mielest haus-
koi ja omanlaisia 

 

Toisaalta esimerkiksi Jade epäili, että Minaj ei lainkaan välittäisi julkisuuskuvas-

ta. Myös Jasmin arveli, että artisti tuskin pukeutuu kotonaan musiikkivideoiden 

vaatetusta vastaavalla tavalla, johon Jade jatkoi pohdintaansa toteamalla, kuin-

ka artistin todennäköisenä tavoitteena loppujen lopuksi on ”kerjätä” huomiota. 

Jenna oli Jaden kanssa samaa mieltä ja lisäsi Minajin tavoittelevan huomiota 

etenkin uskaliailla ja rohkeilla vaatteilla. 
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Julia: Se ei vaan välitä mitä muut ajattelee siitä, se haluu tehä 
silleen miten se ite haluu 
Jade: Mut onkohan se vaan silleen et se vaan julkisuudessa on 
silleen et enemmän niiku et kaikki muistais sen tai vaa 
Jasmin: No en mä usko se omassa kotonaan ois tolleen 
Jade: Tuntuu et ei se silleen aattele, et mä oon vaan tällänen 
ihminen ja kaikkien pitää vaa hyväksyy mut, vaan et se vaan oi-
keesti haluu sillä niiku kerjätä... 
Jenna: Se haluu silleen julkisuuteen ja kerjää sitä huomioo ja et 
kaikki miettii et oho toi uskaltaa pitää tollastki 

 

Myös muut ryhmät olivat selkeästi yksimielisiä siitä, että videollaan Nicki Minaj 

nimenomaan haluaa huomiota niin artistina kuin julkisuuden henkilönäkin. Vide-

olla artisti pyrkii saamaan katsojia sekä esiintymään mieleenpainuvalla tavalla. 

Seksi ja seksuaalisuus ovatkin tyypillisiä musiikkivideoiden mainoskeinoja, joilla 

artistille pyritään saamaan huomiota ja julkisuutta (Levin & Kilbourne 2008). Ty-

töt ilmaisivatkin, kuinka musiikkivideoita pyritään usein myymään sekä mainos-

tamaan seksuaalisesti provosoivilla keinoilla.  

 

Osa ryhmistä nosti esille myös iän ja sukupuolen merkityksen huomion tavoitte-

lussa. Videon provosoivalla pukeutumisella ja tanssilla pyritään tyttöjen mielestä 

etenkin miespuolisten katsojien huomion tavoitteluun. Ryhmän 3 tytöt pohtivat 

sukupuolen merkityksen lisäksi myös iän vaikutusta. Pelkkä sukupuoli ei välttä-

mättä vielä toimi kriteerinä videon kohderyhmälle, vaan myös iällä on merkityk-

sensä. Kiira esimerkiksi esittää, kuinka video saattaisi kiinnittää etenkin saman-

ikäisten poikien huomion, johon Kaisa lisää huomion lisääntyvän todennäköi-

syyden vähän vanhempien kohdalla. Vähäpukeisuus on kuitenkin ominaisuus, 

jonka tytöt näkevät kiinnittävän etenkin miesten huomion. Tämä mukailee Kyrö-

län (2006) ajatuksia siitä, kuinka miesten ajatellaan näkevän seksualisoituneis-

sa kuvastoissa esiintyvät naiset halujen ja toiveiden kohteena.   
 

Laura: Ehkä se haluu niiku miesten huomioo tollasel videolla.  
H: Millä tavoin se hakee sitä? 
Laura: Silleen et sil on vähii vaatteita 
 
Kia: Tuskin se jonkun pikkupojan mielenkiinnon herättää 
Kiira: Mut ehkä jonkun meijän ikäsen pojan (Kesti hetki että sai 
ilmaistua asian ja vähän kikattelua perään) 
Kaisa: Tai jonkun vanhemman 
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Ainoastaan ryhmä 4 mainitsi Instagram-kuvan kohdalla sukupuolen merkityk-

sen. Linda totesi, että kuvallaan tyttö saattaa pyrkiä etenkin miesten tai poikien 

huomion saavuttamiseen. Muut ryhmät puhuivat huomiosta ja julkisuudesta 

yleisemmällä tasolla kiinnittämättä sen enempää huomiota katsojan ikään tai 

sukupuoleen. 

 
Linda: Ehkä se on ajatellu et pojat saattaa kiinnostuu siitä 
Laura: Haluu saada ehkä huomiota 
Lilli: Ja enemmän seuraajia tai jotain 
Linda: No et kaikki näkis sen 

 

Kaikki haastatteluryhmät olivat yksimielisiä siitä, mitä Instagram-kuvan tyttö ta-

voittelee: itsensä esille tuomista kauniina ja hyvännäköisenä, positiivisen huo-

mion toivossa. Instagram-kuvan kohdalla korostuukin katseen ja katsomisen 

merkitys, jonka Jenna ilmaisi esittämällä, että kuvallaan tyttö haluaa tavoittaa 

ihmisten katsekontaktin ja tätä kautta esitellä itseään. Kuvilla pyritäänkin usein 

katseiden saavuttamiseen ja suuntaamiseen. Kuvan ottaja tavoittelee asetel-

mallaan visuaalisesta kulttuuristaan havaitsemiaan keinoja. (Rossi 2003.) Tytöt 

tunnistivat Instagram-kuvan kohdalla, kuinka kuvan ottaja on pyrkinyt suuntaa-

maan katsojan huomion ulkonäköönsä ja vartaloonsa. 

 
H: No tota mitä te luulette, että tää tyttö on ajatellu kun se on ot-
tanu tän kuvan? 
Jenna: Se on varmaan halunnu… 
Jade: Et kaikki ajattelee et mä oon kaunis, tai en mä tiiä 
Julia: Silleen hyvännäkönen tai silleen 
Jade: Tai se varmaan haluu et kaikki kommentoi tai silleen et 
kaunis tai jotain 
H: No mihin te uskotte et se pyrkii tällä kuvalla? 
Jenna: Julkisuuteen 
Jade: En mä tiiä ehkä silleen niiku et 
Jenna: Ihmisten katsekontaktiin, silleen et se niiku huomataan 
et täs on nyt tällänen kuva ja tää tyyppi on tällänen 

 

Vaikka huomionhakuisuus olikin selkeästi tyttöjen mielestä suurin motiivi Insta-

gram-kuvalle, pohti ryhmä 3 myös tytön persoonan merkitystä. Heidän näke-

myksensä mukaan tytön itsetunnolla saattaa olla vaikutuksensa kuvan motiivei-

hin. Tyttö saattaa olla niin itsevarma, että hän ei välitä lainkaan, minkälainen 

käsitys muille tulee kuvasta, vaan hän on julkaissut sen pelkästään siitä syystä, 

että se miellyttää häntä itseään. Toisaalta tyttö saattaa olla hyvin epävarma ja 

pyrkiä kuvalla kohottamaan itsetuntoaan mahdollisen positiivisen palautteen toi-
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vossa. Tytöt toivat myös esille, että tyttö saattaa koulussa olla esimerkiksi epä-

suosittu, ja paljastavalla kuvallaan hän mahdollisesti pyrkii koulukavereidensa 

tietoisuuteen ja suosioon. Myös Tervo-Hiltulan (2011) mukaan internet tarjoaa 

käyttäjälleen mahdollisuuden haluamansa mielikuvan luomiseen. Ujo ja vaikka-

pa koulussa sosiaalisesti näkymätön henkilö voi sosiaalisen median kautta saa-

da huomiota ja näkyvyyttä. Kuten Kiira ilmaisi, voi olla, että Instagram-kuvan 

laittanut tyttö haluaa kuvallaan saada huomiota, jota ei välttämättä arjessa muu-

ten saa.  

 
H: Mitä luulette et tää tyttö on ajatellu ku se on ottanu tän ku-
van? 
Kia: Et se näyttää hyvältä, se haluu et muutki näkee sen 
Kiira: Et muutki näkis jos se ajattelee et se näyttää tosi hyvältä 
nii sit se ajattelee et muutki näkis sen ja sais jotain mainetta et 
jos ois vaik tyylii koulussa vähän sellanen erakko-tyyppi jost ku-
kaa ei oikein tiedä mitään ja sit jos haluu et muutki tietää siit jo-
tain nii sit laittaa tollasen kuvan 

 

Instagram-kuvan kohdalla keskusteltiin paljon kuvan julkisuudesta. Koska ky-

seessä oli julkisessa profiilissa oleva kuva, näkyi tämä tyttöjen mielestä kuvan 

mahdollisissa tarkoitusperissä. Kuvalla ei pyritty tyttöjen mielestä saamaan 

huomiota pelkästään tutuilta vaan myös tuntemattomilta. Vastaavilla kuvilla pyri-

tään tyttöjen mielestä julkisuuden ja seuraajien tavoitteluun. Useampi ryhmä 

toikin esille, että kuvalla tyttö pyrkii paitsi katsekontaktiin myös houkuttelemaan 

ihmisten kommentointeja. Tytön nähtiin hakevan positiivissävytteistä kommen-

tointia ja ystäväpiirin ulkopuolelta tulevaa ulkonäköön kohdistuvaa huomiota ja 

kiinnostusta. Tämä ulkonäköön kohdistuvan huomion tavoittelu on seurausta 

julkisen mediakulttuurin vaikutuksesta yksityisten ihmisten toimintaan. Sosiaali-

nen media mahdollistaa muualla mediassa nähdyn seksualisoituneen kuvaston 

matkimisen ja itsensä objektisoinnin. Vähissä vaatteissa oleminen sekä paljas-

tavuus ovat muualta mediasta sekä etenkin julkisuuden henkilöiden kuvista 

matkittuja keinoja, joiden kautta kuvan julkaisija uskoo saavansa haluttua huo-

miota ja ihailua (Levin & Kilbourne 2008, 144). Kuten Kaisakin ilmaisee, kuvien 

kautta haetaan varmistusta omalle ulkonäölle ja viehätysvoimalle, jonka esittä-

miseen ollaan saatu mallia muualta mediakulttuurista.  
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Kia: Se haluu et muutki kommentoi oi ihana 
Kaisa: Ehkä se haluu niinku tietää et milt se näyttää muiden 
mielestä 

 

Ryhmä 5 toi esille hieman muista ryhmistä poikkeavan näkökulman siihen, mikä 

Instagram-kuvan tytön motiivina saattaisi olla. Koska kuvan tytöllä on urheilulli-

set vaatteet päällä, on tyttöjen mielestä mahdollista, että tämä saattaa myös 

esitellä urheilullista elämäntyyliään sekä mahdollisen kuntoilun tuloksia. Tämä 

”fitness-elämäntyylin” esittely saattaa olla syynä kyseiselle kuvalle, mutta myös 

tässä tapauksessa kuvan perimmäisenä tavoitteena on tyttöjen mukaan huomi-

on ja imartelevien kommenttien kerääminen.  
 
Essi: Ja just sillee esitellä itteään et en mä tiiä jos siin ois vaik 
ollu joku sellanen et sil on alkanu joku fitness-elämäntyyli ja se 
on niiku päässy eteenpäin siin ja sit haluu niiku näyttää sen tai 
jotain tälläst  

 

Huomion ja julkisuuden tavoitteluun liittyy myös maineen rakentumisen merki-

tys. Maine syntyy tekojen kautta ja esimerkiksi seksuaalisesti provosoivilla kuvil-

la saattaa saada ”huonon” maineen. Toisaalta taas Instagram-kuvan ja YouTu-

be-videon kaltaisella esiintymisellä pyritään tarkoitushakuisesti saamaan suo-

siota ja huomiota. Esimerkiksi pukeutumisella ja asennoilla voidaan vaikuttaa 

siihen, minkälaisen maineen itsestään luo. (Aaltonen 2011.) Essi esittääkin, 

kuinka esiintymällä virikeaineistoa vastaavassa kuvassa voisi saavuttaa tietyn-

laisen maineen. Toisaalta kuvan julkaisun vaikutuksessa maineeseen on eroa, 

mikäli esiintyjä on tunnettu. Julkisuuden henkilön julkaisema kuvamateriaali on 

Essin mielestä helpompi hyväksyä. Jos tavallinen ihminen julkaisisi vastaavaa, 

olisivat reaktiot todennäköisesti tuomitsevampia sekä paheksuvampia. 

 
Essi: No en mä välttämät haluis tehä tollasta videoo ite, et mä 
oon siin jossain alusvaatteil ja tanssin jotain pojille ja tällein nii 
en mä välttämät haluis tehä mut sillee et jos se haluu nii siitä 
vaa, tai sillee en mä tiiä mulle tulis vähän sellanen et mä en nii-
ku tai siis silleen et toi on julkisuuden henkilö ja siit tiedetään ai-
ka paljon, et jos nyt vaa tekis nii siit sais ehkä vähän sellasen 
oudon maineen tollasest, et jos joku päättäis tehä tollasen vide-
on  

 

Julkisuuden ja huomion tavoittelu korostuivat siis selkeästi visuaalisen me-

diakulttuurin kuvien motiiveista keskusteltaessa. Vaikka tyttöjen kommenteista 
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ja keskusteluista on havaittavissa, että huomionhakuisuus on heidän mielestään 

jossain määrin paheksuttava tavoite, on se myös hyvin yleinen motiivi etenkin 

sosiaaliseen mediaan laitettavien kuvien taustalla. Voidaankin nähdä, että kai-

kella kuvamateriaalilla, jota internetissä julkaistaan, on tavoitteena katsojien ja 

julkisuuden saavuttaminen. (Tervo-Hiltula 2011, 259.) Tytöt pystyivätkin näke-

mään tämän virikeaineistojen sekä yleisesti mediakulttuurin kohdalla, mutta 

oman toiminnan kohdalla huomion tavoittelua on vaikeampi nähdä. Tytöt kertoi-

vat miettivänsä tarkoin, mitä kuvia he sosiaaliseen mediaan julkaisevat. Kuvia 

julkaistaessa ajatellaan kuitenkin pääsääntöisesti sitä, että ne ovat omasta mie-

lestä kivoja ja onnistuneita. Osalle tytöistä katsojien mielipiteillä ei ole niinkään 

väliä. Tämä sisältää tietynlaisen ristiriidan, johon paneudun tarkemmin seuraa-

vassa luvussa, jossa analysoin median vaikutusta tyttöjen minäkuvaan.  
 

6.2 Mediakulttuurin vaikutus tyttöjen minäkuvaan 
 

Kuudesluokkalaisten tyttöjen haastatteluissa ilmeni, että mediakulttuuri vaikut-

taa myös jossain määrin nuorten minäkuvaan ja identiteettiin. Keskusteluista oli 

havaittavissa, kuinka vaikeaa tyttöjen itsensä on kuitenkin tunnistaa ja tunnus-

taa median todellista vaikutusta omiin käsityksiin esimerkiksi ulkonäöstä ja 

myöntää, että media mahdollisesti asettaisi paineita sille, minkälainen pitäisi ol-

la. Tarkemmin haastatteluita analysoidessani havaitsin kuitenkin median selke-

än vaikutuksen haastateltavien minäkuvaan sekä etenkin näkemyksiin pukeu-

tumisesta ja ulkonäöstä. Media vaikuttaa esimerkiksi nuorten kuluttamisen, vaa-

tetyyliin, kehonkuvaan ja terveellisten elämäntapojen ihannointiin. Minäkuvan ja 

identiteetin rakennuksessa mediakulttuurin maailmassa on olennaisessa osas-

sa myös sosiaaliseen mediaan liittyvä tasapainoilu julkisuuden ja yksityisyyden 

välillä. Median kautta tuleva ulkonäköön kohdistuva palaute ja mahdolliset riskit 

vaikuttavat siihen, miten media voi sekä voimaannuttaa että hajottaa itsetuntoa. 

 

6.2.1 Julkisuus ja yksityisyys 
 

Tyttöjen haastatteluissa keskusteltiin paljon julkisuuden ja yksityisyyden merki-

tyksestä. Sosiaaliseen mediaan liittyvä julkisuus vaikuttaa merkittävästi siihen, 

mitä sen parissa voi ja mitä ei voi tehdä. Tytöt ilmaisivat moneen otteeseen viri-
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kekuvia katsellessaan, että eivät esimerkiksi itse ottaisi vastaavanlaisia kuvia tai 

ainakaan julkaisisi niitä julkisessa profiilissa. Kaikilla tytöillä Instagramissa oleva 

profiili on esimerkiksi yksityinen, ja he haluavat pitää tietonsa ja osa jopa ulko-

näkönsä mahdollisimman yksityisenä. Vaikka monet pyrkivät sosiaalisen medi-

an kautta julkisuuteen näkivät etenkin ryhmän 3 tytöt julkisuuden enemmänkin 

riskinä ja ikävien kokemusten mahdollistajana. Kia toi esille mahdollisuuden 

tunnistettavuuteen ja yksityisyyden häirintään, mikäli sosiaalisen median kautta 

saisi julkisuutta. Tämän hän näkee jopa pelottavana ja uhkaavana. 
 
Kia: Must se ois vähän jotenki pelottavaa et kaikki jotenki näkis 
et mitä mä niiku tai koko maailma vois nähä et mitä mä oon sin-
ne pistäny ois se vähän jotenki pelottavaa, ja sit mä en ainakaa 
haluis et joku tunnistais mut kadulla ku jotkut ne kuuluisimmat 
nii niitähän mennä pyytää yhteiskuviin kadulla jos ne tulee vas-
taan, sitä mä en ainakaan haluis 

 

Ryhmä 2 toi julkiseen profiiliin liittyvistä riskeistä esille etenkin sen, kuinka hel-

posti kuvat voivat lähteä leviämään. Julkisen profiilin kautta kuvan näkee hyvin-

kin moni ihminen, ja kuvan mahdollinen laajempi leviäminen on täysin ulkopuo-

listen käsissä. Keskusteltaessa tarkemmin Instagram-kuvasta saman ryhmän 

tytöt pohtivat myös sitä, kuinka kuvassa oleva tyttö tuskin esiintyisi yhtä vähissä 

vaatteissa esimerkiksi koulussa. Sosiaalinen media luo tietynlaisen illuusion sii-

tä, kuinka moni kuvaa katsoo ja mitä kuvasta mahdollisesti ajatellaan (Paaso-

nen 2006). Kuvan laittanut tyttö ei nimittäin näe katsojan reaktioita eikä katsoji-

en todellista määrää. Tästä johtuen kynnys paljastavissa vaatteissa esiintymi-

seen on huomattavasti matalampi sosiaalisessa mediassa kuin todellisessa 

elämässä.  

 
Jade: Nii tää on vähän sama et sä menisit kouluun tolleen, kos-
ka toi on julkinen 
Jenna: Nii tos on et enemmän ihmiset näkee sen ku koulussa 
Jade: Nii koska siinhän se ois vähän niiku jos sä menisit kou-
luun tollein nii kaikkihan näkee nyt sut tollasena, ei se varmaan 
mee kouluun tolleen 
Jenna: Nii ja sit kaikkii voi olla silleen vou, niiku et miks sä tuut 
tänne ilman paitaa, mut sit ei kukaan uskalla kommentoida tos-
sa et miks ihmeessä niiku kun laitat tänne kuvan, jossa sä oot 
ilman paitaa et mikä ihme sul viiraa päässä 
Julia: Nii ja sit se on tolleen varmaan paljon helpompaa 
Jenna: Nii koska sä et niiku varsinaisesti näytä kellekään vaan 
sä vaan julkaset sen sinne ja sä et välttämät ees nää 
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Toisaalta tytöt toivat myös esille, kuinka kuvan laittaminen on jokaisen oma va-

linta ja jokainen julkaisee itsestään juuri sellaisia kuvia, kuin haluaa. Etenkin 

ryhmä 5 korosti tätä omavalintaisuutta kuvien julkaisussa. Heidän mukaansa 

kukaan muu kuin kuvan ottaja itse ei voi vaikuttaa siihen, mitä tai minkälaisia 

kuvia sosiaalisessa mediassa julkaisee. Essin mukaan profiilin julkisuudella tai 

yksityisyydellä ei esimerkiksi hänen kohdallaan ole loppujen lopuksi vaikutusta 

siihen, minkälaisia kuvia itsestään laittaa esille. Yksityisyydestä huolimatta pro-

fiilissa ei nimittäin julkaise kuvia, jotka olisivat liian paljastavia tai joita ei voisi 

näyttää omille vanhemmille. Sosiaalisen median luonteesta johtuen kuva voi 

nimittäin aina lähteä leviämään ja saavuttaa useampia katsojia kuin ne, joille 

sen on alun perin tarkoittanut.  

 
Essi: Periaattees kuka vaan voi nähä sen ja kuka vaan voi kat-
too, se ois must jotenki tosi inhottavaa et kuka vaa vois nähä 
periaattees mun kuvan, et se ois ehkä eri asia jos mä oisi joku 
YouTube-tähti tai jotain, et ehkä mä oisin sit julkinen niiku et en 
mä varmaan, no tottakai jos sä oot yksityinen nii joku muuhan 
voi vaa laittaa sun kuvan eteenpäin, mut sillee en mä välttämät, 
mut toisaalta en mä laita nettii mitää sil perusteel et mä oon yk-
sityinen sillee käyttäjä, en tiiä 
 

Myös ryhmä 4 puhui oman päätäntävallan merkityksestä Instagram-kuvasta 

keskusteltaessa. Tyttöjen mielestä se, mitä itsestään julkaisee, on lopulta kuvan 

laittajan oma valinta. Tähän päätökseen saattavat toki vaikuttaa käsitykset siitä, 

kuka kuvan näkee, mitkä kuvan motiivit ovat sekä mitä kuvallaan haluaa katso-

jille viestiä. Lindan mukaan Instagram-kuvan tyttöä ei kuitenkaan edes välttä-

mättä kiinnosta, mitä muut hänestä ajattelevat, sillä todennäköisesti hän tekee, 

kuten itse näkee parhaaksi.  
 

Linda: Ei sitä varmaa kiinnosta nii paljon 
H: Miks ei? 
Linda: Koska se periaattees niiiku ite tekee sen tai niiku päättää 
et se meikkaa nii paljon ku se haluu et ne ei voi niiku päättää si-
tä 
Laura: Nii ku ei ne oo ees sen mitää perheenjäsenii et ei ne 
tunne edes nii ei ne voi tulla sillee päättämään 

 

On kuitenkin kyseenalaistettavissa, kuinka paljon kuvien julkaisu on omasta 

päätäntävallasta kiinni. Valintoihin nimittäin vaikuttavat myös yleiset mielipiteet 

ja asenteet sekä sosiaaliset suhteet, kuten vaikkapa kaverit. Näiden tahojen 
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vaikutus on usein alitajuista. Myös vanhempien kanssa saatetaan käydä neu-

vottelua siitä, mitä sosiaaliseen mediaan on sopivaa laittaa. Edellä Laura il-

maiseekin, että perheenjäsen saattaa olla ainoa, jolla on vaikutusvaltaa päätök-

sen ja valintojen teossa. Tämän huomion myös Aapola (2002) tuo esille. Nuoret 

elävät ristiriitaista elämänvaihetta aikuisuuden ja lapsuuden välillä, mikä vaatii 

neuvottelua ja keskustelua nuorten ja vanhempien välillä siitä, mikä on sopivaa.  

 

Julkisessa profiiliin liittyvä kommentoinnin merkitys oli myös keskeinen  huomio 

tyttöjen keskusteluissa. Useampi tytöistä mainitsi mahdollisen negatiivisen 

kommentoinnin riskinä: he haluavat suojata itseään kommenteilta pitämällä pro-

fiilinsa yksityisenä. Esimerkiksi ryhmän 1 tytöt pohtivat sitä, kuinka ikävistä 

kommenteista tulee helposti itselle kurja olo. Kommentit saattavat vaikuttaa jopa 

käsityksiin siitä, mitä omasta ulkonäöstään alkaa ajattelemaan. YouTubessa 

tämä kommentointi on tyttöjen mukaan kaikkein voimakkainta ja negatiivissävyt-

teisintä, sillä videopalvelussa käyttäjän ei tarvitse esiintyä omalla nimellään. 

Anonymiteetin suojin ikävien kommenttien kirjoittaminen on helpompaa, koska 

mielipiteitään ei tarvitse ilmaista kasvotusten. Sosiaalisessa mediassa ihmisten 

kommentointi saattaa näin ollen olla hyvinkin loukkaavaa ja ahdistavaa.  

 
Suvi: Ja yks myös, tää on ehkä yks syy minkä takii mä en laita 
kuvii, siel tulee niiku mukan ihan sika paljon, vaikka jotka sanoo 
et sä oot vaikka ruma et ne vaa niiku haluu, ne on tullu sinne 
sillee et ne voi haukkuu sua 
Siiri: Jos olis julkinen 
 

Huomionarvoista edellisessä haastattelukatkelmassa on Siirin lisäys Suvin pu-

heenvuoroon. Ikävien kommenttien määrä lisääntyy profiilin julkisuuden muka-

na. Myös ryhmä 2 keskusteli kommentoinnin merkityksestä, etenkin YouTubes-

sa. He pohtivat laittaisivatko itse videoita YouTubeen, mutta päätyivät lopulta 

siihen, että juurikin ikävien kommenttien vuoksi eivät videoita laittaisi. Kommen-

tit ahdistaisivat ja jossain määrin vaikuttaisivat jopa itsetuntoon.  
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Jade: Nii ja sit jos niiku esim siin täytyy olla silleen aika rohkee, 
koska jos joku vaik kommentoi sinne jotain ja sä et ees tiedä 
kuka se on 
Julia: Nii se kommentoi ehkä jotain, jos se kommentoi jotain 
ikävää nii ei tää oo... 
Jenna: Nii mä katoin joskus esim niiku joittenki vlogaajien Insta-
gramii nii sit mä katoin niit kommentointei nii sitte se on niiku öö 
vaan kommentoidaan sinne kaikil kirosanoil, et hyi ja miten sä 
pystyt käyttää jo ton ikäsen tollast meikkii, et mä en ikin käyttäis 
se pilaa sun ihon ja kaikkii tälläsii nii sehän on niiku sen oma 
asia 
Julia: Mut jos ne on niiku vähän silleen kuuluisampii nii ei niiden 
tarvii välittää niistä 
Jenna: Mut kyl mua, kyl mä ainaki välittäisin ja mä ottaisin sen 
itteeni jos joku kommentois mulle tollein 

 

Mielenkiintoista tässä on Julian ja Jennan sananvaihto katkelman lopussa. 

Kommentteja ja varsinkin negatiivisia kommentteja tulee varmasti sitä enem-

män, mitä tunnetumpi on, mutta Julian mielestä julkisuuden henkilöt tuskin välit-

tävät siitä, mitä heistä sanotaan. Jenna taas ilmaisee, että häntä ikävät kom-

mentit loukkaisivat, oli hän kuuluisa tai ei. Henkilökohtaisesti ja ”tavallisten” ih-

misten kohdalla loukkaavien kommenttien vaikutus itsetuntoon onkin helpom-

min nähtävissä, mutta julkisuuden henkilöiden ajatellaan usein olevan loukkaa-

van palautteen ulottumattomissa.  

 

Ryhmä 3 keskusteli myös ikävien kommenttien vaikutuksesta ja siitä, kuinka 

niiden pelossa sosiaaliseen mediaan ei välttämättä uskalla laittaa kuvia itses-

tään. Kia ja Kiira keskustelivat esimerkiksi siitä, kuinka kommenttien ei saisi an-

taa vaikuttaa omiin ajatuksiin, mutta helposti ne jäävät elämään omassa mie-

lessä.  

 
Kia: En, en mä tiiä ei siit pitäis sillee välittää jos jotkut 
Kiira: Nii et jos joku on sillee et mitä toiki nyt et miks se laittaa 
noit 
Kia: Nii ei sen pitäis mitenkää sillee vaikuttaa mut en mä tiedä 

  

Tyttöjen käymä keskustelu julkisuuden ja yksityisyyden välimaastossa toimimi-

sesta heijastaa Näreen (2002) ajatuksia omien rajojen etsimisestä mediakult-

tuurissa. Oman toiminnan vapaus johtaa siihen, että rajaa julkisuuden ja yksityi-

syyden välillä haetaan jatkuvasti. Tiettyjä normeja tai sääntöjä ei ole, vaan nuo-

ren on itsenäisesti etsittävä ja löydettävä omat rajansa. Toiminnanvapaus sisäl-
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tää kuitenkin riskin rajojen vahingolliselle ylittämiselle. Tästä toimii eräänlaisena 

esimerkkinä tyttöjenkin kertomuksissa näkynyt kuvien julkaisu julkisessa profii-

lissa. Kuva saattaa herättää katsojissa ilkeitä kommentteja ja kerätä toisenlaista 

palautetta ja huomiota, kuin mitä itse on kuvan julkaistessaan lähtenyt tavoitte-

lemaan. Näin tehty valinta saattaa johtaa vahingollisiin vaikutuksiin itsetunnon ja 

minäkuvan kannalta.  

 

6.2.2 Pukeutuminen ja kuluttaminen 
 

Pukeutumisella rakennetaan mediakulttuurin naiskuvaa ja luodaan käsityksiä 

siitä, minkälainen ulkoinen olemus on yhteiskunnassammen ihailtua ja hyväk-

syttyä. Pukeutuminen ja vaatteet heijastavat aina ajankuvaa sekä yhteiskunnan 

kauneusihanteita. (Rossi 2003.) Haastateltavat keskustelivat mediakulttuurin 

vaikutuksesta pukeutumiseen yhtenä minäkuvan rakentumiseen liittyvänä teki-

jänä. Koska vaatteet ja vaatetus olivat teemat, jotka tytöt nostivat esille myös 

mediakulttuurin naiskuvaa kommentoitaessa, on mielekästä analysoida, kuinka 

nähty ja koettu malli vaikuttaa tyttöjen omaan pukeutumiseen.  

 

Haastatteluista kävi selkeästi ilmi, että media ainakin jossain määrin vaikuttaa 

siihen, miten tytöt pukeutuvat. Mediasta haetaan etenkin inspiraatiota ja näke-

myksiä siihen, mikä on juuri tällä hetkellä muodissa. Moni tytöistä mainitsi seu-

raavansa Instagramissa tunnettuja henkilöitä sekä asukokonaisuuksia esittele-

viä sivustoja ottaakseen mallia pukeutumisen suhteen. Sosiaalisessa mediassa 

tulee tyttöjen mukaan usein vastaan kivoja vaatteita tai asusteita, joita ihailee ja 

mahdollisesti jäljittelee.  

 
Suvi: Et sä meet et miten muut pukeutuu ja sä näät et mikä on 
nyt niiku in, en mä mee niiku ostaa tismalleen samaa paitaa ku 
joku muu mut samantapasii 

 
Kaisa: Ei muuten ku vaikka jos seuraa jotain sellast, jossa on 
kivoja kuvia nii sielt saattaa saada sellasia kivoja asuyhdistel-
mäideoita 
Kia: Et mulla onki tollaset farkut ja vähän ton tyylinen paita et 
hei ne näyttäis tosi kivalta yhessä  

 

Inspiraation merkitys oli nähtävissä myös ryhmän 2 keskustelussa. Heidän kes-

kustelustaan oli kuitenkin havaittavissa myös se, että tytöt eivät mieltäneet in-
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spiraation hakemista ja saamista median vaikuttamisen muotona. Jenna ilmaisi 

jopa suoraan, että vaikka hän katsoo erilaisia kuvia ja ihailee näkemiään vaat-

teita ei hän ”vaikuta niillä itseensä”. Kuvista inspiroituminen ja vaatekuvien ihailu 

voidaan kuitenkin nähdä eräänlaisena mediakulttuurin vaikuttamisen keinona. 

Katselemalla median kuvia tyttöjen käsitykset omasta pukeutumisesta muok-

kautuvat jatkuvasti tiedostivat he sitä itse tai eivät. (Laukkanen & Mulari 2011.)  
 
Jenna: Nii ei mulkaa oikeen, mut välil mä katon vaa et tol on to-
si kivat vaatteet tai et tol on tosi kivat niiku hiukset mut en mä 
niiku itteeni niiku ikin vaikuta niillä itteeni 
Julia: Niiku pukeutumises, et jos näkee jotkut tosi kivat nii sit mä 
alan aina välil ettii netistä ja sit mä oon et äiti osta tää ja sit mä 
en ees välttämät tykkää siit ite 
Jade: Mut sit mul on välil sillee et jos ne niiku näyttää niiden 
päällä kivalta voi sit miettii et miltä se näyttäis mun päällä. Mut 
sit välil on vaa sillee at aa vähän ihana, mut ei ees aattele sillee 
mut ei mul silleen hirveesti ainakaa ulkonäön kannalta, pukeu-
tumisest vähän mut silleen 
 

Inspiraation merkitys nousi siis keskeisenä ilmiönä esille pukeutumiseen liitty-

vän keskustelun yhteydessä. Ryhmän 5 mielestä vaatteiden katselu sosiaali-

sesta mediasta sekä erilaisten asukokonaisuuksien ja vaatteiden ihailu on taval-

linen ja jopa positiivinen asia. Emilia ja Elisa keskustelevat esimerkiksi siitä, 

kuinka katsoessa kuvaa henkilöstä, jolla on kivat vaatteet, haluaa aina jollain 

tasolla ottaa esimerkkiä ja jäljitellä kivana näkemäänsä pukeutumista. Tähän 

Essi lisää, että juuri tällaisessa tapauksessa mallia otetaan mediasta hyvällä ta-

valla. Tyttöjen näkemyksissä oman tyylin muokkaaminen median kautta on siis 

joissain tapauksissa jopa suotavaa. Kia pohti myös median merkitystä vaattei-

den suosion kannalta. Jos vaate on muodikas, saattaa sen ostaminen tuntua 

houkuttelevalta. Kia toisaalta totesi, ettei itse ostaisi vaatetta pelkästään sen ta-

kia, että se on muodissa, vaan sen täytyy olla miellyttävä myös omaan silmään. 

On kuitenkin huomioitava, että media heijastaa ja rakentaa vallalla olevia muoti-

ilmiöitä, vaikuttaen näkemyksiimme siitä, minkälaisen pukeutuminen ylipäätään 

nähdään ”kivana” (Vänskä 2013). Median kuvien kautta tyttöjen näkemykset 

omasta pukeutumisesta rakentuvat siis tavalla tai toisella 
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Elisa: Se on just sillee, et jos kattoo jotain kuvaa ja sil on kivat 
vaatteet ja se näyttää kivalt nii kylhän se voi olla silleen 
Emilia: Ottaa vähän niiku esimerkkii 
H: Et vähän niiku vaikutteit? 
Essi: Sillee niiku hyväl taval 
 
Kia: No mul on sillee, et jostain on saattanu tulla joku muoti-
vaate tai vaikka Hollisterin hupparista nii jos mä siit ite tykkään 
nii kyl mä sit saatan jopa ostaa sellasen, mut en mä sen takia et 
se on niiku tota muodissa vaa sen takii et se on niiku kiva 

 

Keskusteltaessa median vaikutuksesta pukeutumiseen esille nousi myös kulu-

tuksen merkitys. Mediassa näkyviä vaatteita ei pelkästään ihannoida vaan ne 

halutaan myös omaksi. Useampi tytöistä mainitsikin, että mikäli mediassa nä-

kee itseä kiinnostavia vaatteita, pyydetään vanhempaa usein ostamaan tuote. 

Vaikka tuotetta ei suoraan pyytäisi ostamaan, niin käydään sitä vähintään kat-

somassa vaatemerkin internet-sivustoilta ja haaveilemassa sen mahdollisesta 

saamisesta. Kulutukseen ja ostostottumuksiin liittyvissä ajatuksissa saattaa toi-

saalta näkyä myös tyttöjen sosioekonominen tausta, tytöt kun pääsääntöisesti 

ovat keskituloisista tai hieman sitä varakkaammista perheistä. Heidän vanhem-

pansa ehkä helpommin ostavat heidän haluamiaan vaateita, koska perheen tu-

lotaso on hyvä ja varaa ylimääräistenkin vaatteiden ja asusteiden ostamiseen 

on. Tervo-Hiltulan (2011, 217) mukaan vanhempien varallisuuden vaikutus 

nuorten kulutukseen rakentaa myös osaltaan sosiaalista luokkaa nuorten kes-

kuudessa. Esimerkiksi kaksi nuorta saattavat inspiroitua samasta sosiaalisessa 

mediassa näkemästään vaatteesta, mutta toisen vanhemmat eivät rahallisesti 

tai mielipiteidensä vuoksi suostu tuotetta lapselleen ostamaan. Vanhemmilla 

onkin olennainen vaikutus nuorten kulutukseen ostosten mahdollistajina. Vaikka 

nuoret nähdään entistä omatoimisempina, on kulutus se osa-alue, jossa van-

hempien vaikutus vielä selkeästi näkyy. Ainakin siihen asti kunnes nuori alkaa 

itse ansaita omat rahansa. (Aapola 2002, 129.) Seuraavassa kahdessa katkel-

massa on nähtävissä esimerkit siitä, kuinka vanhempien vaikutus kulutukseen 

ilmeni tämän tutkimuksen aineistossa. Lilli kertoi pyytäneensä äitiään ostamaan 

tuotteen nähtyään sen ensin sosiaalisessa mediassa. Julia taas suuttui äidilleen 

koettuaan, ettei omista lainkaan mieluisia vaatteita. Ilmaisemalla tunteensa 

voimakkaasti Julian tavoitteena oli todennäköisesti saada äitinsä maksamaan 

haluamansa ja toivomansa uusi tuote. 
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Linda: En mä tiiä, ei hirvesti mut jos kattoo vaik jotai YouTube-
videoita niiku jotain asuesittelyvideoita 
Lilli: Nii sit saattaa mennä ite sinne sivuille ja no mä katoin eilen 
ainaki sellast videoo ja sit mä menin sen nettisivuille ja pyysin et 
voisko äiti ostaa sen 
 
Julia: No esimerkiks, no pari viikkoo sit mä vedin mun äidille 
kauheet raivarit ku mul ei ollu mitää vaatteita 
Jenna: Mä oon kerran ottanu vaikutteita mun pukeutumiseen 
Instasta mä näin mun unelmien kengät ja niiten ansiost mä yri-
tin löytää niit mut niit oli vaa yhtä kokoo 

 

Mediakulttuurin vaikutus tyttöjen pukeutumiseen on siis ilmeinen, vaikka tyttöjen 

tuntuikin olevan ajoittain hankala havaita sitä. Tästä kertoo esimerkiksi Jennan 

puheenvuoro edellisessä katkelmassa. Jenna on kertomansa mukaan ottanut 

kerran vaikutteita mediasta pukeutumiseensa. Tämä vaikutus näkyi suorana os-

topäätöksenä, vaikkakaan ei mahdollistunut, sillä tuotetta ei löytynyt. Kuluttami-

nen oli tyttöjen keskusteluissa selkeä arkielämän ilmentymä siitä, kuinka me-

diakulttuuri vaikuttaa heidän käsityksiinsä omasta pukeutumisesta ja tyylistä. 

Havaintoni ovat samantapaiset kuin Tähtisen (2015) pro gradu -tutkielmassaan 

tekemät huomiot kulutuksesta ja pukeutumisesta. Mediasta inspiroidutaan ja 

saadaan ideoita pukeutumiseen, mutta median todellista vaikutusta on vaikea 

tunnistaa tai tunnustaa. Blogia pitävät tytöt korostivat esimerkiksi kunkin omaa 

valinnan vapautta kuluttamisessa sekä osa näki jopa mahdottomana sen, että 

omalla blogillaan voisi vaikuttaa muiden kulutustottumuksiin. Kuitenkin niin Täh-

tisen tutkimuksesta kuin tästäkin on havaittavissa, kuinka paljon medialla sekä 

etenkin sosiaalisella medialla ja sen kuvastolla on vaikutusta tyttöjen pukeutu-

miseen, kuluttamiseen ja ostospäätöksiin.  

 

6.2.3 Ulkonäkö ja kehominuus 
 

Mediakulttuurin vaikuttaa myös minäkuvaan ja kehominuuteen, kuten jo teoreet-

tisessa viitekehyksessä tuotiin esille. Median esittämiin ihanteisiin peilataan 

omaa kehonkuvaa, ja tytöt rakentavat omaa naiseuttaan median esittämän 

naiskuvan kautta (Näre 2003). Ulkonäköön liittyvää keskustelua syntyi paljon 

tyttöjen keskuudessa, vaikkakin ulkonäkömielipiteissä oli eniten variaatiota. Osa 

ryhmistä ei nähnyt medialla olevan minkäänlaista vaikutusta ulkonäköön ja osa 

ryhmistä taas näki sen hyvinkin merkittävässä roolissa. Esimerkiksi ryhmän 4 
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mielestä medialla ei ole minkäänlaista vaikutusta heidän omaan ulkonäköönsä 

ja kehonkuvaansa. Heidän haastattelussaan ulkonäköön kohdistuvia paineita ei 

tuotu lainkaan esille, vaikka siitä erikseen kysyttiin. Muiden ryhmien keskuste-

luissa median ja ulkonäön suhdetta käsiteltiin ja pohdittiin kuitenkin tavalla tai 

toisella.  

 

Vaikka vaikutuksen tunnistaminen omalla kohdalla oli osalle tytöistä haastavaa, 

ilmaisivat kaikki, että media saattaa vaikuttaa joihinkin ihmisiin ja siihen, miten 

he itsensä ja oman ulkonäkönsä näkevät. Esimerkiksi ryhmän 3 mukaan media 

vaikuttaa jossain määrin jokaiseen. Tämä ei välttämättä ilmene suurina ulkonä-

köön kohdistuvina muutospaineina, vaan myös mediassa esiintyvien kauniiden 

ihmisten ihailuna. Kuvissa vastaantulevia malleja ja julkisuudenhenkilöitä pitää 

kauniina, vaikkakaan ei itse näkisi suoranaista tarvetta näyttää juuri samanlai-

selta. Kaisa tarkentaakin median kauneusihanteiden vaikuttavan jollain tasolla 

kaikkiin, vaikka sitä ei itse huomaisikaan.  

 
Kaisa: Must tuntuu, tai mä oon sitä mieltä et se vaikuttaa kaik-
kiin vähäsen mut ei välttämät silleen, et ite jotenki erityisemmin 
huomais, että apua nyt mä en näytä tolta pitäiskö mun tehä jo-
tain, mennä jonnekki kauneusleikkaukseen mut jotenki silleen 
pienesti vaik me ei välttämättä huomattaiskaan sitä 
Kiira: Kyl mä välil ajattelen, et joku on vaik tosi kaunis jossain 
kuvassa mut en mä tai ei mul oo sellasta tarvetta et mun on 
pakko näyttää tolta 

 

Ryhmän 1 tytöt puhuivat hyvin suorasti ja avoimesti ulkonäköön kohdistuvista 

ihanteista ja paineista. Tytöt kertoivat ulkonäön vaikuttavan esimerkiksi siihen, 

mitä voi tulevaisuudessa tehdä. Tytöt ilmaisivat kokevansa, että omalla ulko-

näöllään he eivät voisi olla esimerkiksi julkisuudenhenkilöitä. Julkkikset ovat tyt-

töjen mukaan aina kauniita, ja heidän kuviaan katsoessa kokee helposti itsensä 

rumaksi tai epäviehättäväksi. Vaikka aiheesta puhuttiin keveästi naureskelen, 

oli keskustelusta havaittavissa mediakulttuurin selkeä vaikutus tyttöjen kaune-

usihanteisiin. Käsitykset omasta ulkonäöstä ja vertailu mediakulttuurin ihantei-

siin saattaa asettaa tytöille epärealistisia paineita ja oletuksia, jotka voivat hei-

jastua pitkällekin tulevaisuuteen. Media vaikuttaa haaveisiin ja näkemyksiin sii-

tä, mitä kukakin voi tehdä. Tämä muihin sekä etenkin median naiskuvaan koh-

distuva oman ulkonäön vertailu saattaa vaikuttaa myös siihen, kuinka tytöt ko-
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kevat tulevaisuudessa mahdollisuutensa ja viehätysvoimansa. (Levin & Kilbour-

ne 2008, 157–158.) 

 
Siiri: Ehkä vähän joo, siis sillee vähän riippuu koska jos näkee jonkun julk-
kiksen ja se on vaik niiku ilman meikkii ja se on silti ihan sika kaunis nii ei 
se niiku sillee periaattees masenna tai en mä tiiä ei se sillee 
Suvi: Mut siit tulee vähän niiku sellanen ruma olo et sä oot sillee 
Siiri: Tai sillee et miks kaikki julkkikset on kauniita niiku 
Suvi: Tietenki ne on niiku kauniita ja sä tiedät et niille on niiku 
hirveesti tehty kaikkee, mut silti sulle tulee sellanen niiku et mi-
ten ne on oikeesti nii kauniita 
Siiri: Se on vähän myös sillee niiku et jos ei oo niiku nii maail-
man kaunein ihminen, nii sit siit tulee vähän sellanen et okei mä 
en voi olla julkkis, koska mä en oo niin kaunis, koska kaikki julk-
kikset on ihan sika kauniita, nii siit tulee sillee et no sinne meni 
mun unelma 
Suvi: Nii siit tulee sillee et sun täytyy niiku sulkee periaattees 
kokonaan, vaik on peraattees nii nuori nii sit täytyy olla sillee et 
okei must ei voi koskaan tulla et se vaa on nii 

 

Ulkonäön kohdalla median koettiin vaikuttavan etenkin näkemyksiin omasta ke-

hosta. Kehonkuvan kohdalla tyttöjen esille nostama näkökulma oli kuitenkin 

pääsääntöisesti elämäntavoissa. Muutama tytöistä mainitsi, että media ei niin-

kään vaikuta siihen, minkälaisen vartalon haluaisi, vaan siihen, minkälaisen 

elämäntyylin tahtoisi. Esimerkiksi ryhmä 2 keskusteli siitä, kuinka Instagram-

kuvia katsoessa ei välttämättä niinkään kiinnitä huomiota kuvassa olevan nai-

sen ulkonäköön, vaan siihen, minkälainen elämäntyyliä tämä edustaa. Tytöt pi-

tivät ihanteellisena urheilullista ja terveellistä elämäntapaa ja vertasivat omaa 

toimintaansa kuvien esittämään maailmaan. Ulkonäöstä nousi tämänkin ryhmän 

keskustelussa ajatuksia esimerkiksi ihailtavista hiuksista sekä kasvonpiirteistä, 

mutta etenkin Jade kokee sosiaalisen median vaikuttavan lähinnä tietynlaisen 

elämäntyylin ihannointiin. 

 
Julia: No tottakai välillä jos näkee jonkun tosi nätin 
Jenna: Nii välil kattoo et oi vitsi sil on tollaset ihanat hiukset 
Jade: Ei mun mielest ainakaa mulle hirveesti, enemmän mua 
vaa sillen et miks mä en oo tollanen et miks mul ei oo tollast sil-
lee niiku et tollanen ihanan puhdas elämäntyyli 

 

Myös ryhmän 5 tytöt keskustelivat median luomasta paineesta terveellisten 

elämäntapojen ja urheilullisen vartalon saavuttamiseksi. Tämä oli tälle ryhmälle 

selkeästi aihe, josta keskustellaan paljon kavereiden kanssa ja joka on keskei-

sessä osassa heidän arkielämäänsä. Tytöt kutsuivat itse urheilullisten ja ter-
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veellisten elämäntapojen ihannointia käsitteellä ”fitness-boomi”. Heidän mieles-

tään media saattaa suurestikin vaikuttaa siihen, minkälaisen vartalotyypin ja 

elämäntavan kokee tavoittelun arvoisena. Myös Santalan (2007) mukaan sosi-

aalisessa mediassa näkyviä kuvia ihannoidaan, ja niissä esillä oleviin urheilulli-

siin vartaloihin pyritään. Näitä sosiaalisen median kuvissa esiteltyjä vartaloita 

Essi kuvaa termillä goals-vartalot eli tavoitevartalot. Tytöt tiedostivat myös po-

tentiaaliset riskit liiallisessa terveellisten elämäntapojen ihannoinnissa ja pak-

komielteisessä suhtautumisessa urheiluun ja urheilulliseen kehonkuvaan. Tästä 

liiallisuudesta tytöt nostivat merkittävimpänä esille mahdolliset syömishäiriöt. He 

kuitenkin painottivat, että heidän oma suhtautumisensa median kuviin ja ”fit-

ness-boomiin” on vielä kohtuullisella tasolla. Myös Santalan (2007) pro gradu -

tutkielmassa tytöt tiedostivat median roolin ulkonäkökäsitysten ja kauneusihan-

teiden synnyssä. Heidän kohdallaan ulkoa tulevat paineet olivat selkeästi vai-

kuttaneet syömishäiriöiden syntymiseen ja kehonkuvan vääristymiseen. Omat 

haastateltavani pohtivat asiaa muun muassa näin: 

 
Essi: Joo no kyl se vaikuttaa, varsinki ku nyt on sellanen fitness-
boomi, et tosi monel on tullu sellasii ku me olla just juteltu tosi 
paljon tälläsist ku Intagramis on sellasii goals-vartaloita, et ne 
on niiku tosi täydellisiä, nii sit on vaa niiku sillee et vou kunpa 
mä iteki näyttäisin joskus tolta, mut sit mä kuitenkin niiku sillee 
pystyn ajatella, et se ei välttämättä oo realistinen et nehän syö 
tosi vähän ja sitä voi olla muokattu sitä kuvaa 
Elisa: Just sillee et kyl se et jos näkee jotain tosi hyvävartaloisii 
ihmisii nii silleen et kelpasi ittelleki olla tollanen 
Essi: Kyl must varsinki tää fitness-boomi 
Elisa: Joo just tää fitness 
Essi: Sit välil tulee sellasii, mä en ainakaa aseta ittelleni sillee 
paineita, mut tosi monel muul on saattanu tulla vaik joku syö-
mishäiriö tai ku on tullu sellanen joku fitness-boomi, et sit vai-
kuttaa just vaik ulkonäköö, et jollai saattaa mennä ihan överiks 
se 

 

Ryhmän 5 tytöt näkevät siis sosiaalisen median sekä Instagramin vaikutuksen 

ulkonäköön merkittävänä. Elisan mukaan sosiaalinen median vaikuttaa ulkonä-

köön jopa enemmän kuin arkielämässä vastaantulevat ihmiset, sillä sovellusten 

kautta pääsee suoraan käsiksi kuviin, joiden tarkoituksena on esitellä tietynlai-

sia vartaloita, pukeutumista sekä elämäntyyliin liittyviä ihanteita. Mediakulttuurin 

voidaankin nähdä olevan yksi olennaisimmista tekijöistä tyttöjen kehonkuvan 

muodostumisessa. Median esittämä naiskuva on hyvin kapea ja stereotyyppi-
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nen ja se asettaa tytöille paineita muokkautua tietynlaiseksi. (Levin & Kilbourne 

2008, 156–157.) Tämän myös ryhmä 5 tunnusti, kertoen kuinka mediassa esite-

tyt vartalot sekä ulkoisen olemuksen ihanteet nähdään tavoittelun arvoisina.  

 
Kaikki: Kyl sillee joo vähän ja Instagram eniten 
Elisa: Paljon enemmän mä otan sosiaalisest mediast vaikutteit 
ku niiku normaalielämästä koska jos kävelee kadulla nii en mä 
jää kattoo jokaista et kivat vaatteet ja kiva kroppa 
Essi: Ku siel niiku sillee enemmän näkee koska  

 

Ulkonäöstä keskusteltaessa tytöt tiedostivat myös median epärealistisuuden. 

Kuvien tuottamiseen, ottamiseen ja muokkaamiseen käytetään paljon aikaa ja 

rahaa, ja tämä saattaa luoda epätodellisen kuvan kuvissa esiintyvien naisten ul-

konäöstä. Olennaista onkin, että ihannoinnista huolimatta, tytöt tiedostavat, mitä 

kuvien ottaminen on mahdollisesti vaatinut. Esimerkiksi Essi ja Elisa ilmaisevat 

tajuavansa, mitä kuvissa nähtyjen vartaloiden tavoittelu voisi vaatia ja kuinka 

paljon työtä kuvien saamiseksi on tehty. Epärealistisuuden havaitsemisesta 

huolimatta, nähty ihannekuva saattaa kuitenkin jäädä alitajuntaan vaikuttamaan 

ja muokkaamaan näkemyksiä omasta ulkonäöstä (Näre 2002, 253). 

 
Essi: Mut sit me kyl ollaan just sillee, et syököhän noi mitään  
Elisa: Ja et mitä se vaatii et sä saat sellasen, just joku Victorias 
Secret malli nii mä joskus luin et mitä ne syö päiväs nii se oli 
ihan järjetönt et ne just syö tosi vähän ja sit ne vetää kolme 
lenkkii päiväs ja lihaskuntoo 
Essi: Just sillee et me jutellaan ja oishan tosi kiva olla sellanen 
mut et tietää sit mitä se just vois olla 
 
Sini: Niit on meikattu siel ikuisuus ja sit yritetty saada näyttää 
luonnolliselta 
Suvi: Nii ja sit jos jotenkin ite yrittää näyttää samanlaiselta ja sit 
epäonnistuu nii sulle tulee sellanen huono olo ja sit sä vaa meet 
kattoo jotain videoit ja syöt jotain jäätelöö, et eii mä en osaa mi-
tään 
Siiri: Just jos näkee jotain julkkiksii nii ne on ihan sika kauniit 
meikeillä mut sit jos näkee jotain kuvii ilman meikkejä ja ne on 
silti ihan sika kauniita sit sä oot sillee et nyt mul ei oo mitää toi-
voo 

 

Median kuvat sekä etenkin Instagram vaikuttavat siihen, miten tytöt kokevat 

oman ulkonäkönsä, elämäntapansa sekä tulevaisuuden mahdollisuutensa. Ul-

konäkö ja kehonkuva ovat myös asioita, joista osa tytöistä keskustelee paljonkin 

ystäviensä kanssa tavoitellen ja ihannoiden ”goals-vartaloita” yhdessä. Tässä 
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urheilullisten vartaloiden ihannointiin liittyvässä analyysissä on syytä pitää mie-

lessä tyttöjen ikä. Tytöt ovat vasta 12-vuotiaita alakoululaisia, mutta median vai-

kutus siihen, kuinka ulkonäkö ja oma vartalo koetaan, on jo ilmeinen. Tässä il-

miössä on nähtävissä selkeästi Vänskän (2015) esittämä ajatus siitä, kuinka 

lapsuus on saanut entistä enemmän vaikutteita aikuisten maailmasta ja raja ai-

kuisuuden ja lapsuuden välillä on hälventynyt. Ulkonäköpaineet, joiden on totut-

tu kohdistuvan lähinnä aikuisiin ja teini-ikäisiin, koskettavat yhä nuorempia, 

muokaten näin herkässä kehitysvaiheessa olevien tyttöjen kuvaa omasta varta-

losta.  

 

6.3 Mediakasvatus ja mediataidot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Tyttöjen kanssa käsiteltiin haastattelutilanteissa myös mediakasvatuksen merki-

tystä ja tarvetta median käsittelylle esimerkiksi koulussa. Huomionarvoista on, 

että haastatelluille tytöille media tarkoittaa lähinnä sosiaalista mediaa. Median 

ongelmista ja näiden herättämästä tarpeesta mediakasvatukselle, keskityttiin 

lähinnä sosiaaliselle medialle tyypillisiin riskitekijöihin. Tyttöjen oli vaikea nähdä 

muita median osa-alueita yhtä merkittävinä. 

 

Mediakasvatukseen liittyvät tulokset on jaettu kolmeen luokkaan sen mukaan, 

mitä tytöt keskustelussaan nostivat esille. Ensinnäkin haastatteluissa ilmeni, 

minkälaisissa oppimisympäristöissä mediataitoja opitaan ja miltä tahoilta tytöt 

saavat neuvoa ja apua median parissa toimimiseen. Samaan aihealueeseen liit-

tyy myös olennaisesti koulun merkitys mediataitojen käsittelyssä, ja tytöt ilmai-

sivat oman mielipiteensä siitä, mikä koulun merkitys median käsittelyssä on. 

Toiseksi tytöt keskustelivat sisällöistä ja aihealueista, jotka heidän mielestään 

olisivat olennaisimpia mediakasvatuksessa sekä median käsittelyssä kouluym-

päristössä. Viimeisessä luvussa käsitellään tyttöjen arvioita omasta mediataito-

jen osaamisestaan. Tuon esille myös haastatteluiden pohjalta nousseen koko-

naiskuvan siitä, minkälaisina mediataitajina kuudesluokkalaiset tytöt voidaan 

nähdä.    
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6.3.1 Oppimisympäristöt 
 

Ryhmähaastatteluissa keskusteltiin paljonkin siitä, minkälaisissa ympäristöissä 

mediataitoja pitäisi opettaa tai missä niitä jo opitaan. Kaikki tytöt kertoivat saa-

neensa jo jonkinasteista opastusta mediataitojen suhteen, vaikkakin tahot, joilta 

neuvoja ja ohjeita oli saatu, olivat moninaiset. Oppimistilanteet, jotka tytöt olivat 

kohdanneet, olivat pääsääntöisesti neuvojen saamista, jopa varoittelua. Oppi-

misympäristöt on jaettu analyysiä varten formaaleihin ja informaaleihin oppimis-

tilanteisiin. Formaalia oppimista on siis virallisessa kasvatusympäristössä ta-

pahtuva opetus, jota edustaa esimerkiksi koulu (Kotilainen & Hankala 1999). 

Koulun asemaa mediataitojen opetuksessa käsiteltiinkin erityisesti tyttöjen 

kanssa, ja he analysoivat koulun mahdollista merkitystä erilaisten mediataitojen 

opetuksessa. Informaaleilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan taas kaikkia muita 

tilanteita ja ympäristöjä, joissa nuoret käsittelevät aiheitta oppien siitä jotain uut-

ta tai saaden neuvoja oman toiminnan tueksi (Em.).  

 

Formaali: 

Tyttöjen mukaan mediaa ja sen eri muotoja on käsitelty jonkun verran koulussa 

yhdessä opettajan ja luokan kanssa. Tyttöjen mielestä varsinaista opetusta ai-

heeseen liittyen on ollut kuitenkin hyvin vähän ja ilmiöstä ollaan lähinnä keskus-

teltu yhdessä luokan kesken. Koulussa aihetta on käsitelty tarkemmin vain, jos 

asiaan liittyen on ilmennyt epäselvyyksiä tai ongelmia. Mediaa on kuitenkin kou-

lussa varmasti käsitelty laajemminkin, koska perusopetuksen opetussuunnitel-

ma edellyttää mediataitojen opettelua ja mediaan liittyvien osa-alueiden lisää-

mistä opetukseen. Tyttöjen ajatuksissa vahvimmalla sijalla mediasta puhuttaes-

sa on kuitenkin selkeästi sosiaalinen media ja sen moninaiset muodot. Näin ol-

leen heidän on haastavaa ymmärtää, että myös median muiden osa-alueiden 

käsittely on mediakasvatusta.  

 

Median käsitteen ymmärtämisen haastavuus näkyi esimerkiksi ryhmän 2 kes-

kustelussa. Tytöt eivät aluksi tunnistaneet, että mediaa olisi koulussa käsitelty 

ollenkaan, mutta Julia muistikin oman opettajan kanssa käydyn keskustelun 

Snapchat-kuvasovelluksesta. Myöhemmin keskustelussa ilmeni, että kyseinen 

opettajan pitämä puhe sisälsi lähinnä ohjeita ja neuvoja kuva-sovellusten käyt-
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tämiseen. Tässä näkyy selkeästi se, kuinka tytöt mieltävät mediasta puhumisen 

ja median käsittelyn koskevan pelkästään sosiaalista mediaa. Sosiaalisen me-

dian käsittely kouluympäristössä on puolestaan tyttöjen mielestä lähinnä rajoit-

tunut ongelmatilanteisiin, joissa joko yhtä oppilasta tai useampia on kohdannut 

tilanne, joka vaatii aikuisen kanssa keskustelua ja käsittelyä.  

 
H: No mitäs sit koulussa, mitä te ootte puhunu? 
Jenna: Ei me olla puhuttu 
Julia: (Oma ope) piti jonkun puheen Snapchatistä 
Jasmin: Nii pitiki 
 
Kiira: No viimeks eilen me puhuttiin ton (oman open) kanssa 
esimerkiks yhelle meijän luokkalaiselle oli lähetetty jossain julki-
sessa sellasessa keskusteluhommassa jotain tosi outoja vieste-
jä 

 

Kaikki ryhmät olivat kuitenkin sitä mieltä, että mediaan liittyviä teemoja voisi 

koulussa jonkun verran käsitellä. Tässä oli silti lievästi variaatiota ryhmien välil-

lä. Osan mielestä mediaan liittyviä teemoja tulisi ehdottomasti käsitellä myös 

koulussa, ja osa taas näkee, että näistä teemoista keskusteleminen ei välttä-

mättä olisi niin hyödyllistä vaan pikemminkin turhaa tai kiusallista. Esimerkiksi 

Jenna toi selkeästi esille, että hänestä aiheen käsittely koulussa saattaisi olla 

hyvinkin epämukavaa. Tämän hän ilmaisi käyttämällä englanninkielistä termiä 

”akward”. Jenna täsmensi tätä kertomalla, että jos aiheesta puhutaan paljon, 

kokee helposti tekevänsä jotain väärin tai käyttävänsä sosiaalista mediaa liikaa.  
 
H: No mitäs just koulussa, et mitä mieltä te ootte missä määrin 
pitäis näitä asioita käsitellä? 
Jenna: No ei nyt kauheesti koska se on välillä vähän niiku ak-
ward 
H: Minkä takii? 
Jenna: No koska siin tulee heti silleen fiilis et teenks mä nyt jo-
tain väärin ja tälleen et sit siin alkaa pelottaa, niiku et en mä nii-
ku haluis enää käyttää niit koko ajan, mut se ois ihan hyväki 
asia periaatteessa 

 

Muiden ryhmien tytöt olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että mediaa pitäisi kou-

lussa ainakin jonkin verran käsitellä, etenkin jos luokassa on ilmennyt netissä 

tapahtuvaa kiusaamista tai muita ongelmatilanteita. Ryhmä 4 puhui esimerkiksi 

siitä, kuinka yhdessä keskustelemalla ne, jotka netissä käyttäytyvät ikävästi, 

voisivat ymmärtää paremmin omaa käytöstään. 
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Laura: No ehkä vähän 
Lilli: Jos on jotain nettikiusaamista tai jotain 
H: Minkä takia? 
Linda: No ehkä oppis niiku paremmin olee siel sosiaalisessa 
mediassa 
Laura: Sais jotain neuvoja ja sellasii 

 

Ryhmä 3 oli samaa mieltä ryhmän 4 kanssa siitä, että median käsittely koulussa 

olisi hyödyllistä juurikin nettikiusaamisen kohdalla. Keskusteluissa selkeästi nä-

kyi tarve yhteiselle keskustelulle ja pelisääntöjen miettimiselle. Tytöt kokivat, et-

tä kaikille ei aina ole selvää kuinka, netissä toimitaan ja minkälainen käytös 

saattaa toisesta tuntua ikävältä. Kaisa nostaa lisäksi esille, kuinka ikävästä ti-

lanteesta kertominen opettajalle saattaa olla jollekin helpompaa kuin esimerkiksi 

omille vanhemmille. Opettajan tuki ja apu ongelmatilanteissa saattaa näin ollen 

olla jollekin oppilaalle hyvinkin merkityksellinen. 

 
Kaisa: Jos sä et haluu vaikka kertoo vanhemmille ekana, nii sit 
sä voisit vaikka kysyy joltain opettajalta 
Kia: Mun mielest sitä ehkä pitäis, koska mullekki tota, tai siis 
tiedän yhden henkilön joka ei käyttäydy kauheen kivasti netissä 
et se on tota haukkunu esimerkiks mua ja nii, kyl se välillä ehkä 
pitäis 

 

Ryhmä 5 korostaa muista ryhmistä poiketen myös oman valinnan merkitystä 

median parissa toimimisessa. Etenkin Elisa ilmaisi, että loppupeleissä valinta 

sen suhteen, miten sosiaalisen median parissa käyttäytyy ja toimii, on henkilöllä 

itsellään.  

 
Essi: En mä oikeen tiiä, tietyl taval voi 
Emilia: Kyl mun mielest vois jotain 
Elisa: Sille just vois mut sit, nii se on silleen oma valinta periaat-
tees onks sosiaalises medias vai ei mut sit nii moni kuiteski on 
sielä et 
Essi: Sillee et sit on niiku oma valinta et jos sä vaikka Perisco-
pessa kerrot omat puhelinnumerot ja kaikki tiedot ja näytät mis-
sä sä asut, se on just sillee et periaatteessa sä saat ite päättää 
et mitä sä kerrot siel, et kylhän koulus jotain aina välil jutellaanki 
 

Tytöt olivat siis hieman epävarmoja mediakasvatuksen tarpeellisuudesta kou-

lumaailmassa, vaikkakin kaikki ovat sitä mieltä, että taitoja olisi jossain määrin 

hyvä opetella. Buckingham (2013) mukaan koulun tehtävä on opettaa yhteis-

kunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja, joista mediakulttuurissa toimiminen on yksi 

merkittävimmistä. Mediakentän nopeasta muutoksesta johtuen, lasten ja nuor-
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ten kanssa on olennaista keskustella ilmiöstä sekä harjoitella sen ymmärtämi-

seen ja käyttämiseen tarvittavia taitoja.  

 

Informaalit: 

Tytöt ovat keskustelleet median sisältämistä teemoista ja käsitelleet niitä myös 

informaaleissa eli koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mediasta, eten-

kin sosiaalisesta mediasta, on puhuttu muun muassa harrastuksissa sekä van-

hempien ja ystävien kesken. Moni haastateltavista toi esille, että mediaan liitty-

viä teemoja käsitellään ennemminkin informaaleissa ympäristöissä kuin koulus-

sa. 

 

Lähes kaikki ryhmät mainitsivat vanhempiensa merkityksen ja vaikutuksen sii-

nä, miten sosiaalisen median parissa toimii. Vanhempien kanssa median käsit-

tely keskittyy lähinnä ohjeiden ja neuvojen saamiseen siitä, mitä mediassa saa 

ja mitä ei saa tehdä. Esimerkiksi ikärajoista neuvotellaan yhdessä vanhempien 

kanssa, ja muutamat tytöistä kertovat, että kysyvät aina lupaa, ennen kuin liitty-

vät mihinkään palveluun. Etenkin äitien sananvalta tuntuu olevan suuri median 

käsittelyssä, ja tytöt kertovat saaneensa äidiltään paljon ohjeistusta siihen, 

kuinka sosiaalisen median parissa tulisi toimia.  

 
H: No entäs teijän vanhempien kaa? 
Linda: Mä oon puhunu, tai äiti on ainaki puhunu 
Laura: Vähän 
Lilli: Nii meijänki äiti 
H: Mitä esimerkiks? 
Linda: No äiti haluu aina tietää et mitä mä paan aina 
Laura: Ja mitä mä teen sielä sosiaalisessa mediassa 

  

Mediasta sekä varsinkin sosiaalisesta mediasta ja sen eri palveluista keskustel-

laan myös paljon yhdessä kavereiden kanssa. Heidän kanssaan jaetaan koke-

muksia ja kerrotaan esimerkiksi kuvista, joihin mediassa törmää. Kavereiden 

kautta myös opitaan eri sovellusten toiminnasta, harjoitellen yhdessä näiden eri-

laisten välineiden käyttöä. Esimerkiksi ryhmä 2 kertoi kavereiden vaikutuksesta 

siihen, miten median parissa oppii toiminaan. Olennaista on huomata keskuste-

lusta se, kuinka taitojen oppimiseen ja omaan toimintaan vaikuttaa myös se, 

minkälaisia kaverit ovat. Ryhmän 2 keskustelussa tärkeäksi tekijäksi nousikin 

kavereiden ikä. Vanhemmat kaverit mahdollistavat sen, että sosiaalisen median 
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palveluista ja sisällöistä tietää enemmän kuin ikätoverit. Keskustelussa Jenna 

ilmaisi tietävänsä Instagramiin liittyvistä ominaisuuksista enemmän kuin muut, 

johon Julia huomautti syyksi sen, että Jennalla on vanhempia kavereita ja sisa-

ruksia. Näin ollen vanhemmat ja osaavammat ystävät ovat mahdollistaneet sen, 

että Jenna on luokkakavereitaan enemmän perillä sosiaaliseen mediaan liitty-

vissä asioissa.  

 
Julia: Mul ei oo mitää siskoi tai veljii, jotka tietäis niistä 
Jenna: Mul on veli ja mul on monta kaverii jotka on Instagram-hulluja 
Julia: Nii ku ne kaikki on vanhempii ku sä 
 
Essi: Me puhutaa just tosi paljon sillee kavereiden kaa mediast, 
et puhutaa just niiku sillee et kesäkunto 2016 ja haaveillaan 
kaikki välkät ruuasta tai siis sillee puhutaan et oottekste kattonu 
sellasen käyttäjän et se on vaik tosi hyvän näkönen tai tosi 
kaunis 
Elisa: Must tuntuu et me puhutaa kaikil välkil kaikest just et ruu-
asta ja sit et 
Essi: Tulee tosi paljon sosiaalisest mediasta 

 

Ryhmän 5 keskustelussa taas näkyi ystävien merkitys median sisällöllisistä 

ominaisuuksista keskusteltaessa. Kavereilta haetaan vertaistukea ja mielipiteitä 

sosiaalisen median kuvista, ja nähtyä kuvastoa analysoidaan ja tulkitaan yh-

dessä. Sosiaaliset suhteet sekä mahdollistavat että voimistavat mediakulttuuris-

ta poimittuja ihanteita. Ryhmän 5 keskusteluista oli huomattavissa myös oman 

toiminnan merkitys. Median parissa oppii toimimaan myös itse kokeilemalla ja 

sovelluksia käyttämällä. Seuraavassa katkelmassa Essi esimerkiksi kertoo itse 

oppineensa käyttämään sovelluksia ja arvioimaan omaa toimintaansa, muita 

käyttäjiä seuraamalla.  

 
Essi: En mä tiiä, kattomalla just vaik muiden ihmisten profiileja 
ja millasii kuvii niil on ja sit kavereiden kaa juttelee ja sit me ka-
totaan aika usein jotain hauskoja snapchattejä, et täs on tällä-
nen ja tällee en mä tiiä just sillee varmaan muilt ihmisiltä ja sit 
silleen 
 

Myös harrastusten kautta opitaan jonkun verran mediataitoja, mutta tässäkin  

painottuu ohjeiden ja neuvojen saaminen. Valmentajilta saadaan jopa sääntöjä 

siihen, minkälaisia kuvia treeneistä saa laittaa ja saako kuvia sosiaalisessa me-

diassa edes julkaista. Julia kertoi, että hänen cheerleader-harrastuksessaan 

valmentajat ovat antaneet hyvin tarkat ohjeet siihen, miten treeneihin tulee pu-
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keutua, jotta jos joku ottaa harjoituksissa kuvan, ei siinä näy liikaa paljasta pin-

taa. Jade puolestaan ilmaisi, kuinka hänen voimistelutreeneissään kuvia ei saa 

lainkaan ottaa, sillä tytöt ovat tunneilla vähissä vaatteissa. Tytöt suhtautuvat tä-

hän kuitenkin normaalina ja jopa hyvänä ja heitä suojelevana asiana. Jade mai-

nitsi myös mahdollisista riskeistä, mikäli näitä yhteisiä valmentajilta tulleita neu-

voja ei noudata. 

 
Jade: – meijän harrastuksis jos nyt vaik julkasee jotain kuvii mis 
nyt vaik no ei me olla hirveesti juoksus tai siin niiku et se on vä-
hän eri, mut sit voimistelussa ku me treenataa kuiteski niiku 
shortseilla ja topilla, ettei julkase mitään sellasii kuvii mis on vä-
hän niiku pienet vaatteet ja tekee jotain, koska sit niiku meit va-
rotetaan siit et esim joku mies voi laittaa et laita joku voimistelu-
kuva, jos sä teet vaik spagaattii tai availet haaroja, nii sit se voi 
olla niiku joku random tyyppi joka kattoo ja jakaa sen kuvan 
Julia: Ja sit esimerkiksi meil on treeneis silleen, että meijän 
valmentajat on sanonu et me saadaan julkasta mut sit ne on 
kieltäny meilt kaikki sellaset ihan esim me ei saada treenata to-
pissa ja sitte juoksusohortseissa esim meijän cheerleader 
shortsit on vähän sellaset isommat nii me saadaan treenaa 
vaan niissä mut ei alusshortseissa tai missään et pitää olla t-
paita tai pitkähihanen ja sitte pitkät housut tai pitkät shortsit 
 

Mediasisällöiltä suojelu on ollut perinteisesti lähtökohtana mediakasvatuksen 

tarpeellisuudesta puhuttaessa. Etenkin tyttöjen kohdalla huoli siitä, kuinka he 

toimivat muuttuvassa mediakulttuurissa, on herättänyt tarpeen rajojen asettelul-

le ja vaaroista varoittelulle. (Laukkanen & Mulari 2011.) Tämä näkyy myös siinä, 

kuinka tytöt kertovat aikaisemmin käsitelleensä mediaa. Niin koulusta, van-

hemmilta kuin harrastuksistakin saadaan lähinnä ohjeita ja neuvoja siihen, kuin-

ka mediakulttuurissa tulee toimia. Tämä on yhtenevä myös vuoden 2012 lasten 

ja nuorten mediabarometrin tulosten kanssa. Tyttöihin kohdistuu enemmän 

huolta kuin poikiin, ja tämän myös tytöt itse tiedostavat kertoen sosiaalisen me-

dian riskeistä ja siitä, kuinka heitä on neuvottu ja ohjeistettu niiden suhteen. Ai-

noastaan kavereiden kanssa keskustellaan ja analysoidaan tarkemmin nähtyä 

ja koettua sekä jaetaan tietoa ja kokemuksia.  
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6.3.3 Mediakasvatuksessa käsiteltävät aihealueet 
 

Mediakasvatukseen liittyvässä keskustelussa ilmeni myös erilaisia teemoja, joi-

ta tyttöjen mukaan olisi hyvä käsitellä koulussa. Näissä teemoissa oli selkeästi 

nähtävissä myös aikaisemmin esille tulleet riskit ja ongelmat, joita mediakulttuu-

ri pitää sisällään. Ryhmien keskusteluista oli muodostettavissa kolme tarkem-

paa osa-aluetta, jotka tyttöjen mukaan vaatisivat käsittelyä: kiusaaminen, turval-

lisuus sekä ikävät kokemukset.   

 

Kiusaaminen: 

Kiusaaminen ilmeni tyttöjen keskusteluissa pääsääntöisesti netissä tapahtuvana 

ikävänä kommentointina. Tytöt mukaan ikävät kommentit saattavat tuntua hy-

vinkin loukkaavilta, eikä niiden laittaja välttämättä aina tajua tekonsa merkitystä. 

Tästä syystä asiasta tulisi puhua koulussa, jotta netissä opittaisiin toimimaan ja 

käyttäytymään toisia kunnioittaen.  

 
Siiri: – koska on niiku paljon tollee kiusaamist tai ihmiset niiku 
kiusaa netis, josta tosi harva sillee puhuu, et mua sanottii ru-
maks tossa mun kuvassa tai silleen, se saattaa tuntuu vähän 
ikävältä jos joku sanoo sua rumaks, nii niiku tosi harva puhuu 
siitä silleen, ei kukaan sano, et niitä harmittaa vaikka joku kom-
mentoi niille jotain, nii sit et jos koulus puhuttais nii se saattais 
olla niiku helpompaa tai silleen 

 

Haastattelun 3 tytöt pohtivat paljon nettiin liittyvää kiusaamista. Tytöt kertoivat 

esimerkiksi omasta kokemuksessa eräästä koulukaverista, jonka käytös netissä 

ja sosiaalisessa mediassa on välillä hyvinkin ikävää ja erilaista verrattuna kou-

lussa tapahtuvaan toimintaan. Sekä Kiira että Kaisa kertoivat, kuinka kyseinen 

henkilö on kommentoinut heidän kuviaan sosiaalisessa mediassa ikävään sä-

vyyn. Kaisan mukaan henkilön käytös on hyvin poikkeavaa netissä verrattuna 

siihen, minkälainen tämä on kasvotusten. Kiusaamista ei ole koskaan ollut kou-

lussa tai muuten vapaa-ajalla, mutta netissä henkilö lähettelee ikäviä viestejä tai 

kommentoi kuvia negatiiviseen sävyyn. Kaisa on kertonut asiasta äidilleen, mut-

ta ei opettajalleen, sillä uskoo, että kertominen ei auttaisi asiaa. Kian mukaan 

netissä tapahtuvaa kiusaamista tulisi tästä syystä käsitellä yleisesti luokan kes-

ken, jotta ikävä toiminta päättyisi.   
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Kaisa: Ei se koulus tai silleen, mut sit ku on loma ja se on viet-
täny hirveesti aikaa sitä vanhempien kanssa, nii sit se on jotenki 
saanu niistä jotain vaikutteita et se kiroilee tosi paljon, et se on 
ihan eri henkilö netissä ku tälleen, se on tosi outoa, tulee niiku 
viistoista kertaa rohkeemmaks siel netissä ku sitte koulussa 
 
Kiira: Vähän avattais vaikka jollain harjotuksilla niiku netti-
kiusaamist, niiku ei se mua häiritse silleen et se niiku haukkuu 
mutta 
Kaisa: Kyl siin tulee vähän sellanen paha mieli, ja mä oon täst 
sanonu mun äidille, mut nyt se ei oo taas sit vähään aikaan mi-
tään tehny, tai must tuntuu et ei se tienny et mä kerroin mun äi-
dille, mut en mä nyt opettajalle siit välttämät oikeen, en mä tie-
dä, menis kertoo 
Kia: Et ne tyypit, jotka kiusaa sais tietää, et milt tuntuu jos niiku 
omalle kohalle, jos vaik kiusataan tolleen netissä, niit sit sais 
niiku tietää et milt se niiku tuntuu, et se ei oo niiku kivaa 

 

Koska kiusaamisella ja ikävillä kommenteilla on selkeästi yhteys myös tyttöjen 

minäkuvan kehitykseen, kuten luvussa 6.2.1 ilmeni, olisi tärkeää, että aihetta 

käsiteltäisiin myös koulussa. Yhteisten pelisääntöjen miettiminen ja toisen ase-

maan asettuminen ovat alku nettikiusaamisen sekä ikävien kommenttien vähen-

tämiselle. 
 

Turvallisuus: 

Turvallisuuden merkitys oli näkyvässä osassa tyttöjen keskusteluissa, ja heidän 

mielestään koulussa olisi hyödyllistä keskustella esimerkiksi yksityisyydestä, sii-

tä kehen sosiaalisessa mediassa voi luottaa sekä minkälaisia kuvia itsestään 

kannattaa julkaista. Myös ikärajat nähtiin keskeisinä turvallisuustekijöinä ja niitä 

on mietitty, haettu ja pohdittu myös yhdessä vanhempien kanssa.  

 
Laura: No ehkä se et niiku niist kuvista, et laittaa niiku sellasii 
sopivii kuvii ja sitte sitä seurailuu 
Linda: Ja just niiku myös pienemmät lapset ei niiku ymmärrä si-
tä et siel saattaa olla joku paljon vanhempi 
Lilli: Nii ne ei niiku välttämättä ymmärrä sitä, et pitää laittaa yksi-
tyiselle 
Linda: Ja et siel pitää olla aika varovainen niiku netissä 

 

Myös muissa keskusteluissa nousi esille Lauran mainitsema kuvien sopivuus ja 

seuraamisen mahdollisuus. Tässä näkyy erityisesti julkisuuden ja yksityisyyden 

välillä taiteilu, johon nuoret saattavat välillä tarvita apukeinoja. Yksityisyyttään 

täytyy tyttöjen mielestä suojella, sillä netissä voi tulla vastaan ihmisiä, jotka 



 81 

saattavat käyttää yksityisiä tietoja hyväksi. Myös Rydinin & Sjöbergin (2010) 

nuoret ovat enenevissä määrin tietoisia oman yksityisyytensä suojelusta, ollen 

internetin välityksellä yhteydessä vain ystäviinsä, vältellen tuntemattomien ih-

misten kanssa keskustelua.  

 

Ryhmän 5 tytöt korostivat myös turvallisuuteen liittyvissä asioissa omien taitojen 

ja valintojen merkitystä. Essi esimerkiksi ilmaisi, kuinka jokaisen pitäisi itse kat-

soa ja päättää, mitä sosiaalisen median parissa tekee. Erityisesti henkilökoh-

taisten asioiden kertominen ja jakaminen nähdään riskinä yksityisyyden suoje-

lun kannalta. 

 
Elisa: No esim jos ei laita Instagramis yksityiselle nii kuka vaa 
voi nähä  
Essi: Ja sijainti, et jos sä laitata et periaattees joku voi lähettää 
sulle ihan mitä tahansa viestii ja huijata ittensä et mä oonki täl-
länen vaik ei todellisuus oo sellanen, tietenki siin on aina kaikkii 
riskei mut sit pitää ite osaa ehkä vähän niiku kattoo ja päättää 
et mitä laittaa ja tekee 
Elisa: Just ei laita mitää henkilökohtasii salasanaa tai puhelin-
numeroo koska sitte levii tai voi lähtee leviimään 

 

Turvallisuuteen liittyy myös kuvien mahdollinen leviäminen, jota ryhmä 5 myös 

käsitteli. Koska sosiaalisessa mediassa kuvat leviävät nopeasti, on tyttöjen mie-

lestä tärkeää tiedostaa, minkälaisia kuvia sinne laittaa sekä kuinka moni ja kuka 

kuvan mahdollisesti näkee. Tässä korostuu myös luottamus niihin ihmisiin, joi-

den kanssa sosiaalisen median välityksellä on yhteydessä. Kuvan näyttäminen 

ja lähettäminen eteenpäin voi olla aluksi hauskaa ja lähettäjän mielestä harmi-

tonta, mutta kuvan ottaja ei välttämättä edes tiedosta leviämistä, ennen kuin ku-

va on niin tuttujen kuin tuntemattomienkin nähtävillä.  

 
Essi: – sit se onki levinny jossain tai en mä tiedä, ku siel levii nii 
helposti et jos sä vaik johonki ryhmään nii miks ei se sun kaveri 
näyttäis sitä kaverille ja sanois et älä laita tätä eteenpäin et täs 
on tällanen, mut kaikki vaan laittaa sen eteenpäin silleen et  
Elisa: Ja Instagramis näkyy silleen et joku on vaik ottanu 
screenshotin sillee omalla käyttäjällä ja sit mä taas nään sen, 
en mä ikin kyl oo jakanu eteenpäin ja näin mut sit jos se on joku 
hyvä juttu tai hauska kuva tai sellanen nii kyl sit siit saattaa otaa  
screenshotin 
H: Nii et sit silleenki saattaa levii just kaikki jutut 
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Eniten turvallisuuteen ja sen käsittelyyn liittyivät iän ja ikärajojen merkitys. Tytöt 

ilmaisivat, että nuoremmilla ei välttämättä ole vielä tarvittavia välineitä median 

sisältöjen käsittelyyn. Heitä nuoremmat eivät myöskään välttämättä ymmärrä 

näkemiään sisältöjä tai osaa arvioida, minkälaisia kuvia itsestään voi julkaista.  

Sovelluksilla toki on omat ikärajansa, mutta kukaan ei varsinaisesti valvo, pysy-

täänkö näissä rajoissa, sillä oman iän valehtelu sovellukseen liittyessä on help-

poa. Tästä johtuen voi olla, että sovelluksia käyttävät myös lapset, joilla ei ole 

taitoja tai keinoja näkemänsä ja kokemansa käsittelylle. Etenkin ryhmän 1 tytöt 

puhuivat paljon sovellusten vaatimista ikärajoista. He kuuntelevat vanhempien-

sa ohjeita sovelluksiin liittyessä ja kysyvät lupaa liittymiseen. Tytöt ovat kuiten-

kin liittyneet kaikkiin käyttämiinsä sovelluksiin ennen, kuin oma oikea ikä mah-

dollistaisi tilin luomisen. Näin ollen tytöt ovat laittaneet sivustoihin korkeamman 

iän, jotta ovat pystyneet liittymään palveluun. 
 

Suvi: Nii ja sit vois niiku opettaa ettei mikää kakkosluokkalainen 
tai ykkösluokkalainen nii laita mitään tollasii kuvii sinne 
Siiri: Tai ei ylipäätään mee, et tosi moni tekee silleen, niiku mi-
näki, et menee esim Ig:seen liian aikasin, vaik siin on se ikäraja 
Laura: Niiku sä et ymmärrä mitä siel tapahtuu ja on sellasta mi-
tä sä et sais nähä 

 

Ikärajoihin liittyy siis selkeästi tietty neuvoteltavuus, josta myös Aapola (2002) 

puhuu. Ikärajoista keskustellaan vanhempien kanssa, ja vanhemmat asettavat 

sääntöjä, joiden uskovat olevan parhaaksi lapsen kannalta. Usein lapsi tai nuori 

saattaa kuitenkin koetella näitä sääntöjä ja vähintään neuvotella niiden jousta-

misesta. Aapolan mukaan vanhempien asettamat ikärajat voivat olla jopa kor-

keampia kuin viralliset suositukset. Haastateltujen kertomuksen poikkeavat kui-

tenkin tästä näkemyksestä, sillä tyttöjen vanhemmat ovat suostuneet päästä-

mään tytöt sosiaalisen median käyttäjiksi jo ennen sovellusten todellista ikära-

jaa. Toisaalta Aapola keskittyy omassa näkökulmassaan lähinnä päihteiden 

käyttöön ja seksuaalisiin kokemuksiin, joten voi olla, että sosiaalisen median 

kohdalla tilanne on erilainen, eivätkä vanhemmat näe sen yhteydessä ikää ko-

vin ratkaisevana kriteerinä. Ikärajoista keskustellaan vanhempien lisäksi myös 

koulussa. Essi esimerkiksi kertoo, kuinka luokan kesken on puhuttu sovellusten 

vaatimista ikärajoista sekä muista turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.   
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Essi: Sillee et sit on niiku oma valinta et jos sä vaikka Perisco-
pessa kerrot omat puhelinnumerot ja kaikki tiedot ja näytät mis-
sä sä asut, se on just sillee et periaatteessa sä saat ite päättää 
et mitä sä kerrot siel, et kylhän koulus jotain aina välil jutellaanki 
Emilia: Nii ehkä jotain 
H: Muistattekste jonkun? 
Essi: Just jotain niiden sovellusten ikärajoista et tietääks oikees-
ti et mitä ikärajoi niis on ja vaikka just et mitä sinne kannattaa 
laittaa ja mitä ei kannata kertoo ittestään ja kyl mul ainaki van-
hemmatki on sanonu ja vähän kertonu tai sanonu et älä tee täl-
lastä ja tällast siellä 

 

Turvallisuus on selkeästi asia, joka tyttöjen ajatuksissa on yksi sosiaalisen me-

dian haasteista ja mahdollisista ongelmista vaatien näin taitojen ja tietojen har-

joittelua sekä rajoista keskustelemista koulussa ja mahdollisesti myös kotona.  
 

Häiritsevät sisällöt: 

Kolmantena mediakasvatuksessa käsiteltävänä aihealueena tytöt nostivat esille 

häiritsevät sisällöt, joita etenkin sosiaalisen median käyttöön voi liittyä. Tällainen 

häiritsevä sisältö voi käsittää seksualisoitunutta kuvastoa, väkivaltaa tai muuta 

lapsen mieltä järkyttävää (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006). Tämänkaltaisel-

le sisällölle voi joutua alttiiksi jopa vahingossa, ja tytöt pohtivatkin, kuinka nuo-

remmilla ei välttämättä ole keinoja käsitellä tai ymmärtää niitä, varsinkin jos ne 

kohdataan yllättäen. Esimerkiksi Siirin mielestä juuri tästä häiritsevästä sisällös-

tä pitäisi koulussa keskustella jo pienempien kanssa. Kiiran mielestä ikävistä 

kokemuksista keskustelemalla sekä kertomalla näkemästään ja kokemastaan 

saattaa saada lohtua ja tukea.  
 

Suvi: Jotkut kans hämää niitä videoita, et niissä saattaa olla oikeesti 
sellasta sisältöö joka on meilleki häiritsevää ja sit ne laittaa siihen 
vaa niiku et se on vaik niiku 
Siiri: Nii joku sellane perusvideo ja sit se yhtäkkii vaihtuu sellaseks 
ihan sika ahdistavaks tai sellaseks, se ei oo kivaa. Sen takii siit on 
hyvä puhuu koulussa, koska niiku just jotkut kakkosluokkalaiset ei 
välttämättä tajuu niit videoita et niist saattaa tulla jotain, et sä et ha-
luu nähä sitä 
 
Kiira: No siis mun kohalla nii ei silleen ihmeellisemmin tarvis, koska 
en mä niiku, mun mielest mä en näe niiku tarvetta, koska en mä tee 
siel mitää sellast jost ois jotain haittaa tai mitään, mut sit toisaalta 
jos vaik on sellasia jotka niiku, joille vaik on niiku sattunu jotain in-
ternetissä nii kyl siit mun mielest sitte sais jotain neuvoja ja vähän 
ehkä lohtua siitä et kerrottais 
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Ikäviin kokemuksiin liittyvät myös jossain määrin riskit, jotka kohdistuvat vuoro-

vaikutukseen ulkopuolisten tuntemattomien henkilöiden kanssa sekä yksityisyy-

den suojeluun. Haastattelun 1 tytöt kertovat esimerkiksi kuulleensa tapaukses-

ta, jossa nuorta tyttöä oli netissä ahdistellut vanhempi mies. Ahdistelu oli tyttö-

jen mukaan lähtenyt liikkeelle siitä, että tyttö oli julkaissut itsestään paljastavan, 

virikeaineistossa ollutta Instagram-kuvaa vastaavan kuvan itsestään. Tytöt nä-

kevät kuvan yhtenä syynä ahdistelulle sekä pohtivat, kuinka tämän tapaisen ku-

van julkaiseminen itsestä saattaa hankaloittaa asiasta kertomista. Julkaistun 

kuvan takia, tyttö saattaa kokea olevansa osasyyllinen tapahtumiin. Tytöt analy-

soivat paljonkin kertomaansa tapahtumaa ja ahdistelun seurauksia.  
 

Siiri: Siis siin oli silleen et joku vanhempi mies oli ahdistellu sitä, 
koska se oli laittanu jonkun kuvan just johonki Ig:seen ja sit ih-
miset oli kommentoinu siihen jotain, et sä oot ihan sika ruma ja 
tälleen ja sit joku ihminen oli ahdistellu sitä ja sit sitä oli kiusattu 
ja kaikki sen kaverit oli lopettanu puhumisen, tollasis on ihan si-
ka usein se et ne ei pysty kertoo kenellekään siit, koska kaikki 
niitten kaverit rupee vihaa niit, tai sit ei vaa niiku pysty sanoo et 
tietsä et yks sellanen nelikymppinen mies ahdistelee mua, niiku 
et et sä sano sun kavereille sellasta 
Suvi: Nii aina sanotaan, et mee kertoo jollekki aikuiselle, mut et 
sä niiku pysty menee kertoo, koska et sä pysty oikeen ees pu-
huu siitä koska se on oikeesti tosi rankkaa 
Siiri: Koska tossa just se oli sellanen kuva, josta se ei haluis sa-
noo sen vanhemmille, et se oli laittanu sellasen nettiin, nii vä-
hän niiku samanlainen kuva ku se jonka sä näytit, nii tai silleen 
se saattaa niiku nolottaa sitä, et se ei haluu sanoo sen van-
hemmille et se on laittanu sellast nettiin ja sit joku tyyppi on ru-
vennu sen takii ahdistelee sitä 
Suvi: Ja sitku sä et pysty kertoo sillee aikuiselle, nii sit se me-
nee niiku tosi pahaks ja sit se menee pahemmaks ku se oikees-
ti olis voinu olla 
Siiri: Nii ja sit just ku ei voi sanoo niiku kenellekään sit sä niiku 
yksin kärsit siitä 

 

Keskustelusta on nähtävissä hyvin vahvasti tietynlaisen maineen saavuttaminen 

– tai menettäminen, jos itsestään julkaisee esimerkiksi seksuaalisesti paljasta-

via kuvia. Aaltosen (2011) mukaan nuoren saattaa olla hyvinkin haastavaa 

avautua vastaavista asioista tietynlaisen ”huonon” maineen syntymisen pelos-

sa. Siiri pohtikin, kuinka tyttö ei välttämättä uskalla kertoa asiasta edes kavereil-

leen peläten heidän tuomitsevan kuvan ottamisen. Myös aikuiselle, kuten vaik-

kapa omalle vanhemmille, asiasta kertominen saattaa olla haastavaa, sillä tyttö 

ei halua paljastaa laittamaansa ja ottamaansa kuvaa, tuomitsevuuden ja syytte-
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lyn pelossa. Kertomatta jättäminen ja ikävästä kokemuksesta vaikeneminen 

saattaa olla vahingollista psyykkeen kannalta. Tämän vuoksi turvallisen ja 

avoimen ilmapiirin luominen kouluun olisi tärkeää, jotta nuoret pystyisivät ker-

tomaan kohtaamistaan ikävistä kokemuksista sosiaalisen median parissa.  
 

6.3.4 Omat taidot 
 

Tytöt analysoivat myös omia mediataitojaan. Tässä, kuten haastatteluissa muu-

tenkin, tytöt käsittelivät mediataitoja lähinnä sosiaalisen median käyttöön liittyvi-

nä taitoina. Kaikki tytöt kokivat omat taitonsa median eri välineiden ja viestien 

käsittelyyn suhteellisen hyvinä. Tytöt myös kertoivat oman käsityksensä siitä, 

mikä taitojen osaamisen osoittaa ja minkä takia he näkevät olevansa kykeneviä 

median erilaisten viestien ja sisältöjen kriittiseen arviointiin. Mielenkiinoista omi-

en taitojen arvioinnissa on se, että tytöt ovat olleet käyttämissään palveluissa jo 

ennen niiden varsinaista suositusikärajaa, ja osa heistä on edelleen alle esi-

merkiksi Instagramin 13 vuoden ikärajasuosituksen. Suositusikärajan alittami-

sesta huolimatta, tytöt kokevat osaavansa suhteellisen hyvin käyttää sosiaali-

sen median erilaisia palveluita.  

 
Linda: Ihan hyvin varmaan 
Lilli: Joo 
Laura: Ihan hyvin joo 

 

Suvi ja Siiri ilmaisivat myös kuinka mediataidoissa kehittyy jatkuvasti. Ymmärrys 

syventyy sitä mukaan kun sosiaalisen median sovelluksia käyttää.  
 

Suvi: No kylhän siin paranee 
Siiri: Nii sä rupeet ymmärtää sitä paremmin 

 

Keskusteluissa näkyy myös muutamia toimintatapoja, joiden tytöt näkevät osoit-

tavan osaamista. Jenna toi esille esimerkiksi kuvien laittamiseen liittyvän tietoi-

suuden siitä, mitä itsestään kannattaa julkaista. Myös Elisa mainitsi samasta 

asiasta ja täydensi, että kokee tietävänsä minkälaisia kuvia itsestään voi laittaa 

sekä tiedostaa, kuka kuvat mahdollisesti näkee. Näin ollen mediaosaamisen 

voidaan nähdä tyttöjen ajatuksissa tarkoittavan sitä, että internetin vaaroista ja 
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riskeistä ollaan tietoisia. Sosiaalisen median sovelluksissa pyritään toimimaan 

niin, ettei itselle tai muille koituisi mainittuja ikäviä kokemuksia.  

 
Jenna: No must tuntuu vaikka ite sanonki et mä osaan kyl sil-
leen ihan hyvin, koska en mä ikinä laita niiku sellasii kuvii, joissa 
mä just näytän kasvoni kunnolla tai mitään 
Jade: Must tuntuu et Instagram, ku siin mä oon silleen ollu jo 
sen mä niiku silleen osaan ja mä tiedän mitä mä julkasen sinne 
nii sen mä osaan 
 
Essi: Aika hyvin 
Elisa: Just sillai iha hyvin, mut tietty nii varmaa asioita mitä vois 
oppii just näist, mut kyl sillai, kyl mä niiku must tuntuu et mä tie-
dän mitä mä laitan ja miten mä sen laitan tai sillai niiku et mihin 
se menee ja 
Essi: Nii sillee et tietää periaattees et mitä jos mä laitan tän 

 

Kiira taas mainitsi kommentoimisen hyvän osaamisen merkkinä. Internetissä tu-

lisi käyttäytyä ja kohdella toisia kunnioittavasti, samoin periaattein kuin kasvo-

tusten. Taitava mediakäyttäjä ei tyttöjen mielestä kommentoisi kuvia negatiivi-

sesti tai loukkaavasti. Tämä näkökulma mediataitoihin saattaa heijastua tyttöjen 

ikävistä kokemuksista nettikiusaamisesta.  
 
Kiira: Kyl must tuntuu, et mä osaan niiku ihan hyvin, et jos mä 
katon jonkun kuvan nii mä kommentoin silleen niiku positiivises-
ti, et en koskaan sano niiku mitään 
Kaisa: En mäkään ikin menis mitään niiku toisen kuvaan, et he-
rää ihan sika tyhmä kuva 
 

Jos tyttöjen mediataitoja arvioidaan kokonaisuudessaan ryhmähaastatteluissa 

käytyjen keskusteluiden pohjalta, voidaan sanoa, että kyseinen joukko kuudes-

luokkalaisia tyttöjä on hyvin tiedostava, osaava ja taitava joukko median kentäl-

lä. Media sekä etenkin sosiaalinen media ovat merkittävässä osassa heidän ar-

kielämäänsä, ja tytöt käyttävät päivittäin aikaa erilaisten sosiaalisen median 

palveluiden parissa viihtyen sekä kommunikoiden. Tytöt arvioivat kriittisesti 

omaa mediakäyttäytymistään sekä nostavat esille asioita, jotka hallitsevat. 

Etenkin median sisältämistä riskeistä tytöt ovat hyvinkin tietoisia ja näkevät nii-

den vaikuttavan siihen, kuinka mediassa toimii ja käyttäytyy. Rydin ja Sjöberg 

(2010) ovatkin tuoneet esille, kuinka nuoret itse asiassa ovat hyvinkin valveutu-

neita median käyttäjiä. He tunnistavat mahdolliset riskit sekä osaavat ennakoida 

ja suojella itseään muun muassa miettimällä, mitä itsestään julkaisevat.  
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6.4 Yhteenveto 
 

Mediakulttuurin sekä median naiskuvan merkitystä tyttöjen elämään analysoitiin 

siis kolmen laajemman teeman kautta. Ensinnäkin tytöt pohtivat virikeaineisto-

jen pohjalta, millä tavoin naiskuva esitetään mediakulttuurissa sekä mitkä syyt 

vaikuttavat seksualisoituneen lähestymistavan taustalla. Toiseksi median ja 

mediakulttuurin luoman naiskuvan vaikutusta käsiteltiin suhteessa tyttöjen mi-

näkuvaan. Analyysin viimeisessä osiossa tuotiin esille tyttöjen ajatuksia me-

diakasvatuksen tarpeellisuudesta sekä heidän näkemyksiään omien mediataito-

jen hallinnasta. 

 

Tytöt tulkitsivat ja analysoivat mediakulttuurin naiskuvaa YouTube-

videopalvelussa olleen Nicki Minajin musiikkivideon sekä Instagram-

kuvasovelluksessa olleen nuoren naiskäyttäjän kuvan pohjalta. Molemmissa 

naiskuva oli selkeän seksualisoitunut, ja kuvista oli löydettävissä monia tekijöitä, 

joilla tätä ilmennettiin. Tytöt nostivat kuvista etenkin esille naisten pukeutumisen 

sekä vähäiset vaatteet. Avonaisten vaatteiden vaikutelmaa tukivat asennot sekä 

musiikkivideon kohdalla tanssit, joilla tyttöjen mukaan luotiin seksualisoituneesti 

värittynyttä, jopa provosoivaa vaikutelmaa. Ulkonäöllisiä ominaisuuksia kom-

mentoitiin jonkin verran, ja tytöt nostivat esille esimerkiksi kuvan julkaisijan iän 

merkityksen. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä paheksuttavampaa 

seksualisoituneesti virittäytynyt esiintyminen on. Tämä on rinnastettavissa 

Vänskän (2015) ajatuksiin siitä, kuinka lapset ja nuoret ajatellaan perinteisesti 

viattomina olentoina ja näin ollen heidän kohdallaan seksualisoitunut lähesty-

mistapa on pääsääntöisesti paheksuttavaa, jopa tuomittavaa.  

 

Mediakulttuurin naiskuvaa analysoitaessa tytöt pohtivat myös syitä seksualisoi-

tuneiden kuvien taustalla. Keskeisimpinä motiiveina virikeaineiston kuvien taus-

talla olivat tyttöjen mielestä huomion ja julkisuuden hakeminen. Seksuaalisella, 

provosoivalla ja paljastavalla esiintymisellä pyritään saamaan katseita, kiinnos-

tusta ja positiivista palautetta (Rossi 2003). Katseen merkitys olikin tyttöjen mie-

lestä olennainen, ja keskusteluista nousi esille, kuinka esimerkiksi Instagram-

kuvan tyttö pyrkii kuvallaan katsekontaktiin ja ihailevien katseiden saavuttami-
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seen. Tyttöjen suhtautuminen näihin pyrkimyksiin oli kuitenkin pääsääntöisesti 

paheksuvaa, mikä sinällään on mielenkiintoista, sillä toiminta ja kuvien julkaisu 

etenkin sosiaalisessa mediassa on aina jossain määrin huomionhakuista. Tytöt 

kuitenkin kyseenalaistivat Instagram-kuvan tytön toiminnan, painottaen sitä, 

kuinka he eivät itse ikinä julkaisisi vastaavanlaista kuvaa. Tyttöjen on helpompi 

hyväksyä seksuaalisesti provosoiva esiintyminen Nicki Minajin kaltaiselta julki-

suuden henkilöltä, jolta jopa odotetaan paljastavaa pukeutumista sekä erootti-

sesti virittäytyneitä tansseja. Minajin esiintyminen edustaa Näreen (2002) aja-

tusta julkisuuden intimisoitumisesta. Seksi ja seksuaalisuus ovat muodostuneet 

näkyväksi ja jossain määrin jopa tavanomaiseksi osaksi julkista mediaa sekä 

musiikkivideoita. Instagram-kuvan kohdalla seksualisoituneisuus nähdään pa-

heksuttavampana, sillä se on lähempänä tyttöjen omaa kokemusmaailmaa, ku-

vaten yksityistä ja iältään nuorehkoa henkilöä.  

 

Mediakulttuurin vaikutusta käsiteltiin myös suhteessa tyttöjen minäkuvan kehi-

tykseen. Sosiaaliselle medialle ominainen julkisuuden ja yksityisyyden välillä 

toimiminen heijastui siihen, mitä tytöt kokevat voivansa median parissa tehdä. 

Julkisuus sekä esimerkiksi omien kuvien leviäminen nähtiin uhkana, joka saat-

taisi mahdollisesti jopa vahingoittaa itsetuntoa. Kuvia julkaistessaan osa tytöistä 

miettii tarkkaan, kuka kuvan näkee ja minkälainen viesti kuvan kautta mahdolli-

sesti välittyy. Osa taas korosti oman päätäntävallan ja vastuun merkitystä kuvi-

en julkaisussa tuoden esille, että lopulta jokainen itse päättää mitä julkaisee ja 

kenelle. Kaikilla tytöillä profiili esimerkiksi Instagramissa on yksityinen, ja se ha-

lutaan pitääkin sellaisena oman yksityisyyden suojaamiseksi. Julkisen profiilin 

riskinä nähdään etenkin muiden, jopa tuntemattomien, ilkeä kommentointi, jon-

ka seurauksena oma minäkuva saattaisi kärsiä.  

 

Medialla oli olennainen vaikutus myös tyttöjen pukeutumiseen. Pukeutuminen 

on eräänlainen osa ulkoisen minäkuvan rakennusta, ja median kautta tytöt in-

spiroituvat saaden ideoita siihen, miten he omaa tyyliään haluaisivat toteuttaa. 

Mediassa esillä olevat vaatteet korostavat ja välittävät valtakulttuurin kauneus-

ihanteita sekä muoti-ilmiöitä. Pukeutumiseen liittyi olennaisesti myös kuluttami-

nen. Sosiaalisen median kuvien kautta syntyy halu ja tarve tiettyjen vaatteiden 

ostamiselle, jonka vanhemmat mahdollistavat rahallisesti. (Tähtinen 2015.) Tyt-



 89 

töjen tausta ja vanhempien varallisuuden merkitys luo kuitenkin helposti luokka-

eroja tyttöjen välille, sillä kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia ostaa haluami-

aan tuotteita.  

 

Ulkonäön suhteen mediakulttuuri vaikutti siihen, kuinka tytöt näkevät oman ke-

honkuvansa sekä ulkonäkönsä. Tytöt keskustelivat esimerkiksi, kuinka oma ul-

konäkö vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa voi tehdä. Median kautta välitty-

nyt käsitys siitä, kuinka julkisuuden henkilöt ovat aina kauniita, on luonut tytöille 

käsityksen siitä, että omalla ulkonäöllään heistä ei voisi koskaan tulla julkkiksia. 

Enimmäkseen mediakulttuuri vaikutti kuitenkin kehonkuvaan sekä tietynlaisten 

elämäntapojen ihannointiin. Etenkin Instagramin kautta välittyvät kuvat terveelli-

sistä ja urheilullisista elämäntavoista ovat saaneet tytöt pohtimaan ja rakenta-

maan omaa kehonkuvaansa. Sosiaalisessa mediassa näkyviä urheilullisia var-

taloita ihannoidaan ja tavoitellaan, mutta tytöt kuitenkin toivat myös esille, kuin-

ka tällainen ihannointi voi liiallisuuksiin mennessään synnyttää jopa syömishäi-

riöitä. Median luomat kauneusihanteet siis jossain määrin tiedostetaan, mutta 

suoranaisen vaikutuksen näkeminen omalla kohdalla oli joillekin tytöistä hyvin 

haasteellista. Tyttöjen tuntui olevan vaikea tunnistaa tai myöntää sitä, kuinka 

paljon media heidän minäkuvansa rakentumiseen vaikuttaa. Heidän oli helpom-

pi nähdä median vaikutus suoraan pukeutumiseen liittyvinä ostopäätöksinä kuin 

kehonkuvaa muokkaavina ajatuksina. Näreen (2002) mukaan median kuvat 

vaikuttavat kuitenkin siihen, kuinka oma ulkonäkö nähdään ja koetaan, ja tämän 

vaikutus oli myös havaittavissa tyttöjen haastatteluista.  

 

Mediakulttuurin vaikutus minäkuvaan sekä tyttöjen kokemusmaailmaan herättää 

myös tietynlaisen tarpeen mediakasvatukselle. Tyttöjen mielestä mediataitoja 

tulisikin jossain määrin harjoitella, ja mediaan liittyvistä asioista pitäisi keskustel-

la koulussa. Heidän mukaansa koulussa on jo nyt käsitelty aihetta jonkin verran, 

mutta kuitenkin hyvin vähän. Huomattava kuitenkin on, että tyttöjen ajatuksissa 

ja puheessa media tarkoittaa lähinnä sosiaalista mediaa. Näin ollen heidän on 

vaikea tunnistaa opetuksesta muita median osa-alueita koskevia tilanteita. Me-

diataitoja opitaan paljon myös koulun ulkopuolella informaaleissa oppimisympä-

ristöissä. Vanhemmilta ja harrastuksista saadaan neuvoa ja ohjeistusta siihen, 
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kuinka median parissa tulisi toimia. Kavereiden kanssa taas keskustellaan näh-

dyistä kuvista ja sisällöistä sekä harjoitellaan sovellusten käyttöä.  

 

Tytöt nostivat esille myös muutamia aihealueita, joita heidän mielestään koulus-

sa pitäisi käsitellä. Näiden aiheiden määrittelyssä korostuivat median riskit sekä 

tarve muista ja itsestä lähtevälle suojelulle. Kiusaaminen, turvallisuus sekä ikä-

vät kokemukset ovat kaikki osa-alueita, jotka vaikuttavat mediaan liittyvien ko-

kemusten ja ajatusten muokkautumiseen. Mediaan liittyvät negatiiviset koke-

mukset saattavat olla hyvinkin merkityksellisiä itsetunnon ja minäkuvan kehityk-

sen kannalta (Levin & Kilbourne 2008). Näiden teemojen käsittelyssä tytöt ko-

rostivat keskustelun merkitystä pohtien, kuinka tärkeää asioista puhuminen on, 

etenkin ikävien kokemusten kohdalla.  

 

Omat taitonsa tytöt näkivät suhteellisen hyvinä, vaikka myönsivätkin, että opit-

tavaa on aina ja mediaa käyttäessä kehittyy koko ajan lisää. Median on olen-

nainen osa heidän arkielämäänsä ja sen parissa viihdytään, jaetaan kokemuk-

sia sekä opitaan uutta. Media toki sisältää riskinsä, minkä tytötkin tiedostavat, 

mutta heidän mielestään omalla toiminnallaan pystyy jossain määrin vaikutta-

maan siihen, minkälaisia kokemuksia mediakulttuurin kautta syntyy.   
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7 Luotettavuus 
 

Laadulliselle tutkimukselle ominaista on tietynlainen subjektiivinen, pohtiva lä-

hestymistapa, joka tekee perinteissä mielessä luotettavuuden arvioimisesta 

hankalaa (Tuomi & Sarajärvi 2009). Myös tässä tutkimuksessa korostuu laadul-

liselle tutkimukselle tyypillinen subjektiivisuus, varsinkin aineiston analyysissä ja 

tulkinnassa. Tutkimuksen subjektiivisuuteen on vaikuttanut etenkin aihe. Me-

diakasvatus on ilmiönä niin nopeasti muuttuva, että ajantasaista tutkimusta on 

hyvin vähän saatavilla. Näin ollen tuloksia on ollut haastava verrata aikaisem-

paan tutkimustietoon. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan kuitenkin arvioida 

muutamasta eri näkökulmasta. 

 

Ensinnäkin tutkimuksen voidaan nähdä olevan validi, kun siinä on tutkittu sitä, 

mitä on luvattu, ja tutkimustulokset ovat yhteensopivia tutkimuskysymysten 

kanssa (Janesick 2000, 393). Tämän tavoittamiseksi koin tutkimuksen rakenta-

misen kannalta mielekkääksi esitellä tulokset tutkimuskysymyksiä vastaavassa 

järjestyksessä. Näin ollen tuloksista on helppo havaita vastaavuus tavoitteisiin. 

Luotettavuuteen vaikuttavat myös käsitteistön selkeä avaaminen sekä aikai-

semman alan teorian hyödyntäminen ja siihen pohjaaminen (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 134–136). Omalta osaltani pyrin vaikuttamaan teoreettisen viitekehyksen 

huomioimiseen avaamalla tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet sekä tutki-

muksen taustalla vaikuttavan teoreettisen viitekehyksen perusteellisesti. Aineis-

ton analyysissä löydettyjä havaintoja verrattiin aikaisemmin esitettyyn teoriaan, 

kattavan analyysin aikaansaamiseksi.  

 

Menetelmällisesti luotettavuutta voidaan arvottaa sillä, kuinka aineisto on kerät-

ty sekä missä määrin tutkija on kyennyt pitämään oman vaikutuksensa sekä 

mielipiteensä erossa aineiston keruusta ja analysoinnista. Luotettavuuden saa-

vuttamiseksi tulisi tiedostaa, että esimerkiksi tiedonantajan eli tutkittavan kerto-

ma informaatio suodattuu aineistoa kerätessä tutkijan omien kontekstien läpi. 

Esimerkiksi tutkijan ikä, sukupuoli, kansalaisuus tai vaikkapa virka-asema vai-

kuttavat siihen, mihin tutkija keskittyy ja minkä informaation hän kokee merki-

tyksellisenä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–136.) Tärkeää on myös tietoisuus 

omista asenteista ja ennakko-oletuksista. Koska tässä tutkimuksessa aihe on 
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voimakkaasti mielipiteitä herättävä, pyrin tietoisesti välttämään omien ennakko-

oletusteni vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Haastattelutilanteessa pyrin vastaa-

vasti välttämään tyttöjen liikaa johdattelua. Virikeaineistot toki johdattivat tytöt 

tietyllä tapaa käsittelemään mediakulttuurin naiskuvaa, mutta tämä oli kuitenkin 

tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden kannalta olennaista.   

 

Se mikä oman aineistoni analyysissä osoittautui haasteelliseksi, oli aineiston 

laajuus. Laadulliselle aineistolle on hyvin tyypillistä, että siitä löytyy monia mie-

lenkiintoisia asioita ja ilmiöitä. Tutkijan on kuitenkin tehtävä selkeä valinta siinä, 

mihin hän omassa analyysissään keskittyy, jotta tutkimuksen tulokset vastaavat 

asetettuihin kysymyksiin. Tutkittava ilmiö on rajattava tarkasti ja siitä on ana-

lysoitava kaikki, mitä aineistosta irti saa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92.) Oman 

tutkimukseni kohdalla jouduin aineiston kerättyäni taipumaan tarkempaan raja-

ukseen tutkimuskysymysten osalta. Tämä tuntui haastavalta, sillä koin, että ai-

neistoni tarjosi monia mielenkiintoisia ja esittämisen arvoisia näkökulmia ilmi-

öön. On kuitenkin hyväksyttävä tutkimusta tehdessä, että tutkimuskysymykset 

muotoutuvat prosessin ehdoilla. Näin ollen päätin keskittyä lähinnä tyttöjen 

kommentteihin mediakulttuurin naiskuvasta, median vaikutuksista minäkuvaan 

sekä mediakasvatuksen tarpeellisuudesta. Lisäksi virikeaineistoina olleista me-

diakulttuurin kolmesta osa-alueesta, päätin keskittyä pelkästään YouTube-

videopalveluun sekä Instagramiin. Näiden valintojen kautta pyrin luomaan raja-

tun, mutta kuitenkin kattavan katsauksen tyttöjen ja median suhteeseen.  

 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy vahvasti myös tutkimuksen eettisyys. Eten-

kin haastattelun kohdalla korostuvat tietynlaiset eettiset periaatteet. Haastattelu-

tilanteessa tutkijan on oltava tietoinen tutkittavansa oikeuksista sekä taattava 

haastattelun luottamuksellisuus. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 19–20.) Tässä tutki-

muksesta haastattelutilanteesta teki eettisessä mielessä haastavan juuri se, et-

tä haastateltavina olivat kuudesluokkalaiset nuoret. Sekä virikeaineistojen valin-

nassa että itse haastattelutilanteessa pyrin huomioimaan nuorten kehitystason 

sekä luomaan turvallisen ja vapaan ilmapiirin, jotta tyttöjen oli helpompaa kertoa 

omista ajatuksistaan. 
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8 Pohdintaa 
 

Sekä teoreettisen viitekehyksen että kuudesluokkalaisten tyttöjen haastattelui-

den kautta on havaittavissa, kuinka merkittävässä roolissa media on tyttöjen 

ajatuksissa, mielipiteissä ja kokemuksissa. Mediakulttuurissa toimimiseen sisäl-

tyy toki moninaisia riskejä, mutta tytöt ovat näistä mahdollisista riskeistä hyvin-

kin tietoisia, pohtien ja reflektoiden omaa toimintaansa. Tytöt tunnistavat myös 

jossain määrin mediakulttuurin naiskuvan seksualisoitumisen sekä sen merki-

tyksen ja tarkoituksen. Vaikka osalle median todellisia vaikutuksia minäkuvaan 

oli haastava tunnistaa, olivat tytöt yhtä mieltä siitä, että medialla on osuutensa 

tietynlaisten kauneusihanteiden ja kulttuuristen normien luomisessa.  

 

Mielenkiintoinen huomio kuudesluokkalaisten tyttöjen haastatteluista on heidän 

suhtautumisensa virikeaineistojen ja laajemminkin mediakulttuurin esittämään 

naiskuvaan. Sekä Nicki Minajin musiikkivideoon että Instagram-kuvaan suhtau-

duttiin paheksuvasti ja niihin liittyvässä keskustelussa nostettiin esille naisten 

vähäpukeisuus ja huomionhakuisuus. Paheksunta oli voimakkaampaa Insta-

gram-kuvan kohdalla, mikä johtunee siitä, että kuva on lähempänä heidän omaa 

kokemusmaailmaansa. Musiikkivideoiden maailmassa seksualisoituminen ja jo-

pa pornografisten mielleyhtyminen luominen on arkipäiväistynyttä. Tämä mukai-

lee myös kulttuurisia ihanteita ja tottumuksia. Tyttöjen reaktiot olivat paheksu-

via, sillä yhteiskunnassa vähäpukeista ja seksualisoituneesti esitettyä naista 

helposti paheksutaan siitä huolimatta, että se on hyvin yleinen tapa olla esillä. 

Tyttöjen tuomitsevaan asenteeseen saattaa vaikuttaa myös se, että molempien 

kuvien kohdalla naiset ovat vapaasta tahdostaan toteuttaneet kuvastonsa, ja 

näin ollen he ovat ikään kuin itse hyväksyneet objektisointinsa omalla toiminnal-

laan. Tämä huomio vastaa myös Aaltosen (2011) esittämiä näkemyksiä mai-

neen merkityksestä. Raja siinä, miten itse esiinnytään hyvällä ja kiinnostavalla 

tavalla seksuaalisesti ja mikä taas on kielteisesti värittynyttä seksualisoimista, 

on hyvin häilyvä. Sosiaalisen median tavalliset käyttäjät matkivat valtamediasta 

näkemäänsä kuvamateriaalia, mutta katsojien reaktiot saattavat olla hyvinkin 

erilaiset silloin, kun kuvassa on yksityinen henkilö. Näin ollen seksuaalisesti 

provosoivan kuvan julkaiseva tyttö saa helposti ”huonon” maineen.  
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Tytöt korostivat haastatteluissa paljon myös oman toiminnan ja valintojen merki-

tystä. Suojaamalla yksityisyytensä sekä miettimällä, mitä itsestään internetissä 

julkaisee, saattaa välttyä ikäviltä kokemuksilta. On olennaista miettiä, mistä aja-

tusmalli itsesuojelusta kumpuaa. Media toki asettaa tytöille tietynlaisia paineita 

siitä, minkälainen heidän pitäisi olla sekä minkälainen vartalonmalli on esimer-

kiksi kulttuurissamme tavoittelun arvoista (Näre 2002). Seksualisoitunut kuvasto 

asettaa naiset myös helposti asemaan, jossa he ovat miesten tekojen ja halujen 

kohteena. Tämä mediakulttuurin piirre vaikuttaa myös laajemmin koko yhteis-

kunnan näkemyksiin naisen asemasta. (Linker 1995.) Voidaan kuitenkin pohtia, 

miksi yhteiskunnassa naisen nähdään kuitenkin olevan itse vastuussa itsensä 

suojelemisesta, esimerkiksi katseilta ja ikäviltä kommenteilta. Pitäisikö medias-

sa ja kulttuurissamme laajemminkin tapahtua muutos siihen suuntaan, että jo-

kainen saisi ilmaista, pukeutua ja esitellä itseään niin kuin itse haluaa, ilman 

seksuaalisena objektina tulkituksi tulemisen pelkoa? Julkisessa keskustelussa 

on ollut havaittavissa jopa naisten toiminnan syyttelyä esimerkiksi seksuaalisen 

häirinnän kohdalla. Eikö enemminkin pitäisi keskittyä siihen, mikä saa osan 

miehistä toimimaan ja kohtelemaan naisia seksuaalisina objekteina? Yksi syy 

tähän saattaa Linkerin (1995) mukaan olla juurikin mediakulttuurin naisia esi-

neellistävä ja objektisoiva lähestymistapa, joka mahdollisesti vaikuttaa myös 

miesten ajatuksiin ja toimintaa. Tämän vuoksi tytöt kuitenkin oppivat jo hyvin 

varhain säätelemään omaa toimintaansa sen mukaan, että välttyisivät liian pro-

vosoivan, seksualisoituneen tai paljastavan esiintymisen seurauksilta.  

 

Median voimakkaasta seksualisoitumisesta ja naista objektisoivasta asetelmas-

ta huolimatta tarjoaa media myös mahdollisuuden naisten aseman voimaannut-

tamiselle (Vänskä 2015). Naiset nähdään myös positiivisessa mielessä vas-

tuussa omasta kehostaan ja sen esittämisestä. Osaksi mediakulttuuria on esi-

merkiksi ilmestynyt monia kampanjoita, joissa tavalliset naiset mainostavat tuot-

teita ja ravistelevat naisia koskevia kauneusihanteita (esim. Dove-mainokset). 

Myös tyttöjen kohdalla tulisi kiinnittää huomiota heidän mahdollisuuksiinsa me-

dian kentällä. Laukkasen ja Mularin (2011) mukaan tytöt tulisi nähdä kyvykkäi-

nä, omaan toimintaansa vaikuttavina toimijoina. Media on olennaisen osa tyttö-

jen kokemusmaailmaa, ja he toteuttavat itseään ja kommunikoivat toistensa 

kanssa median välityksellä. Myös Vänskä (2015) on esittänyt, että tyttöjen osal-
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listuminen mediakulttuuriin antaa heille mahdollisuuden toteuttaa ja ilmaista it-

seään. Näin ollen tyttöjen esiintyminen mediakulttuurin kuvastoissa on myös 

hyvä asia, sillä se herättää keskustelua tyttöjen asemasta sekä tyttöjen ja medi-

an suhteesta.  

 

Sekä Martsola ja Mäkelä-Rönnholm (2006) että Levin ja Kilbourne (2008) puhu-

vat teoksissaan paljon mediakulttuurin riskeistä ja ongelmista etenkin lasten 

psyykeen ja kehityksen kannalta. Molemmissa annetaan jopa käytännön vink-

kejä siihen, kuinka lapsia tulisi suojella mediakulttuurin haitoilta sekä häiritsevil-

tä sisällöiltä. Mikä kuitenkin tekee tästä valvonnasta nykypäivänä haastavan, on 

se median jatkuva läsnäolo, joka tekee lasten mediakäyttäytymisen kontrolloi-

misesta mahdotonta. Martsola ja Mäkelä-Rönnholm ovat tuoneet ajatuksensa 

esille vuonna 2006 eli noin kymmenen vuotta sitten. Maailma sekä etenkin me-

diakulttuuri ovat muuttuneet paljon tuossa ajassa vahvistaen sekä monipuolis-

taen merkitystään yhteiskunnassa ja lasten ja nuorten elämässä. Tästä johtuen 

lapsia ja nuoria ei pystytä täysin suojelemaan median haitoilta tai kontrolloi-

maan median monimuotoisten ja -kanavaisten sisältöjen kohtaamista. Tästä 

johtuen mediakasvatuksessa tarvitaankin uudenlaista näkökulmaa sekä lasten 

omien taitojen ja tietojen tunnustamista. 

 

Myös tähän tutkimukseen osallistuneet tytöt nostivat esille median riskien ja on-

gelmallisten tilanteiden mahdollisuuden ja ehdottivat, kuinka näitä voitaisiin kä-

sitellä koulussa. Tyttöjen aikaisemmissa keskusteluissa esimerkiksi vanhempi-

en ja opettajien kanssa on painottunut ohjeiden ja sääntöjen saaminen. Tytöt 

kuitenkin esittivät, että mediasta ja sen moninaisista vaikutuksista tulisi pikem-

min keskustella vastavuoroisesti. Liiallisesta sääntöjen ja rajojen asettamisesta 

tulee nuorille helposti tunne, että he tekevät jotain väärin. Avoin ja ymmärtävä 

ilmapiiri mahdollistaisivat sen, että esimerkiksi ikävistä kokemuksista pystyisi 

kertomaan. Olennainen havainto haastatteluista olikin se, kuinka rennosti ja po-

sitiivisesti tytöt loppujen lopuksi mediaan suhtautuvat. Esimerkiksi sosiaalinen 

media on niin vahvassa ja olennaisessa osassa tyttöjen arkipäivää, että heidän 

olisi vaikea kuvitella arkeaan ilman sitä. Median kautta saadaan iloa, elämyksiä 

ja kokemuksia, joita pystytään jakamaan yhdessä läheisten kanssa. Tämän 

myös Aarsand (2010) nostaa esille. Media ei ole pelkästään pelottava ja uhkaa-
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va vaan myös mahdollisuuksien ja ideoiden kenttä, jonka kautta nuori pystyy 

luomaan, muokkaamaan ja toteuttamaan itseään.  

 

Mediakulttuurin ja tyttöjen suhteeseen liittyy moninaisia osa-alueita ja merkityk-

siä, joista tässä tutkimuksessa on käsitelty vain muutamaa. Median nopeasta 

muutoksesta johtuen ilmiöön liittyvä tutkimus on aina aiheellista antaen ajanku-

vaa vastaavan käsityksen. Jatkotutkimuksen mahdollisuudet aiheen suhteen 

ovat näin ollen moninaiset. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa osa aineistosta 

jouduttiin jopa karsimaan analyyseistä aineiston laajuuden vuoksi. Voisi kuiten-

kin olla kiinnostavaa analysoida esimerkiksi tyttöjen ajatuksia mainonnasta ja 

siitä, kuinka perinteisemmät median muodot tuntuvat heistä vaikeammin käsitel-

täviltä ja tulkittavilta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltuja teemoja olisi mielekästä 

myös tutkia laajentamalla haastateltavien joukkoa niin, että erot esimerkiksi iäs-

sä tai sosioekonomisessa taustassa olisivat suuremmat. Koska tässä tutkimuk-

sessa tytöt olivat taustaltaan hyvin samanlaisia, voisi olla mielenkiintoista verra-

ta joukkoa tyttöihin, jotka tulevat kulttuurisesti tai sosioekonomisesti erilaisista 

lähtökohdista. Myös iällä voi olla merkitystä, joten tyttöjen näkemysten vertaa-

minen esimerkiksi yläkouluikäisten tyttöjen ajatuksiin aiheesta, voisi tarjota uu-

sia näkökulmia.  

 

Mediakulttuurin vaikutus tyttöjen elämään voidaan siis nähdä monimuotoisena 

ja -tahoisena ilmiönä. Tässä tutkimuksessa on kuvattu vain pienen kuudesluok-

kalaisten tyttöjen joukon näkemyksiä ilmiöstä. Haastateltujen näkemyksistä on 

kuitenkin johdettavissa paljon havaintoja, jotka voisivat olla yleistettävissä me-

dian ja tyttöjen suhteeseen laajemminkin. Tutkimuksen tuloksia kiteytettäessä 

voidaan sanoa, että mediakulttuuri näyttäytyy tyttöjen arjessa minäkuvaan ja 

naiskuvaan liittyviin näkemyksiin vaikuttavan tekijänä, mutta myös elämysten ja 

kokemusten toteuttajana.  
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

HAASTATTELURUNKO 

Haastattelu pohjautuu median kuviin ja sisältää kolme erilaista visuaalisen me-
diakulttuurin muotoa. 
 

1. Mainokset 
-‐ Tytöille näytetään 3 erilaista mainosta 
-‐ Näistä kuvista tytöt valitsevat yhdessä yhden, johon heidän huomionansa 

eniten kiinnittyy 
 

o Mikä kuvassa herätti huomionne? 
o Miksi valitsitte kyseisen kuvan? 
o Mitä kuvalla mainostetaan? 
o Miksi kyseistä tuotetta mainostetaan tällaisella kuvalla? 
o Mitä muita ajatuksia mainoksesta herää? 

 
Muita mainontaan liittyviä kysymyksiä: 
 

-‐ Kiinnitättekö mainoksiin huomiota arjessanne? 
-‐ Onko jotain tiettyjä mainoksia jäänyt mieleenne? Jos on miksi? 

 
 

2. Videot 
-‐ Tytöille näytetään YouTubesta Nicki Minajin musiikkivideo 

o Mitä ajatuksia videosta herää? 
o Onko musiikkivideo mielestänne toimiva? 
o Mihin luulette että videolla pyritään/ mikä on videon tarkoitus? 
o Mitä ajattelette artistin ulkoisesta olemuksesta? 

 
 Muita videoihin liittyviä kysymyksiä: 
 

-‐ Katsotteko videoita YouTubesta? 
-‐ Jos, niin minkälaisia, keneltä, miksi? 
-‐ Oletteko itse laittaneet videoita Youtubeen? Laittaisitteko? 

 
 

3. Sosiaalinen media  
-‐ Tytöille näytetään kuva Instagram –sovelluksesta  

o Mitä ajatuksia kuvasta herää? 
o Mitä luulette että kuvan ottaja on ajatellut/ mihin kuvan ottaja ku-

vallaan pyrkii? 
o Mitä ajattelette kuvan henkilön ulkoisesta olemuksesta? 

 
Muista kysymyksiä sosiaalisesta mediasta: 
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-‐ Mitä sosiaalisen median kanavia käytätte itse? 
-‐ Kuinka aktiivisesti käytätte/ mitä itsestänne julkaisette? 
-‐ Mitä mieltä olette sosiaalisen median tarpeellisuudesta? 
-‐ Sisältääkö sosiaalinen media mielestänne riskejä, jos niin minkälaisia? 

 
Muita kysymyksiä mediaan ja mediakasvatukseen liittyen: 
 

-‐ Kuinka paljon aikaa käytätte keskimärin eri median muotojen parissa ar-
kipäivässänne? 

-‐ Pitäisikö mediaa ja sen eri muotoja käsitellä koulussa? 
-‐ Miten koette osaavanne tulkita ja käyttää median eri muotoja? 

 
-‐ Otatteko mediasta vaikutteita pukeutumiseen yms.? 
-‐ Vaikuttaako media käsityksiin ulkonäöstänne?  
-‐ (Koetteko että media asettaa paineita sille, minkälainen pitäisi olla?) 
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LIITE 2 
 
 
TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ 
 
 
Hei, 
 
Opiskelen Helsingin yliopistossa luokanopettajaksi ja olen tällä hetkellä tekemässä pro 
gradu –tutkielmaani. Tutkin kuudesluokkalaisten tyttöjen kokemuksia ja ajatuksia me-
diakulttuurista sekä median kuvien vaikutuksesta minäkuvaan. Tutkimus toteutetaan ryh-
mähaastatteluina, joihin tytöt osallistuvat kolmen hengen ryhmissä. Koska kyseessä on 
ala-ikäisiin kohdistuvat tutkimus, vaaditaan oppilaiden huoltajilta suostumus tutkimukseen 
osallistumiseen. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Mikäli siis myön-
nätte huollettavallenne luvan osallistua tutkimukseen, pyydän teitä täyttämään alla olevan 
suostumuksen.  Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellises-
ti, eivätkä huollettavanne tiedot tuli ilmi missään asiayhteydessä. Tutkimuksen tekemisestä 
on myös sovittu yhdessä luokanopettajan sekä koulun rehtorin kanssa. 
 
Olisin erittäin kiitollinen avustanne. Mikäli teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte olla mi-
nuun tai ohjaajaani yhteydessä sähköpostitse. 
  
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Iina Rautio 
Iina.rautio@helsinki.fi 
 
Ohjaaja:  
Liisa Tainio, Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori, Helsingin yliopisto 
liisa.tainio@helsinki.fi 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Tutkimisluvan myöntäminen pro gradu –tutkielmaa varten 
 
Annan huollettavalleni luvan osallistua haastatteluun: 
 
 
______________________________________ 
Huollettavan nimi 
 
______________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus 


