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Tämä pro gradu -työ tarkastelee täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten naisten toimintaa deittisovellus Tinderissä 
sosiaalisaatioprosessien ja sosiaalisen pääoman kertymisen näkökulmista. Aiempien tutkimusten mukaan nuoret suuntaavat aikuisuuteen 
ja opettelevat aikuisuudessa tarvittavia taitoja teknologian yhä vahvemmin värittämässä arjessa. Myös nuorten keskinäiset sosiaaliset 
suhteet tulevat uudella tavalla neuvoteltaviksi toisiinsa kietoutuneissa kasvokkaisissa ja virtuaalisissa konteksteissa. Nuorten yksityinen 
tila on laajentunut sovellusten avulla aiempaa voimakkaammin online-maailmaan, joka tarjoaa puitteet osallisuudelle, toimijuuden 
vahvistamiselle, sosiaalisen pääoman keräämiselle ja aikuisuuden käytäntöjen opettelulle omaan tahtiin ja yhdessä lähimpien ystävien 
kanssa. Nuorten osallisuutta ja toimijuutta online-ympäristöissä kuitenkin rajoitetaan ulkoapäin erilaisin ikärajoin, jotka perustuvat usein 
sukupuolittuneille ja normatiivisille käsityksille nuorille haitallisesta toiminnasta sekä toimintaan kohdistuvista riskeistä. Tämän työn 
tarkoituksena on selvittää, millä tavalla Tinderin käyttö nivoutuu osaksi nuorten naisten aikuistumisprosesseja. Näitä prosesseja 
tarkastellaan suhteessa nuorten toimijuutta vahvistaviin ja rajoittaviin tekijöihin, kuten iän ja sukupuolen konstruktioihin. Aineiston 
analysoinnin avulla selvitetään, millä tavoin nuoret naiset kerryttävät sosiaalista pääomaa sovelluksen fasilitoimassa sosiaalisessa arjessa, 
sekä miten julkinen ja yksityinen toiminta limittyvät osaksi heidän itse- ja vertaissosialisaatioprosessejaan.

Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästä 18–21-vuotiaan nuoren naisen teemahaastattelusta, jotka on toteutettu kevään 2018 aikana. Kaikki 
haastateltavat ovat kirjautuneet alle 18-vuotiailta nuorilta kiellettyyn Tinderiin alaikäisinä ja käyttäneet sovellusta myös ollessaan täysi-
ikäisiä. Haastateltavien rekrytoinnissa hyödynnettiin Tinder-sovellusta, jonne luotiin tätä työtä varten erillinen tutkimusprofiili. 
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina nuorten anonymiteetin suojelemiseksi. 

Aineiston luokittelussa ja analysoinnissa on käytetty sekä teoriaohjaavaa että aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aineiston 
analysointiprosessi on linkittynyt kiinteästi teoreettisen viitekehyksen muotoutumiseen ja tuottanut havaintoja, joita työssä peilataan 
sosiologiseen, nuorisotutkimukselliseen ja sosiaalipsykologiseen tutkimuskirjallisuuteen. Aineistoa tarkastellaan haastateltavien 
tuottamina esityksinä ja tulkintoina menneestä toiminnasta.

Aiempien tutkimusten mukaan etenkin alaikäisten nuorten naisten seksuaaliseen toimijuuteen kohdistuu ulkoapäin rajoittavia 
normatiivisia odotuksia. Tässä tutkimuksessa Tinderiä tarkastellaan digitaalisena sosiaalisena maailmana, joka heijastelee 
sukupuolittuneita sosiokulttuurisia normeja. Samalla se kuitenkin tarjoaa kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta irrotetun toimintakontekstin, 
joka tuo nuorille naisille yksityisyyttä harjoitella deittailua. Yksityisyys vahvistaa nuorten toimijuutta, sillä he voivat tutustua omaan 
seksuaalisuuteensa ja lähestyä kiinnostavia ihmisiä sosiaalisten verkostojensa ulkopuolelta ja seksuaalista mainettaan uhkaamatta. 
Sovelluskonteksti vahvistaa nuorten naisten toimijuutta myös siten, että he voivat säätää hakukriteereitään, käyttää sosiaalisen median 
alustoja tiedonetsintätyökaluina, arvioida toisten käyttäjien luotettavuutta jo viestittelyvaiheessa sekä halutessaan poistaa epäilyttäviksi 
koetut kumppanit kontakteista. 

Tämän tutkimuksen perusteella Tinderin käyttö on keskeisessä roolissa nuorten naisten sosiaalisessa arjessa. Sovelluksen yksityinen 
käyttö nivoutuu kiinteästi osaksi nuorten naisten keskinäisiä ystävyyssuhteita, joiden puitteissa he reflektoivat toimintaansa, odotuksiaan, 
motiivejaan, arvojaan ja preferenssejään kollektiivisesti. Ystävyyssuhteet toimivat myös tukiverkkona nuorten pyrkiessä suunnistamaan 
anonyymissä online-ympäristössä tavoitteellisesti ja riskejä välttäen. Yhdessä oppiminen, vastavuoroinen jakaminen ja kokemusten 
kollektiivinen reflektointi toimivat prosesseina, jotka sosiaalistavat nuoria vertaisryhmässään jaettuihin normeihin ja muodostavat nuorille 
kollektiivisesti jaettua sosiaalista pääomaa. Täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten naisten Tinderin käyttö näyttäytyy tämän 
tutkimuksen perusteella kollektiivisena projektina, jossa nuoret naiset pyrkivät tukemaan ja suojelemaan toisiaan toimiessaan 
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1 Johdanto 
 
“Mulla on sellanen muistikuva et mä oon saattanu kuulla, et on saattanu olla yks tai 

kaks ihmistä jotka on sanonu, et he ei oo koskaan käyttäny Tinderiä. 
 (Haastattelu 2.) 

 
Nuorten sosiaalinen arki on aiempaa voimakkaammin teknologian läpäisemää. 

Online-alustoilla ja viestintäsovelluksissa tapahtuva kommunikointi nivoutuu 

kiinteästi yhteen nuorten kasvokkaisten vuorovaikutussuhteiden kanssa ja monia 

sosiaalisia suhteita ylläpidetään limittäin eri konteksteissa (Awan & Gauntlett 2013; 

boyd 2007 & 2014; Hodkinson & Lincoln 2008; Lincoln 2012). Sosiaalisen median 

avulla muodostetuista ja ylläpidetyistä ihmissuhteista on tullut keskeinen osa nuorten 

sosiaalisia verkostoja (Lincoln 2012, 191–192), eikä virtuaalista maailmaa ole edes 

relevanttia tarkastella irrallaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen kontekstista (Milford 

2015, 59). Sovellusten ja sivustojen nähdään laajentavan nuorten käytössä olevaa 

yksityistä tilaa ylläpitää ihmissuhteitaan, mutta myös ilmaista itseään, rakentaa 

identiteettiään ja tutustua omaan seksuaalisuuteensa (Bosch 2011, 84; Chambers 2013, 

104 & 124; Hart 2015; Lee & Crofts 2015; Lincoln 2012 & 2014; McRobbie & Garber 

1977, 221; Milivojevic et al. 2018; Pascoe 2010; Reid-Walsh & Mitchell 2004; 

Ringrose & Harvey 2015; Shade 2010; Steeves 2015, 155).  

 

Sosiaalisen median eri alustat toimivat vakiintuneina kanavina nuorten sosiaalisten ja 

romanttisten suhteiden rakentamiselle ja ylläpitämiselle, ja ne laajentavat mahdolli- 

suuksia olla yhteydessä muihin ihmisiin (Hart 2015; Livingstone et al. 2011; Pascoe 

2011; Pearson 2009; Robards 2010; Steeves 2015, 155; Weber & Dixon 2010, 261). 

Sosiaalisen arjen teknologisoituessa myös flirttailusta, kiinnostavien ihmisten 

lähestymisestä ja suhteiden rakentamisesta on tullut vahvemmin myös online- 

alustoilla tapahtuvaa toimintaa (Bosch 2011; Meenagh 2015). Ensimmäiset 

parisuhdekokemukset ja seksikokemukset, joita pidetään merkittävinä nuoruuteen 

kuuluvina merkkipaaluina (Aaltonen & Honkatukia 2002, 210; Aapola 1999 & 2002; 

Kontula & Haavio-Mannila 1995, 580–587; Lefkowitz & Gillen 2006), tulevat 

aiempaa useammin neuvoteltaviksi myös viestintäsovelluksissa tapahtuvan 

kommunikaation avulla (Robards 2010).  
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Varsinaiset deittisovellukset mielletään kuitenkin täysi-ikäisten aikuisten toiminta- 

ympäristöksi ja niistä tehty aiempi tutkimus on keskittynyt 18 vuotta täyttäneiden 

käyttäjien toimintaan (mm. Chambers 2013; Gibbs et al. 2011; Hobbs et al. 2016; 

Rosenfeld 2018; Rosenfeld et al. 2019; Rosenfeld & Thomas 2012; Shapiro et al. 

2017). Osaltaan tämän voi nähdä johtuvan monen deittisovelluksen 18 vuoden 

ikärajasta ja osittain taas siitä syystä, että tutkimuslupaa alaikäisten käyttäjien 

tutkimiseksi on haastavampaa saada (Rosenfeld 2020, sähköpostikeskustelu). 

Ikärajasta huolimatta moni nuori on kirjautunut käyttäjäksi alaikäisenä ja osallisuus 

sovelluksessa limittyy osaksi heidän muuta toimintaansa sosiaalisen median alustoilla. 
 
Oma kiinnostukseni tutkia alaikäisten nuorten naisten Tinderin käyttöä heräsi useista 

eri syistä. Olin itse seurannut täysi-ikäisen käyttäjän perspektiivistä Tinderin suosion 

nousua ja sen vaikutusta deittailukulttuuriin jo sovelluksen alkuajoista (2012) alkaen. 

Tinder valikoitui myös tämän tutkimuksen kontekstiksi, sillä se on edelleen suosituin, 

tunnetuin ja tutkituin deittisovellus (Duguay 2015; LeFebvre 2018; Rosenfeld 2018; 

Tyson et al. 2016). Omassa kaveripiirissäni Tinder nousi ilmestyttyään nopeasti 

suosituksi puheenaiheeksi ja sen avulla tutustuttiin uusiin ihmisiin, käytiin treffeillä ja 

muodostettiin parisuhteita häkellyttävän paljon. Kuulun 90-luvulla syntyneiden 

sukupolveen, joka aikuistui käyttäessään deittisovelluksia ja jossa harva oli ehtinyt tai 

halunnut käyttää selainpohjaisia deittipalveluita. Omanikäisten ystävieni keskuudessa 

Tinder mahdollisti uusiin ihmisiin tutustumisen omien kaveripiirien ulkopuolelta ja 

tarjosi vaihtoehdon puhelinnumeroiden vaihtamiselle baari-illan jälkeen. Deittailusta 

oli tullut kotisohvalta käsin tapahtuvaa profiilien selailua sovelluksessa, joka avasi 

uudenlaisen oven sinkkumarkkinoille (Rosenfeld 2018). 
 
Toisin kuin alaikäisten nuorten kohdalla, Tinderin käyttö ei ole koskaan ollut 

ikäisiltäni käyttäjiltä “kiellettyä” toimintaa. Olikin ajatuksia herättävää, kun kävin 

vuonna 2017 keskustelua nuoren naisen kanssa hänen kokemuksistaan Tinderin 

käytöstä alaikäisenä. Hänen kertomansa kokemukset tai syyt käyttää Tinderiä eivät 

juurikaan eronneet täysi-ikäisten ystävieni kertomuksista tai omista kokemuksistani. 

Vaikka Tinderiin on alaikäisenä joutunut liittymään salaa sovelluksen 

ikärajapolitiikan takia, sieltä on etsitty yhtä lailla ajanvietettä, jännitystä, positiivisia 

sosiaalisia kokemuksia, romantiikkaa ja mahdollista kumppania. Minut kuitenkin 

yllätti hänen havaintonsa siitä, kuinka yleistä Tinderin käyttö on erityisesti alaikäisten 
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nuorten naisten keskuudessa, sillä luulin ilmiön olevan suhteellisen marginaalinen. 

Keskustelu sai minut ottamaan selvää, miten nuorten deittisovellusten käyttöä on 

tutkittu aiemmin ja millä tavalla aihe on ollut esillä valtavirtamediassa. 

 

Deittisovellusten sijaan nuorten toimintaa on tutkittu useilla eri sosiaalisen median 

alustoilla, jotka ovat mahdollistaneet muiden toimintojen ohessa myös deittailu- 

käytäntöjen harjoittelun. Siinä missä deittailun harjoittelu, suhteiden rakentaminen ja 

omaan seksuaalisuuteen tutustuminen nähdään keskeisesti nuorten elämään kuuluvana 

toimintana myös online-konteksteissa (Bailey 2015; Hart 2015; Ringrose & Harvey 

2015), tutkimuskeskiössä ovat tyypillisesti kuitenkin olleet nuoriin kohdistuva online-

valvonta (Bailey 2015; Shade 2010), anonyymin kommunikoinnin tuottamat 

sukupuolittuneet riskit (Heath 2015), nuorten seksuaalissävytteinen viestintä (Lee & 

Crofts 2015) tai sovellusten potentiaalinen vaikutus seksuaalisesti riskialttiin 

toiminnan yleistymiseen (Shapiro et al. 2017). Vaikka monissa nuorten naisten 

toimintaa online-alustoilla käsittelevässä tutkimuksessa korostetaan heidän oikeuttaan 

osallisuuteen ja toimijuuteen, välittyy sovelluskontekstista nuorten naisten 

toimintaympäristönä myös suhteellisen riskialtis ja kompleksinen kuva. 

 

Myös kotimaisissa valtavirtamedioissa julkaistujen uutisartikkeleiden (Liite 1) 

perusteella nuorten osallisuus deittisovelluksissa näyttäytyy riskialttiina ja 

huolestuttavana. Erillisestä liitteestä työn lopusta löytyvät linkit viittaavat vuosina 

2017–2020 Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä, Vantaan Sanomissa ja Keskisuomalaisessa 

julkaistuihin uutisiin ja ovat Googlen hakutuloksista ainoita suomenkielisiä osumia, 

jotka käsittelevät alaikäisten toimintaa deittisovelluksissa. Nuorten naisten Tinderin 

käyttö yhdistyy artikkeleissa pääosin seksuaalirikoksiin, eikä huolidiskurssista 

poikkeavia mediarepresentaatioita löydy lainkaan (vrt. Milford 2015). Useamman 

uutisartikkelin taustalta on paikannettavissa ajatus siitä, miten vanhemmat miehet 

yrittävät sovellusten avulla ottaa kontaktia varomattoman uteliaisiin ja tiukempaa 

suojelua kaipaaviin tyttöihin (vrt. Bailey 2015; Shade 2010). 

 

Valtavirtamedian ylläpitämä diskurssi eli kielessä ilmenevä ymmärrys todellisuudesta 

(Foucault 2005) asettaa kuitenkin vain tytöt suojeltavaan asemaan, jolla on vaikutuksia 

ilmiön yleiseen hahmottamiseen (Altheide 2002, sit. Pantti 2009, 204; vrt. Milford 

2015). Huolen taustalta voidaan paikantaa ajatus tyttöjen suuremmasta riskistä joutua 
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vanhempien heteroseksuaalisten miesten hyväksikäyttämäksi, mitä monessa uutis-

artikkelissa korostetaan (vrt. Kanai 2015). Ikä ei siis pelkästään aseta nuoria 

suojeltavaan asemaan, vaan sukupuoli ja siihen kohdistuvat muiden yksilöiden 

intressit vahvistavat käsityksiä suojelun tarpeesta. Tyttöjen ajatellaan kypsyvän poikia 

nopeammin (Aapola 1999; Salonen 2005), mutta myös seksuaalisesta toiminnasta 

aiheutuvien riskien ja negatiivisten seuraamusten ajatellaan kasautuvan herkemmin 

tytöille (Milford 2015; Shade 2010), vaikka deittisovellusten käyttö ei välttämättä 

kerro mitään käyttäjän seksuaalisesta kokeneisuudesta, kokemattomuudesta tai halusta 

hankkia kokemuksia. Alaikäisten nuorten naisten deittisovellusten käyttöä tutkittaessa 

tuleekin ottaa huomioon, miten iän ja sukupuolen konstruktiot sekä näihin liitetyt 

normatiiviset odotukset ja käsitykset määrittelevät otosjoukkoa. 

 

Yksipuoliset mediarepresentaatiot ja puute ajan tasalla olevasta tutkimus-

kirjallisuudesta toimivat molemmat sytykkeinä tutkimusaiheeni valikoitumiselle. 

Halusin keskittyä ennen kaikkea alaikäisinä Tinderiin kirjautuneiden nuorten naisten 

toimintaan, koska huoli nuorten riskialttiista toiminnasta deittisovelluksissa kohdistuu 

pääasiassa tyttöihin ja nuoriin naisiin (Kanai 2015; Milford 2015). Olen kiinnostunut 

Tinderin ja sen fasilitoiman toiminnan roolista osana nuorten naisten aikuistumis- ja 

sosialisaatioprosesseja, sillä nuorten osallisuuden sosiaalisessa mediassa nähdään 

muuttaneen näitä prosesseja merkittävästi (Anderson & Brown McCabe 2012, 3 & 8). 

Aikuisuuteen liitettyjen käytäntöjen, toimintojen ja niihin vaikuttavien normien 

opettelun ajatellaan tapahtuvan aiempaa useammin online-ympäristöissä sekä nuorten 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa (Anderson & Brown McCabe 2012; Chen et al. 

2006; Edwards et al. 2006, 24; Kavanaugh et al. 2005) ja haluan tarkastella näitä 

prosesseja Tinderin käytön näkökulmasta.  
 
Tarkastelen Tinderiä tässä työssä digitaalisena sosiaalisena maailmana, jonka toimii 

nuorten sosiaalisessa arjessa myös muissa rooleissa kuin parinmuodostajana (vrt. 

Rosenfeld 2018; Timmermans & DeCaluwé 2017). Käsitän Tinderin muodostaman 

digitaalisen sosiaalisen maailman heijastelevan vallitsevia ja sukupuolittuneita 

sosiokulttuurisia normeja, mutta lisäksi tarjoavan nuorille käyttäjille yksityisyyttä 

reflektoida näitä omalle viiteryhmälleen ja sosiaaliselle sukupolvelleen 

merkityksellisillä tavoilla (vrt. Alapuro 2000, 104–105; Beck 1992; Furlong et al 

2011; Giddens 1992). Tinder toimii siis kontekstina vuorovaikutukselle, johon 
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sosiokulttuuriset ja sukupuolittuneet normit vaikuttavat, mutta johon yksittäiset 

käyttäjät pystyvät vaikuttamaan. Olen kiinnostunut selvittämään, miten 

käyttäjäkuntaan kuuluminen vaikuttaa nuorten naisten toimintamahdollisuuksiin ja 

miten he rakentavat käytön avulla sosiaalista pääomaa (Ahn 2012; Bassani 2007; 

Kavanaugh et al. 2007; Raffo & Reeves 2000). Näen tärkeänä, että deittisovellusten 

käyttöä tutkitaan käyttöfunktioita ennalta määrittelemättä, jotta toiminnan merkityksiä 

nuorten sosiaalisessa arjessa voidaan tarkastella mahdollisimman monipuolisesti.  

 

Haastattelin tätä työtä varten yhdeksää 18–21-vuotiasta nuorta naista, jotka rekrytoin 

Tinder-sovelluksessa tätä tutkimusta varten luodun tutkimusprofiilin avulla. Kaikki 

haastateltavani ovat käyttäneet Tinderiä sekä alaikäisenä että täysi-ikäisenä, joten he 

ovat haastattelutilanteessa pystyneet reflektoimaan oppimaansa ja kokemaansa aina 

käytön aloittamisesta haastattelun ajankohtaan asti. Päätin kerätä aineiston 

puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla, sillä tutkimusintressini kohdistuvat 

nuorten omiin jäsennyksiin ja merkityksenantoihin Tinderin käyttöä koskien. 

Tavoitteenani oli selvittää, millaista toimintaa Tinderin käyttö on heille sekä julkisen 

että yksityisen käytön perspektiivistä ja miten sovelluksen käyttö sekä sen avulla 

muodostetut ihmissuhteet nivoutuvat osaksi heidän sosiaalista arkeaan. Lisäksi 

halusin selvittää, miten haastateltavieni ikä ja sukupuoli ovat vaikuttaneet heidän 

toimintaansa sitä rajoittavasti ja sen mahdollistaen. 

 

Koska nuorten naisten deittisovellusten käyttöä ei ole juurikaan tutkittu aiemmin, olen 

koonnut pro gradu -työni kirjallisuuskatsaukseen tutkimusta laajalti aiheen ympäriltä. 

Perehdyn kirjallisuuskatsauksessa luvussa 2.1 aikuisten parissa tehtyyn tutkimukseen 

deittisovellusten käytöstä ja esittelen tutkimuskirjallisuutta sovellus- kontekstin 

sisäisistä ilmiöistä, kuten luottamuksen rakentumisesta ja representaatioharhoista. 

Luvussa 2.2 tarkastelen iän, sukupuolen ja seksuaalisuuden konstruktioiden vaikutusta 

nuorten naisten asemaan sovelluksen käyttäjinä ja pohdin kypsyyden käsitettä nuorten 

tietotaidon ja kokeneisuuden jäsentäjänä. Lisäksi perehdyn toimijuutta ja sosiaalista 

pääomaa käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. Luvussa 2.3 tarkastelen nuorten 

keskinäisiä ystävyyssuhteita ja online-suhteita, sekä niissä opittujen taitojen 

merkitystä osana deittailuelämän aloittamista ja nuorten sosialisaatioprosesseja. 

Tutkimuksessa käytetyt käsitteet ja tutkimuskysymykseni esittelen lyhyesti luvussa 

2.4.  
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Luvussa 3 tulen avaamaan tarkemmin tutkimusmetodiani sekä aineistonkeruu- ja 

käsittelymenetelmiäni. Olen käyttänyt haastatteluaineiston analyysoinnissa sekä 

teoriaohjaavaa että aineistolähtöistä sisällönanalyysia, joiden avulla olen rajannut ja 

luokitellut aineistoa sekä löytänyt keskeisiä käsitteitä syvempää analyysityötä varten. 

Menetelmäluvussa reflektoin myös omaa rooliani tutkijana, sekä tutkimuksen tekoon 

liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

 

Analyysiluku 4 rakentuu kahteen päälukuun (4.2 ja 4.3) ja niitä taustoittavaan lukuun 

4.1, jossa avaan alaikäisten nuorten naisten Tinderin käyttöön sisältyviä vaiheita ja 

toimintamuotoja. Luvussa 4.2 tarkastelen nuorten yksityistä toimintaa Tinderin avulla. 

Tulen analysoimaan, millaisia turvallisuusstrategioita haastattelemani nuoret 

käyttävät vältelläkseen representaatioharhoihin eli anonyymin toimintaympäristön 

tunnistamattomuutteen liittyviä riskejä. Kiinnitän huomiota nuorten toimijuutta 

tukeviin ja rajoittaviin tekijöihin sovelluskontekstissa ja tarkastelen, miten 

haastattelemani nuoret reflektoivat oppimaansa. Luvussa 4.3 tarkastelen nuorten 

toiminnan sosiaalista ulottuvuutta ja analysoin, miten Tinderistä käydyt keskustelut ja 

sen sosiaalinen selaaminen nivoutuvat osaksi haastattelemieni nuorten sosiaalista 

arkea. Tulen myös analysoimaan, miten nuoret kerryttävät sosiaalisen toiminnan 

avulla kollektiivisesti muodostettua sosiaalista pääomaa ja miten käyttö nivoutuu 

heidän vertaissosialisaatioprosesseihinsa. 

 

Pyrin analyysilukujen avulla kirkastamaan, millaisessa roolissa Tinderin käyttö ja sen 

fasilitoima toiminta ovat haastattelemieni nuorten aikuistumisprosesseissa. Luvussa 5 

esittelen tutkimukseni tulokset ja pohdin niiden merkitystä nuorten suhteista käytyyn 

aiempaan tutkimuskeskusteluun. Luvussa 6 reflektoin tutkimukseni mahdollisia 

puutteita ja pohdin, millaista jatkotutkimusta tulevaisuudessa tarvittaisiin nuorten 

osallisuudesta sovellusten fasilitoimassa deittailukulttuurissa.  
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2 Lähtökohtia nuorten naisten Tinderin käytön tutkimiselle 
 

2.1 Teknologisoituva deittailukulttuuri  

 
Deittailukulttuuri, eli se kulttuurinen ja sosiaalinen todellisuus jonka puitteissa ihmiset 

tutustuvat toisiinsa ja muodostavat suhteita, on kokenut suuria muutoksia viimeisten 

kymmenen vuoden aikana. Erilaisten deittisovellusten tai muiden online-

ympäristöissä toimivien sivustojen käytöstä on tullut yhä yleisempää (Shapiro et al. 

2017; Punyanunt-Carter et al. 2017; Rosenfeld 2018) ja sovellusten tulon myötä 

aiemmin ehkä nolottavaksikin koettu online-deittailu on menettänyt stigmaansa 

(Gibbs et al. 2011, 71; LeFebvre 2018). Deittailu on aiempaa useammin eri 

sovelluksissa ja sivustoilla tapahtuvalle viestittelylle perustuvaa toimintaa (Sharabi & 

Caughlin 2017, 16–19; Stinson & Jeske 2019) ja uusiin ihmisiin on mahdollista 

tutustua paikallisesti oman elinpiirin sisäpuolella älypuhelinten paikannustietojen 

avulla (Birnholtz et al. 2014; Hsiao & Dillahunt 2017). Ensivaikutelma toisista 

ihmisistä saadaan heidän käyttäjäprofiiliensa perusteella, joita muokataan 

tavoitteellisesti ja valittua kuvaa itsestä heijastellen (Birnholtz et al. 2014; Couch et al. 

2012; Duguay 2017; Ellison et al. 2006; Ranzini & Lutz 2016; Sumter et al. 2017).  

 

Erityisesti älypuhelimella käytettävät deittisovellukset ovat muokanneet dynamiikkaa 

tutustua uusiin ihmisiin. Deittisivustolle kirjautuminen omalta kotikoneelta on 

vaatinut fyysistä läsnäoloa koneen ääressä, kun taas sovellukset ovat kyenneet 

sivustoja paremmin irroittamaan deittailun ajasta ja paikasta riippuvaisista 

konteksteista ja tehneet deittailusta kiinteämmin osan ihmisten teknologisoitunutta 

arkea (Ranzini & Lutz 2016; van de Wiele & Tong 2014). Deittisovellusten käyttöä 

on kuvailtu joustavammaksi ja vapaammaksi keinoksi tavata uusia ihmisiä 

perinteiseen lokaatio- ja verkostoriippuvaiseen deittailuun verrattuna. Niiden 

nähdäänkin muodostuneen merkittäviksi parienmuodostajiksi tai “sosiaalisiksi 

välikäsiksi” perinteisten instituutioiden, kuten perheen ja sosiaalisten verkostojen 

ohelle. (Chambers 2013; Hobbs et al. 2016, 272 & 281; Rosenfeld & Thomas 2012.) 

Uusimpien tutkimusten perusteella esimerkiksi amerikkalaiset heteroparit ovat 

tavanneet toisensa tyypillisimmin sovellusten tai sivustojen kautta, eivätkä 

esimerkiksi yhteisten ystävien kautta (Rosenfeld et al. 2019). 
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Michael Rosenfeld ja hänen kollegansa (2019) selittävät deittisovellusten kasvanutta 

suosiota useilla eri tekijöillä. Ennen kaikkea sovellukset laajentavat tavattavissa 

olevien henkilöiden määrää huomattavasti verrattuna käyttäjän omiin sosiaalisiin 

verkostoihin. Lisäksi ne antavat käyttäjälleen yksityisyyttä koskien omaa 

deittailuelämäänsä, kumppanipreferenssejään tai muita käyttömotiivejaan. 

Sovellukset tarjoavat suojaa ja yksityisyyttä myös muilta käyttäjiltä, sillä epäsopivat 

kumppaniehdokkaat on helpompaa torjua virtuaaliympäristössä. Niiden avulla on 

myös mahdollisuus pysyä paremmin ajan tasalla toisten käyttäjien oletetusta 

parisuhdestatuksesta, sillä sovelluksen lataaminen eron jälkeen tai sen poistaminen 

potentiaalisen kumppanin löydyttyä on nopeaa ja vaivatonta. Tutkijat pohtivat, että 

sosiaalisissa verkostoissa jaettu tieto kiinnostavien henkilöiden suhdestatuksista 

saattaa herkästi olla vanhentunutta, kun taas sovellukseen päivitetyt tiedot ovat lähes 

reaaliaikaisia. Lisäksi Rosenfeld ja hänen kollegansa pohtivat sovellusten käyttöön 

vaikuttavien algoritmien eli niiden ohjelmoidun toimintalogiikan selittävän osaltaan 

deittisovellusten suosiota, vaikka niitä on tarkasteltu myös kriittisesti. (Rosenfeld et 

al. 2019; Courtois & Timmermans 2018; David & Cambre 2016.) 

 

Deittisovellusten käyttö on teemana ollut pinnalla niin valtavirtamedioissa että 

tutkimuskentällä viime vuosina, sillä deittailukulttuurissa tapahtuneiden muutosten on 

nähty vaikuttavan yhteiskunnallisesti merkittävällä tavalla myös sovellusten 

ulkopuolella. Sovellusten on pelätty muun muassa vaikuttavan heikentävästi 

parisuhteisiin, vähentävän käyttäjien halua sitoutua toisiinsa, lisäävän “yhden yön 

juttujen” harrastamista (Hobbs et al. 2016; Rosenfeld 2018; Sumter et al. 2017), sekä 

lisäävän pettämisalttiutta (Alexopoulos et al. 2020). Rosenfeld ja Mitchell Hobbs 

kollegoineen kuitenkin toteavat omissa tutkimuksissaan, että Tinderin ja muiden 

sovellusten käyttö on vaikuttanut parinvalintaprosesseihin ja suhteiden muodostu- 

miseen toimintana, ei niinkään yleisiin preferensseihin, odotuksiin tai toiveisiin 

muodostuvilta suhteilta (Hobbs et al. 2016; Rosenfeld et al. 2019). Vaikka Tinder 

tarjoaa “partnerishoppailulle” katalogimaisen käyttöalustan, jossa “kulutettavina 

tuotteina” toimivat toiset käyttäjät, etsivät käyttäjät silti hyvin samoja asioita 

sovelluksista kuin ilman niitä (Arvidsson 2006; Bauman 2003, 65; Heino et al. 2010; 

Hobbs et al. 2016; Rosenfeld 2018, 3). 
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Tutkijat summaavat, että sovellusten todellinen vaikutus deittailukulttuuriin ei ole niin 

radikaali tai parisuhteita hapertava, mitä monet artikkelit tai uutislähteet antavat 

ymmärtää (Hobbs et al. 2016, 281–282; Rosenfeld 2018, 19–20; vrt. Bauman 2003). 

Rosenfeld myös pohtii, että medialla on omat intressinsä esitellä deittisovelluksia 

tietynlaisessa valossa, sillä huolta nostattavat sanavalinnat ja johtopäätökset toimivat 

myös myyntivalttina tunteellistuneen journalismin kentällä (Rosenfeld 2018, 3–4, vrt. 

Pantti 2009, 193–195 & 204–205). Huolimatta näkemyseroista suhteessa sovellusten 

todelliseen yhteiskunnalliseen vaikutukseen monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että 

Tinder on muokannut käsityksiämme sovellusten avulla tapahtuvasta deittailusta 

perusteellisimmin (Duguay 2015; LeFebvre 2018; Rosenfeld 2018; Tyson et al. 2016). 
 
 
2.1.1 Tinderin rooli nykyajan deittailukulttuurissa 
 
Heterosuuntautuneille käyttäjille kohdennettu Tinder julkaistiin vuonna 2012 pian 

Grindr-sovelluksen lanseeraamisen jälkeen, joka on suunnattu etenkin homomiehille. 

Molemmat sovellukset ovat vakiinnuttaneet asemansa ensimmäisinä kohde- 

ryhmilleen suunnattuina ja globaalin käyttäjäkunnan kerryttäneinä sovelluksina sekä 

toimineet inspiraationlähteenä muiden deittisovellusten kehitystyössä. (Rosenfeld et 

al. 2019; Ranzini & Lutz 2016; van de Wiele & Tong 2014.) Tinder on lokaatio- 

perustainen ja reaaliaikainen, älypuhelimella käytettävä deittisovellus, joka tunnistaa 

käyttäjänsä olinpaikan puhelimen GPS-tietojen perusteella ja osaa ehdottaa käyttäjän 

hakukriteerien mukaisesti muiden sovellukseen kirjautuneiden käyttäjien profiileja 

(Birnholtz et al. 2014). Omaan profiilin kirjatut perustiedot, kuten ikä ja sukupuoli, 

toimivat vastaavasti muiden käyttäjien hakukriteereinä (LeFebvre 2018; Tyson et al. 

2016). Kirjautumistavasta riippuen sovellus käyttää joko Facebookissa ilmoitettua 

nimeä, ikää ja sukupuolta myös sovelluksen perustietoina tai mahdollistaa näiden 

vapaavalintaisen muokkaamisen (Tinder-sovellus, Google Play). 

 

Perustietojen antamisen jälkeen Tinderiin voi lisätä yhden tai useamman valokuvan 

sekä vapaavalintaisen profiilitekstin. Sovellus pyytää määrittelemään, minkä ikäisiä 

käyttäjiä se tarjoaa nähtäville, kuinka kaukana he voivat enimmillään olla ja mitä 

sukupuolta he edustavat. Näillä määritelmillä sovellus ehdottaa mahdollisia osumia, 

joita voi joko pyyhkiä vasemmalle eli hylätä tai oikealle eli tykätä (swipe left/right). 

Vasta jos tykkäys on kahdensuuntainen eli molemmat käyttäjät tykkäävät toisistaan, 
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syntyy osuma eli Tinder-pari (match), joka mahdollistaa keskustelun aloittamisen 

sovelluksessa. (David & Cambre 2016; Duguay 2017; Kallis 2020; LeFebvre 2018; 

Tyson et al. 2016.) Kahdensuuntainen tykkäys on merkittävä Tinderin algoritmia 

ohjaava toiminto, joka antaa etenkin naispuolisille käyttäjille päätösvaltaa sovelluksen 

puitteissa (Comunello et al. 2020; Courtois & Timmermans 2018; David & Cambre 

2016; McWilliams & Barrett 2014; Rosenfeld et al. 2019). Syntynyt match voidaan 

missä tahansa vaiheessa käyttöä poistaa, jolloin toisen profiili katoaa näkyvistä ja 

keskustelua ei voi enää jatkaa (vrt. Rosenfeld et al. 2019). 

 

Tinderistä tehdyissä aiemmissa tutkimuksissa korostuu vahvasti sen rooli romanttisten 

ja seksuaalisten suhteiden mahdollistajana (mm. Hallam et al. 2019; Hobbs et al. 2016; 

McEwan & Zanolla 2013; Sumter et al. 2017) ja tutkimus on keskittynyt täysi-ikäisten 

käyttäjien toimintaan. 18 vuotta täyttäneiden käyttäjien tiedetään etsivän Tinderistä 

romanttisten ja seksuaalisten suhteiden lisäksi muun muassa kohennusta 

itsetunnolleen (Sumter et al. 2017; Timmermans & De Caluwé 2017), osallisuuden 

kokemusta (Sumter et al. 2017; Timmermans & De Caluwé 2017), uusia ystäviä tai 

laajempaa sosiaalista verkostoa (Sumter et al. 2017), hauskanpitoa ja ajanvietettä 

torjuakseen tylsyyttä (Marcus 2016; Timmermans & De Caluwé 2017) tai vahvistusta 

käsitykselleen seksuaalisesta suuntautumisestaan (Timmermans & De Caluwé 2017). 

Myös sosiaalinen selaaminen yhdessä ystävien kanssa tunnistetaan osaksi Tinderin 

fasilitoimia toimintoja (Sales 2015 lehdessä Vanity Fair, sit. Ranzini & Lutz 2016), 

vaikka aihetta ei ole tutkittu laajemmin. Tinderin käytön ymmärretään siis palvelevan 

monia sellaisia haluja ja motiiveja, jotka eivät suoraan liity pariutumiseen tai indikoi 

seksuaalisesta kokeneisuudesta.  

 

Mahdollisuus muodostaa seksuaalisia suhteita ja riski tulla satutetuksi itseään 

kokeneempien käyttäjien toimesta on kuitenkin taustasyy sille, miksi Tinderiin on 18 

vuoden ikäraja. Vuoteen 2016 asti sovellukseen oli mahdollista kirjautua käyttäjäksi 

“alaikäisten puolelle”, jossa nuorelle käyttäjälle vastaantulevat profiilit olivat toisten 

alaikäisten profiileja (Liite 1, linkki 12). Alaikäisille käyttäjille suunnattu puoli 

suljettiin vanhempien käyttäjien luomien valeprofiilien pelossa, vaikka alaikäisille 

jätettiin silti mahdollisuus kirjautua käyttäjiksi aikuisten puolelle ikätietojaan 

Tinderissä tai Facebookissa vaihtamalla. Ikäraja sulkee alaikäiset nuoret ulos 

sovelluspohjaisen ja teknologisoituneen deittailukulttuurin käyttäjäkunnasta, vaikka 
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sovelluskontekstin ulkopuolinen deittailu nähdään myös nuorten keskuudessa 

sosiaalisesti hyväksyttävänä ja nuoruuteen keskeisesti kuuluvana toimintana 

(Aaltonen & Honkatukia 2002; Carver et al. 2003; Connolly et al. 2004; Lefkowitz & 

Gillen 2006; Manning et al. 2006; Seiffge-Krenke & Shulman 2012). Sovellus- 

pohjaisen deittailun normalisoituessa alaikäiset nuoret joutuvat joko asettamaan 

itsensä eriarvoiseen asemaan täysi-ikäisille käyttäjille suunnatussa Tinderissä tai 

harjoittelemaan deittailua “vanhanaikaisesti” ilman sovellusten apua.  

 

Deittailu suhteellisen anonyymissä ja vasta viime vuosina tutkimuksen kohteena 

olleessa ympäristössä ei ole riskitöntä edes aikuisille käyttäjille, mutta erityisesti 

nuorten naisten toiminnan nähdään olevan riskialtista. Deittailun teknologisoitumisen 

nähdään tuottaneen erilaisia representaatioharhoja ja muita sovelluskontekstissa 

vaikuttavia uhkatekijöitä, joilla on vaikutusta luottamuksen rakentumiseen, riskien 

välttämiseen ja vuorovaikutussuhteiden kehittymiseen (Norcie et al. 2013; Gibbs et al. 

2011; Gibbs et al. 2006). Nuorten käyttäjien osalta huolta aiheuttaa heidän 

puutteellinen tietotaitonsa tunnistaa potentiaalisia riskitekijöitä online-ympäristössä 

(Milivojevic et al. 2018, 187; Pascoe 2011). Tinder näyttäytyy tästä perspektiivistä 

ympäristönä, jossa nuoret voivat ilman valvontaa ottaa kohtuuttomia riskejä ja toimia 

kehitykselleen epäedullisella tavalla (vrt. Livingstone et al. 2011; Shade 2010). Riskit 

nivoutuvat yhteen sukupuolen ja seksuaalisuuden kanssa, sillä nuoret naiskäyttäjät 

ovat Tinderissä myös muiden käyttäjien halujen kohteita. Tätä näkökulmaa käytetään 

myös perusteluna sille, miksi juuri tyttöjä ja nuoria naisia tulisi suojella muiden 

käyttäjien aikomuksilta (Bailey 2015; Heath 2015; Milivojevic et al. 2018; Shade 

2010). Tulen seuraavaksi tarkastelemaan näitä anonyymin online-ympäristön 

tuottamia representaatioharhoja hieman tarkemmin. 
 
 
2.1.2 Representaatioharhat ja luottamuksen rakentuminen  
 
Tunnistamattomuuteen ja anonymiyteen liittyvät representaatioharhat kohdistuvat 

kaikkiin deittisovellusta käyttäviin, mutta erityisen suuri riski ne ovat kokemattomille 

käyttäjille (Norcie et al. 2013). Representaatioharhalla tarkoitetaan sitä, että luotu 

deittiprofiili ei aina vastaa todellisuutta ja se saattaa ohjata deittikumppaneita harhaan 

tai vaikeuttaa toisen tarkoitusperien tunnistamista. Tunnistamattomuuden skaala on 

laaja ja ulottuu todellisuutta imartelevista kuvista aina valeprofiileihin saakka. (Norcie 
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et al. 2013.) Koska jokainen käyttäjä pystyy deittisovellusprofiilissaan tietoisesti 

esittämään itsensä imartelevassa valossa ja valikoimaan muille näyttämänsä kuvan 

itsestään, tämä herättää samanaikaisesti huolta myös toisten käyttäjien autenttisuuden 

asteesta. (Gibbs et al. 2011, 71; Gibbs et al. 2006; Hallam et al. 2019; Heath 2015; 

McEwan & Zanolla 2013; Norcie et al. 2013; Ramirez & Zhang 2007.) 

 

Jennifer Gibbs ja hänen kollegansa havaitsivat, että deittisivustoja tai -sovelluksia 

käyttävät henkilöt turvautuvat usein internetin hakutyökaluihin kuten Googleen 

pyrkiessään selvittämään toisten profiilien autenttisuutta. Hakukoneiden ja sosiaalisen 

median käyttö strategiana kontaktin autenttisuuden todentamisessa sekä vähentää 

riskejä että auttaa rakentamaan luottamusta keskustelukumppaniin. Todentamisen 

tarkoituksena on välttää riskialttiita kontakteja ja vähentää käyttäjän alttiutta 

haavoittua muiden toimesta. (Gibbs et al. 2011, 72–73.) Nuorten parissa tehtyjen 

tutkimusten mukaan todentamiskanavana toimii usein sosiaalinen media, sen 

sovelluksista erityisesti Facebook ja Instagram. (Rose & Morstyn 2013, 6; Milivojevic 

et al. 2018, 191.) 

 

Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa tiedonetsintätarkoituksessa myös uteliaisuuden ja 

hauskanpidon näkökulmasta. Tutkijat puhuvat toiminnasta “somestalkkauksena” 

(Gershon 2010; Milivojevic et al. 2018, 192; Steeves & Regan 2014; myös 

Subrahmanyam et al. 2008). Sosiaalisen median tarjoama tarkempi kokonaiskuva 

deittisovelluksissa vastaantulevista henkilöistä saattaa lisätä turvallisuudentunteen 

lisäksi myös käyttäjien mielenkiintoa, sillä profiilien tietoja yhdistelemällä myös kuva 

toisen käyttäjän intresseistä tai intohimoista saattaa muodostua selkeämmäksi 

(Meenagh 2015; Pascoe 2010). Kun intressipohjainen ja “viaton stalkkaus” nähdään 

nuorten perspektiivistä tutkimusten perusteella hyväksyttynä toimintana, on muiden 

seuraamiselle kuitenkin soveliaisuusrajoitteita. Sanja Milivojevic ja hänen kollegansa 

huomauttavat, että vastoin yleisiäkin uskomuksia nuoret välittävät huomattavan paljon 

omasta yksityisyydestään ja haluavat itse olla määrittelemässä rajoja sopivan ja 

epäsopivan toiminnan välille. (Milivojevic et al. 2018, 191–192.)  

 

Deittisovelluksissa toimimisen voi nähdä dynaamisena prosessina, jossa kietoutuvat 

yhteen sekä turvallisen että tavoitteellisen käytön strategiat sääntöineen. 

Turvallisuutta lisäävien ja epävarmuutta vähentävien strategioiden käytön takana on 
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tutkijoiden mukaan usein yksilön varautuminen anonyymin deittailuympäristön 

luomiin konkreettisiin riskeihin, kuten hyväksikäytön tai häiritsevän seuraamisen 

mahdollisuuteen. (Gibbs et al. 2011, 72–73, Hallam et al. 2019; Milivojevic et al. 

2018) Strategioita käyttävät henkilöt paljastivat Jennifer Gibbsin ja hänen 

kollegojensa mukaan keskustelukumppaneilleen intiimimpiä asioita ja osoittivat 

suurempaa luottamusta online-kumppaneihinsa. Vaikka erilaiset tiedonetsintä- 

toiminnot olivat heidän tutkimuksensa tuloksissa hyvin edustettuina turvallisuus-

strategioiden joukossa, useimmat haastateltavat käyttivät eniten interaktiivisia 

taktiikoita, kuten suoria kysymyksiä suoraan keskustelukumppanilta. Sosiaalista 

mediaa kuitenkin suosittiin hakutyökaluna sen mahdollistaman yksityisen käytön takia 

ja harvempi vastaaja kertoi turvautuneensa ensisijaisesti omien ystäväverkostojensa 

sisäiseen tietoon. (Gibbs et al. 2011, 89–91; vrt Rosenfeld et al. 2019.)   

 

Turvallisuusstrategioiden käyttö nivoutuu sekä mahdollisten riskien välttämiseen että 

tarvittavan luottamuksen rakentumiseen keskustelukumppaneiden välille. Vuoro- 

vaikutuskumppaneilla on tietyllä tavalla sekä velvollisuus luoda luottamusta että 

ylläpitää sitä, ja täten esittää itsensä toisen luottamuksen arvoisina. Online-

ympäristössä luottamus konkretisoituu odotuksessa, etteivät muut käyttäjät 

tarkoituksellisesti hyödynnä omia heikkouksia ja tee tällä tavalla käyttäjälle vahinkoa. 

(Hallam et al. 2019, 260; Ramirez & Zhang 2007.) Luottamuksen konsepti voidaan 

ymmärtää sekä muodostuneina odotuksina toisen toimintaa kohtaan että valmiutena 

laittaa itsensä alttiiksi muiden päätösten aiheuttamille seurauksille vuorovaikutus-

tilanteissa. (Beldad et al. 2010, 858; Mayer et al. 1995.) 

 

Toisen käyttäjän luotettavuutta voi arvioida monella mittarilla. Tinderissä toisen 

käyttäjän toimintaa voi arvioida esimerkiksi suhteessa hänen kompetenssiinsa, 

hyväntahtoisuuteensa ja rehellisyyteensä (Beldad et al. 2010, 859), joita toinen tuo 

esille viestittelyn aikana. Toisaalta käyttäjä voi kiinnittää huomiota toisen maineeseen, 

esitykseen itsestään sekä vaikutelmaan ulkoisten tekijöiden perusteella (Sztompka 

1999, 23). Maine on Tinderin kaltaisessa ympäristössä hankalimmin todennettava 

osatekijä luotettavuuden arvioinnissa, mutta tätä on mahdollista arvioida etsimällä 

käyttäjän muista sosiaalisen median kanavista tai mahdollisesti myös kysymällä 

ystäviltä. Aiemmin Tinderissä pystyi näkemään toisen käyttäjän kanssa yhteiset 
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ystävät Facebookissa, jolloin jaetut kontaktit toimivat osoituksena toisen kunnollisesta 

maineesta (vrt. Duguay 2017; Gibbs et al. 2011, 72). 

 

Koska luottamus kohdistuu ennen kaikkea tulevaan toimintaan, sen muodostumisen 

mahdollistavat vuorovaikutustilanteissa syntyvät ja vahvistuvat positiiviset 

tulevaisuudenodotukset. Nämä ilmi tulevat odotukset vaikuttavat myös itse 

vuorovaikutustilanteisiin ja saavat siihen osalliset muokkaamaan toimintaansa 

kontekstiin adaptoituneina (Sztompka 1999, 25–26). Hyvin sujuva keskustelu ja toisen 

avoin kuvailu itsestään saattavat herättää luottamuksen tunteen, joka synnyttää halun 

kehittää suhdetta pidemmälle. Epätietoisuus toisista käyttäjistä ja heidän 

luotettavuudestaan vaatii käyttäjiltä yleistä luottamusta sovellusympäristöä kohtaan, 

jota voidaan luonnehtia yleisenä uskomuksena muiden käyttäjien hyväntahtoisuuteen 

(Yamagishi & Yamagishi 1994, 139; Beldad et al. 2010). Suurempi luottamus altistaa 

myös suuremmille riskeille, mutta on edellytys jaetun luottamuksen kasvamiselle 

erityisesti online-ympäristössä, joka perustuu osittaiseen tai täyteen anonymiyteen. 

Luottamuksen voidaan siis yhtäältä nähdä synnyttävän uusia riskejä, mutta riskien 

myös synnyttävän luottamusta niiden ollessa läsnä kaikissa potentiaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa. (Beldad et al. 2010, 859; Mayer et al. 1995.) 

 

Turvallisuusstrategiat sovellusympäristön synnyttämiä representaatioharhoja vastaan 

toimivat siis niinä työkaluina, joiden avulla käyttäjät pyrkivät ylläpitämään 

toimijuuttaan riskeistä huolimatta (vrt. Milford 2015; Sztompka 1999, 23). Tietoisuus 

sukupuolittuneista riskeistä ja pyrkimys luottamuksen rakentamiseen muodostavat 

toiminnan peruspilarit, joita molempia tarvitaan sovelluksen turvalliseen ja 

mielekkääseen käyttämiseen (Couch & Liamputtong 2007; Couch et al. 2012; Ramirez 

& Zhang 2007). Alaikäisten deittisovellusten käytöstä puhuttaessa riskit eivät 

kuitenkaan jakaudu tasan eri ikäisten käyttäjien kesken, vaan toisilla käyttäjillä on 

ikänsä, kokemuksensa tai asemansa kautta enemmän mahdollisuuksia saavuttaa 

tavoitteensa vähäisemmin riskein. Sovellusten käyttöön liittyvistä riskeistä ei siis 

voida puhua kaikkia käyttäjiä samalla tavoin koskettavina tekijöinä, vaan niitä 

arvioidessa on tarpeellista pohtia eriarvoisuutta eri käyttäjien välille luovaa kontekstia. 

Tulen tarkastelemaan nuorten naisten toimijuuteen vaikuttavia osatekijöitä tarkemmin 

seuraavassa luvussa.  
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2.2 Nuorten naisten toimijuus täysi-ikäisyyden kynnyksellä 

 
Alaikäiset nuoret naiset ovat sovelluskontekstissa eri asemassa suhteessa Tinderin 

täysi-ikäisiin käyttäjiin. He ovat tietoisesti kirjautuneet heitä vanhemmille 

kohdennettuun sovellukseen ja joutuneet valehtelemaan ikänsä kirjautumisvaiheessa. 

Vaikka Tinderiin kirjautuminen on ollut mahdollista ja heistä on tullut osa käyttäjien 

joukkoa, kohdistuu alaikäisiin naiskäyttäjiin ulkoapäin myös heidän toimijuuttaan 

kyseenalaistavia odotuksia. Näen toimijuuden nuorelta odotetun, hänelle mahdollisen 

sekä toteutuneen toiminnan välisenä suhteena (Ojala et al. 2009, 21–23). Nuorten 

naisten toimijuutta määritellään ulkoapäin sekä sukupuoleen että ikään liitettyjen 

odotusten kautta, jotka vaikuttavat myös seksuaalista toimintaa rajoittaviin normeihin 

(Aapola 1999; Salonen 2005). Vaikka sovelluksen käyttäminen vahvistaa nuorten 

naisten toimijuutta mahdollisen ja toteutuneen toiminnan osalta, ristiriitaiset ulkoapäin 

tulevat odotukset suhteessa toimintaan asettavat heidät täysi-ikäisiä käyttäjiä 

heikompaan asemaan. 

 

Tulen tässä luvussa esittelemään tutkimuskirjallisuuden avulla, miten ikää, sukupuolta 

ja seksuaalisuutta konstruoidaan, sekä millä tavoin tämä vaikuttaa alaikäisten nuorten 

naisten toimijuuteen Tinderissä. 
 
 
2.2.1 Nuoruus konstruoituna ikävaiheena 
 
Nuoruus on aiempaa heikommin paikannettavissa tiettyyn ikähaarukkaan, sillä se saa 

kontekstista riippuen hyvin eri merkityksiä. Institutionaalisen 18 vuoden ikärajan 

kummallakin puolella on suuri joukko nuoriksi määriteltyjä henkilöitä, joihin 

kohdistuu ympäristöstä, tilanteista ja olosuhteista riippuen erilaisia odotuksia. 

Nuorisotutkimuksen kentällä puhutaan laajennetun tai pitkittyneen nuoruuden 

käsitteellä niistä ikävuosista, jotka jäävät lapsuuden ja nuoren aikuisuuden 

“epäselvään” välimaastoon. (Arnett 2007; Anderson & Brown McCabe 2012, 4; 

Blatterer 2007; Furlong et al. 2011; Heath et al. 2009, 4; Lincoln 2012, 196.) 

Laajennetun nuoruuden ikävaihetta määrittelee monen nuoren kohdalla esimerkiksi 

identiteetin kehittyminen ja vahvistuminen, “välitilassa” olemisen kokemus ennen 

selkeitä ura- tai opiskeluhaaveita sekä erilaisten toimintamahdollisuuksien lisäänty- 
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minen nuoren elämässä (Anderson & Brown McCabe 2012, 4; Arnett 2007; Furlong 

et al. 2011; Nayak & Kehily 2013, 33). 

 

Keskustelu nuoruudesta lapsuuden ja aikuisuuden väliin jäävänä ikävaiheena on 

keskittynyt pääosin kahden toisistaan eroavan näkemyksen ympärille. Nuoruus 

voidaan yhtäältä nähdä transitiona aikuisuuteen, jolloin nuoruuteen ollaan psykolo-

gisessa tutkimusperinteessä liitetty erilaisia kehitystehtäviä (mm. Arnett 2000; Hartup 

1992, kts. Aapola 1999, 33). Transitioteorian näkökulmasta nuoruudessa opitaan 

erilaisia taitoja, jotka valmistavat aikuisuuteen eli seuraavaan kehitysvaiheeseen. 

(Côté 2000; Furlong et al. 2011.) Toisaalta nuoruutta voi tarkastella kulttuurisesta 

perspektiivistä, jolloin tutkimusfokus on esimerkiksi sosiologian tieteenalalla ollut 

nuorten keskinäiskulttuurisissa ilmiöissä (mm. Brake 2013; Hodkinson 2016). Nuoret 

on nähty transitionäkökulmaan verrattuna itsenäisempinä toimijoina, jotka tekevät 

individualistisia valintoja ja muokkaavat identiteettiään suhteessa viiteryhmänsä 

sisäisiin normeihin. (Furlong et al. 2011, 359.) Sosiologinen nuorisotutkimus on myös 

suhtautunut kriittisesti kehitystehtävien määrittelyyn ja luokitteluun, sillä sosiaalisten 

siirtymien nähdään muuttuneen joustavimmiksi ja monimutkaisemmiksi prosesseiksi 

kuin aiemmin (Aapola 1999, 32–35).  

 

Näiden kahden näkemyksen välille on yritetty luoda myös välimallia, joka haastaa ja 

kyseenalaistaa rakenteiden vaikutusta nuoruuden transitioihin sekä toimijuuden 

vaikutusta nuorten keskinäiskulttuureihin (Woodman 2009). Rakenteiden tulisi nähdä 

vaikuttavan myös nuorten individualisaatioprosesseihin, kun taas toimijuutta tulisi 

tarkastella sitä rajoittavien tekijöiden kautta (Furlong et al. 2011, 360-361). Furlong ja 

hänen kollegansa (2011) kuitenkin pohtivat, että myös dialogiin pyrkiviä ja 

välimaastoon sijoittuvia näkemyksiä voidaan kritisoida nuoruuden ja aikuisuuden 

välisten epäselvien, huokoisten, sumeiden ja muuttuvien rajojen heikosta 

ymmärryksestä. Tutkijoiden tulisi heidän mukaansa selkeämmin määritellä, mihin 

aikuisuudella viitataan ja miten rajanvetoa nuoruuden ja aikuisuuden välillä 

perustellaan. (Furlong et al. 2011, 361–362.) 

 

Nuoruuden ja aikuisuuden välistä rajaa pyritään rakentamaan usein erilaisten 

ikärajojen avulla. Eri aikuisuuden osa-aluille on kuitenkin toisistaan eroavia ja 

sosiaalisesti neuvoteltuja ikärajoja, jotka asettavat eri ikäiset nuoret tarkasteltavasta 
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aiheesta riippuen hyvin eri asemaan (Aapola 1999). Esimerkiksi rikosoikeudellista 

vastuuta, työntekoa, oppivelvollisuutta, seksuaalista toimintaa sekä päihteiden käyttöä 

oikeuttavat ja rajoittavat ikärajat eroavat toisistaan ja määrittelevät nuoret kontekstista 

riippuen joko vajaavaltaiseen tai täysivaltaiseen asemaan (Aapola 1999, 231–233). 

Näen nuoruuden ja sen määritelmät tai rajaukset kulttuurisesti tuotettuina 

konstruktioina, joiden merkitykset vaihtelevat ajasta ja paikasta riippuen. (Aapola 

1999, 223–229.) Koska sosiaaliset normit ja käsitykset määrittelevät vahvasti ikään 

liitettyjä odotuksia (Kangas 1997), ikää ei tulisi tarkastella nuoria tutkittaessa vain 

kronologisesti kertyvänä ominaisuutena. 

 

Sosiaalisella iällä viitataan usein sosiaalisissa tilanteissa esitettyihin arvioihin 

henkilön kronologisesta iästä (Aapola 1999, 234; Kangas 1997) ja tätä arvioidaan 

usein ulkoisten vaikutelmien perusteella. Ikään liittyvät käyttäytymisodotukset ovat 

Aapolan mukaan sukupuolisidonnaisia, mihin liittyvät odotukset tyttöjen aiemmasta 

“kypsymisestä” poikiin verrattuna, niin fyysisesti kuin henkisesti. Erityisesti tyttöjen 

kohdalla kypsyyttä korostetaan seksuaalisuuden osa-alueella ja kypsyys nähdään 

seksisuhteiden aloittamisen edellytyksenä (Aapola 1999, 239). Tytöiltä myös 

edellytetään vastuurationaalista toimintaa nuorempana kuin pojilta. Toisaalta tyttöjen 

nähdään usein tarvitsevan poikia enemmän suojelua, joten vaatimus vastuu-

rationaalisesta toiminnasta ja näkemys suojelun tarpeesta rajoittavat molemmat 

Aapolan mukaan tyttöjen toimintaa. (Aapola 1999, 235; Näre 1992.)  

 

Kun sosiaalinen ikä usein määritellään ulkoapäin, viitataan kokemuksellisen iän 

käsitteellä yksilön subjektiiviseen kokemukseen omasta iästään. On tyypillistä, että 

nuoret kokevat itsensä vanhemmiksi kuin kalenteri-ikänsä, kun taas keski-ikäisiä 

vanhemmat kokevat olevansa kronologista ikäänsä nuorempia. Tämä johtuu Aapolan 

mukaan siitä, että kokemuksellinen ikä perustuu muihin ihmisiin kohdistuvaan 

vertailuun, jossa parhaimmassa asemassa ovat työikäiset aikuiset. Kokemuksellinen 

ikä saattaa myös vaihdella tilanteista riippuen: toisinaan nuori tuntee pärjäävänsä 

itsenäisesti ja pystyy ottamaan aiempaa enemmän vastuuta, toisinaan kaivataan 

lapsuuden huolettomuutta. (Aapola 1999, 242–244.) Ikää voidaan tarkastella myös 

kehityksellisenä ikänä tai ruumiillisena ikänä, jolloin esimerkiksi varhain alkanut 

murrosikä saattaa lisätä nuoren vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia suhteessa saman 

ikäisiin ystäviin (Aapola 1999, 237–240). 
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Tinderin 18 vuoden ikärajaa voidaan pitää institutionaalisena ikärajana (Aapola 1999, 

229), jonka kummallakin puolella olevien käyttäjien voidaan nähdä edustavan nuoria. 

Kuten moni muu institutionaalinen ikäraja, myös Tinderin ikäraja on asetettu 

sosiaalisten neuvottelujen tuloksena 18 ikävuoden kohdalle, joka vaikuttaa myös 

näkemyksiin sovelluksen fasilitoiman toiminnan sosiaalisista ikärajoista (vrt. Salonen 

2005). 18 ikävuoden saavuttaminen on symbolisesti merkityksellistä, sillä se lisää 

nuorten toimintavapauksia ja vapauttaa alaikäisyyden selittelyltä (Aapola 1999, 249). 

Institutionaalinen ikäraja on kuitenkin myös problemaattinen, sillä se on ristiriidassa 

Tinderin ulkopuolista toimintaa ohjaavien kulttuuristen ja sosiaalisten ikärajojen 

kanssa. Suomalaiset nuoret muodostavat ensimmäisiä seurustelusuhteitaan ja 

hankkivat ensimmäisiä seksikokemuksia keskimäärin 16–17-vuotiaina ylitettyään 

myös rikoslaissa määritellyn 16 vuoden suojaikärajan (Väestöliitto 2015), mutta jäävät 

sovelluskontekstissa väliinputoajien rooliin ennen täysi-ikäisyyden saavuttamista (vrt. 

Salonen 2005, 87–77).  

 

Suojaikäraja on määritelty laissa sukupuolineutraaliksi, vaikka sen asettamista 

edeltänyt lakivaliokuntakeskustelu vuonna 1970 problematisoi erityisesti tyttöjen iän 

määrittelyn, jonka nähtiin tapahtuvan ulkoapäin ja kumppanin toimesta. Tyttöjä ei 

kuvattu lakikäsittelyä edeltävässä eduskuntakeskustelussa kykeneviksi kertomaan 

omaa ikäänsä eikä kumppaneita nähty velvollisina kysymään sitä. (Salonen 2005, 

103–104). Marko Salosen mukaan tytöt tulkitaan suojaikärajaa puitaessa ennen 

kaikkea seksuaalisten tekojen kohteeksi ja heitä halutaan suojella erityisesti ei-

toivotuilta raskauksilta ja raskauden keskeytyksiltä. Tyttöjen varhainen kypsyminen 

konstruoidaan ongelmaksi, sillä heidän seksuaalisuutensa nähdään yhdistyvän ennen 

kaikkea lasten saamiseen. (Aapola 1999; Salonen 2005, 107–110.) Ikää arvioidaan 

myös institutionaalisia ikärajoja muodostettaessa suhteessa käsityksiin “riittävästä 

kypsyydestä”, joihin vaikuttavat tilanteesta riippuen hyvin erilaiset tekijät.  

 

Kypsyys on hankala mittari sosiaalisille ikärajoille, sillä se on tulkinnanvarainen ja 

ulkopuolelta käsin annettava määre. Nuorten keskinäiset suhteet nähdään suhteellisen 

hyväksyttävinä, vaikka heterosuhteessa poika olisi muutaman vuoden vanhempi, sillä 

tyttöjen nähdään kypsyvän keskimäärin hieman poikia aiemmin. Ikäeron ongelmatto-

muutta perustellaan tällöin suhteen osapuolten “samalla kehitystasolla”, joka pystyy 
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häivyttämään kronologista ikäeroa. (Salonen 2005, 210.) Vaikka tyttöjen oletetaan 

kypsyvän poikia nopeammin, on tämä lopullinen kypsymisen päätepiste usein 

hämärän peitossa. Salonen pohtiikin, onko tyttöjen odotettu muutos tai kypsyminen 

nuoruusiässä pienempi kuin poikien, jonka takia tyttöjen riittävää kypsyyttä on myös 

haastavaa arvioida. (Salonen 2005, 66; Jackson 1999, 76.) Jos taas kypsyyttä 

arvioidaan esimerkiksi sen kautta, kuinka nuori osaa tunnistaa kohtaamaansa 

painostusta ja toimia hankalissa tilanteissa, sysää näkemys vastuun negatiivisten 

seurausten kantamisesta nuoren omille harteille (Salonen 2005, 195; vrt. Milford 2015, 

74). 

 

Nuoruuden ja kypsymisen päätepistettä eli aikuisuutta ei useinkaan olla määritelty 

tarkkaan, vaan sitäkin konstruoidaan eri tavoin (Blatterer 2007; Lähteenmaa 2000). 

Aikuisuus piirtyy usein määrittelemättönä vertailukohteena nuoruudelle tai 

vanhuudelle, jolloin toimijuus on syystä tai toisesta vajaavaltaista. Harry Blattererin 

mukaan esimerkiksi näkemys lapsuuden ennenaikaisesta lyhenemisestä nyky- 

yhteiskunnassa kuvastaa, että käsitykset aikuisuudesta ja aikuistumisesta ovat 

moninaisia ja kompleksisia (Blatterer 2007, 773). Huomionarvoista on, että samalla 

kun nuorten pelätään aikuistuvan liian varhain, kaksi- ja kolmekymppisiin nuoriin 

aikuisiin kohdistuu uudella tavalla paineita koskien työelämän ja parisuhteiden 

vakiintumista. Nuoruuden pitkittyessä yli kolmenkymmenen ikävuoden myös 

aikuisuuteen siirtymisen voidaan nähdä lykkäytyvän. (Blatterer 2007, 777.) 

Aikuisuutta määritellään Blattererin mukaan edelleen suhteessa aiemmin siihen 

liitettyihin ja siltä vielä nykyään odotettuihin merkkipaaluihin, joita ovat itsenäisyys, 

vakaa parisuhde, vakituinen työ ja lasten hankkiminen (Blatterer 2007; 778). 

 

Vakaa ja sitoutunut parisuhde kertoo kuitenkin aiempaa heikommin aikuisuudesta. 

Anthony Giddensin mukaan nykyajan romanttiset ja seksuaaliset ihmissuhteet 

perustuvat puhtaiden suhteiden ideaalityypin ihannointiin, jossa osapuolet sitoutuvat 

suhteeseen vain näin halutessaan ja jonka edellytyksenä on seksuaalinen ja 

emotionaalinen tasa-arvo (Giddens 1992). Tasa-arvoisen asetelman kääntöpuolena on 

suurempi epävarmuus suhteen jatkuvuudesta, sillä suhteiden muodostumiseen 

vaikuttavat aiempaa vahvemmin yksilölliset päätökset, uniikki elämäntilanne sekä 

suhteeseen käytettävien resurssien investoiminen muille elämän osa-alueille (Beck 

1995, 28–29; Beck & Beck-Gernsheim 1995 & 2002; Blatterer 2007, 783; Giddens 
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1995, 107). Blatterer pohtiikin, että epävarmuuden sietäminen, vaihtoehtojen 

punnitseminen ja avoin suhtautuminen alati muuttuvaan ympäristöön ovat niitä 

tekijöitä, jotka edesauttavat yksilöitä pärjäämään nykymuotoisessa ja fragmen- 

toituneessa aikuisuudessa (Blatterer 2007, 783–785; myös Lähteenmaa 2000, 18). 

Vaikka Blatterer kieltäytyy määrittelemästä aikuisuutta uudelleen, aikuistumisen voi 

tästä perspektiivistä nähdä niiden tietojen ja taitojen omaksumisena, joiden avulla 

nuori pystyy toimimaan myös epävarmuuden keskellä.   

 
 
2.2.2 Tyttöys ja seksuaalisuus 
 
Iän lisäksi myös sukupuoli määrittelee otosryhmääni kuuluvien nuoriin naisiin 

kohdistuvia normatiivisia odotuksia, ja nuorten Tinderin käytön pelätään olevan 

erityisesti tytöille turvallisuusriski (vrt. Milford 2015; Shade 2010). Tytöistä 

kannetaan huolta poikia enemmän useista eri sosiokulttuurisista syistä, vaikka moni 

suojelun tarvetta alleviivaava argumentti olisi kokonaan irrotettavissa 

sukupuolittuneista ajatuksista (vrt. Salonen 2005). Kun suojelua tai kontrollointia 

perustellaan esimerkiksi Tinder-parien välisen ikäeron tai toiselle kertyneen 

kokemuksen tuottaman valtaepätasapainon avulla, ohjaavat sosiokulttuuriset normit 

ajattelemaan asetelmia sukupuolittuneesti. Tinderiin kirjautuminen alaikäisenä ei vielä 

kerro siitä, että nuorella olisi seksikokemuksia tai hän haluaisi hankkia niitä 

sovelluksen avulla (vrt. LeFebvre 2018). Myöskään nuoren riski tulla hyväksi- 

käytetyksi tai saada vääränlaisten tai ei-toivottujen seksikokemusten kautta 

mahdollisia fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia vaurioita (Kontula 1991, 8; Young 

& d’Arcy 2005) ei katso ikää, sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista, vaikka huoli 

ja kontrolli kohdistetaan erityisesti tyttöihin.  

 

Nuoret ovat seksuaalisia olentoja, jotka kasvavat ja kypsyvät seksuaalisuuteen läpi 

lapsuuden ja murrosiän. (Adams 1997, 47; Manning et al. 2006, 462; Furman & 

Shaffer 2003; Näre et al. 2012; Salonen 2005, 66.) Ensimmäiset seurustelu- ja 

seksikokemukset nähdään suomalaisessa yhteiskunnassa myös olennaisena osana 

nuoruutta ja niitä pidetään merkittävinä nuoruuden merkkipaaluina (Aaltonen & 

Honkatukia 2002, 210; Aapola 1999 & 2002; Hoikkala 2019; Kontula & Haavio-

Mannila 1995, 580–587; Meenagh 2015). Tyttöjen seksuaaliseen toimintaan 

kohdistuu kuitenkin poikia enemmän odotuksia, rajoituksia ja normeja kuin saman 
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ikäisten poikien seksuaalisuuteen (Honkasalo 2011, 175) ja näitä on tarkasteltu 

aiemmin esimerkiksi vastuurationaalisen toiminnan vaatimusten ja parisuhde- 

normatiivisuuden näkökulmista (Aapola 1999; Honkatukia 1992; Näre 2002; 

Saarikoski 2012).  

 

Tarkastelen tässä työssä seksuaalisuutta sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneena 

konstruktiona, jonka merkitykset vaihtelevat iän, sukupuolen ja etnisen taustan 

mukaan (Butler 2008; Honkasalo 2011, 174; Oinas 2001). Seksuaalisuus ei typisty 

vain haluiksi tai intohimoksi, vaan sillä viitataan seksuaalisen kehityksen ja toiminnan 

lisäksi niihin historiallisiin ja kulttuurisiin seksuaalisuuden muotoihin, joita rajaavat 

yhteiskunnalliset ja sosiaaliset normit (Holland et al. 1998; 23; Saarikoski 2012, 141). 

Käsitykset hyväksyttäville tavoille toteuttaa seksuaalisuutta ja performoida 

sukupuolta asemoivat alaikäiset tytöt ja pojat eri asemaan, jonka takia heidän 

toimintaansa myös sukupuolitetaan ja merkityksellistetään eri standardein (Kontula 

1991, 7; Skeggs 1997, 121). Länsimaisen kulttuurin kontekstissa seksuaalisuuden 

ajatellaan olevan keskeinen hyvän ja pahan tytön erottelija, sillä seksuaalisuus ei 

perinteisesti ole sopinut yhteen myönteisesti ymmärretyn naiseuden määritelmien 

kanssa (Aaltonen & Honkatukia 2002; Saarikoski 2012, 147; Brown 1999, 41–42 & 

81–82).  

 

Tyttöjen seksuaalinen aktiivisuus on nähty ja nähdään osittain edelleen moraalisesti 

arveluttavana toimintana sen suuntautuessa vakituisen parisuhteen ulkopuolelle 

(Saarikoski 2012, 148-149; Nitovuori 1998). Tämä näkemys on ohjannut tyttöjä kohti 

sosiaalisesti hyväksyttyjä ja rakkauteen perustuvia parisuhteita, joissa heidän on 

turvallista toteuttaa seksuaalisuuttaan. (Aapola 1999, 18.) Näkemys kuitenkin 

paikantaa tyttöjen seksuaalisuuden ulkoapäin suhteeseen tulevaksi sen sijaan, että 

tyttöjen nähtäisiin olevan seksuaalisia toimijoita (Saarikoski 2012, 150–151). 

Taustalla vaikuttaa kulttuurinen idea siitä, että on olemassa turvallisia poikaystäviä, 

joiden kanssa voi omaa mainettaan uhkaamatta kokea asioita. Ajatusmalli jakaa 

miehet turvallisiin ja vaarallisiin esimerkiksi ikäeroon vedoten (Young & d’Arcy 

2005) ja siirtää tytöille vastuun osata ja haluta erottaa nämä toisistaan. Seksisuhteen 

eettisyyden vartiointi katsotaan siis osittain tytön tehtäväksi, sillä hänen tulisi päätellä 

toisen motiivien puhtaudesta onko seksi sallittavaa vai rikkooko se norma- tiivisia 

rajoja. (Saarikoski 2012, 150–153; Young & d’Arcy 2005.)  
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Vaatimus parisuhteesta kontekstina sosiaalisesti hyväksyttävälle seksuaaliselle 

aktiivisuudelle on yksi sukupuolispesifin sosiaalisen kontrollin muodoista, joka 

koskettaa tyttöjen toimintaa. Kontrolli voi olla suoraa tai epäsuoraa, virallista tai 

epävirallista sekä normatiivista tai ideologista, ja sen tarkoituksena on sosiaalista 

tyttöjä harjoittamaan riittävää itsekontrollia toimiakseen sosiaalisten normien 

vaatimalla tavalla. (Honkatukia 1998, 36.) Sukupuolispesifiä sosiaalista kontrollia on 

perusteltu ei-toivotun raskauden riskillä, mutta myös näkemyksellä, että rakkaudeton 

seksi satuttaa tyttöjä poikia enemmän (Aapola 1999; Hukkila 1992; Kontula 1991; 

Salonen 2005). Tyttöjä ohjataan toimimaan vastuurationaalisesti ja välttämään 

seksuaalisesta toiminnasta aiheutuvia riskejä sitomalla heidän seksuaalisuutensa 

rakkauteen perustuviin suhteisiin, jolloin myös halun ja rakkauden välinen suhde 

hämärtyy (Holland et al. 1998, 7; Salonen 2005, 135). 

 

Sosiokulttuuriset määrittelyt normatiiviselle seksuaaliselle toiminnalle voidaankin 

nähdä osana sisäistettyä vallankäyttöä, jossa yksilö itse kontrolloi toimintaansa ja 

toimii sopivien rajojen sisäpuolella sisäistettyjen odotusten mukaisesti. (Honkatukia 

1998, 36; Isotalo 2006, 111; Näre 2002, 255.) Tyttöihin kohdistuvat vaatimukset 

kontrolloida omaa seksuaalisuuttaan pyrkivät sekä ohittamaan tyttöjen halun että 

ohjaamaan heitä kohti kulttuurisesti hyväksyttyjä tapoja toteuttaa naiseuttaan. Samalla 

ne horjuttavat tyttöjen itsemääräämisoikeutta omaan seksuaalisuuteensa. (Juvonen 

2006, 86; Kaskisaari 1998, 275–276.) Vaikka tyttöihin kohdistuva ulkoinen kontrolli 

on löystynyt, näennäinen vapaus sosiaalistaa heitä entistä suurempaan itsekontrolliin. 

Itsesäätelyn vaatimusten kiristämisen voidaankin nähdä merkitsevän myös 

normatiivisen kontrolloinnin tiukentumista. (Honkatukia 1998, 36; Isotalo 2006, 111; 

Näre 2002, 255.)  

 

Deittisovellusten tulo on muuttanut keskustelua nuorille naisille “sopivasta” 

seksuaalisesta toiminnasta ja nostanut esiin 18 vuoden ikärajan, joka määrittelee 

uudella tavalla kielletyn ja sallitun toiminnan rajoja. Ikäraja kontrolloi etenkin 16–17 

-vuotiaiden nuorten naisten toimintaa, sillä valtaosalla heistä on tässä iässä jo ollut 

romanttisia kokemuksia tai suhteita (Carver et al. 2003; Connolly et al. 2004; Seiffge-

Krenke 2003; Seiffge-Krenke & Shulman 2012, 160; Shulman & Scharf 2000). 

Tyypillisesti nuorten ensimmäisten seksikokemusten on nähty tapahtuvan 
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parisuhteissa tai sellaisissa suhteissa, joiden toivotaan etenevän vakavampaan 

suuntaan (Manning et al. 2006, 460; Graber et al. 1999). Väestöliiton tekemän 

FINSEX-tutkimuksen (2015) mukaan suomalaiset tytöt aloittavat seurustelemaan 

keskimäärin 16,5-vuotiaina ja kolmasosa heistä alle 16-vuotiaana. Iän kertymisen 

nähdään vahvistavan nuorten kiinnostusta romanttisia tai seksuaalisia kokemuksia 

kohtaan, vaikka kiinnostus ei aina indikoi suoraa toimintaa. (Edwards et al. 2006, 32; 

Buhrmester & Furman 1987, 1101.) Koska oman aineistoni perusteella Tinderiin 

liitytään tyypillisesti aikaisintaan 16-vuotiaana, voi deittailun ja seurustelun ajatella 

alkavan kiinnostaa nuoria suunnilleen samojen ikävuosien aikana kuin aiemminkin.  
 
Nuorten suhteita tutkittaessa tulisi Wendy Manningin ja hänen kollegojensa (2006) 

mukaan huomioida, että deittailu on muuttunut aiempaa informaalimmaksi 

toiminnaksi ja eksklusiivisuuden rinnalle on noussut myös muita normatiivisesti 

hyväksyttyjä tapoja olla suhteissa. Nuorten romanttisia ja seksuaalisia suhteita ei voi 

jakaa vain rakkauteen perustuviin seurustelusuhteisiin ja rakkaudettomiin yhden illan 

juttuihin, sillä nuorten suhteet ovat kaikkea tältä väliltä (Diamond et al. 1999; Manning 

et al. 2006). Dikotominen jaottelu vaikuttaa myös ajatusmalleihin, jotka näkevät 

nuorten nuorten suhteet joko todella positiivisessa valossa, jolloin kokemusten 

ajatellaan kantavan pitkälle tulevaisuuteen, tai todella negatiivisessa valossa, jolloin 

keskustelu on riskejä alleviivaavaa. (Manning et al. 2006, 462, 476–479, vrt. Furman 

& Shomaker 2008, 773; Giordano et al. 2006; Young & d’Arcy 2005.) Kollektiiviset 

käsityksemme siitä, millaisissa suhdejärjestelyissä voi olla romantiikkaa tai tunteita, 

mitä tarkoittaa tunteeton seksi, kenen kanssa seksiä on sosiaalisesti hyväksyttyä 

harrastaa tai milloin nuori on tarpeeksi kypsä harrastamaan seksiä, juontavat lopulta 

juurensa sosiokulttuuristen normien aikajanalle. Kun yleinen tietämys tietyistä 

teemoista, kuten naisen heteroseksuaalisesta halusta tai nuorten ei-eksklusiivisista 

suhdemuodoista lisääntyy, muuttuvat myös normit ja niiden tuottamat kategorisoinnit 

hiljalleen. 

 

Tutkijat painottavat, että nuorten seksuaalisuutta ei tarvitse nähdä ongelmallisena, sillä 

toiminnan ollessa turvallista se voi ja pystyy vaikuttamaan positiivisesti nuorten 

kehitykseen kasvaneen itsenäisyyden, sosiaalisen kompetenssin ja itsetunnon kautta 

(Moore & Rosenthal 1993, 12; Näre et al. 2012). Nuoria tulisi opettaa toimimaan 

turvallisesti ja sallia myös heidän tekevän virheitä, sillä kokeilu toimii osana 
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aikuisuuteen kasvamista ja nuorten identiteetinrakennusprosesseja (Moore & 

Rosenthal 1993, 203, 206; Näre 1992, 26; Näre et al. 2012). Tyttöjä tulisi Sanna 

Aaltosen ja Päivi Honkatukian mukaan ajatella seksuaalisina toimijoina joilla on 

oikeus tietää seksuaalisuudesta, vaikka heidän katsotaan myös tarvitsevan ulkoapäin 

tulevaa suojelua. Suojelun ei tulisi kuitenkaan rajoittaa nuorten toimijuutta ja estää 

heitä toteuttamasta ja kokeilemasta omaa seksuaalisuuttaan, vaan ongelmana tulisi 

pikemminkin nähdä nuorille haitallisten tai vaarallisten aikuisten joukko. (Aaltonen & 

Honkatukia 2002, 210–211; Heath 2015; Näre et al. 2012.)  
 
 
2.2.3 Toimijuus ja sosiaalinen pääoma 
 
Lähestyn nuorten naisten Tinderin käyttöä toimijuuden käsitteen kautta, jonka 

ymmärrän rakentuvan dynaamisesti tilanteissa ja vuorovaikutuksessa. Näen tyttöyden 

Hanna Ojalan ja hänen kollegojensa tavoin sosiaalisena positiona, joka mahdollistaa 

tai rajoittaa yksilön pääsyä erilaisiin sosiaalisiin, kulttuurisiin tai symbolisiin 

resursseihin sekä vaikuttaa yksilön edellytyksiin toimia eri konteksteissa ja tilanteissa. 

(Ojala et al. 2009, 15–16; kts myös Käyhkö 2006; Skeggs 1997; Tolonen 2008.) 

Sukupuoli merkityksellistää ja organisoi toimijuutta, sillä tyttöyttä tuotetaan 

asettumalla olemassa olevaan sukupuolijärjestelmään ja toimimalla suhteessa 

sukupuolittuneisiin järjestyksiin ja normeihin, sekä rooleihin ja identiteetteihin. 

(Adkins 2004; Jokinen 2004, 288–289; Ojala et al. 2009, 16–18.) Nuorten toimijuus 

ei ole siis täysin autonomista tai vapaata (vrt. Beck 1992), sillä sen muodostumista 

määrittävät pitkälti esimerkiksi ne ikään ja sukupuoleen liitetyt odotukset, joita avasin 

edellisissä luvuissa.  

 

Toisaalta näen nuorten uusintamisen lisäksi myös vastustavan heihin kohdistuvia 

normatiivisia odotuksia deittisovelluskontekstissa (vrt. Butler 2008; Coffey & 

Farrugia 2014; Tolonen 2001). Nuoret rakentavat toimijuuttaan valmiiksi muotoutu-

neissa konteksteissa, mutta myös muokkaavat niitä sisältäpäin ja luovat uusia 

toimintaympäristöjä esimerkiksi Tinderin tai sosiaalisen median avulla (Anderson & 

Brown McCabe 2012; Lincoln 2012; Stephen & Squires 2003, 148). Tinder toimii 

digitaalisena sosiaalisena maailmana ja luo kontekstin, jossa deittailua voi harjoittaa 

omien kaveripiirien ulkopuolella yksityisemmin. Yksityisyys mahdollistaa rajojen 

ylittämisen ja sosiokulttuurisista normeista poikkeavan toiminnan, kuten itselleen 
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tuntemattomien ihmisten tapaamisen ensimmäistä kertaa. (Vrt. Chambers 2013, 57 & 

74.) Se myös tarjoaa toiminnalle vapaamman ympäristön verrattuna kasvokkaiseen 

vuorovaikutukseen omien sosiaalisten verkostojen sisällä, sillä tätä rajoittavat 

vahvemmin erityisesti nuorten naisten seksuaalista aktiivisuutta kontrolloivat 

sosiaaliset normit. Uuden online-ympäristön haltuunotto luo toimijuutta, jota muuten 

saattaisivat rajoittaa lähipiirin näkemykset tai jo olemassa olevat suhdehierarkiat. 

(Stephen & Squires 2003, 160–161; Tolonen 2001.) 

 

Näen toimijuuden käsitteen hyödyllisenä siitä syystä, että se havainnollistaa 

ympäröivien rakenteiden olemassaolon, mutta tarkastelee nuorten naisten Tinderin 

käyttöä uusia mahdollisuuksia muodostavana ja sosiaalista pääomaa tuottavana 

toimintana (mm. Ahn 2012; Kavanaugh et al. 2005). Heidän käytössään olevat 

kulttuuriset, materiaaliset ja sosiaaliset resurssit sekä konkreettiset toiminnat ja teot 

muokkaantuvat kokemuksiksi, joiden kautta yksilö oppii, millainen minä olen, mitä 

minä osaan ja mihin minä pystyn. Nämä kokemukset, joita voi ajatella nuorten 

hallussa olevana kapasiteettina tai “omaisuutena”, toimivat siis rakennusaineena 

sosiaalisen pääoman muodostumisessa. (Bassani 2007; Coffey & Farrugia 2014; Ojala 

et al. 2009, 27; Stephen & Squires 2003, 160-161.) 

 

Käsitän sosiaalisen pääoman sekä sosiaalisina siteinä että niitä vaalivina ja 

vahvistavina sosiaalisina taitoina, jotka lisäävät yksilöiden hyvinvointia, vahvistavat 

heidän toimijuuttaan sekä kartuttavat heidän toimintamahdollisuuksiaan (vrt. Bassani 

2007; Kavanaugh et al. 2005; Tolonen 2007). Cherylynn Bassani (2007) kuvailee 

sosiaalista pääomaa sosiaalisten suhteiden tuotteeksi, joita voivat olla esimerkiksi 

keskinäinen luottamus, tunne turvallisuudesta tai kohentunut itsevarmuus. Bassani 

näkee sosiaalisen pääoman muodostuvan kompleksisissa sosiaalisissa prosesseissa, 

joille keskeistä ovat osallisuus sekä mahdollisuus aktiiviseen toimijuuteen. (Emt. 

2007.)  

 

Nuorten läheisimmät ystävyyssuhteet perustuvat tyypillisesti tasa-arvoiselle ja 

vapaaehtoiselle sitoutumiselle, vastavuoroiselle jakamiselle, jaetuille normeille ja 

yhdessä rakennetulle luottamukselle, jotka muodostavat heille sitovaa sosiaalista 

pääomaa (Chambers 2013; Coleman 1990; Holland 2007; Kavanaugh et al. 2015; 

Putnam 2000). Suhteet eivät ainoastaan toimi väylänä kerätä muita pääoman muotoja 
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tai laajentaa sosiaalisia verkostoja, vaan läheisten ja tasa-arvoisten suhteiden nähdään 

itsessään lisäävän nuorten hyvinvointia (Bassani 2007; Kavanaugh et al. 2005). Nuoret 

pystyvät ystävyyssuhteissaan hyödyntämään vastavuoroisesti jaettuja kokemuksia ja 

tietotaitoa kollektiivisesti, mikä opettaa ja harjaannuttaa heitä toimimaan 

tavoitteellisemmin, vahvistaa heidän keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnettaan ja 

sosiaalistaa heitä vertaisryhmänsä sisäisiin normeihin (Kavanaugh et al. 2005; Phua et 

al. 2017, 116; Putnam 2000; Raffo & Reeves 2000, 152–153). 

 

Nuoret muodostavat sosiaalista pääomaa myös Tinderin avulla luomissa 

vuorovaikutussuhteissaan, joiden voi nähdä perustuvan heikoille (Chambers 2013; 

Holland 2007; Kavanaugh et al. 2005; Putnam 2000) tai piileville siteille 

(Haythornthwaite 2005). Heikot siteet määritellään usein löyhiksi, sitoutumattomiksi 

ja välineellisiksi (Putnam 2000), kun taas piilevät siteet nähdään etenkin online-

ympäristöissä “teknisesti mahdollisina” mutta “aktivoimattomina” sosiaalisina 

suhteina. Caroline Haythornthwaite (2005) käyttää piilevistä suhteista esimerkkinä 

kaveripyyntöä Facebookissa, jonka jälkeen sosiaalista vuorovaikutusta ei jatketa. 

Tinder-kontekstissa piilevänä siteenä voidaan pitää muodostuneita matcheja, joiden 

kanssa keskustelua ei vielä ole aloitettu. Piilevät siteet saattavat vahvistaa Tinderiä 

käyttävän nuoren itsetuntoa ja kerryttää tietoisuutta toimivista strategioista (vrt. 

Sumter et al. 2017; Timmermans & De Caluwé 2017), mutta vielä tätä 

merkityksellisempänä näen heikkojen siteiden merkityksen silloittavan pääoman 

rakentumisessa. Matchien kanssa viestittelyn ja treffeillä tapahtuvan kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen avulla nuoret pystyvät kerryttämään silloittavaa ja täydentävää 

sosiaalista pääomaa, joita nuoret naiset jakavat toisilleen läheisimmissä 

ystävyyssuhteissaan. Sosiaalisen pääoman kollektiivinen kumuloituminen tukee 

nuorten toimijuutta, sillä se mahdollistaa yhdessä opitun tietotaidon hyödyntämisen 

myös yksityisessä toiminnassa. (Bassani 2007; Kavanaugh et al. 2005; Phua et al. 

2017.) 

 

Käsitän, että alaikäisillä tytöillä on ollut jo kirjautuessaan Tinderiin toimijuutta, vaikka 

heidän pääsyään sovelluksen käyttäjiksi pyritään rajoittamaan institutionaalisella 

ikärajalla (vrt. Lincoln 2012, 241–215). Tinderiin kirjautumista alaikäisenä voidaan 

ajatella normeja purkavana ja omaehtoisuuteen perustuvaa toimijuutta rakentavana 

toimintana, sillä kirjautuminen vaatii aktiivista ikärajapolitiikan vastustusta 
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(Sercombe 2010). Kirjautuminen tuottaa nuorille sekä rakenteellista että 

funktionaalista sosiaalista pääomaa, sillä he sekä kuuluvat käyttäjien viiteryhmään että 

pystyvät toimimaan sovelluskontekstin puitteissa (Bassani 2007). Tinder esimerkiksi 

tarjoaa nuorille mahdollisuuden tehdä aktiivisia valintoja ja olla yhteydessä 

haluamiinsa matcheihin, mutta myös mahdollisuuden olla vastaamatta, poistaa 

matchin tai itse sovelluksen puhelimesta (Rosenfeld 2018). Toiminnan avulla nuoret 

pystyvät mobilisoimaan aiemmin keräämiään ja hallussaan olevia resursseja, kuten 

vuorovaikutustaitojaan tai asemaansa nuorina naisina nuoruutta ihannoivassa 

heterodeittailukulttuurissa. (Bassani 2007; vrt. Burrows 2013.) Toimintamahdolli-

suuksia lisää myös heidän vähemmistöasemansa sovelluksessa, sillä naiskäyttäjiä on 

aiempien tutkimusten mukaan Tinderissä vain noin 40 prosenttia kaikista käyttäjistä 

(Dredge 2015, sit. LeFebvre 2018).  

 

Deittisovellusten käyttö sosiaalista pääomaa muodostavana ja toimijuutta tukevana 

toimintana on sivuutettu tutkimuskirjallisuudessa lähes kokonaan (vrt. Ahn 2012; 

Hsiao & Dillahunt 2017). Pohdin, että taustasyinä tämän näkökulman puuttumiselle 

voivat olla aiemman tutkimuksen fokusoituminen romanttisiin ja seksuaalisiin 

suhteisiin sekä parinvalintapreferensseihin. Deittisovellukset on nähty 

tutkimuskirjallisuudessa pääosin parinmuodostusta fasilitoivina toimijoina, vaikka 

niiden avulla muodostetaan myös ystävyyssuhteita, harjoitellaan flirttailua, haetaan 

omalle itsetunnolle vahvistusta, tutustutaan omaan seksuaalisuuteen ja omiin 

preferensseihin ja muodostetaan omia sosiaalisia rajoja selkeämmiksi. Lisäksi 

toiminnan avulla tutustutaan uusien ihmisten lisäksi uusiin paikkakuntiin tai 

kokeillaan uudenlaisia aktiviteetteja treffeillä, treenataan vuorovaikutus- ja 

tekstailutaitoja, opetellaan deittailun alkeita, täytetään arjen tyhjiä hetkiä, lähennytään 

erityisesti muiden Tinderiä käyttävien sinkkuystävien kanssa ja sosiaalistutaan 

aikuisuuden normeihin. (Vrt. Marcus 2016; Sumter et al. 2017; Timmermans & De 

Caluwé 2017.) Näihin teemoihin keskityn tarkemmin tutkielman analyysiosiossa.  
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2.3 Nuorten keskinäiset sosiaaliset suhteet 
 
Käsittelin edellisessä luvussa nuorten naisten keskinäisiä ystävyyssuhteita sosiaalisen 

pääoman muodostumisen näkökulmasta. Haluan kuitenkin vielä 

kirjallisuuskatsauksen lopuksi esitellä tutkimusta sekä nuorten ystävyyssuhteiden 

roolista osana deittailuelämän aloittamista että nuorten muodostamista online-

suhteista sosiaalisen median alustoilla. Vaikka nuorten keskinäisiä sosiaalisia suhteita 

on tutkittu valtavasti niin kasvokkaisen vuorovaikutuksen kuin online-alustoilla 

tapahtuvan kommunikaation kautta, löytyy huomattavan vähän tutkimusta siitä, miten 

nuoret reflektoivat online-ympäristöissä muodostettuja suhteita kasvokkain läheisten 

ystäviensä kanssa. Virtuaalisten suhteiden ymmärretään muodostavan silloittavaa 

sosiaalista pääomaa jolla on vaikutusta myös nuorten kasvokkaisiin suhteisiin 

(Bassani 2007; Kavanaugh et al. 2005; Phua et al. 2017), mutta online-suhteita 

käsitellään tutkimuksissa harvemmin nuorten keskinäisenä puheenaiheena. Tästä 

syystä olen jakanut nuorten keskinäisiä sosiaalisia suhteita käsittelevän luvun kahteen 

alalukuun.  

 

Tyttöjen ja nuorten naisten keskinäisiä vapaa-ajan ystävyyssuhteita on tutkittu paljon 

sekä sosiologian että sosiaalipsykologian tieteenaloilla. Sosiaalipsykologisissa 

tutkimuksissa fokus on ollut tiiviimmin nuorten suhteiden merkityksessä osana 

kehitystä ja aikuistumista (mm. Collins et al. 2012; Hartup 1992), kun taas sosiologian 

tieteenalalla on tarkasteltu lähemmin esimerkiksi sosiaalisen toiminnan muotoja, 

suhteiden rakentumista ja nuorten keskinäistä kulttuuria (mm. Aapola 1992; 

Lehtikangas 2016; Tolonen 2001). Vaikka sosiaalipsykologinen tutkimus nuorten 

ystävyyssuhteista ei anna välttämättä riittävää kuvaa toiminnan sosiaalisista 

ulottuvuuksista tutkimuksen keskittyessä suhteiden merkitykseen yksilölle (Hay 1997, 

9–10), näen kuitenkin omalle työlleni tarpeellisena esitellä molempien tieteenalojen 

tutkimuksia ystävyyssuhteiden merkityksestä rinnakkain, sillä ajattelen niiden tukevan 

merkityksellisesti toisiaan.  
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2.3.1 Ystävien rooli nuorten naisten deittailuelämän aloittamisessa 

 

Nuorten keskinäiset ystävyyssuhteet ovat keskeisessä roolissa heidän sosiaalisessa 

arjessaan, ja niiden puitteissa nuoret rakentavat identiteettiään, rakentavat 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja reflektoivat ympäröivää maailmaa (Allan & Adams 

2006; Chow et al. 2012; Furman & Shomaker 2008; Lehtikangas 2016, 10; kts. Hay 

1997). Ystävyyssuhteet tarjoavat nuorille kanavan jakaa intiimejä ja kahdenkeskeisiä 

asioita, rakentaa syvempää yhteyttä ystäviin ja opetella huolehtimaan muiden tunteista 

ja hyvinvoinnista. Nuoret oppivat ystävyyssuhteissa toisiltaan taitoja ja asenteita, sekä 

saavat kokemusta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimisesta. (Allan & Adams 

2006; Edwards et al. 2006; Bukowski et al. 1996; Kavanaugh et al. 2005; Kuttler & 

LaGreca 2004; Rubin et al. 2009.) Sosiaalisten taitojen, kuten kommunikoinnin, 

kuuntelemisen, empatian sekä omien ja muiden tarpeiden tunnistamisen kehittäminen 

nähdään olennaisena toimintana, jotta nuoret pärjäävät ryhmässä ja voivat muodostaa 

tiiviimpiä suhteita toisiinsa. (Décieux et al. 2019, 18–19; Reitz et al. 2014.) 

 

Nuoret saavat ystäviltään ja ikätovereiltaan vastavuoroista hyväksyntää, läheisyyttä ja 

arvostusta, mikä tekee ystävyyssuhteista usein tasaveroisempia kuin nuoren ja hänen 

vanhempiensa välisistä suhteista. Vaikka nuoren ja hänen vanhempiensa väliset 

suhteet olisivat läheiset ja avoimet, eivät vanhemmat jaa lapsilleen vasta- vuoroisesti 

esimerkiksi kaikkia murheitaan. Kaverit taas toimivat nuorelle emotionaalisen tuen 

lähteenä ja reflektiopintana myös vaikeampina hetkinä, esimerkiksi sydänsuruissa. 

(Buhrmester & Furman 1987, 1102 & 1110–1111; Chow et al. 2012, 91–95; Connolly 

& Goldberg 1999; Furman & Collins 2009, 357.) Itsenäistyessään vanhemmistaan 

nuorten ystävistä tuleekin merkittävimpiä nuoren sosialisaatioprosessiin vaikuttavista 

tekijöistä (Seiffge-Krenke & Shulman 2012, 170). 
 

Vertaisryhmien merkitys nuorten sosialisaatioprosessissa kasvaa tutkimusten mukaan 

ikävuosien myötä. Nuoret adaptoivat, muokkaavat ja konstruoivat omia normejaan 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, mikä sosiaalistaa heitä sekä vertaiskulttuuriin 

että aikuisuuden käytäntöihin (Edwards et al. 2006; Furlong et al. 2011; Kavanaugh et 

al. 2005; Raffo & Reeves 2000). Ystävät tarjoavat kontekstin esimerkiksi deittailusta 

ja ihmissuhteista viriäville keskusteluille sekä sosiaalisten normien muodostamien 

rajojen opettelulle (Seiffge-Krenke & Shulman 2012, 159; Brown 1999, Connolly & 
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Johnson 1996). Vertaisryhmät ovatkin nuoruudessa keskeisessä roolissa 

deittailusuhteiden kehittymisessä, sillä samanikäiset ystävät reflektoivat tyypillisesti 

nuorten valmiutta seurusteluun tai deittailuun. Sosiaalisen vuoro- vaikutuksen ja 

reflektoinnin kautta nuoret konstruoivat ja tulkitsevat suhteidensa merkityksiä, jolla 

nähdään olevan positiivisia vaikutuksia sekä heidän ystävyyssuhteisiinsa että 

romanttisiin suhteisiinsa. (Giordano et al. 2006; Hartup 1992; Kuttler & La Greca 

2004, 410; Manning et al. 2006, 463.) 

 

Tinder ladataan oman aineistoni perusteella usein samaan aikaan ystävien kanssa, 

joiden kanssa reflektoidaan omia valmiuksia, haluja, toiveita ja odotuksia (vrt. Stinson 

& Jeske 2019). Aiheen ympärillä käydyt keskustelut tuovat nuorille tukea, 

itseluottamusta ja hyväksyntää, mutta samalla ne piirtävät näkyville kaveriporukan 

toimintaa ohjaavia normeja (Kavanaugh et al. 2005, 119). Nuorten ensimmäiset 

romanttiset tai seksuaaliset suhteet eivät siis rakennu vain uuden kompetenssin varaan, 

vaan nuoret ovat omaksuneet myös näissä suhteissa tarvittavia taitoja aiemmissa 

suhteissaan. Erityisesti tyttöjen nähdään toimivan nuoruudessa suhde- 

orientoituneesti, mikä valmistaa heitä myös tuleviin parisuhteisiin ja aikuisuuden 

käytäntöihin (Manning et al. 2006, 463). Tinder ei siis edusta nuorille täysin vierasta 

maailmaa, vaan tarjoaa uudenlaisen ikkunan harjoitella jo aiemmin opittuja 

suhdetaitoja uusien ihmisten kanssa.   
 

2.3.1 Online-suhteet osana nuorten itsesosialisaatioprosesseja 

 
Nuorten muodostamat online-suhteet eri sosiaalisen median alustoilla nivoutuvat 

osaksi heidän muita ihmissuhteitaan ja sosiaalista arkeaan (Awan & Gauntlett 2013; 

Baym 2010; Onyima & Egbunike 2019, 730). Vaikka sosiaalinen media ja erilaiset 

seuranhakusovellukset ovat muuttaneet suhteiden muodostamisen dynamiikkaa, 

sosiaalisen median eri alustat nähdään tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneina 

kanavina nuorten ystävyyssuhteiden ja romanttisten suhteiden rakentamiselle ja 

ylläpitämiselle (Hart 2015; Livingstone et al. 2011; Meenagh 2015; Pascoe 2010 & 

2011). Nuorten sosiaalisen median käyttö osana suhteiden muodostamista ja niiden 

ylläpitämistä kietoutuu yhteen muiden alustoilla harjoitettujen toimintojen kautta 

(Steeves 2015, 155; Weber & Dixon 2010, 261). Näenkin nuorten deittisovelluksiin 
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siirtymisen jatkumona kehitykselle, joka tarjoaa useita eri alustoja sosiaaliselle 

toiminnalle online-ympäristöissä. 

 

Aiempien tutkimusten mukaan nuoret ovat käyttäneet sosiaalista mediaa tutustuakseen 

paremmin jo entuudestaan tietämiinsä henkilöihin. Nuoret ovat tyypillisesti 

tutustuneet toisiinsa kasvokkain ja syventäneet suhdetta sosiaalisen median ja siellä 

käytyjen keskustelujen avulla. Sosiaalisen median viestintä- sovellukset ovat 

toimineet kasvotusten muodostettujen suhteiden pääasiallisena keskustelualustana. 

(Baym 2010; Chambers 2013, 122–125, myös Pascoe 2010.) Sosiaalisen median voi 

nähdä laajentaneen nuorten omaa tilaa nettiin ja sovelluksiin, jota nuorisotutkimuksen 

kentällä käsitteellistetään virtuaalisen omahuoneen metaforan avulla. (Lincoln 2012 

& 2014; McRobbie & Garber 1977, 221; Pearson 2009; Reid-Walsh & Mitchell 2004; 

Robards 2010; Steeves 2015, 155.) Jacqueline Reid-Walshin ja Claudia Mitchellin 

mukaan siirtyminen online-ympäristöihin laajentaa erityisesti tyttöjen omaa, privaattia 

ja turvallista tilaa luoden heille mahdollisuuden kontrolloida paremmin omaa 

yksityisyyttään (Reid-Walsh & Mitchell 2004).  

 

On laajalti tutkittu, kuinka nuoret naiset käyttävät sosiaalisen median verkostoja 

tutustuakseen omaan seksuaalisuuteensa (Hart 2015; Lee & Crofts 2015; Milivojevic 

et al. 2018; Pascoe 2010; Ringrose & Harvey 2015; Shade 2010; Steeves 2015). Eri 

viestintäsovellusten käytön nähdään pienentävän nuorten kynnystä flirttailla toisilleen, 

sillä sovellusten puitteissa juttelu koetaan tarpeeksi informaalina tapana olla 

yhteydessä muihin nuoriin (Gershon 2010; Meenagh 2015). Koska keskustelut ovat 

yksityisiä, flirttiä muiden käyttäjien kanssa voi harjoittaa yksityisessä tilassa 

vanhempien katseen tavoittamattomissa. (Bosch 2011, 84; Chambers 2013, 104, 124.) 

Ennen varsinaisia deittisovelluksia nuoret ovat etsineet uusia itseilmaisun tapoja ja 

seuraa, sekä tutustuneet itselleen tuntemattomiin käyttäjiin esimerkiksi Facebookin, 

Instagramin ja Tumblrin kautta (Hart 2015; Livingstone et al. 2011; Pascoe 2011). 

 

Nuorten kasvanut yksityisyys kuitenkin haastaa käsityksiä ikä- ja sukupuoli-

sidonnaisesta normatiivisesta toiminnasta ja on vaikuttanut keskusteluun erityisesti 

tyttöihin kohdistuvan online-valvonnan tarpeesta. Tyttöjen kohdalla online-valvontaa 

perustellaan usein nettisaalistuksen ja seksuaalisten lähestymisyritysten uhalla, ja 

valvonnasta käytävää julkista keskustelua värittää tyypillisesti voimakas 
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huolidiskurssi. (Milivojevic et al. 2018, 181; Bailey & Steeves 2015; Steeves 2015; 

vrt. Shade 2010; Weber & Dixon 2010.) Jane Baileyn haastattelemat 15–22-vuotiaat 

kanadalaistytöt kokivat kuitenkin, että nettisaalistuksen sijaan suurempia huolen- 

aiheita heille ovat uhka nettikiusaamisesta sekä uhka omien vanhempien tai tuttavien 

tunkeilevasta valvonnasta tai seuraamisesta. Haastateltavat pohtivat tyttönä olemisen 

nivoutuvan huonosti online-ympäristöön, sillä oikeita valintoja tuntuu olevan 

mahdoton tehdä: Sosiaalisesta mediasta ulkopuolisena on myös ystävien 

tavoittamattomissa, mutta palveluita käyttävänä altistuu potentiaalisesti ahdistaville 

yhteydenotoille. (Bailey 2015, 25–29.) 

 

Sosiaalisen median eri sovellukset, joihin myös Tinderin voi nähdä lukeutuvan, 

tarjoavat nuorille toimintakehikon myös itsesosialisaatio- ja online-sosialisaatio- 

prosesseille. Internetin on kuvattu sosiaalistavan nuoria aikuisten ulottumattomissa 

(Anderson & Brown McCabe 2012, 3 & 8), ja älypuhelimilla käytettävät sovellukset 

tuovat nuorille vielä aiempaa enemmän yksityisyyttä toimintaansa koskien. Laurel 

Anderson ja Deborah Brown McCabe kuvailevat, kuinka nuoret itsesosiaalistuvat 

aikuisuuden käytäntöihin pitkälti internetin avulla kuluttamalla ja tuottamalla erilaista 

sisältöä, mutta toiminta internetissä myös vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja 

sosialisaatioprosesseihinsa merkittävästi. Nuoret eivät kuitenkaan vain solahda 

valmiisiin rakenteisiin, vaan muokkaavat online-maailmaa aktiivisina toimijoina sekä 

sosiaalistavat toisiaan. (Anderson & Brown McCabe 2012, 8–9.) 

 

Online-ympäristöjen mahdollistamia itsesosialisaatioprosesseja kuvataan aiempaa 

laajemmiksi ja monipuolisemmiksi, sillä nuorilla on mahdollisuuksia muodostaa ja 

ylläpitää etäsuhteita ystäviinsä esimerkiksi sosiaalisen median eri alustoilla. Lisäksi 

netissä ja sovelluksissa olevaa sisältöä, tietoa ja vaikutteita on nuorten käden 

ulottuvilla enemmän kuin koskaan aiemmin. (Anderson & Brown McCabe 2012, 9.) 

Online-ympäristöissä tapahtuva itsesosialisaatio vaatii nuorelta havainnointia ja 

valintojen tekemistä, mihin viiteryhmään hän haluaa kuulua, millaista toimintaa hän 

haluaa matkia ja millaiseen toimintaan hän haluaa osallistua (Edwards et al. 2006, 24; 

Kavanaugh et al. 2015). Internet toimii tässä prosessissa vaikuttavana agenttina ja 

interaktiivisena ympäristönä (Anderson & Brown McCabe 2012). 
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Online-ympäristöt tarjoavat sosiaalistumisprosesseille parhaimmillaan sallivan ja 

yksilöllisiä vahvuuksia tukevan ympäristön, mutta ne saattavat myös juurruttaa 

nuoriin haitallisia käyttäytymismalleja, vahingoittaa tai lisätä riskien ottamista 

(Anderson & Brown McCabe 2012, 9–21). Nuorten deittisovellusten käytöstä 

keskusteltaessa nämä negatiiviset seuraukset osataan usein tunnistaa ja eritellä, mutta 

huomiota ei ole annettu juurikaan käytön mahdollisille positiivisille tai opettavaisille 

puolille. Koska sosialisaatio tapahtuu nykyään pitkälti netissä, tulisi keskustelua käydä 

myös sen toivotuista lopputulemista, ei ainoastaan sitä uhkaavista tai vääristävistä 

tekijöistä (Anderson & Brown McCabe 2012, 21). Aikuisuuden konstruktioiden 

ollessa epäselviä on kuitenkin hankalaa määritellä, mihin todellisuudessa 

sosiaalistutaan (Blatterer 2007).  

 

2.4 Tutkimuksessa käytetyt käsitteet ja tutkimuskysymykset 

 
Lähestyn tässä työssä nuorten naisten deittisovellusten käyttöä osana heidän 

sosialisaatioprosessejaan. Näen Tinderin käytön ja siitä käytyjen keskustelujen 

toimivan alustana nuorten naisten itse- ja vertaissosialisaatioprosesseille, jotka ovat 

nykyään yhä vahvemmin teknologian värittämiä (Anderson & Brown McCabe 2012; 

Décieux et al. 2019; Lincoln 2012). Käsitän Tinderin digitaalisena sosiaalisena 

maailmana, joka heijastelee vallitsevia ja sukupuolittuneita sosiokulttuurisia normeja, 

mutta lisäksi tarjoaa nuorille käyttäjille yksityisyyttä reflektoida näitä omalle 

viiteryhmälleen ja sosiaaliselle sukupolvelleen merkityksellisillä tavoilla (vrt. Alapuro 

2000, 104–105; Beck 1992; Furlong et al 2011; Giddens 1992). Yksityisyys ja tarjotut 

mahdollisuudet kirjautua käyttäjäksi alaikäisenä kasvattavat nuorten toimijuutta 

kontekstissa, jossa heidän osallisuuttaan pyritään rajoittamaan ulkoapäin 

institutionaalisen 18 vuoden ikärajan avulla.  

 

Näen osallisuuden Tinderissä mahdollistavan sosiaalisen pääoman keräämisen 

sovelluksen avulla muodostetuissa vuorovaikutussuhteissa (Lincoln 2012, 214-215; 

Phua et al. 2017). Nuoret naiset pystyvät hyödyntämään ystävyyssuhteissaan 

kerryttämäänsä sitovaa sosiaalista pääomaa myös Tinderin avulla muodostamissaan 

vuorovaikutussuhteissa, joiden avulla he kartuttavat täydentävää ja silloittavaa 

sosiaasta pääomaa (Ahn 2012; Bassani 2007; Holland 2007; Putnam 2000). Käsitän 
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silloittavan sosiaalisen pääoman heikkojen sosiaalisten siteiden tuottamana 

tietotaitona, jota muodostuu vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa erilaisten 

keskustelukumppanien kanssa. Nuoret hyötyvät laajasta heikkojen siteiden 

verkostosta sekä itse että kollektiivisesti, sillä he jakavat kertynyttä tietotaitoa myös 

toisilleen. (Ahn 2012, 99; Bassani 2007; Kavanaugh et al. 2005; Putnam 2000.) 

Sosiaalisen pääoman muodostumiselle online-alustalla on merkityksellistä se, miten 

positiivisesti niiden avulla muodostettuihin heikkoihin siteisiin suhtaudutaan ja miten 

nuori pystyy tukeutumaan olemassa oleviin vahvoihin siteisiin ystäviinsä (Ahn 2012, 

106–108).  

 

Tarkastelen nuorten sosialisaatioprosesseja sekä sosiaalisen pääoman kertymistä 

suhteessa heidän yksityiseen ja julkiseen toimintaan Tinderissä. Yksityisellä 

toiminnalla tarkoitan Tinderin itsenäistä käyttöä ja julkisella sen sosiaalista selaamista 

sekä siitä käytyjä keskusteluja yhdessä ystävien kanssa. Keskityn nuorten naisten 

toimintaa analysoidessani heidän käyttämiinsä strategioihin, joiden avulla pyritään 

välttämään riskejä ja toimimaan tavoitteellisesti (Gibbs et al. 2011). Olen kiinnostunut 

etenkin siitä, miten nuorten toiminta on muuttunut heidän täysi-ikäistyessään, ja miten 

opittuja kokemuksia reflektoidaan suhteessa käyttöhistoriaan. Kiinnitän huomiota 

nuorten toimiijuutta rajoittaviin ja tukeviin tekijöihin ja analysoin, miten haastatelta-

vieni ikä ja sukupuoli ovat vaikuttaneet heidän toimintaansa alaikäisinä ja täysi-

ikäisinä käyttäjinä. Näen opittujen taitojen ja muodostuneiden käsitysten reflektoi-

misen avaavan sitä, millä tavoin Tinderin käyttö nivoutuu osaksi nuorten naisten 

aikuistumisprosesseja.  

 

Tutkimuskysymykseni aineistolta ovat: 

 

- Mitkä tekijät vahvistavat tai rajoittavat täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien 
nuorten naisten toimijuutta Tinderissä? 
 

- Millä tavoin nuoret naiset kerryttävät sosiaalista pääomaa sovelluksen 
fasilitoimassa sosiaalisessa arjessa yksin ja yhdessä ystäviensä kanssa? 
 

- Miten julkinen ja yksityinen toiminta limittyvät osaksi nuorten naisten itse- ja 
vertaissosialisaatioprosesseja? 
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3 Tutkimuksen metodologia ja aineiston esittely 
 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni metodologiaa, aineistoa ja aineiston analyysi- 

vaiheita. Aluksi avaan aineistonkeruuprosessiani ja otosjoukon määriytymistä. Otan 

kantaa tutkimuseettisiin kysymyksiin ja pyrin perustelemaan huolellisesti tekemäni 

valinnat ja rajaukset. Tämän jälkeen kuvaan aineiston analyysin periaatteita. Otan 

myös pohdinnassa huomioon, miten haastattelutilanteet ovat mahdollisesti 

vaikuttaneet haastateltaviltani saamiini vastauksiin sekä haastattelujen kulkuun.  

 

Jo ennen lopullisten tutkimuskysymysteni muotoutumista minulla oli ennakkotietoa 

siitä, että todella moni nuori nainen on käyttänyt Tinderiä ollessaan alaikäinen. Käyttö 

on kuitenkin yksityistä ja näkymätöntä, eikä sitä voi paikantaa esimerkiksi 

katukuvasta. Koska alaikäisten nuorten Tinderin käytöstä ei ole aiemmin tehty 

tutkimusta, halusin tarkastella aihetta kvalitatiivisesti. Pohdin metodin syventävän 

ymmärrystä tutkimistani prosesseista sekä tarjoavan tarvittavia käsitteitä ja välineitä 

jatkotutkimusta varten.  
 

3.1 Aineiston muodostaminen teemahaastattelujen avulla 

 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäkseni puolistrukturoidut teemahaastattelut, sillä olin 

kiinnostunut haastateltavieni omista tulkinnoista ja heidän antamistaan merkityksistä 

aihetta koskien (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48). Rajasin haastateltavien määrän 

yhdeksään, sillä uskoin tämän tuottavan riittävän monipuolisen aineiston ja riittävän 

sen kyllääntymiseen (Mäkelä 1990, 52). Päätin toteuttaa haastattelut 

yksilöhaastatteluina ryhmähaastattelujen sijaan, sillä pohdin useamman haastateltavan 

läsnäolon muuttavan haastatteluiden dynamiikkaa merkittävästi. Tärkein syy 

kahdenkeskeisille haastatteluille oli haastateltavien anonymiteetin säilyttäminen ja 

yksityisyyden kunnioittaminen. Koska halusin haastattelutilanteissa kysyä myös 

henkilökohtaisista ja osittain intiimeistäkin asioista nuorten Tinderin käyttöön liittyen, 

pohdin kahdenkeskeisten haastatteluiden luovan tälle otollisemman ja luottamukselli-

semman ympäristön (vrt. Brinkmann 2014, 289; Oinas 2004). Itselläni ei myöskään 
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ole graduntekijänä vielä kokemusta ryhmähaastatteluiden tekemisestä, joten myös 

tämä syy tuki valintaani yksilöhaastatteluista.  

 

Haastattelurunkoa (Liite 2) miettiessäni käytin apuna aikuisten deittisovellusten 

käytöstä tehtyjä tutkimuksia, mutta useiden teemojen kohdalla pohdin haastattelu- 

rungon rakentumista omien tutkimuskysymyksieni ja –intressieni pohjalta (vrt. Salo 

2015). Arvioin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen tuovan parhaiten esiin ilmiön 

moninaiset puolet, sillä haastateltavilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa 

haastattelun kulkuun ja sisältöön riippuen siitä, mistä teemasta heillä on eniten 

kerrottavaa (Brinkmann 2014, 286–289; McIntosh & Morse 2015). Haastatteluissa 

teemat ja suuntaa antavat kysymykset olivat kaikille haastateltaville samat, mutta 

niiden järjestystä ja painotusta vaihtamalla pystyin haastattelijana ohjaamaan 

keskustelua hedelmällisimpien aiheiden pariin kunkin haastattelun osalta.  

 

Koska tutkimusaiheeni on sensitiivinen ja kiinnostukseni kohdistuu erityisesti 

sovelluksen ikärajapolitiikan takia “kiellettyyn” toimintaan, minun tuli punnita 

tutkimuseettisiä kysymyksiä huolellisesti jo ennen haastateltavien rekrytoimista. 

Halusin haastateltavieni olevan täysi-ikäisiä, jolloin heidän voisi olla helpompi 

reflektoida heiltä kiellettyä toimintaa jälkiperspektiivistä. Tutkimusinterventio 

itsessään ei sisältäisi alaikäisiin kohdistuvia riskejä, mutta he ovat sovelluksen 

käyttäjinä haavoittuvammassa asemassa ikärajojen takia (kts. Mäkelä 2010, 83). 

Arvioin, että jo 18 vuotta täyttäneisiin käyttäjiin keskittyminen ei asettaisi 

haastateltavia ikänsä puolesta epämukavaan tilanteeseen tai hankalaan välikäteen (vrt. 

Tutkimuseetttinen neuvottelukunta 2019), sillä ennakkotietojeni mukaan vain harva 

alaikäinen on kertonut vanhemmilleen käyttävänsä deittisovelluksia.  

 

Rajatessani otosjoukkoni 18–21-vuotiaisiin nuoriin naisiin pystyin keskittymään 

tutkimuksessani sellaiseen ikäryhmään, joka on ehtinyt käyttämään Tinderiä sekä 

alaikäisenä että täysi-ikäisenä. Tämä antoi haastateltaville mahdollisuuden tarkastella 

omaa Tinderin käyttöään nykykontekstissa, sekä reflektoida kokemaansa ja 

oppimaansa tämän lisäksi myös täysi-ikäisen käyttäjän näkökulmasta. Vaikka 

haastateltavien nykyinen elämäntilanne on saattanut vaikuttaa heidän vastauksiinsa 

Tinderin käyttämisestä alaikäisenä, jälkiperspektiivistä tarkastelu mahdollistaa myös 
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muutoksen tutkimisen koskien haastateltavien odotuksia, arvoja, asenteita ja toimintaa 

(Pöysä 2010, 169–170).  

 

Rajasin otosjoukkoni nuoriin naisiin, sillä halusin tutkimuksen avaavan nuorten 

deittisovellusten käyttöä kattavasti heidän perspektiivistään, en niinkään vertailla 

nuorten nais- ja mieskäyttäjien eroja. Sukupuolirajauksen lisäksi halusin keskittyä 

tutkimuksessani niihin alaikäisenä Tinderiä käyttäneisiin nuoriin naisiin, jotka etsivät 

deittisovelluksista miehiä. Halusin, että kaikilla haastateltavilla olisi kokemusta 

mieskäyttäjien kanssa viestittelystä, sillä juuri nuorten naisten ja heitä vanhempien 

miesten keskinäiset kontaktit nähdään julkisessa keskustelussa ongelmallisina ja 

riskialttiina (Milford 2015; Shade 2010; Shapiro et al. 2017, kts. Liite 1). 

Keskittyessäni miesten ja naisten välisiin suhteisiin nuorten naisten näkökulmasta 

pystyn myös paremmin tarkastelemaan haastateltavieni toimijuutta suhteessa 

heteronormatiivisen sukupuolijärjestelmän tuottamiin ja ylläpitämiin normeihin (vrt. 

Butler 2008; Kontula 1991; Holland et al. 1998; Tolonen 2001) 

 

3.2 Haastateltavien rekrytointi 

 
Pohdin aluksi rekrytoivani haastateltavani lumipallomenetelmällä käyttämällä jo 

olemassa olevia kontaktejani (kts. lisää Noy 2008). Toisena vaihtoehtona punnitsin 

julkisen tutkimuskutsun laatimista nuorten naisten suosimille sosiaalisen median 

keskustelupalstoille, kuten Demi.fi -sivustolle. Arvioin kuitenkin, ettei lumipallo- 

menetelmän käyttäminen haastateltavien keräämiseen välttämättä suojaisi tarpeeksi 

hyvin kaikkien haastateltavien anonymiteettia (vrt. Kuula 2006), ja tästä syystä jätin 

omiin kontakteihini turvautumisen ajatuksen tasolle. Pohdin myös, että keskustelu- 

palstoilta en välttämättä saisi kontaktoitua tarvittavaa määrää Helsingissä tai 

lähikunnissa asuvia haastateltavia, jotka sopisivat otoshaarukkaani tai olisivat 

motivoituneita tulemaan haastateltaviksi. 

 

Koska halusin tavoittaa mahdollisimman suuren ryhmän Tinderiä alaikäisenä 

käyttäneistä 18–21-vuotiaista nuorista naisista, päädyin käyttämään Tinderiä 

rekrytointisovelluksena. Tunsin sovelluksen toimintalogiikan ja olin vakuuttunut siitä, 

että se voisi menetelmistä olla sekä rekrytoinnin kannalta tehokkain että parhaiten 
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haastateltavien yksityisyyttä suojaava. Sovellusta käyttämällä pystyin muodostamaan 

vain kahdenkeskeisiä kontakteja potentiaalisesti tutkimuksesta kiinnostuneiden 

naisten kanssa.  

 

Loin sovellukseen huhtikuussa 2018 tutkimusprofiilin, jossa esiinnyin omalla iälläni 

(26), kuvallani ja etunimelläni. Tutkimustarkoitus tuli profiilissa ilmi useilla tavoilla. 

Ensimmäiseen profiilikuvaan olin lisännyt meemi-fontilla tekstin “Hei sä 18–21v 

mimmi – Haluaisiko osallistua Tinder-tutkimukseen?”. Tutkimukseni teemoja, 

rekrytointitarvetta ja yhteydenotto-ohjeita avasin laajemmin profiilitekstissäni*. Pyrin 

luomaan profiilista helposti lähestyttävän ja mielenkiintoisen näköisen, jotta 

maksimoisin mahdollisuuteni saada paljon tutkimuksesta kiinnostuneita Tinder-

pareja. Samalla kiinnitin huomiota omaan esitykseen itsestäni tutkijana, sillä halusin 

profiilin vaikuttavan autenttiselta ja luottamusta herättävältä (vrt. Beldad et al. 2010; 

Sztompka 1999). Tästä syystä lisäsin toiseksi profiilikuvaksi helposti tunnistettavan ja 

neutraalin kasvokuvan itsestäni ja kerroin itsestäni sellaisia lisätietoja, jotka muut 

käyttäjät pystyisivät todentamaan oikeaksi sosiaalisen median avulla (Gibbs et al. 

2011; Milivojevic et al. 2018). 

 

Koska kirjauduin profiiliin puhelinnumerollani, pystyin valitsemaan profiilin 

asetuksista sukupuolekseni miehen, jolla on vaikutusta minulle tarjottuihin 

profiileihin. Käytännössä pystyin rajaamaan sovelluksen algoritmin tarjoamat Tinder-

käyttäjät myös tai vain miehiä etsiviin 18–21-vuotiaisiin naiseksi itsensä määritteleviin 

käyttäjiin, jotka muodostavat tutkimukseni perusjoukon. Tällä rajauksella myös suljin 

ulos perusjoukosta ne naiset, jotka etsivät Tinderistä vain toisia naisia. Tiedostin 

kuitenkin, että keräämäni otos ei edusta koko käyttäjäryhmää, vaan on valikoitunut 

monella tavalla (Becker 1998, 36).  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
* ”Moikka! Oon Essi, 26-vuotias graduntekijä Helsingin yliopistolta. Haluaisin haastatella 
mun loppututkielmaan jo 18 vuotta täyttäneitä naisia, jotka on käyttäneet alaikäisenä 
Tinderiä. Haluaisin tutkimuksessa selvittää, miten Tinderin käyttö on normaali osa nuorten 
arkea ja ihmissuhteita. Mä haluaisin tuoda teidän äänen kuuluviin! Tosi usein nuorten 
deittailusta pääsee nimittäin puhumaan kaikki muut paitsi nuoret itse... Swaippaa oikeelle niin 
kerron lisää. Pidän sun anonymiteetista huolta.”  
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Otokseni muodosti omasta sijainnistani noin 20 kilometrin säteellä asuvien tai 

liikkuvien, itsensä naiseksi identifioivien nuorten ryhmä, jotka ovat Tinderiä 

käyttäessään halunneet osallistua tutkimukseeni tai ovat olleet kiinnostuneita siitä. 

Sovellukseen laittama oma ikäni on rajannut otosjoukkoa, jonka ulkopuolelle jäivät 

esimerkiksi kaikki ne naiskäyttäjät, jotka etsivät Tinderistä alle 25-vuotiaita miehiä tai 

vain toisia naisia. Halusin oikean iän tuovan profiiliini luotettavuutta ja uskottavuutta, 

sillä profiilini oli monelta muulta osin tyypillisestä Tinder-profiilikuvastosta 

poikkeava ja ristiriitainen esiintyessäni esimerkiksi miespuolisena käyttäjänä omalla 

kuvallani. Pohdin myös, että tulen mitä todennäköisimmin saamaan tarvittavan 

määrän haastateltavia sovelluksen kautta, sillä edustan otosjoukkoni kanssa 

suunnilleen samaa ikäryhmää ja tiesin monien nuorten naisten selailevan myös 

uteliaisuudesta heitä vanhempien käyttäjien profiileja. Mikäli en olisi löytänyt omalla 

iälläni sovelluksesta tarpeeksi haastateltavia, olisin laskenut sovelluksessa näkyvää 

ikää (26) muutamalla vuodella. Tiedostan tutkimusprofiiliin laittamani iän 

vaikuttaneen saamiini tutkimustuloksiin ja tulen reflektoimaan tätä lisää luvussa 6. 

 

Koska en aluksi pystynyt arvioimaan kuinka paljon huomiota ja kiinnostusta 

haastattelukutsuni herättäisi, pyrin kasvattamaan otoskokoani mahdollisimman 

suureksi “tykkäämällä” kaikista vastaan tulevista profiileista. Tätä varten ostin 

rekrytointiprosessin ajaksi sovellukseen toiminnon, jonka avulla minulla oli 

mahdollisuus tykätä yli sadasta vastaantulevasta profiilista 12 käyttötunnin aikana, 

määrän muuten rajoittuessa sataan (Courtois & Timmermans 2018). Kahden viikon 

aikana sain yhteensä noin 100 Tinder-paria tutkimusprofiiliini. Laitoin kaikille 

pareilleni suunnilleen samalla tavalla viestiä ja kiitin kiinnostuksesta graduaihettani 

kohtaan, mutta keskustelu jäi joidenkin parien osalta omaan viestiini. Haastattelut 

sovin sellaisten Tinder-parien kanssa, jotka selkeästi osoittivat kiinnostuksensa 

osallistua tutkimukseen ja joiden kanssa tapaaminen järjestyi helposti. Parieni omalla 

aktiivisuudella oli siis suuri rooli siinä, ketkä päätyivät lopulta kasvokkain 

haastateltaviksi.   

 

Päädyin rajaamaan kasvokkain haastateltavien määrän yhdeksään nuoreen, vaikka tätä 

useampi olisi halunnut osallistua tutkimukseen. Pidin muodostuneen aineiston kokoa 

sopivana tutkimukseni tarpeeseen, sillä pohdin kaikkien haastattelujen kestävän yli 

puoli tuntia ja tuottavan laajuutensa ansiosta kyllääntyneen eli samoja teemoja 
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toistavan aineiston (Mäkelä 1990). Päätin myös toteuttaa lyhyen Google Forms -

pohjaisen tutkimuskyselyn muiden kuin haastatteluihin valikoituneiden Tinder-parieni 

kanssa ennen haastattelujen toteuttamista, sillä halusin kerätä varmuutta 

haastattelurungon lopullista muokkaamista varten. Kyselyn täytti yhteensä 35 

vastaajaa ja koen sen tekemisen toimineen tietyllä tapaa esihaastatteluprosessina, jossa 

olen pystynyt valmistautumaan tuleviin kasvokkaisiin haastatteluihin (Hirsjärvi & 

Hurme 2000). Kyselyn tuloksia en tässä työssä avaa tarkemmin, mutta sen avulla 

saadut vastaukset ovat linjassa haastatteluaineistoni kanssa.  

 

Jouduin läpi aineistonkeruuvaiheen ottamaan tarkasti huomioon sen, miten oma 

toimintani olisi mahdollisimman eettistä ja kunnioittaisi haastateltavieni yksityisyyttä. 

Kaikki haastateltavat ovat ennen haastattelutilanteita olleet tietoisia siitä, mitä 

tarkoitusta varten haastattelen heitä ja mistä teemoista olen kiinnostunut. Kävin 

haastateltavieni kanssa läpi Whatsapp-viestien välityksellä ennen haastattelujen 

toteuttamista, mistä teemoista tulen heiltä kysymään, miten nauhoitan haastattelut ja 

miten suojelen heidän anonymiteettiaan aineiston muodostuttua. Kerroin kaikille 

haastateltavilleni, etten toimita saamiani tietoja eteenpäin tai anna nauhoitettua tai 

litteroitua aineistoa muiden saataville. Heitä ei myöskään voisi tunnistaa valmiin työn 

aineistokatkelmista. (Vrt. Brinkmann 2014; Heath et al. 2012, 22–36; Kuula 2006; 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019.) 

 

Kasvokkain haastatelluista naisista yksi oli 18-vuotias, kaksi 19-vuotiasta, kolme 20-

vuotiasta ja kolme 21-vuotiasta. Kuusi heistä asui tällä hetkellä Helsingissä ja kolme 

muuta lähikunnissa. Neljä heistä oli alunperin kotoisin muualta Suomesta ja he olivat 

muuttaneet pääkaupunkiseudulle opiskelemaan tai töihin. Kahdeksalla heistä oli 

lukiotausta ja yhdellä ammattikoulutausta. Haastatteluhetkellä kaksi heistä opiskeli 

korkeakoulussa ja moni oli hakenut opiskelemaan kevään yhteishaussa. Kuusi ilmoitti 

olevansa tällä hetkellä töissä ja yksi opiskeli ammattikoulussa. Tinderiin haastatellut 

olivat kirjautuneet 16–17-vuotiaina, yksi tätä aikaisemmin. Viisi ilmoitti löytäneensä 

seurustelukumppanin Tinderin kautta ja kaikki kertoivat tavanneensa muita käyttäjiä 

kasvotusten. Kuusi haastateltavaa kertoi myös löytäneensä ystävän Tinderistä. Neljä 

haastatelluista kertoi etsivänsä Tinderistä vain miehiä, mutta heistäkin kaksi kertoi 

pohtineensa myös naisten etsimistä. Viisi haastateltua kertoi avoimesti etsivänsä myös 

naisia sovelluksesta ja yksi kertoi löytäneensä Tinderistä tyttöystävän.  
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3.3 Haastattelujen sisältö ja tutkimuseettinen tarkastelu 

 
Toteutin kasvokkaiset haastattelut 3–22.5.2018. Kävimme keskustelua haasta- 

teltavien kanssa alkuun Tinderissä ja siirryimme jatkamaan keskustelua heidän omasta 

toiveestaan WhatsAppissa. Sovimme tapaamiset julkiselle paikalle helppojen 

kulkuyhteyksien päähän. Annoin haastateltaville useita ideoita tapaamis- ja 

haastattelupaikoista, sillä halusin heidän valitsevan itselleen mieluisan haastattelu- 

ympäristön (Oinas 2004). Ensimmäisen haastattelun toteutimme kahvilassa, mutta 

muut kahdeksan ulkona puistossa. Etäisyys muista ympärillä olevista ihmisistä on 

varmasti vaikuttanut siihen, kuinka henkilökohtaisiakin asioita haastateltavani ovat 

halunneet jakaa haastattelutilanteissa, sillä ympärillä ei ole ollut muita kuulijoita. 

Nauhoitin haastattelut puhelimella, mutta en tehnyt muistiinpanoja niiden aikana vaan 

keskityimme keskustelemaan. 

 

Kävin kaikkien haastateltavieni kanssa läpi ennen nauhoituksen alkamista, miten tulen 

käsittelemään keräämääni aineistoa ja kävin läpi uudelleen tutkimusintressini. 

Painotin haastateltavilleni, että he voivat koska tahansa jättää vastaamatta, mikäli he 

eivät halua keskustella enempää käsiteltävästä teemasta. Kerroin myös heidän voivan 

päättää haastattelun halutessaan tai kertovan, mikäli he eivät halua minun käyttävän 

tiettyä osaa haastattelunauhoituksesta omassa työssäni. Vastaavanlaisia tilanteita ei 

kuitenkaan tullut eteen haastatteluiden aikana. Haastattelujen jälkeen pyysin 

haastateltaviani olemaan yhteydessä minuun, mikäli heille herää mitään kysymyksiä 

tai huolenaiheita koskien omaa osallisuuttaan. (Brinkmann 2014; Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2019.) 

 

Haastattelut kestivät tunnista kahteen tuntiin ja kävin jokaisessa läpi saman avoimen 

haastattelurungon (Liite 2) teemojen järjestystä osin vaihdellen. Kysyin haastatelta- 

viltani alkuun heidän taustoistaan, kuten senhetkisestä asuinpaikastaan, elämän- 

tilanteestaan ja koulutustaustastaan. Halusin haastateltavieni kuvailevan myös 

lyhyesti, keitä heidän lähimpään ystäväpiiriinsä kuuluu ja kuinka usein he ovat 

yhteydessä ystäviinsä. Tämän jälkeen pyysin heitä kertomaan, minkä ikäisinä he olivat 

liittyneet Tinderiin ja millaisia odotuksia heillä oli Tinderissä deittailua kohtaan noihin 

aikoihin. Kysyin haastateltaviltani, mitä asioita he jakavat Tinderin käytöstä 
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kavereilleen, millaisia keskusteluita he käyvät keskenään ja miten Tinder on ollut 

läsnä heidän sosiaalisessa ja yksityisessä arjessaan.  

 

Koska kaikki haastateltavani olivat haastatteluhetkellä täysi-ikäisiä, pystyin kysymään 

heiltä kysymyksiä sekä Tinderin käytöstä alaikäisenä että täysi-ikäisenä. Olin 

kiinnostunut kuulemaan, mitkä asiat ovat muuttuneet heidän täysi-ikäistyttyään ja mitä 

Tinderin käyttö on heille mahdollisesti opettanut vuosien varrella. Pohdimme kaikkien 

haastateltavien kanssa Tinderin ikärajan sopivuutta ja tarpeellisuutta, Tinderin käytön 

oikeaa aloitusajankohtaa ja sosiaalisia aikatauluja. Lisäksi puhuimme paljon heidän 

käyttämistään turvallisuustaktiikoista sekä alaikäisyyden että täysi-ikäisyyden 

perspektiivistä. Kysyin haastateltaviltani myös Tinderin “pelisäännöistä” ja 

käyttölogiikasta, nykyajan deittailukulttuurista sekä deittailun tulevaisuudesta. 

Kaikkien haastattelujen aikana kävimme myös läpi, millaisia preferenssejä, odotuksia 

ja toiveita haastateltavillani on ollut Tinderin käyttöön liittyen alaikäisenä ja täysi-

ikäisenä.  

 

Näiden teemojen lisäksi keskustelu rönsyili useiden haastattelujen aikana moninaisiin 

teemoihin. Haastateltavani reflektoivat esimerkiksi sosiaalisen median roolia osana 

nuorten ystävyyssuhteita, Tinderin pinnallisuutta ja pelillisyyttä, ulkomailla selailua 

ja nykyisten teini-ikäisten Tinderin käyttöä verrattuna heidän omiin kokemuksiinsa. 

Onkin sääli etten voi tässä työssä esitellä kaikkia aineistosta nousevia kiinnostavia 

havaintoja, sillä haastatteluaineisto muodostui odottamaani monipuolisemmaksi. 

 

Koen, että haastattelut ovat aiheeni kannalta olleet hedelmällisin keino kerätä 

toivotunlaista aineistoa, sillä rennoiksi ja mukaviksi koetut haastattelutilanteet saivat 

monet haastateltavista innostumaan puheenaiheesta ja miettimään tuttua ja monelle 

jokapäiväistä ilmiötä eri tulokulmista. Vuorovaikutus kaikkien haastateltavien kanssa 

oli sujuvaa sekä helppoa ja uskon, etten kirjoituspyynnöllä olisi saanut välttämättä 

yhtä monipuolista aineistoa tai syväluotaavia ja ilmiötä selittäviä vastauksia. Osittain 

tätä samaa todistaa myös Google Forms -kyselyaineistoni, jonka avulla saamani 

vastaukset olivat huomattavasti lyhyempiä kuin kasvokkaisissa haastatteluissa. Koen, 

että pystyin muodostamaan haastateltavieni kanssa luottavaisen keskustelu- 

ilmapiirin, jonka ansiosta pystyimme haastattelujen aikana puhumaan henkilökohtai- 

semmista ja intiimeistäkin teemoista syvällisesti. (Saarikoski 2012, 60–61.)   
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3.4 Menetelmän rajoitteet ja oma roolini tutkijana 

 
Oma roolini tutkijana ja haastattelijana on vaikuttanut merkittävästi aineistoni 

muodostumiseen. Tiedostankin, että haastattelutilanne on aina erikoinen vuoro- 

vaikutustilanne, jossa haastateltavat valikoivat sen osan tietoaan ja kokemuksiaan, 

jonka he haluavat jakaa minulle (Oinas 2004). Kulttuuriset konventiot ovat ohjanneet 

sekä minun että haastateltavieni puhetta, ja haastatteluaineiston muodostumiseen ovat 

vaikuttaneet voimakkaasti omat ennakkoasenteeni sekä hypoteesini tutkittavasta 

ilmiöstä (Hoikkala 1989, 18-20). Haastattelutilanteet ovat toimineet ikään kuin 

näyttämönä haastateltavieni esityksille heidän sosiaalisista suhteistaan, motiiveistaan, 

kokemuksistaan ja käsityksistään itsestään (Goffman 1959). 

 

Aineisto on muodostunut sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena, eikä edusta kaikkia 

deittisovelluksia käyttäviä nuoria naisia. Haastattelusitaatit eivät myöskään edusta 

autenttista puhetta, vaan minun näkemystäni niistä tutkijana. (Brinkmann 2014.) 

Tiedostan, että haastattelutilanteissa roolini tutkijana on vaikuttanut haastateltavien 

tapaan esittää itseään ja edustaessani haastateltavilleni ulkopuolista tutkijaa olen 

saattanut saada kysymyksiini haastateltavien “oikeiksi olettamia”, prototyyppisiä 

vastauksia. (Hoikkala 1989, 18–20; Saarikoski 2012, 56–61.) Olen kuitenkin 

tietoisesti pyrkinyt kannustamaan haastateltavia puhumaan Tinderin käytöstä itselleen 

merkityksellisestä näkökulmasta ja kannustanut heitä esittämään omia mielipiteitään 

ja näkemyksiään vapaasti ja luottamuksellisesti (vrt Heath et al. 2012, 72-73). 

 

Koen hyötyneeni merkittävästi omasta positiostani nuorena ja Tinderiä itse 

käyttäneenä naistutkijana. Jaettu kokemus Tinderin käytöstä on vahvistanut minun ja 

haastateltavieni välistä keskinäistä luottamusta, sillä molemmille tuttu ilmiö on 

mahdollistanut keskustelun ulottamisen yksityiskohtaisempiin ilmiöihin ja teemoihin. 

Aihepiirien moninaisuuden lisäksi jaettu kokemus on vaikuttanut haastateltavieni 

kielenkäyttöön ja heidän kuvailuidensa syvyyteen, sillä minun ei ole tarvinnut kysyä 

haastattelutilanteissa juurikaan tarkennuksia heidän käyttämiinsä termeihin. (Heath et 

al. 2012, 40–43.) Oma ikäni, sukupuoleni ja kokemukseni ovat mitä luultavimmin 

vaikuttaneet siihen, miten haastateltavani ovat hyväksyneet minut ja mitä tietoa he 

ovat halunneet jakaa kanssani (vrt Heath et al. 2012, 46–49). 
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Tuttavallisuuteni ja aiempi ymmärrykseni ilmiöstä ovat toimineet strategisina 

työkaluina, joiden avulla olen pystynyt helposti kysymään tarkentavia ja 

haastattelurungon ulkopuolisia kysymyksiä haastateltaviani puhuttavista ilmiöistä 

(vrt. Brinkmann 2014). Oma kokemukseni käsiteltävästä aihepiiristä positioi minut 

osittain tutkimani aiheen sisälle, joka auttoi minua myös eläytymään haastateltavieni 

kokemuksiin alaikäisenä tinderöimisestä (vrt. Heath et al. 2012, 47; Knopp Biklen 

2007). Jaoin haastateltavilleni myös joitakin omia kokemuksiani, sillä pohdin tämän 

rakentavan luottamusta ja pitävän keskusteluja yllä. Toisaalta omakohtainen 

kokemukseni on saattanut vaikuttaa siihen, että olen saattanut tiedostamattani olettaa 

tiettyjen asioiden todenmukaisuutta (Heath et al. 2012, 47). Minun onkin pitänyt olla 

haastattelutilanteissa tarkkaavainen huomaamaan hienovaraisia eroja ja ajatella 

haastateltavieni kokemuksia Tinderin käytöstä omista kokemuksistani täysin erillisinä 

havaintoina.  

 

Lähestyin haastateltaviani kokemusasiantuntijoina, joilla on ollut myös alaikäisenä 

toimijuutta Tinderissä. Minun tuli kuitenkin huolehtia siitä, että kuvaan ilmiötä 

objektiivisesti enkä positioi haastateltaviani kaikkivoipaisiksi, vapaiksi ja ongelmat- 

tomiksi nuoriksi. Halusin myös tästä syystä kysyä haastateltaviltani heidän 

mahdollisista negatiivisista kokemuksistaan, peloistaan ja huolenaiheistaan. (Heath et 

al. 2012, 13; Stephen & Squires 2003, 161.) Olen pyrkinyt työn johtopäätöksiä 

käsittelevässä luvussa pohtimaan refleksiivisesti, miten omat kysymyksenasetteluni, 

toisinaan käyttämäni vastausvaihtoehdot ja ennakko-oletukseni ovat saattaneet 

vaikuttaa saamiini vastauksiin. Tiedostan myös sen, että haastateltavani ovat 

saattaneet haluta näyttää ilmiöstä vain tietyn puolen ja esimerkiksi aiemmin 

epävarmuutta aiheuttaneita tilanteita ei välttämättä olla haluttu muistella. (Alvesson 

2011, 84–99; Aaltonen & Högbacka 2015, 14–15 & 20; Mauthner & Doucet 2003, 

418–419; Pillow 2003.) 

 

Koska tutkimusmenetelmäni on laadullinen, olen pystynyt yhdeksän pitkän 

haastattelun avulla saamaan suhteellisen laajan kokonaiskuvan käsittelemästäni 

ilmiöstä, vaikka saamani tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä koskemaan kaikkien 

täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten naisten toimintaa Tinderissä (vrt. Heath 

et al. 2012, 70–71; kts. luku 6). Oma roolini tutkijana näkyy koko työssä aina aiheen 

valinnasta ja kysymysten muotoilusta aineiston analysointiin ja tulosten auki 
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kirjoittamiseen. Toinen tutkija olisi saattanut poimia samasta aineistosta erilaisia 

havaintoja tai päättää nostaa tietyt teemat toisia tärkeämmiksi. Ymmärränkin, että 

minun ja haastateltavieni välillä on epätasa-arvoinen mutta väistämätön tutkimus-

suhde, sillä aineiston eettinen käsittely ja sen objektiivinen analysointi ovat minun 

vastuullani tutkijana (Aaltonen & Högbacka 2015, 17).  

 

3.5 Sisällönanalyysi menetelmänä 

 
Olen analysoinut aineistoni käyttäen menetelmänä sekä aineistolähtöistä että 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Rajanveto näiden välillä on toisinaan kuin veteen 

piirretty viiva ja puhdasta aineistolähtöisyyttä pidetäänkin usein mahdottomuutena 

(Salo 2015, 172). Omaan analysointityöhöni ovat vaikuttaneet voimakkaasti 

aikaisemmat tutkimukset ja käyttämäni käsitteet, mutta toisaalta aineistosta nousevat 

havainnot eivät aina palaudu esimerkiksi aiemmin nuorten deittailusta tehtyjen 

tutkimusten havaintoihin ( Jackson & Mazzei 2012; Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97.). 

Tekemäni jäsennykset ja luokittelut ovat esimerkki siitä, miten tutkijan roolissa joutuu 

välillä nivomaan yhteen erilaisia havaintoja, kun aineistoa pyrkii koodaamaan 

mahdollisimman objektiivisesti (vrt. Salo 2015, 179; Jackson & Mazzei 2012). 

 

Tarkoituksenani on ollut valottaa käsittelemääni aihetta mahdollisimman moni- 

puolisesti eikä niinkään analysoida aineistoa yhden selkeän teoreettisen viitekehyksen 

mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009). Käytän sisällönanalyysia ennemmin aineiston 

käsittelyä ja sen jäsentelemistä ohjaavana metodina (emt. 91) ja pyrin avaamaan 

kattavasti ja refleksiivisesti, millaisia valintoja olen analyysivaiheessa tehnyt aineiston 

kanssa ja miten olen päätynyt saamiini tuloksiin (Pillow 2003; Salo 2015, 167). Tästä 

syystä olen käyttänyt analyysiluvuissa runsaasti aineistokatkelmia, sillä toivon sen 

helpottavan lukijan ymmärrystä käsittelemästäni aiheesta (vrt. Salo 2015, 183–184).  

 

Koska oma aiheeni kuvaa aiemmin suhteellisen tutkimatonta ja ajankohtaista ilmiötä, 

olen joutunut tässä työssä nivomaan yhteen useita sellaisia elementtejä, joita en 

välttämättä työtä aloittaessani osannut aavistaa etukäteen. Olen aineistoa analysoi- 

dessani käynyt jatkuvaa vuoropuhelua teorian kanssa ja suunnannut kirjallisuuskat- 

sauksen muodostamista aineistostani löytämien havaintojen ohjaamana. Havainnot 



46 

ovat lisänneet ymmärrystäni nuorisotutkimuksen monitieteisestä taustasta, sillä monet 

aineistosta tekemäni havainnot sijoittuvat osaksi eri tieteenaloilla käytyä keskustelua. 

Olenkin tässä työssä hyödyntänyt aineistolähtöisesti sellaista taustakirjallisuutta, joka 

sijoittuu sosiologian tieteenalan lisäksi esimerkiksi sosiaalipsykologian, 

kehityspsykologian ja teknologian- tutkimuksen tieteenaloille. (vrt. Salo 2015, 182.) 

Näiden tutkimuskeskusteluiden vaikutus taas näkyy analyysi- työssäni.  
 

3.6 Aineiston esittely ja analyysin periaatteet 

 
Aineistoni muodostaa yhdeksän haastattelua, joiden kokonaiskesto oli noin 15 tuntia. 

Sanasta sanaan litteroitua tekstiä näiden pohjalta muodostui 144 sivua. Tutustuin 

aineistoon kokonaisuutena ja koodasin litteroitua tekstiä viiden eri alustavan 

kategorian alulla. Kategorisointityötä ohjasivat omat tutkimusintressini ja ennakko- 

käsitykseni ilmiöstä, jotka olivat vaikuttaneet sekä valitsemiini haastatteluteemoihin 

että tapaani lukea ja tulkita aineistoa (Jackson & Mazzei 2012; Ruusuvuori et al. 2010, 

15–16). Merkitsin aluksi printattuun aineistoon käsin seuraavat havainnot: 

 
1. Toimintaa rakentavat ja rajaavat tekijät, kuten liittymisikä, oman profiilin 

asetukset, käyttöpaikkakunnat, treffien määrä sekä muodostuneiden suhteiden 
määrä 

2. Tinderin rooli ystävien kanssa vietetyssä sosiaalisessa arjessa 
3. Alaikäisyyden ja kypsyyden reflektoiminen 
4. Tinderin yksityinen käyttö omassa arjessa 
5. Tinderöityneen deittailukulttuurin reflektoiminen 

 

Vaikka aineiston alustava kategorisointi tuotti paljon limittäisyyksiä, se auttoi 

hahmottamaan ilmiötä kokonaisuutena (Ruusuvuori et al. 2010, 12-13). Kirjasin 

seuraavassa analyysivaiheessa kaikki aineiston keskeisimmät ja toistuvimmat 

havainnot yhteen ja peilasin niitä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Erillisiä 

“avainhavaintoja” löytyi aineistosta lopulta noin 70, joista osa oli limittäisiä tai ne oli 

mahdollista tulkita havainnoiksi samasta ilmiöstä. Koodasin erillisiksi havainnoiksi 

esimerkiksi ne kohdat haastateltavieni puheesta, jolloin he merkityksellistävät 

turvallisuuden tunteen syntymistä ja luottamuksen rakentumista tai kuvailevat 

konkreettisesti käyttämiään turvallisuusstrategioita, vaikka havainnot limittyvät 

tiukasti toinen toisiinsa. Havaintojen tekemistä oli helpottanut aiemmin tekemäni 
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kategorisointityö, sillä pystyin jättämään vähemmälle huomiolle litteroidusta tekstistä 

ne kohdat, joissa keskustelu on haastattelutilanteessa siirtynyt selkeästi haastattelu-

rungon ulkopuolelle. 

 

Käytin aineiston koodaamisessa ja teoreettisessa kehystämisessä apuna myös 

käsitekarttoja. Karttojen avulla pyrin sitomaan tekemiäni havaintoja toisiinsa ja 

löytämään yhteyksiä ilmiöiden väliltä. Oheisen kartan tekeminen auttoi minua 

hahmottamaan tutkimukseni kokonaiskuvaa tarkemmin ja kiteyttämään relevan-

teimmat ydinteemat: 

 

Jäsentely käsitekartan, avainhavaintolistauksen ja alustavien kategorioiden avulla 

auttoi löytämään kaksi keskeistä teemaa, joiden pohjalta pystyin muodostamaan laajaa 

aineistoa mahdollisimman hyvin hyödyntävät operationalisoidut tutkimuskysymykset 

(Ruusuvuori et al. 2010, 12–13 & 26). Tarkastelen Tinderin roolia ja sen fasilitoiman 

toiminnan merkitystä haastattelemieni nuorten aikuistumisprosesseissa sosiaalisen ja 

yksityisen toiminnan näkökulmista. Näen toiminnan eri ulottuvuuksien tukevan 

merkityksellisesti toisiaan ja limittyvän monelta osin toisiinsa, mutta näen niiden 

erillisen analysoinnin mahdollistavan paremmin myös niiden keskinäisen vertailun. 
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Tarkoituksenani on aineistolle esitettyjen kysymysten avulla selvittää, millä tavoin 

sekä yksityinen että julkinen toiminta kerryttävät haastateltavillani sosiaalista 

pääomaa ja miten toiminta molemmilla kentillä limittyy osaksi nuorten naisten itse- ja 

vertaissosialisaatioprosesseja. 

 

Analyysiluvussa 4.2 keskityn nuorten henkilökohtaiseen oppimiseen, toimijuuden 

kasvuun ja ylläpitämiseen sekä itsesosialisaatioprosesseihin Tinderin avulla. Käsitän 

Tinderin ympäristönä heijastelevan yleisiä sosiokulttuurisia normeja, jotka vaikuttavat 

nuorten omiin käsityksiin sosiaalisista suhteista, sukupuolijärjestelmästä, pariutu-

misen dynamiikasta ja omasta toimijuudestaan (Chen et al. 2006; Edwards et al. 2006; 

Kavanaugh et al. 2005; Nayak & Kehily 2013). Tarkastelen nuorten toimijuutta 

vahvistavia ja rajoittavia puitteita, joista käsin haastateltavani pyrkivät saavuttamaan 

tavoittelemansa ja välttämään toiminnasta aiheutuvia riskejä. Tulen luvun aikana 

analysoimaan, millä keinoilla haastattelemani nuoret pyrkivät käyttämään Tinderiä 

tavoitteellisesti ja turvallisesti sekä mitä sovelluksen yksityinen käyttö on heille 

opettanut.  

 

Analyysiluvussa 4.3 keskityn Tinderin käyttöön julkisena toimintana osana 

haastattelemieni nuorten lähimpiä ystävyyssuhteita ja vertaissosialisaatioprosesseja. 

Ymmärrän, että haastateltavani ovat keskinäisissä ystävyyssuhteissaan kartuttaneet 

sitovaa sosiaalista pääomaa, joka tukee heitä myös keräämään silloittavaa sosiaalista 

pääomaa Tinderin avulla muodostetuissa vuorovaikutussuhteissa (Ahn 2012; Bassani 

2007; Holland 2007; Kavanaugh et al. 2005; Phua et al. 2017; Putnam 2000). Avaan 

sosiaalisen pääoman keräämistä ja toiminnan vertaissosiaalistavaa ulottuvuutta 

tarkastelemalla, millä tavoin Tinderistä käydyt keskustelut ja sovelluksen sosiaalinen 

selaaminen ovat läsnä haastateltavieni ystävyyssuhteissa ja millaista tietotaitoa 

haastateltavani ovat kollektiivisesti kerryttäneet käyttöhistoriansa aikana. 

 

Tulen ennen varsinaisia analyysilukuja avaamaan kattavammin luvussa 4.1, mitä eri 

osa-alueita Tinderin käyttöön sisältyy. Näen näiden osa-alueiden kuvailun sekä 

selventävän käsittelemääni ilmiötä sitä heikommin tunteville että taustoittavan muita 

analyysilukuja. Lopulta pyrin analyysiluvussa vastaamaan, miten Tinderin käyttö ja 

siitä käydyt keskustelut nivoutuvat osaksi haastateltavieni aikuistumisprosesseja. 

Vaikka deittisovellusten käyttäminen ei tee kenestäkään aikuista, niiden fasilitoimat 
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sosiaaliset suhteet ja siteet toimivat alustoina aikuisuuden käytäntöjen opettelulle. 

Aikuisuutta ei tulisikaan nähdä ainoastaan vastakohtana tai päätepisteenä nuoruu- 

delle, vaan huomiota tulisi kiinnittää nimenomaan niihin prosesseihin, joiden avulla 

nuoret oppivat ja kerryttävät aikuisuudessa tarvittavia taitoja (Furlong et al. 2011). 

 

Tämän työn puitteissa ei käsitellä kaikkia mahdollisia aineistosta nousevia teemoja ja 

vähemmälle huomiolle jäävät esimerkiksi haastateltavieni parinvalintapreferenssit tai 

heidän esityksensä itsestään Tinder-profiilin avulla. Tulen sivuamaan näitä teemoja 

analyysiosiossa muutoksen ja oppimisen näkökulmasta, mutta molemmista 

tarvittaisiin tulevaisuudessa vielä lisää tutkimusta.  

 

 

4 Aineiston analyysi 
 

4.1 Nuorten Tinderin käyttö pähkinänkuoressa 

 
“No pitkään kattelin ku kaverit sitä käytti ja sitte lopulta mutki sit vaan yllytettiin 
siihen mukaan (naurua).” (Haastattelu 6.) 
 

Nuoret naiskäyttäjät liittyvät Tinderiin alaikäisinä aineistoni perusteella monista eri 

syistä ja käyttävät sovellusta moninaisilla tavoilla (vrt. Timmermans & De Caluwé 

2017). Käyttäminen voidaan jakaa useisiin toimintoihin, joista erillisinä näen Tinderin 

lataamisen ja profiilin luomisen, omien asetusten säätämisen, vastaantulevien 

profiilien selaamisen, matchien kanssa viestittelemisen sekä Tinder-treffien sopimisen 

ja niillä käymisen. Lisäksi omana toiminnan muotonaan voidaan nähdä 

keskusteleminen Tinderistä ystäväporukalla. Tulen tässä analyysi- luvussa avaamaan 

lyhyesti, millaista toimintaa alaikäisenä nuorena naisena ovat Tinderiin liittyminen, 

profiilin luominen, toisten profiilien selailu sekä treffien sopiminen ja niillä käyminen. 

 

Haastattelemani nuoret naiset ovat liittyneet Tinderiin keskimäärin 16–17-vuotiaina. 

Ainoastaan yksi haastateltavista oli ladannut Tinderin huomattavasti aiemmin, noin 

13-vuotiaana. Tyypillisesti sovellus on ladattu samaan aikaan kavereiden kanssa, jotka 

ovat kannustaneet ja rohkaisseet liittymään käyttäjiksi. Tinderiä on vuoteen 2016 asti 

voinut käyttää alaikäisenä, jolloin myös tarjotut kumppanit ovat olleet alle 18-
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vuotiaita. Kaksi haastateltavista on käyttänyt Tinderiä “alaikäisten puolella” omalla 

iällään ja toinen heistä vain siellä. Kahdeksan yhdeksästä haastateltavasta on käyttänyt 

Tinderiä alaikäisenä aikuisille suunnatussa versiossa, jolloin he ovat joutuneet 

käyttämään erilaisia strategioita pystyäkseen kirjautumaan käyttäjiksi. 

 

Aineistostani ei noussut hankalia kokemuksia liittyen aikuisten puolelle kirjautu-

miseen, vaan se nähtiin itsestään selvänä välivaiheena ennen käytön aloittamista. Osa 

haastateltavista on muuttanut ikänsä Facebookissa, jonka profiilitietoja on käytetty 

tunnistautumisen apuna kirjauduttaessa: “Mä vaihdoin vaan mun iän Facebookissa 

vuotta vanhemmaks, mut mä sanoin kyl heti et en mä niinku oo 18” (Haastattelu 4). 

Toiset ovat kirjautuneet puhelinnumerollaan, jolloin sovellus on mahdollistanut 

tunnistetietojen muokkaamisen käsin. Haastateltavani ovat pääsääntöisesti muokan-

neet ikänsä sovellukseen 18-vuotiaiksi ja etsineet itseään korkeintaan muutaman 

vuoden vanhempia kumppaneita. Kaikki haastateltavani ovat etsineet Tinderistä 

miehiä, mutta osa kertoi tämän lisäksi etsineensä tai selailleensa naisten profiileja. 

 

Tinder-profiilin luominen, kuvien valitseminen ja profiilitekstin kirjoittaminen 

edeltävät selailua ja viestittelyä, sekä toimivat osana nuorten identiteetin- 

rakentamistyötä. (boyd 2007 & 2014; Greenhow 2011; Pearson 2009; Robards 2010; 

Tapscott 2008; Weber & Dixon 2010). Tinderiin valitut kuvat ja teksti heijastelevat 

nuorten identiteettiä sekä toimivat haluttuna esityksenä itsestä muille käyttäjille 

samoin kuin muilla sosiaalisen median alustoilla (mm. boyd 2007 & 2014; Chambers 

2013; Ellison et al. 2006). Haastateltavani kertoivat kiinnittävänsä huomiota erityisesti 

profiilikuvien valintaan, sillä niiden pohdittiin heijastelevan sekä omaa 

persoonallisuutta että sitä, miten haastateltavani tulevat käyttäjinä nähdyiksi 

sukupuolensa kautta (Hobbs et al. 2016, 281). Valitut kuvat heijastelevat tavoiteltua 

representaatiota sukupuolesta ja oma profiili toimii erottautumisen välineenä 

esimerkiksi itselle vieraista naiseuden representaatioista (Ellison et al. 2006; Milford 

2015, 68; Nayak & Kehily 2006; Ranzini & Lutz 2016). Kuvien tiedostettiin 

vaikuttavan myös potentiaalisten matchien mielipiteisiin. Valitsemalla “aitoja” kuvia 

omaan profiiliin pyritään välttämään “vääränlaisten”, esimerkiksi liian pinnallisesti tai 

esineellistävästi ajattelevien käyttäjien kanssa pariutuminen: 
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“Pidän sen mun profiilinkin sillei et ei mul oo mitään paljastavia kuvia et mä vaan 
hymyilen niissä, et oon niinku oma itteni. Se on kiva et saa niinku palautetta siitä et 
on kiva hymy eikä niin et vitsi mikä perse tai jotain.” (Haastattelu 5.) 
 

Moni haastateltavistani on muokannut Tinder-profiileitaan yhdessä kaveriporukalla, 

toisille haastateltaville profiilien muokkaaminen on taas ollut yksityisempää 

toimintaa. Etenkin sosiaalisen muokkaamisen voi nähdä kerrytetyn pääoman 

kollektiivisena hyödyntämisenä, sillä haastateltavani ovat kokeneet ystäviensä 

antaneen kaivattuja neuvoja ja tuoneen ulkopuolista perspektiiviä oman persoonan 

esiintuomiseen profiilissa (boyd 2007 & 2014; Chambers 2013, 55 & 64; Kavanaugh 

et al. 2005, 129). Profiilien muokkaaminen yhdessä koetaan hauskana ajanvietteenä 

(vrt. Marcus 2016; Timmermans & de Caluwé 2017), mutta se tarjoaa kavereille myös 

mahdollisuuden tukea ja kannustaa toisiaan: 

 

“Perjantai-iltana olin kavereiden kanssa istuu iltaa ja sit me muokattiin toistemme 
profiilit siihen kuntoon et ne on nyt kunnossa! Just et se näyttää just siltä ihmiseltä, 
et antaa just sen oman persoonan näkyä. Ettei tee siitä sellasta et se miellyttäis 
kaikkia, et sielt sit löytäis ne jyvät akanoista.” (Haastattelu 2.) 
 

En tässä työssä analysoi haastateltavieni parinvalintapreferenssejä tai itsensä 

esittämisen tapaa muuten kuin muutoksen näkökulmasta, sillä näen preferenssien 

jatkuvan hioutumisen kiinteästi osana muuta oppimista. Näkemys vakiintuneista ja 

tarkoista preferensseistä olettaisi, että sovelluksen tarjoamiin mahdollisuuksiin olisi jo 

tutustuttu ja selailu tähtäisi preferenssien mukaisten suhteiden muodostumiseen, mikä 

ei kerro kaikkea haastateltavieni toiminnasta Tinderissä. Näen tärkeämpänä keskittyä 

opitun reflektointiin, sillä täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten naisten 

toiminta sekä itsensä esittämisen tavat Tinderissä ovat jatkuvassa muutoksessa ja 

hioutuvat kokeilun ja harjoittelun myötä (vrt. boyd 2014; Chambers 2013, 64; Lincoln 

2012, 193). Mahdollisuus muokata omaa profiilia jatkuvasti mieleisempään suuntaan 

ja tarkentaa omia hakukriteereitä voidaan nähdä myös kasvaneena toimijuutena 

(Milford 2015, 68), jota kokemusten kautta kerrytetty sosiaalinen pääoma vahvistaa 

(Kavanaugh et al. 2005, 129). 

 

Oman profiilin muokkaamisen jälkeen käyttäjät pystyvät aloittamaan toisten profiilien 

selailun eli “swaippailun”, joka on edellytys myös sovelluksessa kommunikoimiselle 
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muodostuneiden Tinder-parien eli “matchien” kanssa (Tyson et al. 2016). Selailu 

saattaa haastateltavieni mukaan olla vain kuvavirran katselua, jolloin vastaantulevat 

profiilit pyyhkäistään automatisoituneesti vasemmalle ja molemminpuolisia 

“tykkäyksiä” toisten käyttäjien kanssa ei voi syntyä. Näissä tilanteissa Tinderin käyttö 

on ollut haastateltavillani usein ajanvietettä ja rinnastettavissa muiden sosiaalisen 

median sovellusten selailuun. Toisaalta selailua voidaan harrastaa tietoisesti 

“buustausmielessä” omaa itsetuntoa vahvistaen (Sumter et al. 2017; Timmermans & 

De Caluwé 2017), jolloin käytön tavoitteena on saada itselle riittävä määrä matcheja 

ilman viestittelyaikeita: 

 

“Jos on vaik sellanen olo et kukaan ei tykkää musta tai mä oon ihan hirvee ihminen 
tai ihan mitä vaan, niin jos sä vaan painat sitä sydäntä tarpeeks pitkään niin kyl sielt 
tulee niit matchei ennen pitkään” (Haastattelu 3).  
 

Tietoisemmaksi selailu muuttui haastateltavillani silloin, kun he pyrkivät etsimään 

sovelluksesta kiinnostavia kumppaniehdokkaita. Tällöin jokainen vastaantulevan 

profiilin tykkäys tai hylkäys on punnitumpi ja selailusta halutaan siirtyä kiinnostavien 

matchien kanssa juttelemiseen. Sovelluksesta saatetaan etsiä treffiseuraa, seurustelu-

kumppania tai juttelukaveria, mutta haastateltavani olivat käyttäneet Tinderiä myös 

kysyäkseen menovinkkejä vieraassa kaupungissa tai ulkomailla. Moni myös pohti, 

että omat motiivit etsiä erilaista seuraa tai juttelukumppania vaihtelevat päivästä 

riippuen, eikä Tinderiä aina selaillut samanlaisin odotuksin. (Vrt. Chambers 2013, 

140; Gershon 2010; Meenagh 2015.) 

 

Monilla haastateltavillani käyttö on ollut syklittäistä ja aktiivisen käytön kaudet ovat 

paikantuneet muutoskohtiin, kuten uudelle paikkakunnalle muuttamiseen, opintojen 

alkamiseen tai päättymiseen, tai edellisen parisuhteen päättymiseen (vrt. Hsiao & 

Dillahunt 2017). Aktiivisen kauden jälkeen on usein koettu kyllästymisen tai 

turtumisen tunteita, sillä matcheja on saattanut syntyä liikaa ja omien ajallisten 

resurssien ei esimerkiksi koettu riittävän muiden käyttäjien kanssa viestittelemiseen. 

Turtumisen seurauksena oma profiili on saatettu poistaa väliaikaisesti ja jonkin ajan 

kuluttua Tinderiin on palattu jatkamaan selailua: “Ja kyllä sinne aina palaa! – Se on 

jotenki hassuu miten sinne aina joutuu (naurua)” (Haastattelu 7). Moni haastatelta- 
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vista pohtikin, että Tinder onnistuu koukuttamaan käyttäjiään tehokkaasti juuri 

selailutoimintonsa kautta. 

 

Viestittely Tinderissä koetaan yhtäältä helppona ja kevyenä, mutta myös verbaalisia 

taitoja vaativalta sekä toisinaan samaa kaavaa toistavalta. Haastateltavani kuvailevat, 

että Tinderissä pärjäävät “tekstailutaitoiset” yksilöt, jotka pystyvät ilmaisemaan 

itseään hyvin viestien muodossa. Vaatimus sujuvasta ja luontevasta viestittely-

osaamisesta aiheuttaa haastateltaville myös paineita: “Mä koen Tinderin nykyään tosi 

vaikeeks ku mä en osaa sillei ollenkaan tekstailla – mä en oo semmonen niinku 

kielitemppuilija” (Haastattelu 2). Toisaalta Tinderin nähdään sopivan erityisesti 

ujoille henkilöille, jotka pystyvät helpommin tekemään aloitteen viestin avulla: “Siin 

mieles Tinder on tosi hyvä, koska mä oon tosi ujo lähestyy ihmisiä – ja en mä sillei oo 

ujo keskustellessa välttämättä, mut ihmisten lähestyminen on mun mielestä tosi 

pelottavaa“ (Haastattelu 9). (Vrt. Chambers 2013, 123; Gershon 2010; Meenagh 2015; 

Pascoe 2010.) 

 

Viestittelyyn sisältyy useita eri prosesseja, alkaen aloitevastuusta ja roolijaosta aina 

toisen luotettavuuden ja uskottavuuden arvioimiseen saakka. Aina viestittely ei ole 

aineistoni perusteella tähdännyt tapaamiseen asti, vaan se on jo itsessään ollut 

tavoiteltua toimintaa (Hallam et al. 2019). Viestittelyn avulla haastateltavat ovat 

voineet pohtia omia motiivejaan, saada huomiota ja tutustua omaan seksuaalisuu-

teensa lähettämällä esimerkiksi flirttailevia viestejä ilman kasvokkaisen tapaamisen 

mukanaan tuomia mahdollisia riskejä (Chambers 2013, 87 & 123; Meenagh 2015; 

Pascoe 2010; Shade 2010). Jos viestittely on edennyt haastateltavillani treffipyyntöön 

asti, keskustelua on usein jatkettu muissa sovelluksissa Tinderin sijaan (vrt. Hsiao & 

Dillahunt 2017). Kaikki haastateltavani kuitenkin painottivat, että omien 

yhteystietojen jakamiseen on suhteellisen korkea kynnys, sillä toisen pitää tuntua 

luottamuksen arvoiselta (Vrt. Gibbs et al. 2011). 

 

Tinder-treffeillä käyminen on tarkoittanut haastateltavilleni tyypillisesti kahvilla 

käymistä tai muuta yhteistä tekemistä uuden tuttavuuden kanssa. Treffit on usein 

sovittu julkiselle paikalle ja haastateltavani olivat erityisesti alaikäisinä kertoneet 

usein kaverillensa ennen treffejä, ketä on näkemässä, missä ja mihin aikaan. Kynnys 

lähteä treffeille on alaikäisenä ollut korkeampi ja suurin osa haastateltavistani kertoi 
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käyneensä treffeillä alaikäisenä vain yhden tai muutaman Tinder-parinsa kanssa. 

Alaikäisenä tinderöinti koostuukin haastatteluaineistoni perusteella pitkälti kaikista 

muista toiminnoista kuin aktiivisesta treffeillä käymisestä ja treffien sopimista on 

punnittu tarkkaan etukäteen. Täysi-ikäistyminen on kaikkien haastateltavieni kohdalla 

lisännyt treffeillä käymistä, sillä se on myös kasvattanut heidän toiminta- 

mahdollisuuksiaan (Aapola 1999). Omaa alaikäisyyttä ei ole tarvinnut peitellä tai 

selitellä matchille ja treffeille on voinut lähteä esimerkiksi baariin. 

 

Moni haastateltavistani kuvasi Tinderin toimineen etenkin ennen täysi-ikäistymistään 

oljenkortena jutella ja käydä treffeillä omien verkostojen ulkopuolisten henkilöiden 

kanssa, sillä vaihtoehtoisia keinoja tutustua uusiin ihmisiin nähtiin olevan vain vähän. 

Näen useissa haastatteluissa toistuneen oljenkorren metaforan viittavan 

mahdollisuuksiin muodostaa silloittavaa pääomaa vuorovaikutussuhteissa omien 

kontaktien kanssa (Kavanaugh et al. 2005, 119–120; Phua et al. 2017, 116; Putnam 

2000). Vaikka haastateltavani etsivät Tinderistä hyvin eri asioita ja heidän motiivinsa 

ja preferenssinsä ovat vaihdelleet käyttövuosien aikana, valtaosa kuvailee treffejä 

mukavaksi ja jännittäväksi tavaksi viettää vapaa-aikaa. Toisilla tähtäimessä on ollut 

löytää vakituisempi kumppani sovelluksen avulla, toiset kertoivat kaipaavansa 

tilanteesta riippuen mukavaa treffiseuraa tai seuraa esimerkiksi kulttuuri- tai 

urheilumenoihin. (vrt. Hsiao & Dillahunt 2017) Treffien nähtiin tuovan omaan arkeen 

uutta, sillä niiden aikana saattoi kokeilla asioita, joita ei oman kaveripiirin kesken 

harrasteta: 

 

“Tinder tavallaan mahdollistaa sen et tapaa sellasia ihmisiä joita ei tapais arki- 
elämässä ja voi myös tehä sellasia asioita, mitä kaverit ei haluis tehä” (Haastattelu 
4).  
 

Useampi haastateltavistani kertoi kokeilleensa myös Tinder Socialia, jonka avulla 

pystyi selailemaan ystävän kanssa muiden käyttäjien “kaveriprofiileita”, tai käyneensä 

ystävien kanssa ryhmätreffeillä. Ryhmätreffit ovat hyvä esimerkki siitä, että treffeillä 

käyminen on merkinnyt haastateltavilleni ennen kaikkea erilaista ja hauskaa tapaa 

viettää vapaa-aikaa. Tinder on lisännyt haastateltavieni toimintamahdollisuuksia 

koskien heidän sosiaalista arkeaan, eikä ainoastaan fasilitoinut heidän romanttisten tai 

seksuaalisten suhteiden syntymistä. Lisäksi sovellus on tarjonnut useiden toimintojen, 
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kuten profiilin muokkaamisen, selailun, viestittelyn ja treffeillä käymisen kautta 

haastateltavilleni suuren määrän reflektoitavia kokemuksia, joita he ovat voineet 

käyttää rakennusaineena jaetun sosiaalisen pääoman muodostumisessa (Bassani 2007; 

Kavanaugh et al. 2005). Vaikka treffit eivät olisi “onnistuneet” ja omaa Tinder-paria 

ei yhden kahvilatapaamisen jälkeen näkisi uudelleen, pohtivat useat haastateltavani, 

että treffeistä syntyy silti jaettava ja parhaimmillaan viihdyttävä tarina ystäville.  

 

Tulen seuraavissa analyysiluvuissa 4.2 ja 4.3 analysoimaan tarkemmin, millaisena 

toimintana Tinderin yksityinen ja julkinen käyttäminen näyttäytyvät haastateltavieni 

perspektiivistä. 

 

 

4.2 Tinder henkilökohtaisena oppimisalustana  
 
Tässä analyysiluvussa tarkastelen, millä keinoilla haastattelemani nuoret pyrkivät 

käyttämään Tinderiä tavoitteellisesti ja turvallisesti ja mitä sovelluksen yksityinen 

käyttö on opettanut haastateltavilleni heidän käyttöhistoriansa aikana. Käsitän 

Tinderin digitaalisena sosiaalisena maailmana (vrt. Alapuro 2000), jonka rakenteet 

vaikuttavat haastateltavieni toimintamahdollisuuksiin ja joiden puitteissa he yrittävät 

välttää riskejä sekä toimia tavoitteellisesti (Gibbs et al. 2011; Milivojevic et al. 2018). 

Lisäksi sovelluksen fasilitoimaan toimintaan vaikuttavat ympäröivä sukupuoli-

järjestelmä ja käyttäjien toimijuutta rajoittavat sosiokulttuuriset normit. Kiinnittämällä 

huomiota sukupuolijärjestelmän tuottamiin ja ylläpitämiin normeihin pystyn 

tarkastelemaan kriittisemmin sitä, miten Tinder sovelluksena sekä vahvistaa että 

rajoittaa haastateltavieni toimijuutta aikuisuuden kynnyksellä (vrt. Aaltonen 2011; 

Butler 2008; Näre 1992; Saarikoski 2012).  

 

Tarkastelen luvun alussa haastateltavieni toimintaa Tinderissä julkisuuden ja 

yksityisyyden käsitteiden kautta. Olen aineistoa analysoidessani kiinnittänyt huomiota 

siihen, millä tavoin haastateltavani reflektoivat sovelluksen tarjoamia mahdollisuuksia 

suhteessa omaan sosiaaliseen arkeensa. Tarkastelen, mitä yksityisyys haastatelta-

villeni tarkoittaa koskien sekä omaa toimintaa Tinderissä että siitä kertomista muille. 

Tämän jälkeen avaan yksityistä toimintaa tarkemmin ja analysoin haastateltavieni 

käyttämiä turvallisuusstrategioita sovelluksen tuottamia representaatioharhoja 
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vastaan. Näen strategiat yhtenä sosiaalisen pääoman muotona ja käsitän niiden 

muodostuneen nuorten itse- ja vertaissosialisaatioprosesseissa sekä ennen Tinderiin 

liittymistä että sen jälkeen (Anderson & Brown McCabe 2012; Chambers 2013, 141; 

Chen et al. 2006; Furlong et al. 2011; Kavanaugh et al 2005, 129). Tinder toimii 

nuorille harjoittelualustana, jossa jo opittuja taitoja syvennetään yksin ja yhdessä 

ystävien kanssa tavoitteellisiksi ja riskejä ehkäiseviksi strategioiksi (Gibbs et al. 

2011).  

 

Analysoin tässä luvussa myös haastateltavieni asemaa Tinderissä alaikäisinä nuorina 

naisina. Nuorten ikä ja sukupuoli vaikuttavat paitsi heidän toimintamahdollisuuksiinsa 

sovelluksessa, myös heihin ulkoapäin kohdistuviin odotuksiin ja normeihin (Aapola 

1999; Honkasalo 2011; Näre 1992 & 2002; Saarikoski 2012). Ikä ja sukupuoli voidaan 

nähdä resursseina, joita haastateltavani ovat voineet mobilisoida sosiaaliseksi 

pääomaksi nuoruutta ihannoivassa heterodeittailukulttuurissa (Bassani 2007; Burrows 

2013; Kreager et al. 2014). Toisaalta ne vaikuttavat käyttöstrategioiden valintoihin, 

sillä erityisesti haastateltavieni asema nuorina naisina vaikuttaa heidän toimintaansa 

kohdistuviin riskeihin (Gibbs et al. 2011; Milford 2015; Shade 2010). Olenkin 

kiinnostunut selvittämään, miten täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten naisten 

toimintastrategiat Tinderissä opettavat heitä toimimaan yhä tavoitteellisemmin ja 

turvallisemmin tinderöityneessä deittailukulttuurissa. 
 
 
4.2.1 Yksityisyydestä 
 
Vaikka Tinderin käyttö on haastateltavilleni monesti ystävien kesken reflektoitua ja 

jaettua sosiaalista toimintaa, se on myös itsenäistä ja yksityistä toimintaa. Verrattuna 

haastateltavieni toimintaan heidän muissa sosiaalisissa verkostoissaan Tinderin käyttö 

tarjoaa huomattavasti enemmän yksityisyyttä tutkia omia intressejä, tapailla uusia 

ihmisiä ja kerryttää silloittavaa sosiaalista pääomaa (Chambers 2013, 141; Kavanaugh 

et al. 2005, 120; Phua et al. 2017). Nuoren ei tarvitse etsiä potentiaalista 

treffikumppania kaveripiiristään, koulustaan tai työpaikaltaan, vaan sovellus 

mahdollistaa uusiin ihmisiin tutustumisen nuoren omien sukupuoli-, ikä- ja etäisyys-

kriteerien mukaisesti jo olemassa olevien sosiaalisten verkostojen ulkopuolelta (vrt. 

Hsiao & Dillahunt 2017; Rosenfeld 2018). 
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“Kyl se mun mielestä on hyvä, jos pystyy tapaamaan paljon erilaisia ihmisiä, mitä ei 
välttämättä tapais arkielämässä. Jos nyt miettii vaik omaa elämää niin se on vaan 
koulu, kaverit ja työpaikka, niin siinä on aina ne samat ihmiset. Niin ei siinä niinku 
tapaa uusia ihmisiä juuri koskaan.” (Haastattelu 1.) 
 

Samalla kun Tinder laajentaa potentiaalisten uusien tuttavuuksien valikoimaa, se 

tarjoaa yksityisemmän tilan toiminnalle. Kommunikaatio sovelluksessa rajautuu 

kahden käyttäjän väliseksi ja pääsy sovellukseen on vain kullakin profiilin tehneellä 

käyttäjällä. Sovelluksen voikin nähdä nuoren virtuaalisen omahuoneen jatkeena, jolla 

tarkoitetaan nuoren omaa yksityistä tilaa online-ympäristössä (Lincoln 2012, 193; 

Hodkinson & Lincoln 2008; McRobbie & Garber 1977; Pearson 2009; Robards 2010). 

Nuoren konkreettinen oma tila, josta puhutaan omahuoneen metaforan kautta, laajenee 

sovellusten myötä eri online-alustoille, jossa nuori itse pystyy kontrolloimaan 

toimintansa julkisuutta ja yksityisyyttä sovellusten käyttöehtojen puitteissa. 

Blogialustoja ja muita sosiaalisen median alustoja käsittelevät tutkimukset käyttävät 

virtuaalisesta omahuoneesta myös nimitystä lasihuone, jolla he viittaavat 

mahdollisuuteen kontrolloida läpinäkyvyyttä “sulkemalla verhot”, eli rajoittaa omaa 

näkyvyyttään tai tunnistettavuuttaan sosiaalisessa mediassa (Pearson 2009; Robards 

2010, 6). 

 

Tinderissä verhojen sulkemisen tai osittaisen avaamisen voi nähdä kuvaavan nuoren 

halua suojella yksityisyyttään profiilin julkisuudesta huolimatta. Profiilin halutaan 

kuvaavan itseään, mutta samalla olevan turvallisen anonyymi. Tinderiä käyttävät 

joutuvat tasapainoilemaan julkisuuden ja yksityisyyden välillä, kun he pyrkivät 

antamaan itsestään kiinnostavan vaikutelman potentiaalisille kumppaneille mutta 

pyrkivät suojelemaan yksityisyyttään ja välttämään mahdollisia riskejä (Chambers 

2013, 57 & 74; Gibbs et al. 2011; kts. myös Tolonen 2001). Profiilin “julkisuus” on 

sidoksissa avoimuuteen, rehellisyyteen ja kerrotun informaation monipuolisuuteen, 

joita voidaan käyttää pareja valitessa myös arviointikriteereinä (Beldad et al. 2010; 

Corritore et al. 2003). Koska arviointi tapahtuu pareja muodostettaessa molempiin 

suuntiin, ei omaa yksityisyyttä tai tunnistamattomuutta voida varjella täysin ilman 

vaikutuksia parien löytymiseen. Nuoret joutuvatkin tekemään aktiivisia valintoja 

näyttämisen ja piilottamisen, julkisuuden ja yksityisyyden sekä autenttisuuden ja 

peittelyn välillä pyrkiessään kohti tavoitteitaan (Lincoln 2012, 205; Mallan 2009). 
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Piilottelu ja peittely liittyvät keskeisesti myös nuorten perhesuhteisiin. Vaikka 

haastattelemani nuoret ovat olleet kaverisuhteissaan avoimia Tinderin käytöstään, ei 

omille vanhemmille olla etenkään alaikäisenä jaettu tietoa omista deittailukuvioista. 

Osittain tämä johtuu haastateltavieni mukaan siitä, etteivät he ole puhuneet 

vanhempiensa kanssa tapailukumppaneistaan edes yleisesti. Toisaalta moni 

haastateltavistani kertoi tiedostaneensa, että Tinderin käyttämisestä oli hankalaa 

kertoa alaikäisenä omille vanhemmille osittain myös siitä syystä, että sovelluksella oli 

valtavirtamediassa niin huono maine (vrt. Liite 1). Haastateltavani eivät halunneet 

huolestuttaa vanhempiaan liikaa, joten toiminta Tinderissä haluttiin pitää yksityisenä: 

 

“Äitikään ei oikein tienny et mikä (Tinder) on niin mä en oikein uskaltanu sanoo sille 
sitä, sillee kailottaa et ‘Minulla on nyt Tinderi!’ Koska vaikka siis 17-vuotiaatki 
seurustelee niin meidän perhe on aina ollu sellanen et äiti suojelee hirveesti, niin sit 
mä luulen et se ois säikähtäny. Ja sit ku uutisoitiin niistä et ‘Varokaa ketä lapsenne 
tapailee’, et joku on paljastunu 50v mieheks.” (Haastattelu 7.)  
 

Vaikka haastateltavani kuvailivat perheidensä suhtautuvan deittailuun hyvin eri 

tavoin, kertoivat monet halunneensa tietoisesti vaieta vanhemmille omasta Tinderin 

käytöstään (vrt. Furman & Shomaker 2008, 773). Sovelluksen käyttöä saatettiin myös 

nolostella: “Isälle mä taisin sanoo et me tavattiin jossain baarissa ku mua hävetti niin 

paljon sanoo se” (Haastattelu 9). Vanhemmille saatettiin tuoda treffikumppaneita 

näytille, mutta Tinderin mainitseminen keskustelun yhteydessä ei ollut haastattelujen 

perusteella itsestään selvää. Aineiston perusteella voi vetää johtopäätöksen, että 

Tinderin käyttöön liittyy alaikäisten nuorten naisten kohdalla suurempi tabu kuin itse 

deittailuun.  

 

Yksityisyyden voi nähdä myös tilana keskittyä omaan toimintaan ilman ulkoapäin 

tulevaa tuomitsemista tai arvostelua. Tinder mahdollistaa kommunikoinnin useille 

muille käyttäjille samanaikaisesti, mikä olisi online-kontekstin ulkopuolella 

haastavampaa (Hobbs et a. 2016, 278–279; Lincoln 2012, 218; Pearson 2009). 

Yksityinen toimintaympäristö sallii aktiivisen ja monelle käyttäjälle samanaikaisen 

viestittelyn ilman, että aktiivisuus vaikuttaisi nuorten naisten maineeseen sitä 

heikentävästi (LeFebvre 2018; Näre 1992; Saarikoski 2012). Kun käyttäjän on 

mahdollista tutustua useisiin potentiaalisiin kumppaneihin muiden kumppani- 
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ehdokkaiden tietämättä, vaikuttaa tämä myös deittailua koskeviin yleisiin normeihin 

(Meenagh 2015). Monien Tinder-matchien kanssa juttelu on haastateltavieni mukaan 

Tinderin käyttöön liittyvä realiteetti, johon käyttäjän tulee myös itse henkisesti 

varautua. Odotusten laskemisen voi nähdä myös laskelmoituna ja rationaalisena 

strategiana, jonka tarkoituksena on suojella käyttäjää mahdollisilta sydänsuruilta 

(Chambers 2013, 141): 

 

H9: “– Oli yks tyyppi Tinderissä pari kuukautta sitten johon mä ihastuin ja oli sillei 
et ois voinu jatkaa sitä tapailuu, mut sit mietti et se toinenki on sillei et se vois ehkä 
löytää jonkun paremman, et se on niin muokannu sitä ajattelumaailmaa…” 
EH: “Muuttaakse sit omaa suhtautumista jotenki varovaisemmaks, et onks sitä 
jotenki ite varpaillaan et miten toi toinen käyttää Tinderiä?” 
H9: “Siis joo todellaki, kyl siit tulee vähän sellanen kyynisyys tai emmätiiä, on 
tietonen siitä et mä oon yks sen Tinder-deitti ja se on yks mun Tinder-deitti.” 
 

Samalla kun Tinder tarjoaa tilaa kullekin käyttäjälle tutustua useisiin viestittely- 

kumppaneihin samanaikaisesti, se saa käyttäjät pohtimaan myös omaa asemaansa 

yhtenä muiden lukuisista viestittelykumppaneista (Hobbs et al. 2016). Yksityisyys ja 

toiminnanvapaus on vastavuoroista, joten tavoiteorientoituneen käyttäjän tulee 

varmistua myös omien Tinder-matchien tavoitteista ja prioriteeteista. Tähän teemaan 

tulen keskittymään tarkemmin seuraavassa alaluvussa, jossa käsittelen haastateltavieni 

toimintastrategioita riskien ja luottamuksen välisellä jatkumolla. 

 

 
4.2.2 Representaatioharhoista ja turvallisuusstrategioista 
 
Tinder-profiilit eivät aina välttämättä vastaa todellisuutta, mikä on myös laajalti esillä 

oleva aihe mediassa ja tutkimuskirjallisuudessa (Couch & Liamputtong, 2007; Couch 

et al. 2012; Gibbs et al. 2011; Hallam et al. 2019; Milivojevic et al. 2018; Norcie et al. 

2013; Rose & Morstyn 2013). Anonyymi ja muokattujen profiilien ympärille 

rakentunut online-ympäristö tuottaa osallistujille erilaisia representaatioharhoja, 

joiden skaala vaihtelee todellisuutta imartelevista kuvista aina valeprofiileihin saakka 

(Norcie et al. 2013). Koska jokainen käyttäjä pystyy deittisovellusprofiilissaan 

tiedostetusti esittämään itsensä imartelevassa valossa ja valikoimaan muille 

näyttämänsä kuvan itsestään, tämä herättää samanaikaisesti huolta myös toisten 

käyttäjien autenttisuuden asteesta. Representaatioharhat eivät aina uhkaa käyttäjien 
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turvallisuutta, mutta niiden seurauksena käyttäjät joutuvat punnitsemaan tarkasti omia 

investointejaan muodostuviin suhteisiin ja suojelemaan itseään sekä tunteitaan 

erilaisin turvallisuusstrategioin (Gibbs et al. 2011, 71).  

 

Haastattelemani nuoret tiedostavat Tinderin luovan representaatioharhoja ja aihe 

herätti runsaasti keskustelua jokaisen haastattelun aikana. Aineiston perusteella 

harhaanjohtavat Tinder-profiilit ja -keskustelut voidaan jakaa kahteen kategoriaan: 

Osa profiileista vaikuttaa haastateltavieni mukaan selkeästi tekaistuilta 

“feikkiprofiileilta”, jotka antavat valheellisen kuvan käyttäjästä profiilin takana. 

Profiiliin valitut kuvat ymmärretään varastetuiksi ja profiilin ei nähdä kuvastavan 

käyttäjää henkilönä. Toisen kategorian harhaanjohtavat profiilit ovat niitä, joiden 

takaa tunnistetaan oikea ihminen, muttei välttämättä realistisessa valossa. 

Haastateltavani pohtivat, että useat vastaantulevat profiilit antavat todellisuutta 

imartelevan tai epäselvän kuvan toisesta käyttäjästä, jolloin heidän tulee täydentää 

tietojaan toisesta käyttäjästä muiden keinojen avulla. (Vrt. Gibbs et al. 2011; 

Milivojevic et al. 2018.) 

 

Valeprofiillit koettiin omia ennakko-oletuksiani pienempänä uhkana, sillä 

haastateltavani kertoivat tunnistavansa suhteellisen hyvin, milloin toisen profiili 

vaikuttaa liian suppealta, epäjohdonmukaiselta tai epäilyttävältä. Jos epäselviä 

tilanteita oli haastateltavillani tullut vastaan, tyypillisesti mainittu tapa todentaa 

Tinder-matchin autenttisuus oli käyttää apuna sosiaalista mediaa. Tinder-profiiliin 

linkitetty Instagram-tili tai muiden sovellusten, kuten SnapChatin, nimimerkkien 

maininta toisen profiilitekstissä lisäsi haastateltavillani luotettavuuden kokemusta ja 

toimi heille varmistuksena toisen käyttäjän rehellisyydestä ja autenttisuudesta (vrt. 

Hsiao & Dillahunt 2017; Milivojevic et al. 2018, 191; Rose & Morstyn 2013, 6). 

Valheelliselta vaikuttavan profiilin kuvia saatettiin myös koittaa etsiä internetin 

kuvanhakutyökalujen avulla autenttisuuden todentamiseksi (vrt. Gibbs et al. 2011, 72–

73). 
 
“Varmaan ite tekee sillei et alkaa juttelemaan ja kysyy oikeenlaisia kysymyksiä, tai 
aina helposti muuten löytää sen ihmisen somesta, jos siihen on liitetty Instagram-
profiili tai niiden perusteella ettii Facebookista.” (Haastattelu 4.) 
 
“No kyl mä käyn aina stalkkaa kaikkien IG:t!” (Haastattelu 8.) 
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“Mä teen aina perusteellisen tutkimuksen ja taustatyön ennen ku mä swaippaan 
ketään oikeelle – et aina Instagram, Facebook…” (Haastattelu 6.) 
 
Sosiaalisen median tarjoama tarkempi kokonaiskuva deittisovelluksissa vastaan-

tulevista henkilöistä saattaa lisätä turvallisuudentunteen lisäksi myös käyttäjien 

mielenkiintoa. Profiilien tietoja yhdistelemällä kuva toisen käyttäjän intresseistä tai 

intohimoista saattaa muodostua selkeämmäksi kuin ainoastaan yhden profiilin kautta 

(Milivojevic et al. 2018, 192; Steeves & Regan 2014; myös Subrahmanyam et al. 

2008), minkä lisäksi toisen ulkonäöstä saa realistisemman kuvan. Sama havainto 

korostuu omassa aineistossani. Haastateltavat kokevat, että linkitetyt tilit kertovat 

profiilin takana olevasta ihmisestä enemmän ja saattavat paremmin antaa osviittaa 

esimerkiksi toisen arvoista, preferensseistä tai luonteesta:  
 
“Jos mä tapaan Tinderissä jonku kiinnostavan olosen ja uniikin tyypin, ja sit sil on 
Instagram linkattu sinne ja sil ois vaikka 100 seuraajaa, niin mä oon sillei et joo! Et 
jes, vähän spessuu! Et jos sil ois joku 32 000 niin mä oon vähän sillei et tää ei oo 
ehkä mun tyyppi ku mä en oo sillei somettajaihminen.” (Haastattelu 8.) 
 

“Somestalkkaus” on siis haastateltavillani kahdenlaisessa roolissa: sen avulla pyritään 

välttämään riskejä ja pettymyksiä, mutta sitä käytetään myös vahvistamaan omaa 

kiinnostusta mielenkiintoisia Tinder-pareja kohtaan (Meenagh 2015; Pascoe 2010). 

Deittisovelluksissa toimimisen voikin nähdä dynaamisena prosessina, jossa 

kietoutuvat yhteen sekä turvallisen että tavoitteellisen käytön strategiat sääntöineen. 

(Gibbs et al. 2011, 72–73; Milivojevic et al. 2018, 192.) Haastateltavani pohtivat 

tiedostavansa, että monesti Tinder-profiilin antama kuva toisesta käyttäjästä on turhan 

ruusuinen, eikä sen perusteella voi vielä tehdä johtopäätöksiä keskustelun 

sujuvuudesta tai kasvokkaisesta kemiasta. Nuoret arvioivatkin Tinder-pariensa 

luotettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväntahtoisuutta sekä selaillessaan profiileja, 

jutellessaan syntyneille matcheille että etsiessään heitä muista sosiaalisen median 

kanavista, jotta he voivat varmistua siitä, että toisen esitys itsestään sekä yleinen 

vaikutelma profiilin perusteella eivät poikkea merkittävästi todellisuudesta. 

(Sztompka, 1999, 23; Beldad et al. 2010, 859.) 

 

Haastateltavani kertoivat käyvänsä hyvin erimittaisia keskusteluja Tinder-matchiensa 

kanssa ennen muihin viestintäkanaviin siirtymistä tai treffeille pyytämistä (vrt. Hallam 
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et al. 2019). Keskusteluilla oli aineistoni perusteella tärkeä rooli luottamuksen 

rakentumisessa ja kiinnostuksen syntymisessä, vaikka Tinderistä saatettiin nopeasti 

siirtyä käyttämään muita viestintäsovelluksia (vrt. Hsiao & Dillahunt 2017). 

Keskusteluiden ja erilaisten interaktiivisten tekniikoiden avulla haastateltavat yrittivät 

saada kiinni esimerkiksi siitä, millä motiiveilla match on liikkeellä Tinderissä ja 

kuinka kiinnostunut hän on panostamaan ajallisesti yhden matchin kanssa 

keskustelemiseen (Gibbs et al. 2011, 89–91). Moni haastateltavistani koki sopivan 

mittaisen keskustelun kestävän yhdestä useampaan päivään, sillä etenkin samalle 

illalle kohdistuvien treffikutsujen ja spontaanien yhteystietopyyntöjen nähtiin 

heikentävän toisen käyttäjän luotettavuutta ja indikoivan lähinnä seksuaalista 

kiinnostuneisuutta: 

 
“Sit kans et jos juttelee toisen kaa säännöllisesti ja saa vähän kiinni siitä et millanen 
sen arki on, niin siin vaiheessa alkaa olee yleensä sellasta luottoo et mä voisin antaa 
puhelinnumeron. – Sit just jos joku kysyy numeroo sen perusteella et on kerran 
kysytty miten menee, niin sit mä oon sillei et ‘Ei ei, ei voi vielä’. Mä en haluu antaa 
mun numeroo kellekään sellaselle, josta mä tiiän vaan sen et se kävi eilen 
saunassa.” (Haastattelu 8.) 
 
“Mun mielestä sellanen optimaalinen keskustelu, et kuinka kauan juttelee ennen ku 
näkee toista – – et jos juttelis jonku pari päivää tai viikon niin siihen vois sit sopii 
sen tapaamisen et se ei veny liian pitkäks. Toisaalt sellanen et juttelee 2 tuntii tai et 
näkis saman päivän aikana sitä toista niin sit se ois vähän niinku ‘booty call’ -
tyyppinen, mun mielestä on.” (Haastattelu 9.) 
 
Nuorten käyttämät turvallisuusstrategiat painottuvat pitkälti toisen käyttäjän 

autenttisuuden, hyväntahtoisuuden ja todellisten motiivien todentamiseen viestittely-

vaiheessa (Corritore et al. 2003; Gibbs et al. 2011; Hsiao & Dillahunt 2017). 

Representaatioharhat vaikuttavat sekä viestittelyyn että näkemiseen, sillä käyttäjälle 

on jo muodostunut toisesta profiilin perusteella tietynlainen kuva, joka saattaa muuttaa 

muotoaan tai vahvistua viestittelyn kautta. Tyypillinen esimerkki haastateltavieni 

kohtaamasta representaatioharhasta on se, että omasta Tinder-parista on saatu 

keskusteluiden perusteella puhelias kuva, vaikka kasvotusten keskustelu koetaan 

kankeaksi:  

 
“Jos sä tapaat sen jossain Tinderissä ja (mietit) et ‘tää on ihan super tylsä tyyppi’, 
vaik se saattais livenä olla ihan tosi sujuva suustaan ja kaikkee. Ja sit taas on niitä et 
vaikuttaa et niil läppä lentää ja näin mut ne onki livenä ihan erilaisii ku on kuvitellu. 
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Se on aina vähän jännittävää, et onks se todellisuus se mitä sä saat odottaa?” 
(Haastattelu 6.) 
 
“Enemmänki mul on ollu sillei et on tullu kuva, et toinen on tosi hauska ja huumori 
ja supliikki – – ku keskusteli netissä niin vaikutti siltä et ois tietty yhteinen 
aallonpituus mut sit ku näkee, niin se on vaan sillei… mykkä (naurua), et pitää 
niinku repii kysymyksii et ‘Ooksä niinku asunu Helsingissä aina?’ ja tuntuu et mä 
oisin yks haastattelija siinä.” (Haastattelu 9.) 
 
Haastateltavani pohtivat, että kavereiden kertomat tarinat ja omat kokemukset ovat 

vaikuttaneet siihen, miten representaatioharhojen riskiin oppii suhtautumaan. 

Representaatioharhat nähdään todellisena ja väistämättömänä ongelmana, ja ne tulisi 

itse pystyä tunnistamaan, jotta tapaaminen kumppanin kanssa ei olisi pettymys tai 

aiheuttaisi nuorelle vaaraa (vrt. Milford 2015, 74). Omia odotuksia ei haluta nostaa 

liian korkealle eikä keskustelua Tinder-parin kanssa välttämättä venyttää liian pitkälle, 

mutta matchista tulisi kuitenkin saada luotettava ja miellyttävä kuva (Hallam et al. 

2019). Odotusten kasaantuminen tai treffikumppaniin pettyminen mainittiin 

haastatteluaineistossa suurimpina Tinderin aiheuttamina riskeinä representaatio-

harhoihin liittyen: 

 
“Mä oon sillei et en todellakaan (juttele) viikkoo kahta, ihmiselle jota en yhtään 
tunne. Luoda jotain virheellistä kuvaa päähän ja sit mennä kattoo et oho, klikkaaks 
yhtään.” (Haastattelu 2.) 
 
Turvallisuustrategiat toimivat siis niinä välineinä, joilla haastateltavani pyrkivät 

navigoimaan riskien ja luottamuksen välisellä jatkumolla turvallisesti ja 

tavoitteellisesti (Gibbs et al. 2011, 72–73.). Oli heidän tavoitteensa sitten tutustua 

uusiin ihmisiin ilman suurempia ennakko-odotuksia tai etsiä pitkäaikaisempaa 

kumppania, tulee heidän arvioida omien matchien luotettavuutta ja rakentaa itse 

toiminnallaan vastavuoroista luotettavuutta (Beldad et al. 2010, 859–860; Couch & 

Liamputtong, 2007; Couch et al. 2012; Mayer et al. 1995). Haastateltavani käyttävät 

eri turvallisuusstrategioita muokatessaan omaa profiiliaan, antaessaan tykkäyksiä, 

viestitellessään, antaessaan omia yhteystietojaan omalle matchille tai sopiessaan 

treffejä. Strategioiden päätarkoitus on minimoida mahdollisia riskejä ja pettymyksiä, 

joten haastateltavani käyttävät erityisesti viestitellessään paljon aikaa toisen 

hyväntahtoisuuden ja luotettavuuden arvioimiseen (Corritore et al 2003; Gibbs et al. 

2011; Hallam et al. 2019).  
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4.2.3 Alaikäisenä naisena aikuisille suunnatussa sovelluksessa 
 
Haastateltavieni ikä ja sukupuoli vaikuttavat heidän asemaansa, toiminta- 

mahdollisuuksiinsa ja heille hyödyllisimpien turvallisuustaktiikoiden valintaan 

Tinderissä. Ikä ja sukupuoli vaikuttavat muiden käyttäjien mielenkiintoon ja 

toimintaan, mutta eivät ainoastaan aseta otosryhmääni kuuluvia nuoria objektin 

asemaan. Ne toimivat lisäksi sosiaalisina resursseina, joiden avulla haastateltavillani 

on ollut toiminta- ja päätösvaltaa sovelluksen puitteissa, jopa arkielämää enemmän 

(vrt. Comunello et al. 2020; McWilliams & Barrett 2014; Rosenfeld et al. 2019). 

 

Kirjautumalla Tinderiin alaikäisenä haastateltavani ovat päässeet osaksi käyttäjä- 

kuntaa, joka tarjoaa puitteet vuorovaikuttamiselle ja oppimiselle. Ikä ja sukupuoli 

toimivat sekä niinä tekijöinä, jotka tekevät heistä haavoittuvaisemman käyttäjä-

ryhmän, että niinä sosiaalisina resursseina, jotka antavat heille toimintavaltaa 

nuoruutta ihannoivassa heterodeittailukulttuurissa (Bassani 2007; Burrows 2013; 

Kreager et al. 2014). Kun alaikäinen nuori nainen kerää Tinderissä matcheja, hän 

asettaa itsensä samanaikaisesti alttiiksi hyväksikäytön mahdollisuudelle ja muille 

negatiivisille seurauksille, että laajentaa omia toimintamahdollisuuksiaan (Gibbs et al. 

2011). Parhaimmillaan nuori voi mobilisoida omia resurssejaan, kuten asemaansa 

nuorena naisena ja jo oppimiaan sosiaalisia taitoja, saavuttaakseen tavoittelemansa ja 

kerätäkseen sovelluksen käytön avulla lisää sosiaalista pääomaa (Ahn 2012; Bassani 

2007; Côté 2007; Holland 2007; Kavanaugh et al. 2005). Toisaalta riskinä on, että 

nuoren heikkoa tietotasoa ja kypsymättömyyttä käytetään hyväksi. 

 

Ikä ei välttämättä korreloi siihen liitettyjen ominaisuuksien, kuten kypsyyden kanssa 

(Aapola 1999; Salonen 2005). Alaikäisenä Tinderiin kirjautuminen ei myöskään 

välttämättä tarkoita, että nuoren ja hänen Tinder-matchinsa välillä olisi suurta ikäeroa. 

Kypsyys ja konkreettinen ikäero omiin kumppaneihin olivat kuitenkin niitä 

alaikäisyyteen liittyviä tekijöitä, joita omat haastateltavani pohtivat eniten 

haastatteluiden aikana. Alaikäisenä pienikin ikäero “tuntuu 20 vuodelta” (Haastattelu 

1), sillä oma elämäntilanne saattaa olla matchiin verrattuna vielä hyvin erilainen. 

Sopivana ikäerona pidettiin alaikäisenä tyypillisesti muutamaa vuotta ja moni 

haastateltavistani oli preferoinut suunnilleen samanikäisiä kumppaneita. 

Haastateltavani pohtivat, että kronologista ikää merkityksellisempiä ovat kuitenkin 
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oma kypsyys ja elämänkokemus, jotka ovat jokaisella nuorella erilaisia. Moni myös 

pohti ääneen, että täysi-ikäisenäkään jotkut nuoret eivät välttämättä ole tarpeeksi 

kypsiä esimerkiksi muodostamaan seksuaalisia suhteita, eli ikä ei aina kulje käsi 

kädessä kokemushistorian kanssa:  

 

“Mä koen et iällä ei oo niinkään välii suhteessa vaan et teeksä niinku muut sanoo, sä 
voit olla vaikka 40 ja sä teet silti sillei miten muut sanoo, niinku alistut siihen. Mut 
eniten sillei et ku sä oot nuori ja kokematon, sitä mä pidän huonompana.” 
(Haastattelu 2.) 
 

Omia haastateltaviani huoletti erityisesti se, miten vanhemmat kumppanit saattavat 

vedättää nuorempiaan tai käyttää heitä hyväkseen emotionaalisesti, fyysisesti ja 

henkisesti (vrt. Bailey 2015; Shade 2010). Haavoittuvaisimmillaan nuoret nähtiin 

niissä tilanteissa, joissa he ovat erityisesti ensimmäisiä kertoja elämässään ihastuneet 

kunnolla kumppaniin. Haastateltavani pohtivat, että suhteen vanhemmalla osapuolella 

on näissä tilanteissa usein enemmän taitoja hyödyntää tilannetta mielensä mukaan, 

jolloin riskinä on tulla johdetuksi harhaan tai saada sydänsuruja. Erityisesti 

seksuaalisuuden saralla vanhempien kumppanien parempi tietotaso nähtiin 

riskitekijänä, vaikka myös kokemattomien tyttöjen nähtiin voivan olla tietoisia omasta 

seksuaalisuudestaan:  

 

“Jos on nuori tyttö ja neitsyt, niin se voi kuitenkin hyvin paljon tietää omasta 
seksuaalisuudestaan, muttei kumminkaan sitä toisen ihmisen kanssa koettua – – ehkä 
tolta näkökulmalta tulee se hyväkskäyttöajatus kun toinen ei tiedä siitä, et jos miettii 
et on 16-vuotias kokematon tyttö joka tapaa kolmekymppisen niin kyl siin heti tulee 
sellanen et se ei tiiä kaikkee, sen niinku tietotasoo hyväkskäytetään siinä.” 
(Haastattelu 9.) 
 

Tämä näkemys ikäeron mukanaan tuomasta valta-asetelmasta ja hyväksikäytön 

riskistä oli läsnä erityisesti niissä osissa haastatteluja, jolloin haastateltavani pohtivat 

Tinderin ikärajapolitiikkaa. Jonkinlaista ikärajaa kannatettiin lähes poikkeuksetta, 

sillä monia haastateltaviani huoletti heitä itseään nuorempien tyttöjen asema 

käyttäjinä. Riskitekijöiksi nostettiin nuorempien tyttöjen heikko tietotaso ja 

itsetuntemus sekä tottumattomuus Tinderissä vastaan tuleviin negatiivisiin tai 

hankaliin kokemuksiin (vrt. Milford 2015, 70–71). Nuorempien käyttäjien pelättiin 
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jäävän jumiin mahdollisiin epämieluisiin tilanteisiin, jos heillä ei ole tarpeeksi 

osaamista suojella itseään ja omia rajojaan: 

 

EH: Mitä sä oot mieltä tosta 18 vuoden ikärajasta? 
H7: No siis mun mielestä se on ihan hyvä, koska siis se vois olla jopa 20, koska 
sieltä just tulee niitä ihme hörhöjä välillä. Toisaalta 18 kun minäkin olin sillon niiiin 
aikuinen, niin kyl mä sillei ymmärrän et täysikänen. Mut on se vähän riskimeininkii 
sitte, jos miettii et sielt tulee vähän outoo porukkaa vastaan ja kuitenki nuori, niin 
helpompi sit kietoo pikkusormen ympärille ja jäädä jumiin. 
 

Aineistoni perusteella haastateltavani ovat pohtineet omaa kypsyyttään, Tinder- 

matchiensa kypsyyttä sekä ikäeron mukanaan tuomaa valtadynamiikkaa läpi käyttö- 

historiansa. Ikäeron ja kokemuseron mukanaan tuomien mahdollisten riskitekijöiden 

tiedostaminen on alkanut heillä jo siitä pisteestä, kun oman profiilin ikäasetusten 

yläraja on alaikäisenä asetettu sovellukseen suhteellisen matalaksi. Näen Tinderin 

ikäasetukset haastateltavillani työkaluna, jonka avulla ja jonka puitteissa he pyrkivät 

löytämään mieleistään seuraa riskejä vältellen (Chambers 2013, 140). Ikärajan 

asettaminen on nuorille aktiivista toimintaa, jolla he myös sulkevat ulos ehdotettujen 

matchien joukosta ne profiilit, jotka jäävät ikärajan ylä- tai alapuolelle (vrt. Hsiao & 

Dillahunt 2017). Rajanveto tuo tätä kautta nuorille naisille toimijuutta, sillä he voivat 

omalla toiminnallaan ohittaa ne kumppaniehdokkaat, joita he pitävät itselleen 

esimerkiksi liian vanhoina (Chambers 2013, 58).  

 

On hyvä tiedostaa, että ikäasetukset piirtävät näkyviin nuorten itse asettamat rajat, 

joiden sisällä he päättävät toimia valitsemallaan tavalla ja lähestyä omasta mielestään 

kiinnostavia profiileja. Ikäasetusten rajaaminen esimerkiksi 18–26-vuotiaisiin 

käyttäjiin ei välttämättä kerro preferensseistä tutustua juuri esimerkiksi 26-vuotiaisiin 

kumppaneihin, vaan antaa tutkailulle ja itseä vanhempien käyttäjien profiilien 

selaamiselle mahdollisuuden. Arvioimalla omien matchiensa kypsyyttä ja 

elämäntilannetta haastateltavani ovat pystyneet arvioimaan, voisiko suhde olla tasa-

arvoinen muutamien vuosien ikäerosta huolimatta. Toiminnan voidaan nähdä 

kuvastavan vastuurationaalista mentaliteettia (Chambers 2013, 141; Näre 1992), sillä 

haastateltavani pyrkivät minimoimaan mahdollisten riskitilanteiden määrän, 

välttämään pettymyksiä ja sydänsuruja sekä pyrkimään kohti tavoitteitaan. 
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Riskien ohittaminen deittisovelluskontekstissa on näkökulma, jota ei olla juurikaan 

tutkittu edes aikuisten parissa. Tutkimuskirjallisuus on keskittynyt edellisessä 

analyysiluvussa esittelemiini teemoihin, kuten riskitekijöiden tunnistamiseen eri 

strategioiden avulla (mm. Chambers 2013; Gibbs et al. 2011; Milivojevic et al. 2018) 

tai riskien ja luottamuksen väliseen suhteeseen (Beldad et al. 2010), mutta erityisesti 

nuorten naisten toimintaan kohdistuvat sukupuolittuneet riskit nähdään silti 

väistämättömänä osatekijänä sovellusten fasilitoimassa heterodeittailukulttuurissa 

(Vrt. Milford 2015). Ajatus siitä että muodostunut match on nuorelle naiselle aina 

potentiaalinen riski jättää huomioimatta sen, miten eri tavoilla ja tarkoilla kriteereillä 

he ylipäätään valikoivat kumppaneita sovelluksessa. Vaikka nuori toimisi vastuu- 

rationaalisesti, tunnistaisi riskitekijöitä, ohittaisi valtaosan tarjotuista kumppaneista ja 

pitäisi kiinni omista rajoistaan, saatetaan hänen toimintansa silti arvioida riskialttiiksi, 

jos jotain ikävää tapahtuisi (Milford 2015, 74; Saarikoski 2012, 204).  

 

Aineistoni perusteella nuoret naiset ohittavat suuren määrän vastaantulevista 

profiileista ja jäädyttävät keskustelun pienellä kynnyksellä sellaisten matchien kanssa, 

jotka eivät herätä heidän luottamustaan tai vastaa heidän odotuksiaan. Toisin kuin 

esimerkiksi baarikontekstissa, sovelluksen avulla nuorten naisten on helppo ohittaa 

epämiellyttäviksi koetut henkilöt ilman ulkoisia uhkatekijöitä, kuten fyysistä 

seksuaalista häirintää, ahdistelua tai seuratuksi tulemista (vrt. Rosenfeld 2018; 

Rosenfeld et al. 2019). Vaikka Tinder-parin kanssa olisi jutellut pitkään, toisen 

profiilin pystyy poistamaan kontakteista muutamalla klikkauksella, jonka jälkeen tältä 

ei voi enää vastaanottaa viestejä eikä oma profiili ole enää toiselle näkyvissä. Toiminto 

mahdollistaa myös sen, että Tinderissä voi omassa rauhassa tutkailla omia 

preferenssejään ja päättää suostumuksestaan vasta keskustelun aikana (LeFebvre 

2018). Näenkin, että ikähaarukan asettaminen, valikoiva selailu ja vapaus poistaa 

epäilyttävä match omista kontakteista vähentävät mahdollisten riskitilanteiden 

syntymistä ja tukevat haastateltavieni aktiivista toimijuutta.  

 

“Esimerkiks viime kerralla ku mä oon käyttäny Tinderii niin sillon mä kans mietin 
sitä mahdollisuutta heilastelusta tai yhen illan jutuista ja mä vaan swaippailin 
menemään. Mä muistan et siel oli yks tyyppi joka laitto mulle viestii sillei et hän ois 
selkeesti halunnu vaan panoseuraa, mut sit mä muistan et sen viesti oli jotenki niin 
mauton, et mulle tuli sellanen ‘ei, et ei, ei käy’, et ku mä en ole kuka tahansa, mä en 
ole kävelevä reikä.” (Haastattelu 2.) 
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Ikäeron problematiikan ja riittävän kypsyyden lisäksi haastateltavani pohtivat 

sukupuolensa vaikutusta omaan toimintaansa ja heihin kohdistuviin odotuksiin. 

Ylläoleva sitaatti kuvastaa hyvin sitä, että haastateltavani haluavat itse vaikuttaa siihen 

millaisina naisina heidät nähdään ja heitä kohdellaan (Bosch 2011; Comunello et al. 

2020). Oman matchin motiiveja punnitaan tarkkaan suhteessa omaan kuvaan itsestä ja 

yksittäinenkin viesti saattaa viedä jo rakennettua luottamusta. Koska Tinder tarjoaa 

valtavan määrän toisten käyttäjien profiileita nähtäväksi, ei huonoon ehdotukseen 

tarvitse tyytyä, vaan sovelluksen puitteissa voi etsiä itselleen sopivampaa kumppania. 

Valinnanvara ja mahdollisuuksien kirjo kasvattavat nuorten naisten toimijuutta, 

jolloin heidän on helpompi pitää kiinni omista rajoistaan (vrt. Chambers 2013, 58).  

 

Tyttöjen ja nuorten naisten deittailuun ja seksuaaliseen aktiivisuuteen parisuhteiden 

ulkopuolella on liittynyt erityisesti aiemmin käsitys seksuaalisuudesta tyttöjen 

mainetta uhkaavana elementtinä (Aaltonen 2011; Näre 1992; Saarikoski 2012). 

Parisuhteen ulkopuolinen seksuaalinen aktiivisuus on ollut tytöille riski, sillä 

sosiokulttuurisia normeja kyseenalaistavan toiminnan sanktio on kohdistunut heidän 

maineeseensa esimerkiksi huorittelun ja leimaamisen kautta (Aaltonen 2011, 269–

270; Kontula 1991, 1; Näre 1992, 29–30; Saarikoski 2012, 20–21). Vaikka 

haastateltavani kuvailivat yleisen ilmapiirin muuttuneen sallivammaksi naisten 

seksuaalista aktiivisuutta ja erilaisia suhdemuotoja kohtaan (vrt. Diamond et al. 1999; 

Saarikoski 2012, 100–101), naisen roolin koetaan silti olevan joissain asioissa miehen 

roolia kapeampi. Seksuaalinen aktiivisuus puhututti erityisesti niissä osissa 

haastattelutilanteita, joissa siitä keskusteltiin parisuhdekontekstin ulkopuolella. Ennen 

kaikkea haastateltaviani harmittaa asetelman epätasa-arvoisuus: 

 

“Onks siin se paha asia et on useempi kumppani vai se et on harrastanu monta 
kertaa seksiä vai mikä siinä on? Et jos on saman kumppanin kaa niin harrastaa 
vuodessa 300 kertaa seksiä, mut jos on sinkku ja harrastaa 20 kertaa mut eri 
ihmisten kaa, niin mitä?! – – Naisten kaa on usein ok et on ollu useita kumppaneita 
mut mieskumppanit on aina vähän niinku yks naula arkkuun niin sanotusti. Mulle on 
ehkä tullu vähän sellanen pienimuotonen fiksaatio et ei nyt voi, ihan sen numeron 
takii. – – Ärsyttää jotenki et sinkkunakin sun pitäis olla jossain selibaatissa ettet sä 
sais sitä leimaa – – Et alkaa hirveen paljon enemmän punnitsee sitä ku et ois mies, 
naiset ei vaan saa samalla tavalla juhlistaa seksuaalisuutta ku miehet. On ehkä 
vapautunu, mut ei samalla tavalla ku miehet.” (Haastattelu 9.) 
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Seksuaalisen toiminnan heikentävä vaikutus maineeseen nähdään siis edelleen 

kehyksenä, jota vasten omat haastateltavani pohtivat toimintamahdollisuuksiaan 

nuorina naisina tinderöityneessä deittailukulttuurissa. Vaikka Tinder tuo käyttäjilleen 

yksityisyyttä puhua monille kumppaneille samanaikaisesti ja suojelee heitä 

ulkopuolisten kommenteilta ja arvioilta, vaikuttavat käsitykset naiselle sopivasta 

seksuaalisesta aktiivisuudesta myös haastateltavieni toimintaan (vrt. Aaltonen 2011, 

272–276; Saarikoski 2012, 148–150 & 191–194). Maine vaikuttaa sisäistettynä 

käsityksenä ja saa pohtimaan oman toiminnan sopivuutta (Honkatukia 1998), vaikka 

tuomitsemista ei tulisikaan ulkoapäin. Moni haastateltavistani pohti ääneen, etteivät 

he etsi “yhden yön juttuja”, vaikka he eivät näe mitään pahaa siinä jos muut nuoret 

naiset toimisivat näin. Reflektoinnin voi nähdä katsontatavasta riiippuen erottautu-

misena “toisin” käyttäytyvistä naisista (vrt. Oinas 2001, 75; Saarikoski 2012, 100–

103), omien motiivien ja aikeiden romantisointina haastattelutilanteessa (vrt. Aaltonen 

& Högbacka 2015; Hoikkala 1989, 18–20; Saarikoski 2012, 56–61) tai osoituksena 

nuorten naisten seksuaalisen aktiivisuuden osittaisesta vapautumisesta sekä 

keskinäisen solidaarisuuden kasvusta (Chambers 2013, 47-50; Saarikoski 2012, 100–

103). 

 

Vaikka haastateltavani eivät kertoneet etsivänsä Tinderistä täysi-ikäisenä erityisesti 

seksiseuraa vaan ennemmin tai pelkästään kaikkea muuta, useampi pohti yleisen 

asenneilmapiirin myös vaikuttavan omaan päätöksentekoon sitä rajoittavasti. En 

kysynyt haastateltaviltani heidän ensimmäisistä seksuaalisista kokemuksistaan, 

yleisestä kokemushistoriastaan tai seksin roolista osana parisuhteita, mutta uskaltaisin 

vetää johtopäätöksen, että yli 16-vuotiaana solmittuihin parisuhteisiin sisältyy 

mahdollisesti myös seksiä (vrt. Väestöliitto 2015; Manning et al 2006, 460). Oikeus 

seksuaaliseen toimijuuteen ja toisaalta omien rajojen kunnioittamiseen oli siis 

reflektoinnin aiheena erityisesti silloin, kun seksiä on parisuhteen ulkopuolella. Tämä 

saa pohtimaan, onko yleisestä parisuhdenormien murroksesta huolimatta täysi-

ikäisyyden kynnyksellä olevilla nuorilla naisilla seksuaalista toimijuutta edelleen 

enemmän vakituisten parisuhteiden tai niihin rinnastettavissa olevien suhteiden sisällä 

(vrt. Aapola 1999; Holland et al. 1998; Kaskisaari 1998; Laukkanen 2006; Saarikoski 

2012). 
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Siinä missä mainetta edelleen pohditaan haastatteluaineistossani kumppaneiden 

lukumäärään tai yhden illan juttuihin vaikuttavana tekijänä, sen vaikutusta aloitteiden 

tekemiseen ei enää reflektoida (vrt. Holland et al. 1998; Saarikoski 2012). Sen sijaan 

passiivisen ja miehen aloitetta odottavan naisen roolia haluttiin aineistoni perusteella 

kyseenalaistaa. Moni haastateltavistani kertoi tekevänsä tietoisesti esimerkiksi omia 

kavereita enemmän aloitteita Tinderissä. Aloitteellisuutta perusteltiin omien halujen 

ja intressien kuuntelemisella sekä yhdenvertaisella osallistumisvastuulla keskuste-

luiden aloittamiseen ja ylläpitämiseen (vrt. Chambers 2013). Lisäksi moni haastatelta-

vistani kommentoi haluavansa tietoisesti muuttaa normeja ja naisiin kohdistuvia, usein 

vanhanaikaisiksikin koettuja odotuksia: 

 

“Me just juteltiin muutaman tyttökaverin kanssa ja he oli tosi ihmeissään siitä, et mä 
tosi usein aloitan sen keskustelun, koska heidän mielestään naisen ei kuulu aloittaa 
keskustelua. Sit mulle tuli fiilis et hirveen vanhanaikaista, et mitä ihmettä, miksen mä 
vois alottaa niitä keskusteluja? Et mä haluun olla ihan samalla tasolla niiden kaa, et 
ei se oo niin et ne vie sitä suhdetta eteenpäin, et samalla tavalla se on molempien 
vastuulla.” (Haastattelu 1.) 
 

Oikeus aktiiviseen parinvalintaan, omien kriteereiden mukaiseen kumppanihakuun ja 

tasapuoliseen aloitteen tekemiseen vahvistaa nuorten naisten toimijuutta Tinderissä 

(Chambers 2013, 58). Aloitteet eivät kohdistu vain miespuolisiin käyttäjiin, vaan moni 

haastateltavistani oli selaillut Tinderissä myös naispuolisten käyttäjien profiileja. 

Toisten naiskäyttäjien kanssa ei välttämättä oltu keskusteltu ja vain harva oli käynyt 

treffeillä toisten naiskäyttäjien kanssa, mutta moni koki uteliaisuutta toisten naisten 

profiileja kohtaan. Osa haastateltavistani koki lähinnä tutkailleensa Tinderin 

mahdollistamaa tarjontaa myös naispuolisten käyttäjien suhteen, osa taas kertoi 

pohtineensa omaa seksuaalista suuntautumistaan ja intressejään selailun avulla. 

Mielenkiinnon kohteiden joukkoa ei haluttu rajoittaa vain miehiin, vaan useampi 

haastateltavistani halusi vaalia vapauttaan olla kiinnostunut myös naisista ja tutustua 

uusiin ihmisiin sukupuolesta riippumatta (vrt. Lincoln 2012, 192; Robards 2010). 

Tinderiä ei tulisikaan tarkastella ympäristönä heteronormatiivisten linssien läpi, vaan 

tulevan tutkimuksen tulisi vielä laajemmin avata sovelluksen fasilitoiman toiminnan 

ja sitä ohjaavien motiivien koko kirjoa.  
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Ikää ja sukupuolta on mielestäni syytä miettiä vielä halujen ja preferenssien kautta, 

jotka usein puuttuvat nuorten naisten seksuaalista toimintaa kuvailevasta diskurssista 

(Holland et al. 1998; Saarikoski 2012; Welles 2005). Tinderin 18 vuoden ikäraja 

käytännössä problematisoi alaikäisten nuorten naisten halun ja kiinnostuksen, joka 

kohdistuu täysi-ikäisiin käyttäjiin, jos tutustuminen tapahtuu sovelluksen avulla. Yhtä 

selkeitä rajoja ei ole deittisovellusten ulkopuolella ja heterosuhteissa mies on edelleen 

tyypillisesti naista hieman vanhempi (Burrows 2013). Vaikka oma haastattelu-

aineistoni on pieni, oli merkittävää tehdä havainto siitä että moni haastateltavistani oli 

nostanut etsimiensä Tinder-parien yläikärajaa useilla vuosilla täytettyään 18 vuotta. 

Ikärajan nostoa perusteltiin muun muassa siten, että kumppaneilta kaipaa kypsyyttä, 

persoonallisuutta ja perspektiiviä, joita heillä todennäköisesti on hieman vanhempana. 

Moni koki myös, että omanikäiset kumppanit saattavat suhtautua omaan ulkonäköön 

pinnallisemmin kuin hieman vanhemmat kumppanit. Toiset kertovat aina 

ihastuneensa hieman itseään vanhempiin treffikumppaneihin: 

 

“Kyl tohon ikään liittyen on siin on sellanen itsetietosuus mikä mulla vieläkin on, ku 
mä oon just lähinnä vähän vanhempii tapaillu. Ku vertaa johonki kolmekymppiseen 
niin kyl siin on ikäeroo, mut jotenki ite ehk tulee helpommin juttuun vähän 
vanhempien kaa ku kakskymppisten miesten kaa, ku emmä tiiä mitä yhteistä meillä 
ois – – niin kyl siin tulee tavallaan sellanen itsetietosuus et okei mä oon aika nuori, 
et ei toi varmaan haluu must mitään muuta… et kyl sitä ikää miettii sillei 
rakenteena.” (Haastattelu 9). 
 
“Sillon nuorempana mä ajattelin että mun ikäset saattaa ehkä säikähtää eikä osaa 
arvostaa mun persoonallisuutta. Ne on ehkä pinnallisempia ja etsii itseään, vähän 
sillei epävarmoja.” (Haastattelu 2.) 
 

“Kadonneen halun diskurssi” (Fine 1988, sit. Welles 2005) on muuttunut viime 

vuosikymmeninä diskurssiin, joka näkee naisen seksuaalisena toimijana haluineen ja 

tarpeineen (Näre et al. 2012; Saarikoski 2012), mutta halun kohdetta ei useinkaan 

kuvata puhuttaessa heteroseksuaalisista naisista (Salonen 2005; Ussher 2005). Onkin 

mielenkiintoista pohtia, onko nuorten naisten seksuaaliseen kypsymiseen ja halujen 

“aikuistumiseen” olemassa myös jonkinlainen sosiaalinen ikäraja, jota aiemmin omat 

halut tulee voimakkaammin muokata vastaamaan yhteiskunnan odotuksia. Vaikka 

nuori nainen toimisi vastuurationaalisesti, pyrkisi välttämään toiminnastaan 

aiheutuvia riskejä ja tiedostaisi muutamaa vuotta suuremman ikäeron tuoman 
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valtadynamiikan, tulisiko hänen tästä huolimatta suunnata myös kiinnostuksensa ja 

halunsa omanikäisiin kumppaneihin ennen täysi-ikäisyyttä? Perustellaan halujen ja 

tätä kautta toiminnan rajaamista sitten tyttöjen turvallisuudella, kasvurauhalla, 

riittämättömällä kypsyydellä, alaikäisyydellä tai puutteellisella tietotaidolla, tulisi 

huomiota kiinnittää siihen, kuinka sukupuolittuneisiin käsityksiin rajoitukset nojaavat 

(Milford 2015, 69 & 72–75; vrt. Salonen 2005). 
 
 
 
4.2.4 Opitut taidot ja kokemukset osana aikuistumista 
 
 
“En mä ois välttämättä näin viisas itsestäni ilman Tinderii, se on paljon opettanu – – 
Mut kyl mä aika pitkälle oon nähny sen maailman, et emmä ihan hetkeen opi sielt kyl 
enää mitään uutta itestäni.” (Haastattelu 9.) 
 
Tinderin käyttö alaikäisenä on ollut kaikille haastateltavilleni opettavaista toimintaa ja 

monet heistä kuvailivat sen kerryttäneen valtavasti uusia kokemuksia. Koska kaikki 

haastateltavani olivat haastatteluhetkellä täysi-ikäisiä, he pystyivät myös reflek-

toimaan oppimisprosessiaan käytön aloittamisesta haastatteluhetkeen asti. Tinderin 

käytön kerrotaan laajentaneen omia sosiaalisia verkostoja, mahdollistaneen uusien 

asioiden kokeilemisen treffeillä ja toimineen väylänä tutustua hyvin erilaisiin ihmisiin, 

joten sovelluksen fasilitoiman toiminnan voi nähdä muodostaneen haastateltavillani 

silloittavaa sosiaalista pääomaa (Ahn 2012; Bassani 2007; Holland 2007, 17; Hsiao & 

Dillahunt 2017; Kavanaugh et al. 2005, 120–129; Phua et al. 2017, 116). 

Haastateltavani ovat pystyneet hyödyntämään myös Tinderin kautta muodostuneita 

piileviä suhteita, sillä jo matchien muodostuminen on vahvistanut heidän käsityksiään 

Tinderissä toimivista strategioista, toiminut omaan profiiliin kohdistuvana palautteena 

ja parhaimmillaan kohottanut heidän itsetuntoaan (vrt. Haythornthwaite 2005). 

Mahdollisuuksien kirjo on vahvistanut myös haastateltavieni toimijuutta, sillä sen 

ansiosta heillä on ollut enemmän valinnanvaraa seurata omia preferenssejään ja 

suojella omia rajojaan (Chambers 2013, 58; Hobbs et al. 2016, 281; Ojala et al. 2009). 

 

Monilla haastateltavistani oli samanlaisia kokemuksia omien preferenssien 

tarkentumisesta tai omien odotusten muuttumisesta. Valtaosa kertoo laskeneensa 

odotuksiaan löytää Tinderin avulla kumppania, mutta toisaalta myös laajentaneensa 
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omia hakukriteereitään (vrt. Chambers 2013, 140–141). Toiminnan voi nähdä 

heijastelevan laskelmoitua suhtautumista deittailuun, jonka avulla ei pyritä sokeasti 

etsimään yhtä ja oikeaa kumppania vaan ennemmin analysoimaan vuorovaikutus-

suhteen tuomaa potentiaalista lisäarvoa omaan elämään (emt. 141). Usein käyttöä 

alaikäisenä kuvailtiin pinnallisemmaksi ja tietyn tyyppisten henkilöiden etsimiseksi, 

kun taas haastatteluhetkellä moni koki antavansa useamman tyyppisille Tinder- 

pareille mahdollisuuden tehdä vaikutuksen: 

 

“Ehkä kavereiden kautta muuttuu se, et mistä ite tykkää ja sit sitä kautta jos vaikka 
selaa Tinderii niin myös sit näkee ihan sillei uusin silmin ne. Näkee ehk uudella 
tavalla potentiaalia sellasis tyypeis, joit ehkä ois ennen laittanu vasemmalle.” 
(Haastattelu 6.) 
 

Verrattuna Tinderin käyttöön alaikäisenä, haastateltavani kuvailivat arvostavansa 

täysi-ikäisenä aiempaa enemmän Tinder-matchiensa persoonallisuutta ja aitoutta sekä 

suhtautuvansa “kypsemmin” parinvalintaan. Monen maku on Tinderin selailun ja 

treffeillä käymisen avulla tarkentunut, minkä voi nähdä merkkinä syventyneestä 

itsetuntemuksesta (Bassani 2007; Kavanaugh et al. 2005). Useampi kertoi myös 

oppineensa arvostamaan aikuisten matchien tasapainoisuutta ja elämänhallintaa, sekä 

aikuiselämän kiinteiksi miellettyjä peruspilareita, kuten kohtuullista päihteiden 

käyttöä, työllisyyttä tai omaa asuntoa (vrt. Blatterer 2007): 

 

“Mä olin tos (aiemmassa) suhteessa vähän sellanen teiniäiti välillä, kävin töissä ja 
koulussa ja tulin kotiin, niin poikaystävä pelaa koneella, et ei oo tiskannu, ei pessy 
pyykkii – – et kyl se tuntuu paremmalta vaihtoehdolta et on työ ja on käyty koulut ja 
hän asuu yksin, et kyl se tuntuu sillei erilaiselta, ottaa vastuuta ja osaa maksaa 
laskuja (naurua).” (Haastattelu 7.) 
 

Omien preferenssien samanaikainen tarkentuminen ja laajentuminen saattavat 

vaikuttaa keskenään ristiriitaisilta tuloksilta, mutta näen molempien liittyvän kiinteästi 

nuorten naisten itsetuntemuksen syvenemiseen, arvojen selkeytymiseen ja tätä kautta 

sosiaalisen pääoman muodostumiseen (vrt. Chambers 2013, 141; Edwards et al. 2006; 

Kavanaugh et al. 2005; Putnam 2000; Raffo & Reeves 2000). Käyttökokemus on 

opettanut heitä arvioimaan vastaantulevia profiileja hienovaraisemmin suhteessa 

omiin preferensseihinsä ja tulkitsemaan toisten esitystä itsestään tietoisempana 

yleisistä representaatioharhoista (Gibbs et al. 2011). Syventynyt tuntemus Tinderin 
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tarjonnasta on auttanut haastateltaviani arvioimaan myös sitä, miten keskustelut eri 

henkilöiden kanssa voivat tuoda omaan arkeen uutta, lisätä kiinnostusta erilaisuutta 

kohtaan ja antaa arvokasta kokemusta, vaikka juttelu ei etenisikään tapaamiseen asti 

(vrt. Bassani 2007; Kavanaugh et al. 2005, 129; Phua et al. 2017, 115–116). Jokaista 

muodostunutta matchia ei katsota saman linssin läpi tai nähdä potentiaalisena 

seurustelukumppanina, vaan nuorten naisten jo omaksumat taidot auttavat heitä 

arvioimaan eri matchien kanssa käytyjä keskusteluja ja treffejä tilannekohtaisemmin 

(vrt. Chambers 2013, 141):  

 
“Siellä on sillei helppo tutustuu just ilman paineita ehkä, sä voit ottaa selvää vähän 
eri kulttuurisista ihmisistä ja eri sukupuolta olevista ihmisistä ilman et teidän tarvii 
tavata ja alkaa seurustelee. Et siel voi sillei kevyesti tutustuu ja rikkoo muureja ja 
ennakko-odotuksia, olla kiinnostunu – – Et se ei oo sellasta et ku käydään yksillä 
treffeillä et te ootte sielunkumppanit ja te ootte ikuisesti yhessä, vaan et sä voit käydä 
samalla viikolla ulkona viiden eri ihmisen kaa ja se on ok.” (Haastattelu 8.) 
 

Toistuva havainto läpi aineiston on, että Tinderistä on tullut täysi-ikäistymisen jälkeen 

yhä vahvemmin väline ja yhä vähemmän “oljenkorsi” tavata uusia ihmisiä. Täysi-

ikäistyttyään haastateltavani ovat ylittäneet sovelluksen institutionaalisen 18 vuoden 

ikärajan, jonka jälkeen heistä tulee osa aikuisten käyttäjäryhmää (vrt. Aapola 1999). 

Täysi-ikäistyminen lisää oleellisesti heidän toimivaltaansa myös muilla elämän osa-

alueilla, mutta erityisesti Tinder-kontekstissa heistä tulee täysivaltaisia osallistujia ja 

toimijoita. Tämä on toisaalta muuttanut haastateltavieni suhtautumista sovellukseen. 

Alaikäisenä Tinder on tarjonnut arkielämää useammin mahdollisuuksia tavata uusia 

ihmisiä, kun taas täysi-ikäistyessä siitä on monille haastateltavilleni tullut 

itsestäänselvyys, jonka ulkopuoliset kanavat tavata uusia ihmisiä herättävät aiempaa 

suurempaa mielenkiintoa. 

 

Tinderin ymmärretään käyttövuosien jälkeen fasilitoivan vain rajallista osaa 

mahdollisista syntyvistä suhteista. Osallisuus Tinderissä on synnyttänyt ymmärrystä 

sen luomista rakenteista ja rajoituksista (Ahn 2012; Bassani 2007; Kavanaugh et al. 

2005), jonka turvin tinderöitynyttä deittailukulttuuria halutaan myös tietoisesti 

kyseenalaistaa. Moni haastateltavistani pohti, että deittailusta on tullut teknologisen 

kehityksen myötä erilaista ja deittailua olisi hauska päästä kokeilemaan esimerkiksi 

80-luvulla, kun ihmiset tapasivat toisiaan “oikeassa elämässä”. Kasvotusten muodos-
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tunut suhde saattaa myös tuottaa hyvin erilaisen, muille kerrottavan tarinan 

kohtaamisesta, mikä tekee suhteesta uniikimman ja autenttisemmaksi koetun 

tinderöityneessä deittailukulttuurissa: 

 

“Mä kannatan vanhanaikaisuutta, se on kiehtovampaa kun se tapahtuu sillä tavalla. 
Et ku sä oot vaik jossain porukassa tai jossain baarissa törmäät ihmiseen – – te 
näätte toisenne ja teil alkaa skulaa, niin onhan se ihan eri asia tällei kasvotusten – – 
Ihmiset haluu myös jotain spesiaalia, kaikki haluu spesiaalia, et sä haluu et sun 
elämä on sitä samaa tylsää niinku kaikkien muiden, sä haluut kertoo kaikille muille 
sitä kivaa tarinaa.” (Haastattelu 8.) 
 

Tinderin roolin kyseenalaistaminen ja käyttöön turtuminen näyttäytyvät esimerkkeinä 

siitä, että käsitys ihmissuhteiden syntymisen dynamiikasta on haastateltavillani 

laajentunut. Vaikka Tinder ei ole opettanut tätä, on se tarjonnut puitteet niiden 

kokemusten keräämiselle, jotka ovat muokanneet haastateltavieni käsityksiä 

deittailusta (vrt. Bassani 2007). Sovelluksen koettu pinnallisuus tai käyttöliittymän 

yhdenmukaistava vaikutus keskusteluihin tiedostetaan vanhempana paremmin, jolloin 

omia intressejä on helpompi peilata suhteessa sovelluksen tarjoamiin vaihtoehtoihin. 

Haastateltavani ovat käytön myötä oppineet ymmärtämään Tinderissä toimimisen 

dynamiikkaa ja heillä on kokemuksen turvin enemmän tietotaitoa valita toisin tai 

rikkoa ulkoapäin tulevia normeja (vrt. Kavanaugh et al. 2005; Raffo & Reeves 2000). 

Tällä tarkoitan esimerkiksi sukupuolen representoimista omassa profiilissa (Hobbs et 

al. 2016; Nayak & Kehily 2006; Milford 2015), aloitteen tekemistä naisena toisten 

odotuksista huolimatta tai tietoista päätöstä arvioida muiden Tinder-profiileja 

vähemmän pinnallisesti (Chambers 2013, 58). Valinta tehdä toisin koskettaa myös 

esimerkiksi parisuhdenormatiivisuutta tai sosiaalisia ikärajoja (Aapola 1999). 

 

Näen Tinderin käytön kerryttäneen haastateltavieni sosiaalista pääomaa käyttövuosien 

aikana, sillä he ovat kartuttaneet taitojaan, saaneet uusia kokemuksia ja kehittäneet 

itsetuntemustaan toiminnan ja toistojen avulla (Bassani 2007; Kavanaugh et al. 2005, 

129; Phua et al. 2017). Tinderin käyttö nivoutuu haastattelemillani nuorilla osaksi 

muuta oppimista, kasvamista ja aikuistumista, jotka ovat käynnissä olevia prosesseja 

läpi nuoruuden myös täysi-ikäistymisen jälkeen (Blatterer 2007; Furlong et al. 2011). 

Kokemuksen myötä haastateltavani pohtivat olevansa tietoisempia omista 

preferensseistään (LeFebvre 2018), mutta myös taitavampia pyrkimään kohti 
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päämääräänsä eri strategioiden avulla. Moni haastateltavistani pohtikin, että nuorena 

tulisi olla mahdollisuus oppia ja harjoitella aikuisuudessa tarvittavia taitoja 

turvallisesti sekä riittävällä tietotaidolla varustettuna. Nuoruudessa tulisi heidän 

mukaansa olla tilaa kasvaa kohti aikuisuutta siten, että tukea kasvamiseen ja omien 

rajojen tunnistamiseen saataisiin kaikilla elämän osa-alueilla: 

 

“Sillon (alaikäisenä) jotenki luulee tietävänsä niin paljon ja eipä sillon kyllä oikeesti 
tiiä, mut sit taas pakkohan se on niinku opetella noi asiat ja oppia.” (Haastattelu 1.) 
 
“Must tuntuu et kaikil on nuoruudessa sellasta epävarmuutta, vois myöhemmin 
aatella et ois pitäny suojella itseään, niin se niinku on. Ei se välttämättä oo 
seksuaalisuus vaan se voi olla alkoholin käyttö, tai kaikis tällasissa työpaikka-
asioissa ja ura-asioissa. Et ei oo niinku tienny tai tajunnu et ei oo ollu kokemusta, 
ihan kaikissa asioissa. Et ku sä koet ja ymmärrät ja opit niin tajuut myöhemmin et 
‘Haloo, ois pitäny olla toisin’. Et se on niinku kaikissa asioissa nuorena.” 
(Haastattelu 2.) 
 

Haastateltavani näkivät tärkeänä, että Tinderistä ja muista deittisovelluksista 

puhuttaisiin nuorille jo varhaisessa vaiheessa ja teema sisällytettäisiin esimerkiksi 

koulujen seksuaalikasvatustunneille. Avoin, realistinen ja vastuullista käyttöä 

korostava valistus hälventäisi savuverhoa aiheen ympäriltä ja antaisi kaikille nuorille 

tarvittavaa tietotaitoa sovelluksen tuottamien riskien välttämiseksi (vrt. Näre et al. 

2012). Vaikka moni haastateltavistani pohti, että alaikäisten nuorten ei tarvitsisi 

käyttää deittisovelluksia lainkaan, tiedostettiin sovellusten houkuttelevan nuoria 

käyttäjiksi ja kiinnostuneiden nuorten löytävän tiensä käyttäjiksi varoitteluista 

huolimatta. Tästä syystä moni haastateltavistani koki, että sovellusten avulla 

deittailusta tulisi puhua riittävästi nuorille sekä riskitekijöitä että mahdollisuuksia 

korostaen jo siinä vaiheessa, kun käyttöä ei olla ehditty vielä kokeilemaan itse: 

 
“Mun mielestä ois ihan hyvä et valistaa ja kertoo niist riskeistä, et miten pystyy 
helposti huomaamaan jonkun henkilön joka ei ookaan se – – emmä ainakaan ite 
osannu aiemmin käyttää sitä sillei mut laittaa kuvan Googleen ja sieltä sitte löytyy 
kaikki mitä siitä kuvasta löytyy. – – Must se (Tinder) on just sellanen mahollisuus et 
siit pitäis kertoo enemmän, eikä vaan pelotella sitä pahana mörkönä. Et kyl se ois 
musta hyvä, jos kerrottais tunneilla just että semmonen on ihan hyväkin jos osaa 
käyttää oikein.” (Haastattelu 7.) 
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“Just joskus kasilla ysillä vois kertooki näist deittailujutuista sillei nätisti ja 
varoittavasti, ja just kans se et ei aina voi uskoo ihan kybällä mitä siel toisel puolel 
on. Täytyy niinku, ei saa olla liian sinisilmäinen mut luottavainen kuitenkin, mut et 
sellanen tietynlainen varovaisuus.” (Haastattelu 3.) 
 

Tinder ei ainoana elementtinä sosiaalista nuoria aikuisuuden deittailuelämään tai 

syvennä tuntemusta omista preferensseistä, mutta on ollut haastateltavilleni yksi 

sosiaalista elämää jäsentävä ja uusia mahdollisuuksia tarjoava osatekijä. Se on 

kasvattanut nuorten naisten toimijuutta erityisesti heidän ollessaan alaikäisiä, sillä 

sovellus on tarjonnut yksityisyyttä tutustua sekä omiin preferensseihin että toisten 

käyttäjien profiileihin (Chambers 2013; Lincoln 2012, 192–194 & 214–218; Pearson 

2009; Robards 2010). Moni haastateltavistani pohti, että Tinderin käyttö on 

ratkaisevasti lisännyt uusiin ihmisiin tutustumista siinä vaiheessa elämää, kun itselle 

entuudestaan tuntemattomiin ihmisiin on pystynyt harvemmin tutustumaan 

sovelluskontekstin ulkopuolella. Toisaalta he pohtivat, että elämä ilman Tinderiä ei 

välttämättä eroaisi merkittävästi omasta kokemushistoriasta, sillä uusien ihmisten 

tapaaminen kiinnostaisi ja onnistuisi myös sovelluksen ulkopuolella. Tinder nivoutuu 

kuitenkin kiinteästi osaksi haastateltavieni sosiaalista arkea, eikä sen sovelluksen 

fasilitoiman toiminnan kerryttämiä kokemuksia tai tietotaitoa ole helppoa eritellä 

muun sosiaalisen toiminnan kerryttämästä sosiaalisesta pääomasta (Ahn 2012; 

Bassani 2007; Chambers 2013). Tulen seuraavassa analyysiluvussa tarkastelemaan 

vielä lähemmin Tinderin käyttöä nuorten naisten ystäväpiirien sisäisenä toimintana. 

 

4.3 Tinderöinnin sosiaalinen ulottuvuus 

 
Vaikka Tinderissä tutustutaan muihin käyttäjiin oman yksityisen profiilin kautta, näen 

tinderöinnin haastatteluaineistoni perusteella nuorten naisten keskuudessa vahvasti 

sosiaalisena toimintana. Tinderin käyttö ja sen kartuttamat kokemukset ovat aineistoni 

perusteella yleinen puheenaihe nuorten naisten kaveripiireissä, minkä lisäksi myös itse 

käyttö on usein sosiaalista ja jaettua toimintaa. Tässä analyysiluvussa tarkastelen, 

millä tavoin Tinderistä käydyt keskustelut ja sovelluksen sosiaalinen selaaminen ovat 

läsnä haastateltavieni ystävyyssuhteissa sekä millaista tietotaitoa haastateltavani ovat 

kollektiivisesti kerryttäneet käyttöhistoriansa aikana. Käsitän keskusteluiden ja 

sosiaalisen selaamisen toimivan rakennusaineina kollektiivisesti tuotetun sosiaalisen 
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pääoman syntymiselle, jolloin nuoret voivat hyötyä toistensa kerryttämistä 

kokemuksista ja tietotaidosta Tinderin avulla muodostetuissa vuorovaikutussuhteissa. 

Tinderin fasilitoimien sosiaalisten suhteiden muodostama silloittava sosiaalinen 

pääoma toimii keskusteluaiheena, reflektoinnin kohteena ja yhteenkuuluvuutta 

lisäävänä tekijänä nuorten naisten keskinäisissä suhteissa, mikä vaikuttaa positiivisesti 

myös ystävyyssuhteiden sisäiseen dynamiikkaan. (Bassani 2007; Chambers 2013, 49–

50 & 141; Raffo & Reeves 2000, 152–153.) 

 

Tinderöinnin sosiaalinen ulottuvuus on jäänyt pitkälti paitsioon aikuisten käyttöä 

koskevassa tutkimuskirjallisuudessa. Syitä voi olla useita, mutta uskon, että taustalla 

vallitsee ajatus parinvalinnasta individualistisena projektina (Bauman 2003; Beck & 

Beck-Gernsheim 1995; Giddens 1992). Vaikka deittisovellukset ovat korvanneet 

pariutumisessa monia perinteisiä sosiaalisia välikäsiä, kuten työpaikan, perheen tai 

yhteisen kaveripiirin, ei deittisovellusten käyttöä olla tutkittu tästä huolimatta 

sosiaalisena toimintana (Vrt. Rosenfeld 2018). Oman aineistoni perusteella Tinderistä 

käydyt keskustelut ja sen selaaminen yhdessä kavereiden kanssa ovat keskeisessä 

osassa haastateltavieni sosiaalisessa arjessa. Samalla kun nuoret naiset tutustuvat 

yhdessä sovelluksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja reflektoivat niitä yhdessä ystävien 

kanssa, keskustelut ja yhteinen toiminta nivovat ystäväpiiriä yhteen (Chambers 2013, 

47–49; Robards 2010, 2). Näenkin, että sekä nuorten naisten keskinäisissä suhteissa 

että Tinderin käytön myötä syntyy sosiaalista pääomaa, jota haastateltavani ovat 

voineet hyödyntää ihmissuhteissaan limittäin (Bassani 2007).  

 

Tämä analyysiluku jakautuu kolmeen alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa keskityn 

Tinderin käyttöön puheenaiheena ja analysoin, mikä merkitys keskusteluilla ja 

jaetuilla kokemuksilla on haastateltavieni oppimisprosesseissa. Näen yhdessä 

reflektoimisen ja vastavuoroisen jakamisen tiivistävän nuorten naisten ystävyys-

suhteita ja rakentavan keskinäistä luottamusta, joka toimii myös nuoria suojelevana 

tekijänä sovelluksen luomia riskejä vastaan. Jakaminen toimii myös nuorten naisten 

tietotaitoa lisäävänä tekijänä ja on toimintaa, jossa yksilöllisistä kokemuksista 

muovaantuu kollektiivisesti jaettua sosiaalista pääomaa (Ahn 2012; Bassani 2007; 

Chambers 2013; Holland 2007; Kavanaugh et al. 2005; Putnam 2000). 
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Toisessa alaluvussa tarkastelen Tinderin käyttöä sosiaalisena toimintana, jossa 

analysoin ensimmäisen alaluvun tuloksia täydentäen, millaisia merkityksiä 

sovelluksen sosiaalisella selaamisella haastateltavilleni on. Vaikka keskustelut 

nivoutuvat Tinderin selaamiseen yhdessä kaveriporukalla, tekee sosiaalinen 

selaaminen parinvalinnasta vahvemmin kollektiivisen ja hetkessä tapahtuvan 

projektin. Sosiaalista selaamista voi tarkastella virtuaalisen omahuoneen käsitteen 

avulla siten, että ystävien voi nähdä “kyläilevän toistensa luona” heidän selatessaan 

yhdessä toisten käyttäjien profiileja yhden puhelimen ruudulta (vrt. Lincoln 2012, 193; 

Pearson 2009; Robards 2010). Parinvalinnasta tulee hetkellisesti kaikille osallisille 

julkista toimintaa, millä on vaikutusta myös tehtyihin päätöksiin. 

 

Kolmannessa alaluvussa nivon yhteen, millaisessa roolissa keskustelut ja sosiaalinen 

selaaminen ovat olleet haastateltavieni vertaissosialisaatioprosesseissa ja miten he 

reflektoivat yhdessä oppimaansa. Näen keskusteluiden ja sosiaalisen toiminnan 

vahvistaneen haastattelemieni nuorten naisten keskinäistä ja sitovaa sosiaalista 

pääomaa, jota he ovat voineet hyödyntää resurssina Tinderin kautta muodostuneissa 

vuorovaikutussuhteissaan. Toiminta Tinderissä on taas muodostanut haastateltavilleni 

silloittavaa sosiaalista pääomaa, joka muokkaantuu kollektiiviseksi resurssiksi 

ystävien jakaessa kokemuksiaan toisilleen (Bassani 2007; Chambers 2013; 150–154; 

Holland 2007; Kavanaugh et al. 2005, 119 & 129). Pyrin kolmannessa alaluvussa siis 

kiteyttämään, millainen merkitys vastavuoroisella jakamisella on ollut haasta- 

teltavieni kollektiivisissa oppimisprosesseissa. 
 
 
4.3.1 Tinder puheenaiheena 
 
Tinderin käyttö on läsnä haastateltavieni sosiaalisissa suhteissa erityisesti 

puheenaiheena. Ihmissuhteista, deittailusta, ihastumisista ja seurustelusta käydyt 

keskustelut ovat keskeinen osa haastattelemieni nuorten naisten ystävyyssuhteita ja 

Tinderiin liittymisen myötä myös sovelluksen käytöstä on tullut haastateltavieni 

ystäväpiireissä aktiivisen reflektoinnin kohde (vrt. Furman & Collins 2007; Hoikkala 

2019; Kuttler & LaGreca 2004; Rubin et al. 2009). Keskustelut ihmissuhdekuvioista 

ovat usein vastavuoroisia ja niiden avulla rakennetaan sekä ylläpidetään ystävyys- 

suhteita. Puhe Tinderistä toimii osana muuta vastavuoroista kommunikaatiota, jolla 
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haastateltavani vaalivat yhteenkuuluvuuden tunnetta ystävyyssuhteissaan. (Allan & 

Adams 2006; Furman & Shomaker 2008, 772-773; Robards 2010, 2.) 

 

Jakamisella on useita eri funktioita. Yhteenkuuluvuuden tunteen ylläpitämisen lisäksi 

jakamisella haetaan validaatiota ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta (Allan & 

Adams 2006), sekä viestitään yhtäläisestä osallisuudesta (Chow et al. 2012). 

Jakaminen toimii myös informaation välittäjänä ja on keskeisessä osassa erityisesti 

siinä vaiheessa, kun Tinderin käyttöön vasta tutustutaan. Haastateltavieni puheessa 

jakaminen yhdistyy keskeisesti ystävyyssuhteista huolehtimiseen, kollektiivisen 

tietotaidon vahvistamiseen ja yhdessä oppimiseen (Buhrmester & Furman 1987; 

Kuttler & LaGreca 2004; Robards 2010; Rubin et al. 2009). Tinderistä puhutaan kuin 

mistä tahansa muusta oman elämän elementistä ja ystäville jaetaan kaikki oleelliseksi 

koettu informaatio. Keskustelut voivat sisältää hauskoja anekdootteja, käsitellä 

suhdehuolia, olla paikka kysyä neuvoa tai toimia alustana yhteiselle reflektoinnille ja 

analysoinnille. (Vrt. Furman & Collins 2007.) Haastateltavani pohtivatkin, että he 

voivat puhua läheisimmille ystävilleen lähes mistä tahansa Tinderin käyttöön 

liittyvästä asiasta: 

 

“Kyl mä aika pitkälti jaan kaiken, et välillä mä mietinki miks mä jaan kaiken. Välil 
ei oo mitään sellasta filtterii.” (Haastattelu 9.) 
 

Puhe Tinderistä on merkittävässä roolissa erityisesti alaikäisillä käyttäjillä, sillä heidän 

osallisuuttaan rajoitetaan ulkoapäin kollektiivisesti ikään ja sukupuoleen liitettyjen 

odotusten kautta (vrt. Aapola 1999). Jaettu kokemustausta sovelluksen käyttämisestä 

alaikäsenä ja yhtäläinen osallisuus ilmiöstä auttavat ystäviä ymmärtämään omia 

kokemuksia ja mahdollistavat vastavuoroisen jakamisen (Allan & Adams 2006). 

Haastateltavani kokivat sinkkuuden toimivan yhdistävä tekijänä tiettyjen kavereiden 

kanssa ja helpottavan omien kokemusten jakamista. Myös tutkimuksissa on havaittu, 

että ‘satunnaiset deittailijat’ saavat seurustelevia ystäviä enemmän tukea parhailta 

kavereiltaan, sillä keskustelut romantiikasta ja seksuaalisuudesta lähentävät ja 

yhdistävät ystäviä (Kuttler & LaGreca 2004, 409–411). Samanlainen status ja 

vastaavanlainen kokemuspohja koettiin ymmärrystä lisäävänä tekijänä, sillä ystävä 

pystyy helpommin samaistumaan omaan tilanteeseen (Vrt. Buhrmester & Furman 

1987, 1102 & 1110–1111; Chow et al. 2012, 91–95): 
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EH: “Pohdittekste kaveriporukalla deittailuu ja ihmissuhteita paljon?” 
H6: “Joo eihän me muusta puhutakaan! – – Tää mun uusin paras ystävä on 
ensimmäinen ystävä joka ei seurustele, ehkä sen takii meistä tuli hyvii ystävii tosi 
nopeesti, sen kaa kyl jutellaan koko ajan kaikesta. Mut ei niiden seurustelevien 
(ystävien), ne ei enää jaksa kuunnella mun juttuja.” 
 
Osallisuus Tinderin fasilitoimassa deittailukulttuurissa toimii siis ikään kuin 

valuuttana keskusteluissa, joilta toivotaan vastavuoroisuutta (vrt. Bassani 2007; 

Kavanaugh et al. 2005). Toisaalta vastavuoroisuus ymmärrettiin myös erilaisten 

kokemusten tasa-arvoisena jakamisena. Monien haastateltavieni läheisimmät ystävät 

olivat heidän kanssaan eri elämäntilanteessa tai heillä oli hyvin erilaisia 

parinvalintapreferenssejä, mutta tätä ei nähty esteenä omien kokemusten jakamiselle. 

Eri tavalla ajattelevien kavereiden pohdittiin esimerkiksi ravisuttelevan omia 

motiiveja ja pohtivan vaihtoehtoja “oman kuplan ulkopuolelta”: 

 

“Jos mulla ois vaan ystäviä jotka on sitä mieltä ku minä, niin enhän mä sais mitään 
vastapainoo sille ajatukselle ja sit mä just kuplautuisin ja olisin sillei et kasvattaisin 
monsterimuurin ja olisin et ikinä en ois kenenkään kanssa. Et mä tykkään sellasesta 
vastavuorosuudesta ajatusten suhteen ku sit kans se oma ajatusmaailma laajenee, 
osaa kattoo asioita eri tavalla.” (Haastattelu 8.) 
 

Yksi merkittävistä haastateltavieni käyttämistä turvallisuusstrategioista Tinderissä on 

ollut neuvojen kysyminen kavereilta. Keskusteluiden avulla haastateltavillani on ollut 

mahdollisuus reflektoida omia odotuksia ja omaa toimintaa Tinderissä yhdessä 

ystävien kanssa (Brown 1999; Bukowski et al. 1996; Kuttler & LaGreca 2004; Rubin 

et al. 2009), mikä on auttanut heitä toimimaan tavoitteellisesti ja välttämään 

potentiaalisia riskitekijöitä (Gibbs et al. 2011; Hallam et al. 2019; Heath 2015). 

Ystävät ovat toimineet apuna, kun haastateltavani ovat pohtineet Tinder-matchiensa 

luotettavuutta ja motiiveja sekä varoitelleet epäilyttävän oloisista profiileista. 

Epäilyttävät tai inhottaviksi koetut käyttäjät nähdään Tinderissä vältettävissä olevalta 

realiteetilta ja kaverit antavatkin heidän torjumiseensa lisävarmuutta. Ystävien ei 

haluta saavan vääränlaisia matcheja ja he pitävät aineistoni perusteella toistensa 

hyvinvoinnista konkreettisesti huolta: 

 



82 

“Just niist ällöttävistä tapauksista ehkä puhutaan et toi laitto jotain tosi ällöttävää, 
et ‘Puhu sen kaa sillei tietyllä tavalla, oo varovainen’, ehk enemmän noin jos joku on 
sanonu jolleki jotain ikävää tai outoo.” (Haastattelu 8) 
 

Näen varoittelun ja neuvojen antamisen toimivan haastateltavillani prosesseina, joiden 

avulla nuoret naiset oppivat lisää ja tulevat tietoisemmiksi toimijoiksi (Bassani 2007; 

Kavanaugh et al. 2005; Phua et al. 2017; Raffo & Reeves 2000). Turvallisuusstrategiat 

eivät aineistoni perusteella kehity siis vain itsenäisen harjoittelun avulla, vaan niitä 

hiotaan usein yhdessä ystävien kanssa (vrt. Kavanaugh et al. 2005, 129). Riskien 

välttämisen lisäksi neuvot koskettavat myös nuorten tavoitteellista toimintaa, sillä 

ystävät ovat vastavuoroisen jakamisen turvin hyvin tietoisia toistensa preferensseistä, 

toiveista ja odotuksista. Monesti ystäviltä toivotaan ulkopuolisen arvioijan 

mielipidettä tilanteisiin, joissa haastateltavani itse ovat itse olleet epävarmoja 

toimimaan:  

 

“Tottakai se et jos deittailee jotain miespuolista, niin sit on helpompi kysyy joltain 
miespuoliselta kaverilta et mitäs miehenä sanoisit tähän. – – Yks mun parhait 
kavereita, yks jäbä, niin se on kertonu tosi paljon sellasia asioita mitä mä en ois 
niinku tajunnu, et mistä miesten ois ehkä vaikee puhuu vaikka, tai sillei et ‘Älä 
painosta sitä, sen voi olla vaan vaikee puhuu tosta’.” (Haastattelu 8.) 
 

Jakaminen, yhdessä keskustelu ja reflektointi sekä neuvojen vastavuoroinen 

antaminen toimivat kaikki prosesseina, jotka kerryttävät haastateltavieni sosiaalista 

pääomaa. Nuorten vahvat suhteet omiin ystäviinsä ovat muodostaneet sitovaa 

sosiaalista pääomaa, joka antaa heille valmiuksia toimia sosiaalisissa tilanteissa ja 

mobilisoida omia resurssejaan, kuten jo opittuja vuorovaikutustaitoja ja asenteita, 

omaa hyvinvointiaan edistävästi myös uusissa vuorovaikutussuhteissaan (Bassani 

2007, Holland 2007; Phua et al. 2017, 116; Raffo & Reeves 2000). Ystävien tuki ja 

jaettu tietotaito antavat edellytyksiä toimia myös Tinderissä tavoitteellisesti, jossa 

muodostuneet uudet vuorovaikutussuhteet kasvattavat haastateltavilleni täydentävää 

ja silloittavaa pääomaa (Bassani et al. 2007; Holland 2007; Hsiao & Dillahunt 2017; 

Kavanaugh et al. 2005, 119-120; Mayer et al. 2015). Vuorovaikutus yhdessä 

kontekstissa antaa siis eväitä toimia myös toisessa kontekstissa, ja kokemusten 

reflektointi yhdessä ystävien kanssa muokkaa kerrytetystä pääomasta kollektiivisesti 

jaettua: 
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“Mä mietin kans et mun pitää keskustella kavereiden kaa, et millä tavalla sitä ite 
ehdottais (treffejä), et minkälainen tyyli tehoaa? Et onks vaik kaks tyyliä? Mut sit jos 
mä laitan yhellä tyylillä ja se oiski toiminu sillä toisella paremmin, niin mun täytyy 
tehä niin et mä otan mun kaverin avuks ja me valitaan joku hyvä.” (Haastattelu 2.) 
 

Ystävyyssuhteiden vahvat siteet ja virtuaalisella alustalla luodut heikot siteet toimivat 

yhdessä alustoina sosiaalisen pääoman kertymiselle, josta haastattelemani nuoret 

naiset ovat voineet hyötyä kaikissa vuorovaikutussuhteissaan (vrt. Bassani 2007; 

Kavanaugh et al. 2005, 120; Wellman et al. 2001). Tinderin kohdalla piilevät siteet eli 

muodostuneet matchit ja heikot siteet eli sovelluksen avulla muodostetut 

vuorovaikutuskumppanit tarjoavat informaatiota ja laajentavat nuorten käyttäjien 

tietämystä esimerkiksi Tinderissä toimivista strategioista, muiden käyttäjien 

preferensseistä ja Tinderin fasilitoiman deittailun sisäisestä koodistosta (vrt. 

Haythornthwaite 2005; Hsiao & Dillahunt 2017, 34–37). Keskinäisissä ystävyys- 

suhteissaan nuoret taas pystyvät jakamaan kertynyttä tietotaitoa toisilleen, jolloin 

ystävät hyötyvät toistensa heikoista siteistä Tinderin avulla muodostettuihin 

vuorovaikutuskumppaneihin. Nuoret kerryttävät sosiaalista pääomaa siis lomittain ja 

silloittaen heikkojen, vahvojen ja piilevien siteiden avulla, mikä muodostaa 

kertyneestä sosiaalisesta pääomasta isomman kokonaisuuden kuin osiensa summan 

(Ahn 2012; Bassani 2007; Haythornthwaite 2005; Kavanaugh et al. 2005; Phua et al. 

2017; vrt. Coleman 1988 & 1990; Putnam 2000).  

 

Toisin kuin Joey Hsiao ja Tawanna Dillahunt (2017), olen analysoinut silloittavan 

sosiaalisen pääoman vaikutusta erityisesti nuorten käyttämiin ja kollektiivisesti 

jaettuihin strategioihin sekä deittailun harjoitteluun. Hsiao ja Dillahunt keskittyivät 

omassa tutkimuksessaan siihen, miten sovellusten avulla kartutetaan esimerkiksi 

kielellistä ja kulttuurista osaamista sekä integroidutaan vahvemmin paikalliseen 

yhteisöön (emt., 33-38). Näen kuitenkin nuorten käyttäjien kannalta relevanttina, että 

sosiaalisen pääoman muodostumista tarkastellaan suhteessa omaan ystäväpiiriin ja 

toiminnan harjoitteluun sekä reflektointiin (Kavanaugh et al. 2015, 129), sillä nämä 

näkemykset puuttuvat nuorten naisten deittisovellusten käyttöä koskevasta julkisesta 

keskustelusta. Nuorten toimintaa deittisovelluksissa on aiemmissa tutkimuksissa 

tarkasteltu lähinnä yksittäisen käyttäjän näkökulmasta (mm. Shapiro et al. 2017), 
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jolloin sosiaalisten suhteiden ja jo kerrytetyn sosiaalisen pääoman vaikutusta 

toimintaan ei ole pystytty kattavasti nuorten kohdalla arvioimaan. 

 

Tinderin käyttö nuorten keskinäisenä puheenaiheena ja aktiivisena reflektoinnin 

kohteena tuo uuteen valoon huolidiskurssin värittämän näkemyksen, että nuoret 

toimisivat yksin ja riskialttiisti online-ympäristöissä ilman vanhempien valvontaa 

(Milford 2015, 63–70; Shade 2010). Vaikka haastateltavani olivat harvoin kertoneet 

omille vanhemmilleen käyttäneensä Tinderiä alaikäisenä, on helpottavaa tehdä 

aineiston perusteella havainto siitä, että ystävät ovat toistensa tukena ja puhuvat 

toisilleen avoimesti kaikesta käyttöön liittyvästä. Haastateltavieni ystävyyssuhteet 

ovat tarjonneet tukea ja toimineet turvaverkkona sovellukseen liityttäessä, kun 

Tinderin käyttöä on vasta opeteltu ja omat rajat tai preferenssit ovat vasta olleet 

tarkentumassa (vrt. Seiffge-Krenke & Shulman 2012, 159; Brown 1999, Connolly & 

Johnson 1996; Furman & Shomaker 2008, 772; Kavanaugh et al. 2005). Yhdessä 

kartutettu osaaminen suuntaa nuoria kohti turvallisempaa ja tavoitteellisempaa 

toimintaa, jolla on vaikutuksia myös nuorten koetulle hyvinvoinnille (Bassani 2007; 

Furman & Shomaker 2008, 772–773; Kavanaugh et al 2005; Phua et al. 2017, 116). 

 

Näen riskialttiina, jos nuorilta puuttuu hyvä tukiverkosto ja he joutuvat opettelemaan 

Tinderin käyttöä itsenäisesti vailla ystävien tarjoamaa vertaistukea. Tällöin nuoret 

eivät voi hyötyä kollektiivisesti jaetusta informaatiosta ja heidän voi olla vaikeampaa 

tehdä punnittuja tai itselleen edullisia päätöksiä toimiessaan sovelluksessa. Toisaalta 

nuoret eivät ole vain lähimmissä ystävyyssuhteissaan jaetun informaation varassa, 

sillä heillä on mahdollisuus hyötyä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaetusta 

sisällöstä ja osallistua keskustelupalstoilla käytävään keskusteluun (mm. Demi.fi; 

Instagram; Jodel-sovellus). Sosiaalisessa mediassa käytävästä keskustelusta ja 

reflektoinnista hyötyvät myös ne nuoret, joilla on vähemmän mahdollisuuksia puhua 

Tinderistä ystävilleen kasvotusten. (Kim et al. 2015; Phua et al. 2017) Avoimesti 

saatavilla oleva informaatio sosiaalisessa mediassa tasa-arvoistaa nuorten sosiaalisen 

pääoman keräämisprosesseja, mutta toisaalta informaation saavuttaminen on kiinni 

nuorten muista sosiaalisista ja virtuaalisista verkostoista, kuten seuratuista Instagram-

tileistä tai keskustelupalstojen kanavista (Ahn 2012; Kavanaugh et al. 2005, 120; Kim 

et al. 2015; Phua et al. 2017, 116). Tulee myös huomioida, että kaikki netissä jaettu 

tieto ei ole yhtä lailla luotettavaa. 
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Aineistoni perusteella haastateltavani ovat käyttövuosiensa aikana kerryttäneet 

yhdessä ystäviensä kanssa sellaista tietotaitoa, joka on auttanut heitä navigoimaan 

turvallisemmin sovelluksen puitteissa. Kuten luvussa 4.2.4 totesin, tarvetta koetaan 

kuitenkin myös formaalille valistukselle ja opetukselle, jonka pohdittiin antavan 

nykynuorille tarvittavia työkaluja ja tietotaitoa toimia omia rajojaan kunnioittaen. 

Haastateltavani näkivät tärkeänä, että puhe Tinderistä ei typistyisi vain varoitteluksi, 

vaan sovelluksen fasilitoiman toiminnan ymmärrettäisiin myös kiinnostavan nuoria, 

sekä parhaimmillaan tukevan heidän hyvinvointiaan ylläpitämällä osallisuutta, 

kartuttamalla sosiaalisia taitoja sekä vastaamalla nuorten emotionaalisiin tarpeisiin 

(vrt. Décieux et al. 2019; Kavanaugh et al. 2005; Phua et al. 2017, 115–116). Julkisen 

puheen Tinderistä tulisikin olla nuorten toimijuutta tukevaa ja heidän sosiaalisia 

tarpeitaan ymmärtävää, vaikka keskustelua käytäisiin riskien torjumisen ympärillä 

(vrt. Milford 2015, 75).  

 

Tulen seuraavaksi analysoimaan, millaisena ilmiönä Tinderin sosiaalinen selaaminen 

näyttäytyy haastateltavieni kokemusten perusteella. Näen sosiaalisen selaamisen 

näyttävän yksityiseksi mielletystä toiminnasta täysin erilaisen ulottuvuuden, jolla on 

vaikutusta sekä opittuihin taitoihin, ystäväporukan sisäiseen dynamiikkaan että 

parinvalintaan. 

 
 
4.3.2 Sosiaalinen selaaminen 
 
Tarkoitan Tinderin sosiaalisella selaamisella sitä, kun samassa tilassa olevat henkilöt 

kokoontuvat seuraamaan yhden puhelimen näytöllä tapahtuvaa toimintaa. Sosiaalisen 

selaamisen aikana käyttäjätilin luomisesta, profiilin muokkaamisesta, asetusten 

säätämisestä, toisten käyttäjien profiilien selaamisesta, tykkäysten antamisesta ja 

toisinaan jopa viestittelystä tulee julkista toimintaa kaikille osallisille. Sosiaalisella 

selaamisella onkin suuri vaikutus siihen, miten käyttäjät representoivat itseään ja 

performoivat sukupuoltaan sovelluksessa (boyd 2014; Butler 2008; Hobbs et al. 2016) 

sekä millä tavoin he yhdessä arvioivat vastaantulevia profiileja. Parinvalinta-

prosesseista on tullut entistä läpinäkyvämpiä ja julkisempia niille ystäville, joilla on 

hetkellinen pääsy nuoren käyttäjän virtuaaliseen omahuoneeseen (Vrt. Lincoln 2012, 

Pearson 2009; Robards 2010).  
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Siinä missä keskustelut Tinderistä voivat olla sekä toiminnan kanssa yhtäaikaisia että 

sen jälkiperspektiivistä reflektointia, on sosiaalinen selaaminen aina aktuaalista ja 

hetkessä tapahtuvaa toimintaa. Sosiaalisessa selaamisessa yhdistyvät kuvalliset 

representaatiot, verbaalinen viestintä ja aktiivinen päätöksenteko sekä näille annetut 

merkitykset, joihin vaikuttavat nuorten omaksumat sosiokulttuuriset normit sekä jo 

kerrytetty sosiaalinen pääoma (vrt. Bassani 2007; Kavanaugh et al. 119; Raffo & 

Reeves 2000, 152–153). Sosiaalista selaamista voi ajatella kollektiivisena navi- 

gointina, joka pohjautuu jaetuille turvallisuusstrategiolle ja yksilöllisille mutta 

normatiivisesti hyväksytyille tavoitteille ja preferensseille. Tinderin käytön sosiaalista 

ulottuvuutta ei ole sosiaalisen selaamisen perspektiivistä tutkittu aiemmin, joten 

hyödynnän analyysissani ja toiminnan määrittelyssä virtuaalisen omahuoneen 

käsitettä.  

 

Koska useat haastateltavani olivat liittyneet Tinderiin yhdessä kavereidensa kanssa tai 

heidän innottamanaan, monella oli kokemusta profiilin luomisesta yhteistyössä 

ystäviensä avustuksella. Ystävät ovat saattaneet auttaa profiilikuvien valinnassa tai 

profiilitekstin kirjoittamisessa, mutta käytäntöön neuvot ovat päässeet vasta selaus-

vaiheessa. Sosiaalisen muokkaustyön tarkoituksena on auttaa ystävää löytämään 

Tinderistä tavoittelemansa ja tästä syystä ystäville halutaan usein raportoida, onko 

vastaan tullut onnistumisia vai epäonnistumisia. Todisteet toimineista neuvoista on 

helppo näyttää ystäville konkreettisesti oman puhelimen näytöltä esimerkiksi siten, 

että matchin muodostumisesta kiinnostavan henkilön kanssa ilmoitetaan välittömästi 

vieressä olevalle ystävälle. Onnistumiset vahvistavat myös ystävien kuvaa Tinderissä 

toimivista strategioista (Kavanaugh et al. 2005, 129; Phua et al. 2017, 116).  

 

Moni haastateltavistani kertoi selailevansa profiileita yhdessä ystävien kanssa tai 

pohtivansa yhdessä sopivia vastauksia muodostuneille Tinder-pareille. Sosiaalinen 

selaaminen on haastateltavilleni monesti sosiaalista ja rentoa vapaa-ajan viettoa, joka 

paikantuu usein rauhallisempiin vapaa-ajan hetkiin tai kaveriporukoiden yhteisiin 

illanviettoihin. Tinderin selaaminen nivoutuu osaksi muuta teknologian läpäisemää 

yhdessäoloa, jossa huomiota kiinnitetään vuoroin ystävän ja vuoroin oman puhelimen 

näytöllä tapahtuvaan toimintaan (vrt. Lincoln 2012, 198; Nayak & Kehily 2013, 71–

73): 
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“Jos me ollaan vaik päätetty et ollaan lauantai-ilta kotona niin sit me vaan 
swaippaillaan kotona, molemmat sängyssä peiton alla Tinderissä. Et kyl me 
swaippaillaan ja kyl me vertaillaan et hei toi on söpö, laita sille viestii.” 
(Haastattelu 5.) 
 

Sosiaalinen selaaminen tekee parinvalinnasta ja toisten Tinder-profiilien arvioinnista 

hetkellisesti julkista toimintaa kaikille selaamiseen osallistuville. Julkisuus ei viittaa 

siis ainoastaan profiilin julkisuuteen toisille käyttäjille (boyd 2014; Lincoln 2012, 205; 

Mallan 2009), vaan se nivoo online-ympäristössä tapahtuvan vuorovaikutuksen osaksi 

nuorten keskinäistä ja kasvokkaista sosiaalista toimintaa. Ystävät pystyvät 

reaaliaikaisesti osallistumaan toistensa parinvalintaprosesseihin, tutustumaan 

toistensa preferensseihin, ehdottamaan potentiaalisista profiileista tykkäämistä 

ystävien mahdollisia ennakko-oletuksia vastustaen ja oppimaan toistensa käyttämistä 

toimintastrategioista (vrt. Kavanaugh et al. 2005). Yhdessä tapahtuva selaaminen 

antaa nuorille osviittaa myös siitä, kuinka paljon tai millaisilta Tinder-matcheilta omat 

ystävät saavat tykkäyksiä. Parinvalinnan näkökulmasta sosiaalinen selaaminen on 

kiehtova ilmiö, sillä nuorten saamat matchit ovat toisinaan myös kollektiivisesti 

valittuja ja ystävien toisilleen hyväksymiä (vrt. Kavanaugh et al. 2005, 119), eli niihin 

ovat vaikuttaneet ystäväpiirin sisäiset ja jaetut normit (Brown 1999; Décieux et al. 

2019; Putnam 2000).  

 

“Saatetaan yhessäki siellä Tinderii selailla, kaikki on vierekkäin yhellä sohvalla 
vierekkäin ja sit selataan puhelinta et ‘Eijei tota, sä et tykkää tosta’.” 
(Haastattelu 3.) 
 

Omille haastateltavilleni sosiaalinen selaaminen on ennen kaikkea merkinnyt 

viihteellistä toimintaa, jota motivoi yhteinen uteliaisuus sekä sovelluksen toimintaa 

että ystäville muodostuvia matcheja kohtaan. Sosiaalinen selaaminen keventää monen 

mielestä illanviettojen tunnelmaa, sillä matchien saaminen jännittää ja tuottaa 

kollektiivisesti jaettua iloa (vrt. Furman & Shomaker 2008, 773; Seiffge-Krenke & 

Shulman 2012, 159–160). Sovelluksen aiheuttama uutuudenviehätyksen tunne on 

ilahduttanut kollektiivisesti myös niissä haastateltavieni lähisuhteissa, joissa toinen 

osapuoli ei ole aiemmin selannut sovellusta. Tinderin sosiaalinen selaaminen yhdistää 

seurustelevia ja sinkkuna olevia, sillä se tarjoaa parisuhteessa oleville konkreettisen 
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kurkistusikkunan sinkkujen sosiaaliseen arkeen ja lisää heidän tietoisuuttaan 

sovelluksen fasilitoimasta toiminnasta (vrt. Kavanaugh et al. 2005, 129; Onyima & 

Egbunike 2019, 735): 

 

“Mä kans siskon kaa ku se asuu sen kumppanin kaa, ku se ei oo käyttäny mitään 
nettisovelluksii niin mä annoin sille Tinderin käteen ja se alko pläräilee et tää on 
niin hauskaa! Sillei ‘Joo, anna palaa!’ (naurua).” (Haastattelu 5.) 
 

Sosiaalinen selaaminen paikantuu pitkälti niihin hetkiin, kun haastateltavani ovat 

selailleet uusia profiileita yhdessä ystäviensä kanssa. Viestittely koetaan selailua 

yksityisempänä toimintana, mutta haastateltavani ovat myös yhdessä pohtineet 

muodostuneille matcheille kirjoitettavia viestejä. Näen myös yhdessä tapahtuvan 

viestittelyn olevan kiinteä osa sosiaalista selaamista, sillä sen avulla haastateltavani 

pystyvät yhdessä reflektoimaan, millä tavoin keskustelua kannattaa käydä, mitä viestit 

kertovat omasta matchista ja millainen viestittely luo tai vie luotettavuutta (Brown 

1999; Kavanaugh et al. 2005, 129; Seiffge-Krenke & Shulman 2012, 159). Jos 

muodostuneen matchin kanssa keskusteleminen ei tunnu luontevalta tai keskustelun 

ilmapiiri muuttuu väärään suuntaan, ystävät toimivat toistensa tukena ja auttavat 

torjumaan kumppanin tai poistamaan hänet kontakteista:  

 

H5: “Joskus myös niinku vaihetaan et jos jollain on vaik vaikeuksia jättää joku 
tyyppi niin sit mä kirjotan sen puolesta ja toisinpäin.” 
EH: “Niinku henkisenä tukena?” 
H5: “Joo, just sillei et mäki haluun tietää mitä siel on tapahtunu ja sillei, miten 
siellä on menny.” 
 

Kaikkia Tinderin käyttöön liittyviä asioita ei kuitenkaan haluta jakaa tai näyttää edes 

ystäville. Haastateltavani ovat tehneet läpi käyttöhistoriansa valintoja, mistä aiheista 

he haluavat olla ystävilleen avoimia ja millainen toiminta on heille yksityisempää 

(Lincoln 2012, 192–205; Mallan 2009; Pearson 2009; Robards 2010). Moni koki, että 

Tinder-viestien näyttäminen kavereille rikkoo oman matchin oikeutta yksityiseen 

keskusteluun, eikä tätä pidetty aina normatiivisesti sopivana toimintana. Keskustelut 

haluttiin pitää yksityisenä erityisesti silloin, jos itselle mieluisa suhde oli vasta 

kehittymässä ja omasta matchista ei haluttu antaa ystäville liian yksipuolista kuvaa. 

Haastateltavani pohtivat, että myös matcheilla tulisi olla oikeus omaan yksityisyyteen 
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niissä tilanteissa, kun kehittyvä suhde ei uhkaa omaa turvallisuutta tai hyvinvointia 

(vrt. Chambers 2013, 74).  

 
“Kyl mä sillei niinku aika avoimesti jaan juttuja, mut mua on kans jännittäny se. 
Koen et jotenki puhun sen toisen ihmisen henkilökohtasii asioita ja toisaalt mä en 
haluu et siit toisesta ihmisestä jää joku tietynlainen kuva.” (Haastattelu 2.) 
 

Tinderin selaaminen yksityisesti ja yhdessä ystävien kanssa ovat aineistoni perusteella 

toimintoja, jotka täydentävät toisiaan. Haastateltavani ovat voineet yksin selaillessaan 

pohtia tarkemmin vain omia preferenssejään, mutta kavereiden kesken selailun 

koettiin toisaalta avanneen omia silmiä ja laajentaneen näitä preferenssejä yli omien 

ennakko-oletusten. Ystävien antama hyväksyntä sosiaalistaa nuoria etsimään 

kumppaneita yhteisesti hyväksytyillä kriteereillä (Brown 1999; Seiffge-Krenke & 

Shulman 2012, 159 & 170; vrt. Young & d’Arcy 2005), mutta toisaalta juuri tämän 

asian tiedostaminen saattaa aiheuttaa sen, että kaikista omista preferensseistä ei halua 

olla yhtä avoimia. Eräs haastateltavistani kertoi, että tiettyjen kavereiden kesken 

selaillessaan hän vaihtaa Tinderin hakukriteereitä, jotta se tarjoaa hänelle vain 

miespuolisten käyttäjien profiileja. Haastateltavalleni naisten etsiminen Tinderistä oli 

yksityisempää toimintaa, josta hän ei halunnut kertoa kaikille kavereilleen. 

 

Vastavuoroinen jakaminen ja avoimuus saattavat aiheuttaa nuorille aineistoni 

perusteella myös konflikteja. Jos kaveripiirissä useilla on keskenään samanlaisia 

kumppanipreferenssejä ja omista matcheista kerrotaan eteenpäin muille, saattaa 

useampi ystävä tiedostaa tykänneensä samasta kumppanista. Vaikka jakaminen tuo 

nuorille turvaa, on keino hakea validiaatiota omalle toiminnalle ja preferensseille sekä 

toimii pohjana kollektiiviselle reflektoinnille, saattavat päällekäin menevät 

preferenssit tuottaa ystävästä kilpailijan: 

 

H3: “Just tossa viikonloppuna parille naispuoliselle kaverille tuli just riitaa, ku heil 
oli sama Tinder-match.” 
EH: “Miten ne ratkas sen?” 
H3: “Mä en siis ihan tiedä, mut molemmat oli kiinnostuneita siitä ja nyt niil on sit 
tietysti pieni fight päällä et kumpi jatkaa. Saadaan siis draamaaki aikaseks. Mut kyl 
aika lailla jaetaan kaikki ja se, et mitä ne ehkä hakee Tinderistä.” 
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Aineistoni perusteella Tinderin sosiaalinen selaaminen näyttäytyy toimintana, jonka 

julkisuutta ja yksityisyyttä määritellään kohdeyleisöstä ja tilanteesta riippuen hyvin eri 

tavoin (Lincoln 2012; Pearson 2009; Robards 2010). Myös sen sävy vaihtelee 

viihteellisestä vakavaan ja on herkällä tavalla tilannesidonnaista. Viihteellinen selailu 

saattaa muuttua tavoitteelliseksi viestittelyksi, jos nuori saa intressejään hyvin 

vastaavan matchin. Toisaalta sosiaalinen selaaminen on haastateltavilleni keskeisesti 

sosiaalista kanssakäymistä yhdessä ystävien kanssa, jonka tarkoituksena on ylläpitää 

innostunutta tunnelmaa, luoda puheenaiheita ja kasvattaa tunnetta yhteenkuulu-

vuudesta ja vastavuoroisesta osallisuudesta (Bukowski et al. 1996; Chambers 2013, 

43–47; Chow et al. 2012, 91; Seiffge-Krenke & Shulman 2012, 159–160). Viestittelyä 

potentiaalisen ja yhdessä ystävän kanssa kiinnostavaksi koetun kumppanin kanssa 

saatetaan jatkaa tavoitteellisemmin vasta yksin ollessa, jolloin muodostunut match 

jätetään odottamaan omiin kontakteihin ja selailua jatketaan ystävien yhteisenä 

toimintana.  

 

Sosiaalisella selaamisella on vaikutusta siihen, millaisilla kriteereillä haastattelemani 

nuoret naiset arvioivat vastaantulevia profiileja, mutta vaikutuksen laajuudesta voi 

esittää vain arvioita. Nuoret vaikuttavat aiempien tutkimusten mukaan toistensa 

preferenssien muovaantumiseen myös deittisovelluskontekstin ulkopuolella (Brown 

1999; Edwards et al. 2006; Granic et al. 2003; Seiffge-Krenke & Shulman 2012, 170–

171), mutta Tinder tuo parinvalinnan uudella tavalla visuaalisesti julkiseksi ja hetkessä 

tapahtuvaksi toiminnaksi nuorten virtuaalisten omahuoneiden puitteissa (Lincoln 

2012, Pearson 2009; Robards 2010). Nuorten Tinderin avulla muodostamat ja 

vapaaehtoisuuteen perustuvat “puhtaat suhteet” (Giddens 1992) eivät ole ainoastaan 

individualistisen parinvalinvalinnan tulosta, vaan suhdepreferensseihin vaikuttavat 

nuorten keskinäisissä vertaissosialisaatioprosesseissa omaksutut ja kollektiivisesti 

jaetut sosiaaliset arvot ja normit (Brown 1999; Edwards et al. 2006; Kavanaugh et al. 

2005; Reitz et al. 2014). Tätä teemaa avaan tarkemmin seuraavassa luvussa.  
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4.3.3 Yhdessä oppiminen osana vertaissosialisaatioprosesseja  
 
Kuten muut keskustelut ihmissuhteista ja ihastumisista, myös Tinderin käytön 

reflektointi toimii nuorilla naisilla alustana yhdessä oppimiselle, omien valmiuksien 

arvioinnille, omien rajojen ja halujen tunnistamiselle sekä tinderöityneen 

deittailukulttuurin sääntöjen ja rakententeiden ymmärtämiselle (Bukowski et al. 1996; 

Kuttler & LaGreca 2004; Rubin et al. 2009). Opitut taidot ja kokemukset ovat 

avainasemassa kollektiivisesti tuotetun sosiaalisen pääoman syntymisessä sekä 

nuorten vertaissosialisaatioprosesseissa (Ahn 2012; Anderson & Brown McCabe 

2012; Arnett 1992; Bassani 2007; Décieux et al. 2019; Edwards et al. 2006; 

Kavanaugh et al. 2005; Raffo & Reeves 2000, 153; Regan 2008; Reitz et al. 2014). 

 

Näen sosiaalistumisen käsitteenä sekä hyödyllisenä että ongelmallisena analysoi- 

dessani nuorten toimintaa Tinderissä. Yhtäältä nuoret adaptoivat, muokkaavat ja 

konstruoivat omia normejaan Tinderissä ja sen ympärillä tapahtuvan toiminnan kautta, 

mikä sosiaalistaa heitä sekä vertaiskulttuuriin että aikuisuuden käytäntöihin (Décieux 

et al. 2019; Edwards et al. 2006; Reitz et al. 2014). Toimiessaan yhdessä ystäviensä 

kanssa nuoret oppivat ajattelemaan, toimimaan, asennoitumaan ja tuntemaan 

sosiaalisesti ja normatiivisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä omaksumaan oman 

viiteryhmänsä arvoja ja käyttäytymismalleja (Anderson & Brown McCabe 2012, 3; 

Stinson & Jeske 2019). Sosiokulttuuristen sääntöjen oppiminen tapahtuu 

vastavuoroisessa suhteessa nuoren ja häntä sosiaalistavan ympäristön välillä, jolla 

tarkoitan nuoren ystäväpiiriä ja Tinderiä sekä esimerkiksi mediasisältöjä, sosiaalisen 

median verkostoja, perhettä ja koulutusinstituutioita (mm. Anderson & Brown 

McCabe 2012, 7; Arnett 1992; Décieux et al. 2019, 18-19; Kavanaugh et al. 2005; 

Raffo & Reeves 2000, 153; Regan 2008; Reitz et al. 2014). 

 

Toisaalta sosiaalistumisella usein viitataan siihen, että nuoret omaksuvat aikuisten 

maailman jo olemassa olevia arvoja ja käyttäytymismalleja (Youniss 1983). 

Sosialisaatioprosessit nähdään usein toiminnallisena matkana aikuisuuteen, joka 

asemoituu nuoruuden vastakohdaksi tai päätepisteeksi (Furlong et al. 2011). 

Aikuisuus tai aikuisten maailma eivät kuitenkaan ole selkeitä omia käsitteitään, vaan 

myös ne ovat nuoruuden käsitteen tavoin kulttuurisia konstruktioita (Arnett 2007; 

Blatterer 2007; Furlong et al 2011, 356). Sosialisaatio muuttuukin ongelmalliseksi 
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käsitteeksi siinä vaiheessa, kun sosialisaatioprosessien päätepiste on hämärtynyt ja 

transitio nuoruudesta aikuisuuteen on käsitteellisesti kyseenalaistettu (Furlong et al. 

2011; Nayak 2003; Wyn & Woodman 2006; Woodman 2009). Keskeinen kysymys 

onkin, mihin Tinderiä käyttävät, täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevat nuoret 

sosiaalistuvat? Olen pyrkinyt hahmottamaan nuorten aikuistumisprosesseja ja 

“transitiota” “aikuisuuteen” oheisen kaavion avulla: 

 

Näen sukupuolijärjestelmän ja sosiokulttuuristen normien vaikuttavan sekä nuoruuden 

että aikuisuuden konstruktioihin (Blatterer 2007; Furlong et al. 2011), joiden väliin 

piirtyy normatiivinen ikäraja rajoittamaan nuorten toimijuutta eri konteksteissa (vrt. 

Honkatukia 1998). Tinderin kohdalla ikäraja asettuu 18 vuoden kohdalle. Nuorten 

sallitaan kuitenkin keräävän tietotaitoa ja sosiaalista pääomaa sovelluskontekstin 

ulkopuolisissa suhteissa alaikäisenä matkallaan aikuisuuteen (Bassani 2007; Furlong 

et al. 2011). Tinderin kohdalla “transitiona aikuisuuteen” voidaan pitää institutio-

naalisen alaikärajan ylittämistä, jonka jälkeen nuorilla on eri tavalla toimijuutta 

sovelluskontekstissa ja mahdollisuus kartuttaa kokemuksiaan myös normatiivisesti 

hyväksyttävällä tavalla. Samalla naiseuden ja aikuisuuden konstruktioista tulee heidän 

kohdallaan vähemmän tulkinnanvaraisia, sillä täysi-ikäisyys lisää heidän toiminta-

mahdollisuuksiaan (Aapola 1999).  
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Alaikäisiä Tinderiin kirjautuneita nuoria naisia määritellään nuoruuden ja tyttöyden 

konstruktioihin liitettyjen ominaisuuksien kautta. Heidän positioonsa alaikäisinä 

nuorina naisina liittyy odotuksia ja oletuksia, joita nuoret pyrkivät sekä noudattamaan 

että vastustamaan (Honkasalo 2011, 174–175; Honkatukia 1998, 36; Lähteenmaa 

2000, 48–49). Jaana Lähteenmaa kiteyttää, kuinka nuoret ratkovat ja käsittelevät kukin 

omalla tavallaan suhdettaan sukupolvensa sosiaalista olemista ja toimintaa rajaaviin 

ehtoihin (emt. 49). Näen ratkomisen ja käsittelemisen olevan Tinderin käytön kohdalla 

aktiivisesti reflektoituja ja kollektiivisia prosesseja, joiden avulla ystävät ottavat 

yhdessä selvää deittisovellusten fasilitoimasta sosiaalisesta toiminnasta. Nuoret 

miettivät yhdessä turvallisuusstrategioita, oppivat toisiltaan ja kerryttävät sosiaalista 

pääomaa kontekstissa, jossa heidän yhteistä osallisuuttaan kyseenalaistetaan 

ulkoapäin (vrt. Ahn 2012; Bassani 2007; Kavanaugh et al. 2005). Näkemys siitä, että 

nuorilla ei olisi resursseja oppia ja ottaa haltuun eri strategioita asettaa nuoret naiviin, 

tietämättömään ja suojelua tarvitsevaan rooliin, jota nuoret kuitenkin itse 

toiminnallaan vastustavat (Milford 2015, 70).  
 
Näen, että haastattelemani nuoret ovat ennen kaikkea sosiaalistuneet oman 

vertaisryhmänsä sisäiseen kulttuuriin ja normeihin (Chen et al. 2006; Edwards et al. 

2006). Ryhmän sisäinen kulttuuri ja normikoodisto taas toimivat linsseinä, joiden läpi 

nuoret tarkkailevat Tinderissä tapahtuvaa toimintaa ja sitä määritteleviä normeja (vrt. 

Anderson & Brown McCabe 2012; Lähteenmaa 2000). Haastateltavani eivät tarkastele 

Tinderiä muusta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta riippumattomana alustana, vaan sen 

ymmärretään heijastelevan nykyajan deittailukulttuurin normeja. Nuoret reflektoivat 

keskenään ja oppivat käyttökokemuksen kautta, kuinka oman profiilin avulla 

erottaudutaan vieraiksi koetuista sukupuolen representaatioista, millaisia odotuksia 

käyttäjällä voi tai kannattaa olla toisia käyttäjiä kohtaan tai millä tavoin muut käyttäjät 

esimerkiksi suhtautuvat nuorten naisten aloitteellisuuteen sovelluksessa (vrt. 

Chambers 2013; Kavanaugh et al. 2005). Tukea sukupuolittuneiden normien 

omaksumiseen ja vastustamiseen saadaan aineistoni perusteella ystäviltä, joiden 

keskinäistä vuorovaikutusta voi kuvailla moninaisuutta ja erilaisia preferenssejä 

ymmärtäväksi, parisuhdenormatiivisuutta haastavaksi sekä nuorten naisten toimijuutta 

vahvistavaksi (vrt. Décieux et al. 2019). Aineistoni perusteella nuorten naisten voikin 
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nähdä sosiaalistuvan tinderöityneeseen deittailukulttuuriin omien vertaissosialisaatio-

prosessiensa värittämänä.  

 
“Nykyään on sillei et voidaan tapailla 10 vuotta mut ei seurustella, about. Mä oon 
yrittäny opettaa mun vanhemmille et kuulkaa, nykyään voi olla juttuu tai säätöö tai 
deittailuu tai tapailuu tai jotain, sit joskus saatetaan olla parisuhteessa.” 
(Haastattelu 8.) 
 

Alaikäisten nuorten naisten Tinderin käyttö saattaa ulkoapäin näyttää 

individualistisena riskinottona, vaikka se on tyypillisesti kollektiivinen projekti, jossa 

nuoret ovat osallisia ja toimijoita yhdessä (vrt. Milford 2015). Tinderiä käyttävät 

nuoret naiset eivät muodosta omaa alakulttuuriaan, vaan heidän voi nähdä sukkuloivan 

kontekstista toiseen vahvoista ja heikoista vuorovaikutussiteistään hyötyen sekä 

siirtäen kertynyttä tietotaitoa eteenpäin myös ystäväpiirissään (Holland 2007, 15–23; 

Lähteenmaa 2000, 44; Phua et al. 2017). Nuorten sosiaalinen sukupolvi sosiaalistuu 

aikuisuuden käytäntöihin yhä teknologiakeskeisemmässä maailmassa ja pyrkii 

tekemään nuoruudessaan valintoja, jotka auttavat heitä kuulumaan joukkoon ja 

navigoimaan kohti aikuisuutta vertaisryhmilleen merkityksellisillä tavoilla (Décieux 

et al. 2019, 18-19; Furlong et al 2011; Onyima & Egbunike 2019; Reitz et al. 2014). 

Mikäli aikuisuus ymmärretään postmodernistien ja jälkimodernistien tavoin 

epävarmuuden sietämisenä, liikkeessä olemisena ja itsenäisten valintojen värittämänä 

toimintana (Bauman 2003; Beck 1992; Furlong et al. 2011; Giddens 1992; 

Lähteenmaa 2000; Nayak & Kehily 2013), tulisi nuoria tukea näiden taitojen 

opettelussa ja ymmärtää teknologian rooli kiinteänä osana nuorten sosiaalista arkea ja 

vertaissosialisaatioprosesseja (boyd 2014; Milford 2015).  
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5 Keskeiset tulokset ja johtopäätökset 
 

“Maailma on kaikkee muutaki ku sitä mihin me ollaan totuttu, sellasta 
heteronormatiivista. Deittailukulttuuri ei oo enää sitä mitä se on ollu ennen, 

nykynuoret on ihan sairaan cooleja!” (Haastattelu 8.) 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, millaisessa roolissa Tinderin käyttö 

on osana haastateltavieni aikuistumisprosesseja. Olen pyrkinyt selvittämään tätä 

tarkastelemalla, millä tavoin nuoret naiset kerryttävät sosiaalista pääomaa sovelluksen 

fasilitoimassa sosiaalisessa arjessa yksin ja yhdessä ystäviensä kanssa, sekä miten 

julkinen ja yksityinen toiminta limittyvät osaksi nuorten naisten itse- ja 

vertaissosialisaatioprosesseja. Lisäksi olen analysoinut, mitkä tekijät vahvistavat tai 

rajoittavat täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten naisten toimijuutta Tinderin 

fasilitoimassa sosiaalisessa arjessa. Olen analysoinut aineistoa keskittyen nuorten 

naisten julkiseen ja yksityiseen toimintaan Tinderissä ja tulen seuraavaksi kokoamaan 

yhteen työni keskeisimmät tulokset tutkimuskirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen 

luvussa 6 reflektoin aineistonkeruutapani ja tutkimusmetodini vaikutusta saatuihin 

tuloksiin ja pohdin työn mahdollisia heikkouksia. Luvussa 6 pohdin lisäksi saamieni 

tulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä esitän ideoita tarpeelliselle 

jatkotutkimukselle. 

 

Tinderin käyttö on aineistoni perusteella nuorille naisille vahvasti sekä julkista että 

yksityistä toimintaa, jotka molemmat ovat opettaneet haastattelemiani nuoria ja 

toimineet heidän sosialisaatioprosesseihinsa vaikuttavina tekijöinä aina käytön 

aloittamisesta haastatteluhetkeen asti (Anderson & Brown McCabe 2012; Edwards et 

al. 2006). Tinder on kuulunut haastateltavillani olennaiseksi osaksi kaveriporukan 

yhteistä sosiaalista arkea ja siitä käydyt keskustelut ovat toimineet ystäviä yhteen 

liittävänä sosiaalisena liimana sekä vaihdon välineenä (Chambers 2013, 50; Chow et 

al. 2012, 91; Kuttler & LaGreca 2004, 411). Haastateltavani ovat yhdessä ystäviensä 

kanssa pohtineet turvallisen ja tavoitteellisen käytön strategioita (Anderson & Brown 

McCabe 2012, Couch & Liamputtong 2007; Couch et al. 2012; Gibbs et al. 2011; 

Hallam et al. 2019), jotta kukaan ei joutuisi yksin suunnistamaan riskien ja 

luottamuksen välisellä jatkumolla. Keskustelut, neuvot ja kommentit ovat myös 

toimineet rakennusalustana omalle reflektoinnille, jonka kautta nuoret ovat pystyneet 
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ajan kanssa yhä paremmin pohtimaan omia preferenssejään, tavoitteitaan, motiivejaan 

sekä toimintaansa suhteessa ystäväpiireissään jaettuihin normeihin (Anderson & 

Brown McCabe 2012; Edwards et al. 2006; Kavanaugh et al. 2005; Lähteenmaa 2000; 

Phua et al. 2017, 116). 
 
Haastateltavieni ikä ja sukupuoli ovat vaikuttaneet heidän valitsemiensa toiminta-

strategioiden valintaan, sillä heidän asemansa alaikäisinä nuorina naisina on 

vaikuttanut paitsi heidän toimintamahdollisuuksiinsa (Aapola 1999), myös heihin 

kohdistuviin uhkatekijöihin ja riskeihin (Gibbs et al. 2011; Milford 2015; Shade 2010). 

Haastattelemani nuoret naiset ovat joutuneet aktiivisesti miettimään omia rajojaan, 

muille käyttäjille paljastamansa informaation määrää sekä omia halujaan ja 

seksuaalisuuttaan navigoidessaan tinderöityneessä deittailukulttuurissa (Anderson & 

Brown McCabe 2012, 10–12). Täysi-ikäistyminen on vahvistanut heidän asemaansa 

ja tehnyt heistä tasa-arvoisia sekä täysivaltaisia toimijoita sovelluskontekstissa 

(Aapola 1999), mutta samalla iän kertyminen on muuttanut heidän suhtautumistaan 

Tinderiin yhä välineellisemmäksi. Alaikäisille nuorille naisille Tinder on toiminut 

heidän toimijuuttaan ja osallisuuttaan vahvistavana “oljenkortena”, kun taas täysi-

ikäistymisen myötä sovelluksen on ymmärretty fasilitoivan vain osaa potentiaalisesti 

muodostuvista suhteista.  

 

Tinder on tarjonnut haastateltavilleni tilaa ja yksityisyyttä tutustua aikuisille 

suunnattuun toimintaympäristöön ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin omalla 

älypuhelimella omaan tahtiin, joten sovelluksen voi nähdä laajentavan nuorten 

virtuaalisia omahuoneita kohti deittailukontekstia (vrt. Lincoln 2012; Pearson 2009; 

Robards 2010). Sosiaalinen selaaminen yhdessä ystävien kanssa voidaan ymmärtää 

tästä perspektiivistä kyläilynä toisen virtuaalisessa omahuoneessa (McRobbie & 

Garber 1977; Nayak & Kehily 2013, 71–73). Deittisovellusten sosiaalinen selaaminen 

tekee yksityiseksi ja individualistiseksi mielletystä parinvalinnasta (Bauman 2003; 

Beck & Beck-Gernsheim 1995; Giddens 1992) sosiaalista toimintaa, joka haastaa 

myös käsityksiä yksittäisten tyttöjen riskialttiista ja aseettomasta toiminnasta 

deittisovelluskontekstissa (Milford 2015, 70; Shade 2010; Shapiro et al. 2017). Nuoret 

naiset sosiaalistavat aineistoni perusteella toisiaan toimimaan vastuurationaalisesti ja 

suojelemaan omia rajojaan (Näre 1992), joten Tinderin tarjoamaa yksityisyyttä ei tulisi 
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tulkita vain itsesosiaalisaatioprosessien näkökulmasta (vrt. Anderson & Brown 

McCabe 2012).  

 

Ymmärrän Tinderin digitaalisena sosiaalisena maailmana, jossa toimiakseen nuorten 

tulee omaksua kommunikointia ja toimintaa määritteleviä ja rajaavia normeja 

(Alapuro 2000, 104–105). Sukupuolijärjestelmä ohjaa näiden sosiokulttuuristen 

normien ylläpitämistä ja uusintamista, määrittelee rajoja osallisuudelle ja 

toimijuudelle (Honkatukia 1998; Milford 2015; Näre 1992; Saarikoski 2012), sekä 

ohjaa käyttäjien toimintaa ja sukupuolen performointia (Butler 2008, 234-236). 

Sovellus ei tuota yhdenlaisia normeja tinderöityneeseen deittailukulttuuriin, vaan sen 

sisällä eri käyttäjäryhmät tuottavat ja uusintavat näitä refleksiivisesti ja 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Comunello et al. 2020). Toisten käyttäjien 

toimintaan vaikuttaa vahvemmin parisuhdenormatiivisuus, kun taas toiset käyttävät 

Tinderiä vahvistaakseen omaa itsemääräämisoikeuttaan päättää esimerkiksi 

seksuaalisesta aktiivisuudestaan parisuhteiden ulkopuolella (Ranzini & Lutz 2017; 

Timmermans & De Caluwé 2017; vrt. Salonen 2005). Kuten motiivit käyttää Tinderiä, 

myös toimintaan vaikuttavat normit ovat moninaisia ja limittäisiä (Comunello et al. 

2020). En siis näe Tinderin käytön sosiaalistavan nuoria yhdenlaiseen 

deittailukulttuuriin, vaan värittävän sitä ympäristöä, jossa nuoret oppivat itsenäisesti 

ja yhdessä toistensa kanssa navigoimaan kohti aikuisuutta sosiaaliselle sukupolvelleen 

merkityksellisillä tavoilla.  

 

Tinderissä muodostuvien vuorovaikutussuhteiden voi nähdä kuvastavan jälkitraditio- 

naalista sosiabiliteettia, joka perustuu löyhille sosiaalisille siteille, avoimuudelle ja 

heikosti sitoville velvoitteille (Alapuro 2000, 105; myös Giddens 1992, Beck 1992; 

myös Putnam 2000). Nuoret käyttäjät pyrkivät toimimaan epävarmassa toiminta- 

ympäristössä tavoitteellisesti ja riskejä vältellen, mikä sosiaalistaa heitä myös 

suhtautumaan epävarmuuteen ja sen synnyttämiin riskeihin alati läsnä olevana 

realiteettina (Ahn 2012; Furlong et al. 2011; Milford 2015; Raffo & Reeves 2000). 

Kertynyt kokemus ja ystävyyssuhteissa kerrytetty sitova sosiaalinen pääoma 

vahvistavat nuorten toimijuutta, sekä auttavat keräämään Tinderin avulla 

muodostetuissa suhteissa silloittavaa sosiaalista pääomaa, jota nuoret naiset jakavat 

aineistoni perusteella toisilleen keskinäisen reflektoinnin ja keskustelujen avulla (Ahn 

2012; Bassani 2007; Holland 2007; Kavanaugh et al. 2005; Phua et al. 2017). Vahvat, 
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heikot ja piilevät siteet tuottavat sosiaalista pääomaa toisiinsa kietoutuneissa 

prosesseissa sekä online-ympäristöissä tapahtuvan että kasvokkaisen vuorovaiku-

tuksen kautta, mikä lisää nuorten tietotaitoa, harjaannuttaa heitä toimimaan uusissa ja 

epävarmoissa tilanteissa sekä mobilisoi heitä toimimaan tavoiteorientoituneesti ja 

riskejä välttäen (Bassani 2007; Haythornthwaite 2005; Kavanaugh et al 2005). 

 

Kun Tinder nähdään nuorten sosiaaliseen arkeen vaikuttavana digitaalisena 

sosiaalisena maailmana, sen ymmärretään toimivan kontekstina hyvin erilaiselle 

sosiaaliselle toiminnalle (vrt. Hsiao & Dillahunt 2017; Timmermans & De Caluwé 

2017). Tinderöinti ei typisty vain yksittäisten käyttäjien yksityiseksi toiminnaksi 

virtuaalisessa kontekstissa, vaan se voidaan nähdä nuorten vertaissososialisaatio- 

prosseihin vaikuttavana ja nuorten keskinäiskulttuuria rakentavana toimintana (Chen 

et al. 2006; Edwards et al. 2006). Sovellus ei myöskään toimi alustana vain 

romanttisten tai seksuaalisten suhteiden muodostumiselle (mm. Hobbs et al. 2016), 

vaan sen ymmärretään myös toimivan merkittävässä roolissa nuorten keskinäisen 

osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvistamisessa, aikuisuuden käytäntöjen opette- 

lussa, seksuaalisuuteen tutustumisessa, itsetunnon vahvistumisessa ja silloittavan 

sosiaalisen pääoman muodostumisessa (Bassani 2007; Chambers 2013; Kavanaugh et 

al. 2005; Meenagh 2015). Tinder tarjoaa puitteet harjoitella sosiokulttuuristen ja 

sukupuolittuneiden normien mukaan toimimista ja niiden vastustamista nuorten 

omalle sosiaaliselle sukupolvelle merkityksellisillä tavoilla (Kavanaugh et al. 2007; 

Lincoln 2012, 191–192), mikä tekee siitä nuorten toimijuutta vahvistavan kontekstin 

ja sallii nuorten vaikuttaa merkittävästi myös omiin sosiaalisaatioprosesseihinsa 

matkalla aikuisuuteen (Anderson & Brown McCabe 2012; Edwards et al. 2006). 

 

 

6 Pohdinta 
 
Yksi työni samanaikainen heikkous ja vahvuus on se, että toimintaa alaikäisenä on 

reflektoitu jälkiperspektiivistä. Jälkiperspektiivi on mahdollistanut opittujen taitojen 

ja kertyneiden kokemusten reflektoimisen (Brinkmann 2014), mutta samanaikaisesti 

haastateltavani ovat valinneet, mikä osuus menneestä toiminnasta on kertomisen 

arvoista (Oinas 2004). Opitut taidot ja kerrytetty sosiaalinen pääoma ovat vaikuttaneet 

siihen, miten haastateltavani puhuvat toiminnastaan alaikäisenä ja millaisia 
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merkityksiä he sille antavat (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48). On myös vaikeaa 

paikantaa, missä vaiheessa käyttöhistoriaa mikäkin näkemys tai ajatus on vakiintunut 

osaksi haastateltavieni jäsentelemää todellisuutta. Omia tuntemuksia alaikäisenä on 

voinut olla hankalaa palauttaa mieleen, joten haastatteluaineistoa tuleekin pitää 

reflektointina menneestä toiminnasta (Brinkmann 2014). 

 

Olen Tinderin käytön sosiaalista ulottuvuutta reflektoivien aineisto-osuuksien avulla 

pystynyt tavoittamaan, millaisena nuorten osallisuus tinderöityneessä deittailu- 

kulttuurissa näyttäytyy myös laajemmasta perspektiivistä heidän keskinäisissä 

ystävyyssuhteissaan. Moni haastateltavistani oli myös kotoisin pääkaupunkiseudun 

ulkopuolelta ja kaikilla haastateltavillani oli kokemusta Tinderin käytöstä eri 

paikkakunnilla, joten pääkaupunkiseutukeskeisyydestä huolimatta tutkimukseni 

valottaa nuorten Tinderin käyttöä osin tätä laajemmin. Pohdin kuitenkin, että 

tutkimuksen toteuttaminen pienemmällä paikkakunnalla olisi saattanut tuottaa jossain 

määrin erilaisia vastauksia liittyen nuorten uskallukseen lähteä treffeille omaa 

kotikaupunkia kauemmas tai heidän valitsemiinsa ikäasetuksiin (Burkell & Saginur 

2015). Alueellisuuden vaikutusta nuorten deittisovellusten käyttöön tulisikin tutkia 

tulevaisuudessa vielä lisää. 

 

Oma aineistoni on valikoitunut siten, että kaikilla haastateltavillani on ollut useita 

läheisiä ystäviä, keiden kanssa he ovat voineet reflektoida toimintaansa. Uskon, että 

osallistumishalukkuutta velvoittanut rekrytointimenetelmäni on muodostanut minulle 

otoksen, johon kuuluvilla nuorilla naisilla on saattanut olla keskimääräistä enemmän 

uskallusta reflektoida aihetta haastattelutilanteessa. Oma otokseni on saattanut 

valikoitua myös siten, että haastateltavani ajattelevat Tinderistä ja sen tuomista 

mahdollisuuksista keskimääräistä myönteisemmin ja kokivat aiheeni tärkeänä (vrt. 

Ahn 2012). Tätä puoltaisi myös se, että haastateltavani ovat rekrytointihetkellä 

edelleen käyttäneet Tinderiä aktiivisesti ja muodostaneet kanssani matchin. Vaikka 

omilla haastateltavillani ei juurikaan ollut negatiivisia kokemuksia Tinderin käytöstä, 

ei havaintoa voi yleistää koskemaan kaikkia nuoria naiskäyttäjiä. Toisaalta uskon 

saaneeni otokseni avulla suhteellisen laajan käsityksen pääkaupunkiseudulla vaikut- 

tavien nuorten naisten toiminnasta Tinderissä, sillä haastattelutilanteissa tuotiin esiin 

myös lukuisia huolenaiheita ja kriittisiä pohdintoja (vrt. Heath et al. 2012, 13).  

 



100 

Merkittävä otokseni valikoitumiseen vaikuttanut tekijä oli oma ikäni (26) Tinderin 

avulla toteutetussa rekrytointiprosessissa, joka sulki otoksestani ulos kaikki ne 

käyttäjät, jotka etsivät sovelluksesta korkeintaan 25-vuotiaita miehiä tai ainoastaan 

muita naisia. Otoksen rajautuminen heidän itse määrittelemänsä ikäasetuksen 

perusteella on merkityksellinen monesta eri syystä. Koska otokseni muodostaa 18–21-

vuotiaiden, naiseksi itsensä identifioivien nuorten käyttäjien joukko, jotka etsivät 26-

vuotiaita tai sitä vanhempia kumppaneita sovelluksesta, tulee tulokseen ikäasetusten 

nostosta täysi-ikäisyyden kynnyksellä suhtautua varauksella. Aineistoni ei kerro, että 

kaikki Tinderiä käyttävät nuoret naiset nostaisivat täysi-ikäistyttyään Tinderin 

ikäasetusten ylärajaa useilla vuosilla, vaikka kaikki haastateltavani ovat näin tehneet. 

Omaan otokseeni kuuluvat nuoret naiset ovat myös saattaneet kerätä keskimääräistä 

enemmän sosiaalista pääomaa Tinderissä muodostettujen vuorovaikutussuhteiden 

ansiosta, millä saattaa olla vaikutusta myös haluun nostaa ikäasetusten ylärajaa. 

Näkisinkin, että tulevaisuudessa tarvittaisiin tutkimusta siitä, keillä käyttäjillä on 

mahdollisuus kerätä sosiaalista pääomaa käytön avulla ja mitkä tekijät eriarvoistavat 

näitä prosesseja (Tolonen 2007, 38–39).  

 

Tutkimusintressini ovat keskittyneet täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten 

naisten toimintaan, sillä julkisesta keskustelua hallitseva huolidiskurssi on keskittynyt 

heidän osallisuuteensa deittisovelluksissa. Normatiivisesta ikärajasta sekä sukupuolit-

tuneista normeista ja odotuksista huolimatta nuoret naiset ovat kyenneet vahvistamaan 

toimijuuttaan käytön kautta ja pystyneet keräämään sosiaalista pääomaa käyttö-

vuosiensa aikana. Mikäli yhä suurempi osa nuorista naisista kokeilee deittisovelluksia 

16–17-vuotiaina ja harjoittelee niiden puitteissa toimimista, on tällä vaikutusta myös 

nuoriin miehiin. Etenkin silloin, jos nuorten naisten odotetaan heterosuhteissa olevan 

nuorempia ja kokemattomampia kuin heidän miespuoliset kumppaninsa (Burrows 

2013), mutta nuoret miehet eivät samassa mittakaavassa harjoittelisi toimintaa 

alaikäisinä, saattaa nuorten naisten aktiivisella osallisuudella olla vaikutusta 

nuorempien miesten toimintamahdollisuuksien kapenemiseen. Olisikin tärkeää tehdä 

tulevaisuudessa tutkimusta myös nuorten miesten osallisuudesta tinderöityneessä 

deittailukulttuurissa ja selvittää, millä tavoin deittisovellusten käyttö nivoutuu osaksi 

heidän aikuistumisprosessejaan.  
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Tinderin 18 vuoden ikäraja uudelleenmäärittää sitä, minkälainen toiminta nähdään 

sosiaalisesti hyväksyttävänä minkäkin ikäisille toimijoille. Yhä teknologisoitu- 

neemmassa nyky-yhteiskunnassa sovelluksen ikäraja kuitenkin menettää merki- 

tystään, mikäli sovelluksen fasilitoima toiminta ei poikkea nuorten toiminnasta sen 

ulkopuolella. Onkin kiehtovaa pohtia, pyrimmekö ikärajoilla hillitsemään 

sosialisaatioprosessien teknologisoitumista, vaikka sosiaalisen median käyttö on 

erityisesti nuorille iso osa arkea (boyd 2007 & 2014; Lincoln 2012; Pearson 2009; 

Robards 2010). Tarkastelun arvoista on myös mielestäni pohtia, miksi keskitymme 

suojelemaan pääasiassa tyttöjä asioilta, joissa nivoutuvat teknologinen kehitys ja 

seksuaalisuus (Milford 2015; Shade 2010). Jos deittailun ja suhteiden 

harjoittelemisen, seksuaalisuuteen tutustumisen ja kokemusten hankkimisen nähdään 

kuuluvan olennaisena osana myös tyttöjen nuoruuteen (Aaltonen & Honkatukia 2002; 

Aapola 1999 & 2002; Kontula & Haavio-Mannila 1995; Lefkowitz & Gillen 2006; 

Meenagh 2015), miten pidämme huolta siitä, että suojelusta huolimatta nuorilla on 

mahdollisuus osallisuuteen ja toimijuuteen myös teknologisoituvassa nyky-

yhteiskunnassa? (Vrt. Milford 2015.) 

 

Pohdin, että osaltaan huolipuhe alaikäisten tyttöjen deittisovellusten käytöstä 

heijastelee yleistä pelkoa parisuhde-eetoksen hapertumisesta. Jos tytöt eivät 

sosiaalistu halukkaiksi sitoutumaan parisuhteisiin ja toteuttamaan niiden puitteissa 

seksuaalisuuttaan, aiheuttaa epävarmuus sosialisaatioprosessien lopputuloksista 

uudenlaisia huolia. On mielenkiintoista pohtia, ajatellaanko nuorten deittisovellusten 

käyttöä samalla tavoin riskikeskeiseen toimintaan yllyttävänä kuin 

seksuaalikasvatusta muutama vuosikymmen taaksepäin. Toisin kuin aiemmin, 

tietämättömyyden seksistä nähdään olevan nykyään nuoria uhkaava tekijä sen sijaan, 

että liian varhaisen seksuaalikasvatuksen nähtäisiin ajavan nuoria tuhoisaan ja 

holtittomaan toimintaan (Aaltonen & Honkatukia 2002, 211; Shade 2010, 232). 

 

Olen tietoinen siitä, että tämä tutkimus saattaa näyttäytyä deittisovellusten 

puolustuspuheena sen keskittyessä Tinderin merkitykselliseen rooliin osana nuorten 

naisten aikuistumisprosesseja. Näen kuitenkin deittisovellukset vain välineinä 

prosesseissa, joissa nuoret pyrkivät harjoittelemaan uusissa sosiaalisissa 

vuorovaikutussuhteissa toimimista, omaksuvat sosiokulttuurisia ja vertaisryhmissä 

kollektiivisesti jaettuja normeja sekä yrittävät hallinnoida omaa sosiaalista arkeaan 



102 

suhteessa muihin heidän elämäänsä kuuluviin osa-alueisiin, kuten opiskeluun ja 

työhön (mm. Anderson & Brown McCabe 2012; Edwards et al. 2006; Furlong et al. 

2011, 364). Samoin kuin muut sosiaalisen median alustat, myös deittisovellukset 

muuttavat olemisen, vuorovaikuttamisen ja tutustumisen tapoja kauemmas siitä, mihin 

perinteisesti on totuttu (Lincoln 2012; Weber & Dixon 2010). Pohdinkin, nähdäänkö 

julkisessa keskustelussa ongelmallisimpana sosiaalisen median kasvanut rooli nuorten 

sosiaalisessa arjessa muiden elämän osa-alueiden kustannuksella, nuorten 

sosialisaatioprosessien teknologisoituminen, anonyymin ympäristön tuottamat 

riskitekijät kokemattomien käyttäjien turvallisuudelle vai nuorten naisten 

yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kasvu suhteessa heidän seksuaaliseen 

aktiivisuuteensa? 

 

Mielestäni näitä kysymyksiä olisi hyvä pohtia, kun nuoriin vaikuttavia linjauksia sekä 

nuorille suunnattuja materiaaleja suunnitellaan. Mahdolliset riskitekijät tulisi 

määritellä selkeästi, jotta niiden ehkäisemiseksi pystytään tekemään merkittävämpiä 

toimenpiteitä. Nuoria tulisi osallistaa suunnittelutyössä, sillä heidän näkemyksensä 

esimerkiksi deittisovellusten fasilitoimasta toiminnasta saattavat erota suurestikin 

yleisistä näkemyksistä (Milford 2015). Koska monet nuoret naiset ovat jo toimijoita 

tinderöityneessä deittailukulttuurissa, huomiota tulisi mielestäni kiinnittää ikärajojen 

ja kieltojen sijaan nuorten turvallisuusstrategioiden vahvistamiseen, tietotaidon 

lisäämiseen sekä nuorten kasvun tukemiseen heidän pohtiessaan omia rajojaan 

(Milford 2015, 75). Sosiaalisen median käyttöä ja nuorten osallisuutta virtuaalisissa 

konteksteissa tulisikin tarkastella siten, että nuorten hyvinvoinnin nähdään koostuvan 

useista eri osatekijöistä (Bassani 2007). Keskeistä on mielestäni ymmärtää, miten 

luottamukselliset sosiaaliset suhteet, oikeus aktiiviseen ja tasa-arvoiseen toimijuuteen, 

tarve yksityisyyteen, oikeus omien rajojen kunnioittamiseen ja vapaus opetella, 

harjoitella ja erehtyä ovat kaikki nuorten hyvinvointia rakentavia tekijöitä myös 

virtuaalisissa ympäristöissä, vaikka nuoria lisäksi pyrittäisiin suojelemaan ikärajojen 

ja toimenpiteiden avulla. 

 

Toivon oman tutkimukseni avanneen täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten 

naisten toimintaa Tinderissä sekä yksityisen että julkisen käytön perspektiivistä. 

Tulevaisuudessa haluaisin keskittyä tutkimaan deittailun teknologisoitumisen 

vaikutuksia koskien nuorten ensimmäisiä romanttisia ja seksuaalisia kokemuksia. 



103 

Lisäksi olen kiinnostunut selvittämään, miten kuvakeskeinen kultturi sekä 

deittisovelluksissa että sosiaalisessa mediassa vaikuttaa nuorten kauneuskäsityksiin, 

itsetuntoon, itsensä esittämiseen ja pariutumiseen. Näen tärkeänä, että 

deittailukulttuurin murroskohtia ja kehitystä tutkitaan myös nuorten perspektiivistä 

yhteiskunnallisella tasolla, sillä tätä kautta nuorten kehitystä ja aikuistumista voidaan 

myös paremmin tukea ja ymmärtää.  
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uutisartikkeleihin ja nuorille suunnattuihin mediasisältöihin koskien alaikäisten 
nuorten osallisuutta Tinderissä. 
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todellista ikää ei ole mahdollista varmistaa (Yellow). Iltalehti, haettu 
16.10.2020. 
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9. Ryynänen, Tiina & Höglund, Matias ( 22.7.2020) Kia, 18, latasi Tinderin ja 
kävi treffeillä: “Tämä on ihan hirveetä!” – Nuoret kertovat ikävimmistä 
treffikokemuksistaan. Ilta-Sanomat, haettu 16.10.2020.  

 
10. Väestöliitto http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/turvallisuus/media/ haettu 

16.10.2020.  
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Liite 2. Haastattelurunko 
 

- Taustatiedot (nimi, ikä, asuinpaikka, koulutusaste) 
- Keitä lähimpään ystäväpiiriin kuuluu? 
- Minkä ikäsenä liityit Tinderiin? Oletko liittynyt yksin vai yhdessä kavereiden 

kanssa? 
- Mikä Tinderiin liittymisessä on motivoinut? Mitä olet alaikäisenä etsinyt? 
- Millaista Tinderin käyttö on nykyään? Mitä etsit? 
- Oletko löytänyt Tinderistä seurustelukumppania? Oletko seurustellut tätä 

ennen? 
- Selailetko vain miesten profiileja? 
- Millaiset ikäasetukset olet valinnut profiiliisi alaikäisenä? Entä nykyään? 
- Millä muilla hakutekijöillä etsit kumppaneita? 
- Missä tilanteissa tai paikoissa olet käyttänyt Tinderiä tai käytät sitä nykyään? 
- Millä kielillä viestittelet Tinderissä? 
- Millaiset ihmiset käyttävät Tinderiä? Ketkä eivät? 
- Oletko käyttänyt joitain muita deittisovelluksia? Mitä? 

 
- Millaista toimintaa Tinderin käyttö on yksin? Entä kavereiden kanssa? 
- Puhutko ystävien kanssa Tinderin käytöstä? Mistä keskustelette? 
- Mitä jaat ystäville? Mitä et kerro? 
- Ovatko ystäväsi vaikuttaneet profiilisi muodostumiseen? Miten? 
- Tiedätkö, mitä ystäväsi ovat etsineet tai etsivät nykyään Tinderistä? 
- Ovatko ystäväsi löytäneet Tinderistä seurustelukumppaneita? 

 
- Millainen on luotettava profiili? Mikä herättää luottamuksen? 
- Missä vaiheessa keskustelua voit antaa matchille omat yhteystietosi? Mitä 

yhteystietojasi jaat? 
- Vaihdatteko Tinderistä juttelemaan muihin sovelluksiin? Mihin ja miksi? 
- Teetkö itse aloitteita Tinderissä? 
- Kuinka montaa Tinder-matchia olet nähnyt kasvotusten alaikäisenä? Entä 

täysi-ikäisenä? 
- Oletko kertonut Tinder-matcheillesi omaa ikääsi, kun olet käyttänyt 

sovellusta alaikäisenä? Missä vaiheessa keskustelua? Miten he ovat 
reagoineet? 

- Missä paikoissa olet nähnyt Tinder-matchejasi ensimmäisen kerran 
kasvotusten? 

- Onko Tinderissä tullut vastaan positiivisia tai negatiivisia yllätyksiä? 
- Ovatko toiset käyttäjät sellaisia kuin ovat sanoneet olevansa? 

 
- Millä kriteereillä olet etsinyt kumppaneita alaikäisenä? Entä nyt? 
- Millainen on hyvä profiili? 
- Mihin kiinnität huomiota toisten profiileissa? 
- Ovatko preferenssisi muuttuneet jotenkin? Miten? 
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- Oletko oppinut jotain Tinderin avulla? Mitä? 
- Onko Tinderin käytössä joitain eroja muuhun deittailuun? Millaisia? 
- Tutustutko uusiin ihmisiin mielummin sovellusten avulla vai jossain 

muualla? Missä? 
 

- Oletko kertonut vanhemmillesi Tinderin käytöstä alaikäisenä? Entä täysi-
ikäsenä? 

- Mitä mieltä vanhempasi ovat olleet Tinderin käytöstä, jos he ovat tienneet 
siitä? 

- Mitä mieltä olet Tinderin ikärajasta? Mihin itse asettaisit ikärajan? 
- Millaisia kanavia nuorille tulisi olla uusien ihmisten tapaamiseen? 
- Mitä nuorille tulisi kertoa Tinderin käytöstä? Missä ja miten? 
- Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista “Tinder” ja “nuoret”? 
- Mihin uskot deittailun kehittyvän 10 vuoden sisällä? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


