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1. Johdanto 
 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen tyttöjen Instagram-selfieitä ja niiden 

tilallisuuksia ihmismaantieteen ”non-representational” -teorian (NRT) avulla. Selfie 

on uudehko sana ja maailmanlaajuisesti levinnyt ilmiö, jolla viitataan yleensä 

älypuhelimella tai muulla laitteella itse otettuun omakuvaan. Instagram on nuorten 

keskuudessa suosittu sovellus julkaista omia selfieitään sekä muitakin kuvia tai 

videoita (Zhao & Zappavigna 2018). Selfien noususta 2010-luvulla kertoo esimerkiksi 

se, että vuonna 2013 Oxford Dictionary valitsi selfien vuoden sanaksi (Oxford 

Dictionary 2013). Vaikka omakuva on esimerkiksi kuvataiteessa ikivanha konsepti, 

selfieistä uudenlaisen ilmiönsä tekee niiden peilimäinen asetelma, kuin 

kurkistusikkuna selfien ottajaan hänen itsensä kautta (Liubiniene & Keturakis 2014). 

Tutkielmassani käyttämäni teoria NRT on puolestaan posthumanistinen 

teoria, jossa representaatioita ei käsitetä objektiivisina ja todistusvoimaisina 

kuvauksina kohteestaan, vaan sen sijaan maailmaa rakentavina, aktiivisina tekoina 

(Anderson & Harrison 2010; Pyyry 2016a; Pyyry, Hilander & Tani 2021; Thrift 2008; 

Vannini 2015). Tällöin myöskään selfiet eli omakuvat eivät näyttäydy kuvina, vaan 

performatiivisina esityksinä ja itsepresentaatioina. NRT:n posthumanistisessa onto-

epistemologisassa pyritään purkamaan myös tieteen ihmiskeskeisyyttä sekä erilaisia 

kielellisiä kategorisointeja, jolloin myös itserepresentaation käsite näyttäytyy uudessa 

valossa, jossa ”itsen” toimijuus hajaantuu laajemmalle koko sommitelmaan ja siihen 

liittyviin suhteisiin (Wylie 2010; Pyyry 2019b; Pyyry & Aiava 2020). NRT-

näkökulman mukaan selfiessä siis tulee yhteen ja on läsnä enemmän asioita kuin 

pelkästään subjektin ”oma” visio. Tämän takia tutkielmani tavoitteena on selvittää, 

miten erilaiset toimijuudet tulevat yhteen selfien ottamisessa ja sen Instagramiin 

julkaisemisessa, sekä miten subjekti ja tarkemmin tyttöys rakentuvat tässä toiminnassa 

sekä Instagram-selfien tapahtumassa. 

 Tutkielmassa on NRT:n lisäksi läsnä feministinen näkökulma, josta 

selfieiden, niiden ottamisen sekä Instagramin tilallinen pohdinta tekevät myös 

maantieteellisen. Tämä feministinen näkökulma tuo tutkielman tila- ja 

subjektikäsitykseen sukupuolen huomioivaa tarkastelua, jota NRT:n 

subjektikäsityksestä on kritisoitu usein puuttuvan (Nash 2000; Saldanha 2005; Tolia-
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Kelly 2006). Sukupuolen yleisen huomioimisen lisäksi tarkastelen myös kriittisesti 

sukupuolittuneita toimintatapoja sekä sukupuoliin eri tavoilla kohdistuvia paineita 

selfieissä esiintymiseen ja selfien kanssa kehkeytymiseen liittyen. Tähän liittyy 

esimerkiksi tutkimusaineiston tuottamisessa esiin noussut tyttöjen omaksuma käsite 

”catfish”, jota käytetään negatiivissävytteisesti juuri tyttöjen ja naisten julkaisemiin 

selfieihin liittyen. 

 Tutkielmassa tärkeitä teoreettisia käsitteitä ovat monet 

kiinnostuksenkohteet NRT:ssä, kuten affekti, sommitelma, tapahtuma ja subjekti. 

Affektit eli kehojen välillä liikkuvat, tarttuvat ja muuntuvat tunnetilat liikuttavat 

ihmisiä ja saavat aikaan erilaista toimintaa (Cadman 2009). Toiminta tapahtuu aina 

osana sommitelmaa, jossa rihmastomaisen maailman toisistaan erottamattomat 

toimijat ja niiden suhteet kietoutuvat yhteen (Deleuze & Guattari 1987; Marcus & Saka 

2006). Voidaankin puhua tapahtuman toimijuudesta, jonka kautta sommitelman 

muutosvoimaisuus tapahtuu. NRT:ssä tapahtumalla tarkoitetaan siis muutosvoimaista, 

hetkellistä nyrjähdystä, joka mahdollistaa uusia tulevaisuuden horisontteja (Massumi 

2015; Pyyry 2019b). Myös subjektin katsotaan individualistisen yksilökäsityksen 

sijaan kehkeytyvän yhdessä koko sommitelman kanssa, joka antaa sille sen 

toimijuuden (Wylie 2010). 

 Tutkielman teoriajohtoisuudesta huolimatta käsittelen ja hyödynnän 

myös Instagramiin ja selfieihin liittyvää perinteisempää ja humanistisempaa 

tutkimusta. Selfiet ovat erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen tutkimusaihe, sillä 

kaikessa arkisuudessaan niihin liittyy paljon performatiivisuutta (Butler 2010; Barad 

2003; Rose 2001) sekä selfieiden toimijuutta ja visuaalista voimaa. Niin 

ihmismaantieteen kuin yhteiskuntatieteiden kentällä laajemmin onkin alettu puhua 

tieteen sekä koko länsimaisen arkielämän visuaalisesta käänteestä (Pyyry ym. 2020). 

Maailmamme ja todellisuuksien vyyhtimme ovat täyttyneet visuaalisista ärsykkeistä, 

kuin kuvallisesta tulvasta tai virrasta. Syitä tälle käänteelle ovat esimerkiksi 

kameroiden kehittyminen ja niiden määrän lisääntyminen, massamedian, Internetin ja 

sosiaalisen median synty sekä nykyinen globaali kulutusyhteiskunta. Kuvat 

ihmismaantieteellisessä tutkimuksessa on perinteisesti nähty totuusvoimaisina, ikään 

kuin ne olisivat läpinäkyviä, totuudenmukaisia ja kattavia ikkunoita kohteeseensa 

(Crang 2003; Rose 2008). NRT:ssä kuitenkin kyseenalaistetaan tällainen ajattelutapa 

ja nähdään representaatiot ennemmin aktiivisina toimijoina, eikä vain objektiivisina, 

passiivisina välittäjinä. 
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Toimijoiden lisäksi kuvat voidaan tulkita eräänlaisiksi tuotteiksi myös 

itsessään, joita voi kuluttaa esimerkiksi Instagramissa. Sosiaalisen median alustoille 

käyttäjien ilmaiseksi tuottama sisältö houkuttelee uudet käyttäjät luovuttamaan 

henkilötietojaan ja sovelluksenkäyttödataansa alustoille sekä siten altistumaan 

kohdennetulle mainonnalle (Deibert 2019; Ponnusamy ym. 2020). Suosittujen 

alustojen omistajien rikastumisen ehto on yhteisön jatkuvasti ja ilmaiseksi tuottama 

uusi sisältö. Selfiet ovatkin Instagramin tärkeä ja tuottoisa kuvatyyppi, sillä niitä 

ladataan sinne ja katsotaan siellä jatkuvasti.  

Selfieihin liittyy myös paljon sukupuolittuneisuutta: naisruumiista 

kuvaavat selfiet ovat sosiaalisessa mediassa usein näkyvimpiä 

ja markkinoiduimpia selfieitä (Banet-Weiser 2012; Marwick 2015). Tyttöjen ja 

naisten ottamia selfieitä saatetaan myös poikien ja miesten ottamia selfieitä enemmän 

moralisoida, vahtia ja syyttää esimerkiksi huomionhakuisiksi (Burns 2015). Selfien 

ottamisessa ovat läsnä erilaiset sukupuolittuneet katseet (hooks 1992). Selfien 

asetelmassa on myös itsensä katseen kohteeksi asettava aspekti, jota voidaan pohtia 

laajemmin feministisen teorian avulla (Young 1980). Tähän liittyy myös biovalta ja 

naisruumiin tuottaminen (Bordo 1993) sekä sukupuolen performointi selfieiden avulla. 

Vaikka sosiaalisen median käyttäjät vastaavat usein pääasialliseksi 

tavoitteekseen “oman tarinansa” rakentamisen (Zhao & Zappavigna 2018), tätä tarinaa 

on perinteisessä tutkimuksessa pidetty usein tarkan harkinnan, tietoisten valintojen ja 

hienosäädön tuloksena. Tällaista oman sosiaalisen median profiiliin liittyvää 

suunnittelua ja hallintaa kutsutaan profiilityöksi (Uski & Lampinen 2014). Sosiaalisen 

median alustoilla vallitsevat omat sosiaaliset norminsa, joiden tavoille uudet käyttäjät 

oppivat samalla tavalla kuin uudet jäsenet muissakin yhteisöissä (Uski & Lampinen 

2014). Jo selfieiden varhaiset omaksujat ottivat itsestään mieleisiään kuvia, korostaen 

tai peittäen valittuja piirteitään (Marwick 2014). Selfieitä, niiden ottajien motiiveja 

sekä selfieiden vaikutuksia on sekä populaareissa että tieteellisissä teksteissä tulkittu 

hyvin monista eri näkökulmista. Selfieiden ottamista on tulkittu esimerkiksi sekä 

voimaannuttavaksi (esim. Tiidenberg 2014) että vahingolliseksi (esim. Barnard 2016; 

Schwarz 2010; Walker 2005) toiminnaksi.  NRT:ssä tällaisia dikotomisia 

lähestymistapoja pyritään kuitenkin välttämään, sillä selfieihin voi liittyä 

yhtäaikaisesti ja aika-tilasta riippuvaisesti hyvin moninaisia toimijuuksia ja subjektin 

rakentumisia. 
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Tutkielmani tavoite on siis laajentaa tyttöjen Instagram-selfieihin 

liittyvää keskustelua sekä niiden taustalla olevia ontologisia oletuksia. Tutkielmani 

NRT-näkökulman mukaisesti esimerkiksi sosiaalista mediaa ja muuta maailmaa ei ole 

mielekästä kategorisesti erotella toisistaan rihmastomaisen, kytköksissä olevan ja alati 

muuttuvan maailman takia (Cadman 2009; Massumi 2002; Thrift 2008). Pyrin 

lähestymään myös subjektia sommitelman osana, ilman ajatusta ihmisyksilön 

erillisyydestä ja puhtaasta rationaalisuudesta sekä tarkoitushakuisuudesta (Pyyry & 

Aiava 2020). Tällainen lähestymistapa Instagramin tilallisuuksiin ja selfieiden 

ottamisen toimintaan on harvinaista, sillä valtaosa selfieiden monitieteisestä 

tutkimuksesta painottuu nimenomaan selfieiden ottajien motiiveihin sekä Instagramiin 

kuin digitaalisena ja ei niin konkreettisena ”rinnakkais”todellisuutena. Kuitenkin 

tutkielmani ihmiskeskeisyyttä, kategorioita ja dualismeja purkava näkökulma antaa 

uuden, hedelmällisen tavan selfieiden tilallisuuksien tarkasteluun. Tutkielma on 

jatkumoa maantieteessä lisääntyneelle nuorten arjen tutkimukselle (ks. Pyyry 2016b; 

Tani 2015) sekä visuaalisen käänteen (ks. Rose 2000, 2001) tarkastelulle. Tutkielmani 

kannalta tärkeitä teemoja ovat tilallisuus, performatiivisuus, erityisesti feministinen 

visuaalisen taiteen ja median tutkimus sekä ruumiillisuus ja jälkihumanistinen, 

uusmaterialistinen feminismi. 

 

 

Tutkimuskysymykseni ovat siis:  

 

1. Millaisia affekteja, toimintatapoja (practices), toimijuuksia ja tilallisuuksia 

Instagram-selfien ottamiseen ja julkaisemiseen liittyy? 

2. Millaisia tekoja ja tapahtumia Instagram-selfiet ovat NRT:n näkökulmasta? 

3. Miten subjekti ja tyttöys kehkeytyvät Instagram-selfien sommitelmassa ja 

tilallisuuksissa? 

 

Luvussa 2.1 esittelen Instagramin ja selfieiden monitieteistä ja perinteisempää 

tutkimusta, jonka käsitteitä hyödynnän ja kyseenalaistan myöhemmin tutkielmani 

NRT:n onto-epistemologiaan pohjaavassa analyysissä. Sosiaalisen median perinteisen 

tutkimuksen jälkeen luvussa 2.2 perehdyn feminismiin ja sen ihmismaantieteellisiin 

sekä jälkihumanistisiin sovellutuksiin. Luvun 2 viimeisessä osiossa esittelen vielä 
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ihmismaantieteellisen NRT:n ja sen tärkeät käsitteet: affektin, sommitelman, 

tapahtuman sekä subjektin.  

Aineisto, menetelmät ja etiikka -luvussa puolestaan lukija saa käsityksen 

siitä, miten ja miksi tutkimusaineisto tuotettiin kahden eri tyttöporukan kanssa 

ryhmähaastattelun ja osallistavan miellekartan menetelmiä hyödyntäen. Tähän liittyy 

myös aineiston analyysi, johon ottivat osaa monet eri toimijuudet ja niiden suhteet. 

Pohdin myös empiirisen NRT-tutkimuksen onto-epistemologisia haasteita ja 

mahdollisuuksia luvussa 3.2 sekä lopuksi selfietutkimukseen liittyviä tutkimuseettisiä 

kysymyksiä luvussa 3.3. 

Vaikka selfieihin liittyvät tilallisuudet ja toimijuudet ovat suhteisia ja 

toisiinsa kytkeytyneitä, olen selvyyden vuoksi jaotellut luvun 4 analyysin neljään eri 

osioon. Niiden aiheina ovat 1) Instagramin tilallisuudet, 2) selfien ottaminen ja selfiet 

tekoina, 3) selfien julkaiseminen ja subjektin kehkeytyminen sekä 4) Instagram-selfiet 

tapahtumina ja toimijoina. Analyysissäni painottuvat teoria ja NRT:n tärkeät käsitteet. 

Tätä teoreettista ja käsitelähtöistä aineistoni pureskelua elävöittävät myös 

haastateltavien tyttöjen keskusteluista nostamani lainaukset, jotka ovat tutkielman 

kannalta kiinnostavia. 

 

 

2. Selfieiden monitieteinen tutkimus sekä tutkielman 

teoreettiset perusteet 

 

2.1 Instagram ja selfiet monitieteisessä tutkimuksessa 
 

Tutkielmani teoreettinen perusta on ihmismaantieteen ”non-representational” -

teoriassa (NRT) ja sen feministisessä luennassa. Tällainen teoreettinen lähtökohta on 

kriittinen ja uudenlainen avaus perinteisempiin yhteiskuntatieteiden ontologioihin ja 

epistemologioihin nähden. Täten tämä NRT-näkökulma avaa uudenlaisia 

teoretisointimahdollisuuksia sosiaalisen median tutkimuksen perinteisemmille 

käsitteille, joiden perinteisten tulkintojen kanssa se on ristiriidassa. Ennen kuin voin 

tutkielman tuloksissa ja keskustelussa hahmotella näitä NRT-näkökulmani uudenlaisia 
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käsitteellistyksiä, esittelen lyhyesti Instagramiin ja selfieihin liittyvää aiempaa 

tutkimusta ja niihin liitettyjä käsitteitä niiden perinteisessä merkityksessä. 

 

2.1.1 Instagram tilana 

 

Maantieteellinen tutkimus nuorista ja lapsista on lisääntynyt paljon, ja monet 

tutkimukset käsittelevät nuorten jokapäiväistä arkea ja sen tilallisuutta (Ameel & Tani 

2012; boyd 2008; Horton & Kraftl 2006; Kallio & Häkli 2011, 2013; Kraftl ym. 2012; 

Pascoe 2007; Pyyry 2015, 2016, 2017, 2019; Shaw & Warf 2009; Skelton 2001; Tani 

2010, 2015; Thomas 2005). Nykyään nuorten arkeen ja elämään kuuluu usein 

sosiaalinen media esimerkiksi älypuhelimen välityksellä. Nuorten sosiaalisen median 

käyttöä ja sosiaalisen median tilallisuutta on tutkittu ihmismaantieteellisestä 

näkökulmasta (boyd 2008, 2010; Pascoe 2007). Nuorten suosittu sosiaalinen media on 

Instagram (Renold & Ringrose 2016). 

Instagram on Facebookin omistama sosiaalisen median alusta, johon 

käyttäjät pystyvät lisäämään kuvia ja videoita omaan kuvasyötteeseensä, joka näkyy 

Instagramissa käyttäjän profiilin alla. Instagram-profiili voi olla julkinen tai piilotettu, 

jolloin se näkyy vain omille seuraajille, joiden seuraamispyynnöt käyttäjä on itse 

hyväksynyt. Instagramissa käyttäjällä voi olla seuraajia, jotka seuraavat häntä, sekä 

seurattavia, joita käyttäjä itse seuraa. Käyttäjän uudet syötejulkaisut näkyvät profiilin 

lisäksi myös käyttäjän seurattavien etusivun kuvavirrassa, joka kuitenkin jatkuvasti 

päivittyy seurattavien lisätessä uusia kuvia. Instagram-julkaisuista voi tykätä ja 

kommentoida, ja niihin voi merkitä muita käyttäjiä. Oman syötteensä lisäksi käyttäjä 

voi lisätä kuvia ja videoita myös yhden vuorokauden säilyvään omaan tarinaansa, 

jonka konsepti on levinnyt katoavien kuvien sovelluksesta Snapchatista muihinkin 

sosiaalisiin medioihin. Kuvien ja tarinoiden katsomisen ja julkaisemisen lisäksi 

Instagramissa voi käyttää sen omaa kauppapalvelua sekä videopalvelu IGTV:tä.  

Nuorten Instagramin-käyttöä koskevaa tutkimusta on tehty paljon 

varsinkin sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Eunji Leen ym. (2015) 

kyselytutkimuksessa tärkeimpiä esiin nousseita motiiveja Instagramin käyttämiseen 

olivat sosiaalinen vuorovaikutus, arkistointi, itseilmaisu, eskapismi sekä kurkistelu. 

Arkistointia ja itseilmaisua sivuten toinen tutkimus nimesi yhdeksi Instagramin 

käyttämisen ja selfieiden julkaisemisen syyksi ”oman tarinansa kertomisen” ja 

eräänlaisen keskustelunavauksen tekemisen (Zhao & Zappavigna 2018). 
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Instagram-selfieitä on tutkittu myös sukupuolinäkökulmasta. Nuorten 

tyttöjen on havaittu käyttävän sosiaalista mediaa poikia enemmän (Booker, Kelly & 

Sacker 2018). Tutkimuksissa on huomattu myös, että naisoletettujen selfiet ovat 

sosiaalisessa mediassa usein myös näkyvimpiä ja markkinoiduimpia selfieitä (Banet-

Weiser 2012; Marwick 2015). Anne Burnsin (2015) mukaan yleinen keskustelu 

selfieistä on usein negatiivissävytteistä ja narsistiseksi leimaavaa, ja se kohdistetaan 

usein juuri tyttöihin. Tyttöjen ja naisten ottamia selfieitä saatetaan myös moralisoida, 

vahtia ja syyttää esimerkiksi huomionhakuisiksi enemmän kuin poikien ja miesten 

ottamia selfieitä (Burns 2015). Tyttöjen selfiet tulkitaan poikien selfieitä useammin 

seksuaalissävytteisiksi (Tiidenberg 2014). 

Esimerkiksi Emma Renoldin ja Jessica Ringrosen (2016) artikkelissa 

tutkitaan tyttöjen seksuaalissävytteisiä tai seksuaalisesti kulutettuja selfieitä 

jälkihumanistisesta ja feministisestä näkökulmasta, jossa pohditaan bioteknologista 

maisemaa ja ihmisen ja koneen häilyvää rajaa. Tutkimuksessa Renold ja Ringrose 

(2016) teoretisoivat ilmiötä, jossa pojat käyttävät tyttöjen selfieitä itsensä 

pönkittämiseen, esimerkiksi merkitsemällä itsensä niihin ilman lupaa. Renold ja 

Ringrose (2016) tulkitsevat, että selfieillä on paljon sukupuolisidonnaista toimijuutta, 

joka voi materialisoitua myös tällaisina seksuaalissävytteisinä tekoina ja toimintana. 

Monissa Instagramia käsittelevissä tutkimuksissa sukupuolen kategoria näyttäytyy 

staattisena, mutta Renoldin ja Ringrosen (2016) tarkastelussa esiin nousevat myös 

sukupuolittuneiden ilmiöiden kriittisempi ja laajempi kytkeminen osaksi vallan 

verkostoja ja rihmastoja, missä toimijuutta nähdään myös ei-inhimillisellä. 

Instagramia on tutkittu myös kaupallisena alustana, jonka 

käyttäjäkokemus on kehitetty houkuttelemaan ihmisiä käyttämään tätä sovellusta 

mahdollisimman paljon (Deibert 2019; Ponnusamy ym. 2020). Teknologian 

sosiaalisen muokkaantumisen lähestymistavassa, josta kerron alaluvun 2.1 lopussa, 

korostetaan usein teknologian kehittämiseen liittyvää suunnittelutyötä (Mackay 1995; 

Mackay & Gillespie 1992; MacKenzie & Wajcman 1999; Williams & Edge 1996: 53). 

Sosiaalisen median kaupalliset alustat yritetään usein suunnitella mahdollisimman 

koukuttaviksi ihmismielelle. Sosiaalisen median alustojen käyttäjien koukuttaminen 

on alustojen omistajille järkevää, sillä alustojen tulot perustuvat käyttäjädatan avulla 

kohdennettuun mainontaan, jolle käyttäjät halutaan altistaa mahdollisimman paljon 

(Deibert 2019). Mitä enemmän mainoksia alustoilla pystytään näyttämään sopivassa 

suhteessa käyttäjien itse tuottaman sisällön ohessa, sitä taloudellisesti tuottoisempia 
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alustat ovat. Siksi käyttäjien sovelluksen käyttödataa analysoidaan jatkuvasti, jotta 

heidät saataisiin sitoutuneemmaksi alustaan: viettämään enemmän aikaa, tykkäämään 

useammista julkaisuista, julkaisemaan omaa ilmaista sisältöään ja samalla altistumaan 

mahdollisimman suurelle määrälle kohdennettuja mainoksia (Ponnusamy ym. 2020). 

Instagram voidaan siis nähdä myös alustana, joka taloudellisista syistä kilpailee 

käyttäjiensä ajasta ja aktiivisuudesta. 

 

2.1.2 Profiilityö ja kuviteltu yleisö 

 

Instagramin ja muiden sosiaalisten medioiden tutkimuksessa on kehitetty aihepiirin 

omaa sanastoa, kuten profiilityö ja kuviteltu yleisö. Tässä kappaleessa esittelen 

tutkimussuuntauksen tärkeitä käsitteitä niiden perinteisissä, humanistisissa 

merkityksissä. Tulen kuitenkin palaamaan näihin käsitteisiin ja laajentamaan näihin 

ilmiöihin liitettäviä toimijuuksia omassa NRT-analyysissäni luvussa 4.  

Perinteisesti profiilityöllä viitataan someprofiiliin liittyvään 

itsetietoisuuteen, suunnitteluun ja hallinnointityöhön (Uski & Lampinen 2014). 

Profiilityöhön liittyy oman profiilin hallinnoiminen ja viilaaminen, tietoisuus 

mahdollisuudesta altistua muiden arvioinnille sekä sosiaalisten suhteiden 

ylläpitäminen. Ihmisten sosiaalisessa mediassa jakama arki voikin muiden silmiin 

vaikuttaa esimerkiksi kadehdittavan aktiiviselta, teennäisen valikoidulta tai 

huolettoman autenttiselta arjen kuvaukselta. Oli ihmisen someprofiili millainen 

tahansa, siihen liittyy humanistisen katsontatavan mukaan tietoista tai tiedostamatonta 

profiilityötä.  

Profiilityön näkökulmasta sosiaalisen median profiilit voidaan ajatella 

kuin tuotteiksi: Suvi Uski ja Airi Lampinen (2014) vertaavat niitä cv:hen tai omaan 

kirjahyllyyn. Tällaisen humanistisen näkökulman mukaan jotkut harkitsevat ja 

viilaavat somepäivityksiään ja julkaisujaan itseään ”edustaviksi” enemmän ja toiset 

vähemmän, mutta profiilityöajattelun mukaan ihmisen toiminta sosiaalisessa mediassa 

on silti aina jonkinlaista itsepresentaatiota. Yleisen nykykonsensuksen mukaan 

sosiaalinen media digitaalisena alustana ei muodosta poikkeusta sosiaalisen sfääriin 

liittyvistä ilmiöistä, vaan ihmiset ovat siellä vuorovaikutuksestaan samalla tavalla 

tietoisia kuin ei-digitaalisessa kanssakäymisessäkin. 

Uski ja Lampinen (2014) ovat tutkineet suomalaisten profiilityötä 

Facebookissa ja Last.fm:ssä ryhmähaastatteluiden avulla. Uski ja Lampinen (2014) 
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tulkitsivat ryhmähaastattelujen perusteella haastateltavien sosiaalisen median (some) 

käyttäytymisen eli somekäyttäytymisen omien odotustensa mukaisesti strategiseksi ja 

harkituksi itsepresentaatioksi. Haastateltavien itsepresentaation tavoitteeksi paljastui 

mielenkiintoinen ilmiö: pyrkimys luoda somekäyttäytymisestään autenttinen, aito, 

huoleton ja ei-lavastettu mielikuva muille käyttäjille. Kuitenkin tämä Uskin ja 

Lampisen (2014) tulkitsema tietoinen pyrkimys autenttisuuteen paljastui 

paradoksaaliseksi halutun mielikuvan tahalliseksi ja harkituksi luomiseksi seuraajille 

ja somekavereille. Ryhmähaastatteluissa myös epäaidon tai ”liikaa yrittävien” 

käyttäjien somekäyttäytymistä ruodittiin, naureskeltiin ja pidettiin nolona, kuin nämä 

ihmiset olisi saatu kiinni jostakin. Uski ja Lampinen (2014) liittävät siis profiilityöhön 

tietoista itsepresentaatiota, joka voi sisältää tarkkoja nyansseja ja kirjoittamattomia 

sääntöjä somealustasta ja omasta someyhteisöstä riippuen.  

Profiilityön kaltainen keskeinen käsite sosiaalisen median perinteisessä 

humanistisessa tutkimuksessa on myös henkilökuvan hallinta (impression 

management). Henkilökuvan hallinta on humanistinen käsite, joka liitetään monissa 

Instagramiin liittyvissä tutkimuksissa yksilöiden motiiveihin ja strategiseen 

itserepresentaatioon (Cheung 2014; Eunji Lee ym. 2015; Pounders ym. 2016; Smith 

& Sanderson 2015). Henkilökuvan hallinta on Erving Goffmanin (1956) mukaan 

tietoista tai tiedostamatonta toimintaa, jossa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

tapahtuvalla informaation säätelyllä ja kontrolloinnilla yksilö pyrkii strategisesti 

vaikuttamaan hänestä syntyvään mielikuvaan.  

Henkilökuvan hallinnan teoretisoidaan tapahtuvan itsepresentaation 

kautta. Itsepresentaatiolla viitataan mihin tahansa toimintaan, jossa ihminen välittää 

itsestään jonkinlaista mielikuvaa muille (Benoit 1997). Se juontaa käsitteenä alkujaan 

Goffmanin (1956) ajatteluun ihmisen käyttäytymisestä ja performatiivisuudesta 

vallitsevassa sosiaalisessa järjestyksessä itselleen sopivalla tavalla. Nykyisin 

sosiaalisen median alustojen mahdollistama valikoiva itsepresentaatio (selective 

selfpresentation) antaa ihmisille helpon mahdollisuuden esittää itsensä profiilityön 

avulla haluamanlaisessaan valossa, valiten ne asiat, jotka haluaa muiden silmille jakaa, 

ja ne asiat, joita ei halua profiilissaan tuoda esille (Gonzales & Hancock 2011; 

Marwick 2014). Humanistisessa mielessä itserepresentaation avulla ihminen voi siis 

pyrkiä hallitsemaan henkilökuvaansa, ja sosiaalisessa mediassa tämä hallinta tapahtuu 

profiilityön avulla. 
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Tarkemmin kuvanottohetkeen liittyvä sosiaalisen median tutkimuksessa 

käytettävä käsite on kuviteltu yleisö (imagined audience). Kuviteltu yleisö saa yksilön 

miettimään, miten hänen julkaisemansa sisältö näyttäytyy muiden silmissä (boyd 

2010; Marwick 2012). Tämä aikaansaa tulkinnan kierteen (cycle of interpretation), 

jossa ihminen yrittää arvata, miten muut tulkitsisivat hänen kuvaansa. Tällainen 

tulkinnan kierre vaikuttaa siihen, millaisia selfieitä sosiaalisessa mediassa jaetaan 

(boyd 2010; Marwick 2012). Perinteisesti siis ajatellaan, että profiilityö, kuviteltu 

yleisö ja tulkinnan kierre liittyvät siis sosiaalista mediaa varten otettaviin selfieihin: jo 

kuvanottohetkellä humanistinen yksilö saattaa tiedostaa tulevat selfietä katsovat 

silmäparit ja mukauttaa kuvaa olettamiensa ja havittelemiensa tulkintojen perusteella. 

 

2.1.3 Itsetietoisuus selfien julkaisemishetkellä 

 

Selfieiden peilimäinen asetelma on kuin kurkistusikkuna selfien ottajaan 

(Liubiniene & Keturakis 2014). Vaikka kuvataiteessa omakuva on ikivanha konsepti, 

jossa taiteilija voi tietoisesti kuvata itse itsensä juuri sellaisena kuin hän haluaa, 

selfieissä uutta on tämä Vilmante Liubinienen ja Saulius Keturakisin (2014) pohtima 

peilimäisyys. Nykyisten älypuhelinten etukamerat sekä myös digikameroiden 

kääntyvät näytöt mahdollistavat peilimäisen itsetutkiskelun (Walker 2005). Selfietä 

ottaessa ihminen näkee omat ilmeensä samanaikaisesti kun poseeraa, mikä erottaa ne 

perinteisemmistä taiteilijoiden omakuvista. Etukamera mahdollistaa siis hyvin tarkan 

ja itsetietoisen poseeraamisen, jossa selfienottajan kuvakulma, rajaus, asento ja ilme 

eivät jää sattuman varaan. 

Selfieiden ottamisen lisäksi näihin kuviin liittyy muutakin 

performatiivisuutta ja tärkeitä, erityisiä ja affektiivisia hetkiä, kuten oman selfien 

julkaiseminen sosiaalisessa mediassa. Nimenomaan selfieiden julkaisemishetkeen 

keskittyneen Youngsoo Shinin ym. (2017) sosiaalipsykologisen tutkimuksen mukaan 

selfien julkaiseminen johtaa yleensä hetkelliseen itsetunnon ja itseluottamuksen 

huonontumiseen sekä sosiaalisen sensitiivisyyden kasvamiseen. Sosiaalipsykologiassa 

sosiaalisella sensitiivisyydellä viitataan sosiaalisten vihjeiden ja kontekstien ja 

kunnioittamiseen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Shinin ym. (2017) 

tutkimuksessa ne osallistujat, jotka päättivät tutkimuksessa kahvikuppikuvan sijaan 

ottaa ja julkaista selfien omalla käyttäjällään, muuttuivat muita herkemmiksi 

sosiaaliselle ympäristölleen sekä kirjoittivat allekirjoituksensa pienemmällä käsialalla 
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kuin ennen selfien ottamista. Shinin ym. (2017) mukaan tulokset kielivät hetkellisestä 

herkkyydestä ja haavoittuvaisuudesta selfieiden julkaisemishetken jälkeen. 

Tutkimuksessa havaitun herkkyyden ja haavoittuvuuden hetkellisyyttä ja 

ohimenevyyttä, eli nimenomaan julkaisuhetken ja sen välittömän jälkeisyyden 

voimakasta affektiivisuutta, voi nähdä osaltaan vahvistavan 2010-luvun alun 

tutkimukset, joissa oman Facebook-profiilin katseleminen ilman uuden sisällön 

julkaisemista ja tämän synnyttämä itsetietoisuus päin vastoin paransi ihmisten 

itsetuntoa (Toma 2013; Gonzales & Hancock 2011). Shinin ym. (2017) havaitsema 

huonontunut itsetunto ei siis välttämättä liity omien kuvien alttiuteen ulkopuolisten 

silmäparien tarkastelulle yleensä, vaan nimenomaan uusien ennennäkemättömien 

selfieiden julkaisemishetken ja niiden pian saatavan vastaanoton yhteyteen. 

Nimenomaan julkaisemishetki ja selfien ensi kertaa alttiiksi muiden silmille 

laittaminen ja kuvan saaman vastaanoton odottaminen saattaa siis olla jännittävä ja 

haavoittuva hetki.  

Toisaalta Facebookissa sisältö ei tosin ole pelkästään kuvia, eikä 

varsinkaan pelkästään selfieitä, joten mahdolliset ulkonäköpaineet eivät ole siellä 

samalla tavalla läsnä kuin Shinin ym. (2017) itsetuntoa heikentävissä 

tutkimustuloksissa. Itsevarmuuteen liittyvien tutkimustulosten ristiriitaisuutta voi 

selittää myös se, että ihmisten toimintatavat ja sosiaalisen median käyttäminen ovat 

vuosien varrella myös voineet muuttua huolettomammasta harkitummaksi ja 

silotellummaksi. Toisaalta jo vuonna 2009–2010 keräämästä Facebookin käyttäjien 

ryhmähaastatteluaineistosta Uski ja Lampinen (2014) tulkitsivat, että huolettomilta ja 

autenttisilta vaikuttavien Facebook-sisältöjen taustalla oli harkittua profiilityötä, 

tietoista ja laskelmoitua huolettomuuden ja aitouden jäljittelemistä. Tällainen yksilön 

tietoinen ja rationaalinen tarkoitushakuisuus on hyvin humanistinen ja sosiaalisen 

median tutkimuksessa yleinen lähestymistapa aiheeseen. 

 

2.1.4 Toimijuuden hajautuminen valikoivassa itsepresentaatiossa 

 

Selfieiden erikoisuus muihin kuviin nähden on se, että niissä kuvan kohde on 

samanaikaisesti myös kuvan ottaja, eli sekä toimija että kuvan kohde. Monet tutkijat 

näkevät tämän aktiivisen toimijan roolin voimaannuttavana ja toimijuuden kuvan 

kohteille palauttavana (Tiidenberg 2014). Jill Walker (2005) kuitenkin kritisoi tätä 

voimaantumisnäkökulmaa siitä, että kuvitellun yleisön ja Instagram-seuraajien 
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vaikutus selfieihin unohdetaan. Walkerin (2005) mukaan myös selfieitä koskee 

kysynnän ja tarjonnan laki, jolloin selfien ottamisen erilaiset tyylit ja poseeraukset 

eivät välttämättä ole aktiivista ja itsestä lähtevää toimintaa, vaan Instagram-seuraajien 

miellyttämistä ja suosituiksi havaittujen ja sosiaalisesti hyväksytyiksi kirjattujen 

selfieiden mukailemista. Onko ihmisellä siis todellista valtaa ja toimijuutta tuottaa 

itsestään haluamanlaistaan kuvaa muille sosiaalisessa mediassa vai syntyvätkö selfiet 

osana laajempia toimintamalleja?  

Amy Gonzales ja Jeffrey Hancock (2011) esittävät mahdollisen 

itsevarmuuden kasvun ja voimaantumisen juontavan sosiaalisen median tarjoamasta 

mahdollisuudesta valikoivaan itsepresentaatioon. Sosiaalisessa mediassa ihminen voi 

valikoida parhaat puolensa ja onnistuneimmat kuvansa muiden silmille. Itsevarmuutta 

lisäävä itsetietoisuus ilman sosiaalisen median valikoivaa itsepresentaatiota suljettiin 

pois toisenlaisella itsetietoisuuden stimuloinnilla: toisen tutkimukseen osallistuneen 

ryhmän, jonka edessä koetilanteessa itsetietoisuutta lisäämässä oli tietokoneen ja oman 

Facebook-profiilin sijaan ollut peili, itsevarmuus oli taas huonontunut. Lisäksi ne 

omalle Facebook-profiililleen altistetut koehenkilöt, jotka olivat koehuoneessa 

päätyneet muokkaamaan jotakin omassa profiilissaan, muodostivat kokeessa kaikista 

korkeimmat itsetuntolukemat (Gonzales & Hancock 2011). Profiilityön avulla hiotun 

valikoivan itsepresenataation mahdollisuuden uskotaan siis parantavan ihmisen 

itsetuntoa. Vaikka ihminen voi luulla olevansa itsevarma, riippumaton ja aktiivinen 

toimija sosiaalisessa mediassa, myös yleisö vaikuttaa todellisuudessa siihen, millaista 

henkilökuvaa someprofiileissa yritetään luoda (Walker 2005).  

Subjektin toimijuutta ja itsepresentaatioita tarkasteltaessa tulevat vastaan 

myös laajemmat ontologiset kysymykset ihmisestä, teknologiasta ja niiden välisestä 

suhteesta. Yhteiskuntatieteellisessä teknologiatutkimuksessa tutkitaan monitieteisesti 

yhteiskunnan ja teknologian suhdetta (Lemola 2000; Mannerkoski 1986; Niiniluoto 

2000). Teknologiatutkimuksessa tällä hetkellä vallalla olevassa näkökulmassa, 

teknologian sosiaalisessa muokkaantumisessa, ajatellaan, että sosiaalinen sfääri ja 

teknologia vaikuttavat molemmat toinen toiseensa, hämärtäen näiden kahden väliset 

rajat ja tullen siten toisistaan erottamattomiksi (Bijker & Law 1992; Boczkowski 1999; 

Bowers 1993; Cole 1996; Latour 1996; MacKenzie & Wajcman 1999; McLuhan 1994; 

Viseu 1999; Waltz 2004). Erottelua kuitenkin silti käytännössä tehdään, esimerkiksi 

käsitteillä, kuten ”reaalimaailma” ja ”digimaailma”, jotka sisältävät oletuksen näiden 

maailmojen olemuksellisesta erosta sekä digitaalisen olemisesta vähemmän todellista. 
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Teknologiatutkimuksen suunta vaikuttaa silti olevan ikään kuin 

jälkihumanismia kohti, jos tarkastellaan alan aiempaa kehityskulkua. Alan aiemmassa 

näkökulmassa, sosiaalisessa determinismissä, teknologia ja sen kehitys nähtiin 

ihmiselle alisteisena: kuin neutraalina pintana, joka on täysin ihmisen hallittavissa ja 

muokattavissa (Green 2002; Niiniluoto 1986; Selwyn 1999a; Selwyn 1999b). 

Sosiaalisen determinismin aikakautena teknologiatutkimusessa ajateltiin, että 

internetin muodostama ”kybertila” mahdollistaa ihmiselle oman ”kyber”identiteetin 

muodostamisen täysin mieleisellään tavalla. Kuitenkin teknologian sosiaalisen 

muokkaantumisen näkökulmasta profiilityön kautta muodostettu identiteetti muovaa 

myös ”reaalimaailman” subjektia (McLuhan 1994; Viseu 1999). Teknologian 

sosiaalisen muokkaantumisen näkökulmasta ihmisellä ja kuvitellulla yleisöllä on siis 

toimijuutta ihmisen selfieihin, ja myös selfieillä on toimijuutta ihmiseen itseensä. 

Tällainen vallan ja toimijuuksien laajempi tarkastelu voidaan kuitenkin laajentaa vielä 

paljon rihmastomaisemmaksi ja suhteisemmaksi, kun Instagramia ja selfieitä 

tarkastellaankin jälkihumanistisen feminismin sekä NRT:n näkökulmasta.  

 

2.2 Feministinen teoria ja jälkihumanistinen feminismi 
 

2.2.1 Feministinen maantiede 

 

Maantiede on vanha tieteenala, joka on historiallisesti usein valjastettu hyödyttämään 

valtaapitävien hegemonioita, kuten kolonialistisia valtioita siirtomaa-aikana tai suuria 

instituutioita esimerkiksi talousmaantieteellisesti optimaalisten sijaintien 

mallintamisessa. Tähän havahduttiin jo aiemmin maantieteen marxilaisessa kritiikissä, 

mutta sukupuolinäkökulma tästä strukturalistisesta ja lähinnä luokkaan keskittyvästä 

kriittisestä suuntauksesta puuttui. Vasta 1970-luvulla monitieteisyyden myötä 

esimerkiksi antropologian, sosiologian, historiatieteiden ja poliittisen filosofian 

kriittisten suuntausten tuoman ”älyllisen ristiinpölytyksen” myötä myös maantieteessä 

alettiin tehdä feminististä tutkimusta (Nelson & Seager 2004; Bondi & Domosh 2003; 

Davidson & Bondi 2004; Sharp 2009; Holt-Jensen 2019). Tämä varhainen 

feministisen maantieteen tutkimus keskittyi naisten asemaan ja naisten kokemusten 

esille tuomiseen, eli oli humanistista tutkimusta liittyen naisiin, yksilöön ja 

kokemuksiin. Tähän liittyi osallistava tutkimusperinne, joka syntyi kritiikkinä 
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maantieteessä pitkään vallinneelle positivistiselle ja maskulinistiselle 

tarkastelutavalle, jota Denis Cosgrove (1993) nimitti jopa ”rintakarvamaantieteeksi”. 

 Humanistisen ja naisiin keskittyvän feministisen maantieteen jälkeen 

suuntaus on sittemmin laajentunut: 1980-luvulla syntyivät feministinen poliittinen 

maantiede ja tutkittiin naisten roolia kehitysyhteistyössä sekä luonnon sosiaalista 

rakentumista, ja nykyään tutkitaan naissukupuolta laajemmin myös mieheyttä ja 

maskuliinisuutta (Berg & Longhurst 2003), toimintakykyä (Moss & Dyck 1996) sekä 

etnisyyden ja sukupuolen tilallisuutta (Bell ym. 1994; Skelton 2001; Mahtani 2002). 

Esimerkiksi Hille Koskela (2009), merkittävä suomalainen feministinen 

maantieteilijä, on kehittänyt pelon maantieteen käsitteen, jossa tutkitaan pelon 

kokemusta, valtasuhteita, poliittista kontrollia ja affekteja kaupunkitilassa. 

Jälkihumanistista feminististä ihmismaantiedettä on mahdollista tehdä 

NRT:n avulla (Pyyry 2016a, 2016b; Colls 2004, 2012), vaikka NRT:tä on myös 

kritisoitu feministisestä näkökulmasta (Barnett 2008; Sharp 2009). NRT:ssä paljon 

viitatun feministisen maantieteilijän Doreen Masseyn (2008) valtageometrinen 

tilakäsitys lähestyy jälkihumanismin rihmastoajattelua, vaikkei Massey itse 

lukeudukaan jälkihumanistiksi tai NRT:n harjoittajaksi. Valtageometriassa aika-tila 

sekä subjektit muotoutuvat suhteiden, tilassa ilmenevän ja tilan tuottavan vallan ja 

toimijuuksien kautta (Massey 2008). Myös Gillian Rosen (1993) paradoksaalinen tila 

viittaa siihen, miten erilaisena ja eriarvoistavana sama tila voi näyttäytyä eri 

ihmisryhmille. Tilan yhdenmukaistaminen valtaapitävän ryhmän toimesta voi tuottaa 

valtaapitävälle enemmistölle usein huomaamattomia, mutta vähemmistöryhmille 

eriarvoistavia tekijöitä esimerkiksi kaupungin tilallisuuteen (Massey 2008). 

 

2.2.2 Perinteinen feministinen teoria 

 

Feministisen teorian ja feministisen metodologian kenttä on hyvin laaja, moninainen 

ja erimielinen (Ramazanoglu & Holland 2014). Myös feminististä maantiedettä 

laajemmin feministinen teoria on tuonut yhteiskuntatieteisiin paljon sukupuoleen, 

valtaan, identiteettiin ja vähemmistöasemiin liittyviä teoretisointeja ja käsitteitä. 

Feministisen maantieteen ja NRT:n feministisen luennan lisäksi tässä tutkielmassa 

tärkeitä perinteisiä feministisiä teemoja ovat performatiivisuus, biovalta, naisruumiin 

tuottaminen sekä näiden väliset kytkökset. Performatiivisuus tarkoittaa 

diskursiivisten, rutiininomaisten, ja siten kuin käsikirjoitettujen toimintatapojen, 
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maneerien ja tekemisen ja olemisen tapojen jatkuvaa toteuttamista ja toistamista. Sillä 

viitataan siis toimintatapojen prosessuaaliseen, muuttuvaan ja muutosvoimaiseen 

luonteeseen, joka tuottaa subjekteja (Barad 2003; Butler 1990, 2010; Cadman 2009; 

Gregson & Rose 2000). 

Jälkistrukturalisti Judith Butler (1990, 2010) teoretisoi sukupuolen 

olevan ennen kaikkea performanssi, jatkuvasti tuotettu ja ylläpidetty esitys ja tapa 

liikkua, puhua ja olla. Butlerin (1990) mukaan ihmiset on syntymästään saakka 

kasvatettu ja opetettu toisintamaan syntymässä määritetyn sukupuolensa eleitä ja 

tapoja. Nämä performanssit ovat kuitenkin jatkuvasti liikkeessä, ja ne voidaan myös 

tietoisesti kääntää tuottamaan uudenlaisia sukupuolelle sopivana pidettyjä tapoja olla 

(Vänskä 2007). Performatiivisuus ja sukupuolen performoiminen voidaan liittää 

selfienottohetken tarkasteluun, vaikka NRT-näkökulmani pyrkii pois Butlerin 

konstruktivistisesta ajattelusta, jossa materiaalisuus jäi vähälle huomiolle. Toisaalta 

subjektiviteetin kehkeytyminen hetki hetkeltä sekä toiminnan korostaminen yhdistävät 

Butlerin performanssiajattelua sekä NRT:tä. Butler (1993) myös vastaa saamaansa 

kritiikkiin sukupuolen ruumiillisuuden laiminlyömisestä kirjassaan Hankala sukupuoli 

(1990) ja haastaen kysyy ruumiillisuuden ja materiaalisuuden peräänkuuluttajilta 

saamansa kritiikin hieman väärin ymmärtäneesti, miksi konstruktioita pitäisi pitää 

vähemmän todellisina ja vähemmän tärkeinä. 

Niin ikään foucaultlaista ajattelua hyödyntävä Susan Bordo (1993) 

puolestaan ajattelee naisruumiin biovallan välineenä sekä feminiinisenä tekstinä, jota 

sosiaaliset ja sukupuolierityiset normit ja niille altistuneiden ruumiiden tuottava valta 

ylläpitävät. Tekstiajattelu ei ole vertauksena yhtenevä NRT:n kanssa, mutta Bordon 

keskittyminen ruumiillisuuteen ja arjen rutiineihin mahdollistaa hänen ajattelunsa 

hyödyntämisen NRT:ssä. Bordo (1993) teoretisoi naisten jokapäiväisen ruokavalion 

sekä arkisten meikkaamis- ja pukeutumisrutiinien muuttavan subjektin suhtautumista 

kehoonsa jatkuvan itsensä parantelun eli ikuisen itsetyytymättömyyden suuntaan. 

Butlerin (1990, 2020) performatiivisuus ja sukupuoliroolien kulttuurisen estetiikan ja 

toimintatapojen uusintaminen liittyvät siis biovallan käsitteeseen (Foucault 

1975/1995) ja esimerkiksi ulkonäköpaineisiin. Bordon (1993) teoretisoima 

uusliberalistinen itsensä parantelu liittyy juuri ulkonäköön, esimerkiksi 

laihduttamiseen, meikkaamiseen ja muuten ”huoliteltuun” naisvartaloon.  

Feministinen teoria onkin osaltaan vahvasti kytköksissä myös 

visuaalisuuteen, esimerkiksi taiteen ja median tutkimukseen. Perinteisesti esimerkiksi 
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elokuvatutkimuksessa kamera on nähty katsomisen välineenä, joka synnyttää 

dualismin: kuvaavan subjektin sekä kuvattavana olevan objektin (Walker 2005). 

Feministisen kriitikon Laura Mulveyn (1975) mukaan tällainen kameraan kytkeytyvä 

katse (cinematic gaze) muuntaa objektiksi ja voi siten esineellistää kuvan kohteen. 

Kameraan kytkeytynyt katse on perinteisen feminismin psykoanalyysisiipeen 

lukeutuvan Mulveyn (1975) mukaan miehinen katse (male gaze), jonka myös naiset 

voivat patriarkaalisen yhteiskunnastamme normistosta ja katsomistavoista omaksua. 

Mulvey (1989) liittää miehiseen katseeseen dualismit aktiivinen/passiivinen sekä 

mies/nainen, jossa nainen nähdään suhteessa mieheen ja alisteisesti miehelle, 

oikeammin ei-miehenä. Mulveyn (1989) mukaan naista ei tällöin voida kuvata hänen 

omilla ehdoillaan, vaan hän näyttäytyy puutteellisena miehenä sekä esineellistettynä 

miehen halun ja mielihyvän kohteena. Heterokatsojaa olettavat teokset on siis usein 

kuvattu miehen katseen näkökulmasta, olettaen visuaaliseen ärsykkeeseen halullaan 

reagoivaksi katsojaksi juuri miestä, eikä esimerkiksi naista. Elokuvissa miehistä 

katsetta voidaan havaita kolmella tavalla: naishahmoja mieshahmoista perinteisesti 

poikkeavalla tavalla kuvaavan kameran katseena, muiden näyttelijöiden katseena sekä 

oletetun katsojan (spectator) katseena (Mulvey 1989). 

Kameraan ja sillä tuotettuihin kuviin ja videoihin väistämättä 

kytkeytyvät erilaiset katseet eivät kuitenkaan ole aina ennalta määrättyjä, vaikka 

katseeseen sisältyykin aina valtaa ja vuorovaikutteisuutta (Rossi 2011). Vastakatse ja 

vastakarvaan lukeminen ovat termejä toiminnalle, jossa taiteen ja median eri muotoja 

voidaan tietoisesti tulkita eri tavalla, kuin teos ehkä alun perin ehdottaa. Vastakatseen 

tunnettu teoretisoija on bell hooks (1992), joka käytti vastakatseen käsitettä 

analysoidakseen afroamerikkalaisten naisten kriittistä ja vastustavaa tapaa katsoa 

Hollywood-elokuvissa luotua naiskuvaa kirjansa luvussa The Oppositional gaze: 

Black female spectators. Vikurointi puolestaan on haitallisina tai yksipuolisina 

pidettyjä stereotypioita haastava tapa tulkita taidetta (Vänskä 2006, 2007). 

Vikuroinnin etymologia juontaa alkujaan hahmottamista ja muotoilemista 

tarkoittavasta figuro-verbistä, mutta tarkoittaakin vastahakoista niskurointia valmiita 

muotteja kohtaan (Vänskä 2006). Vastakatseeseen ja vikurointiin liittyvät 

feministiselle tieteelle tyypillinen kriittisyys, kyseenalaistaminen, toisin tekeminen 

sekä vähemmistöjen voimaannuttaminen. Feministisestä näkökulmasta on tarkasteltu 

esimerkiksi representaatiota, identifioitumista, katseita, mielikuvitusta ja 

tarinankertomista (ks. de Lauretis 1987). Feministinen elokuvatutkija Teresa de 
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Lauretis tarkastelee teoksessaan Technologies of Gender feministisen esittämisen 

muotoja ei niinkään sen kautta, mitä esitetään, vaan miten se on esitetty (de Lauretis 

1987: 132). de Lauretis (2004/1987) teoretisoi sukupuolen olevan poliittisten 

teknologioiden tuotos, joka on ”ruumiissa, käyttäytymisessä ja 

yhteiskunnallisissasuhteissa tuottamien vaikutusten kokonaisuus”. Feministejä on siis 

jo kauan kiinnostanut sukupuolten erilaiset suhteet katsomiseen ja katseen kohteena 

olemiseen (Stacey 1994: 7). 

Butlerin (1990, 2010) ja Bordon (1993) foucaultainen biovalta-ajattelu 

sekä seuraavassa luvussa esiteltävä jälkihumanistinen feminismi eivät ole ainoita 

suuntauksia, joissa huomio kiinnittyy jollain tavalla ruumiiseen. Ruumiillisuutta 

voidaan käsitellä myös humanistisesta näkökulmasta ruumiinfenomenologian avulla, 

jossa korostetaan naisten usein ehdollistamaa kokemusta ruumiistaan yhtä aikaa 

subjektina että myös objektina, mikä voi johtua tyttöjen kasvattamisesta 

ulkonäkökeskeisesti sekä herkkinä ja hauraina, ja mistä voi seurata haavoittuva 

maailmasuhde (Young 1980). Tähän liittyy itsensä uhrina, toiminnan kohteena ja 

objektina käsittäminen sekä lopulta tällaisen roolin omaksuminen ja ottaminen 

maailmassa. Haavoittuva maailmasuhde ja itsensä objektiksi tekeminen voivat 

vaikuttaa naisten ruumissuhteeseen ja minäkuvaan, ja liittyvät vahvasti selfieteemaan. 

Humanismissa ja ruumiinfenomenologiassa ihminen, yksilö ja identiteetti ovat tärkeitä 

tarkastelun kohteita, mikä erottaa sen jälkihumanistisesta NRT:stä. Toisaalta yhteistä 

näille filosofioille on, että molemmissa keskitytään toimijoihin ja ikään kuin elettyyn 

kokemukseen konstruktioiden sijaan (Anderson & Harrison 2010). 

 

2.2.3 Jälkihumanistinen feminismi 

 

Jälkihumanistinen feminismi on jälkihumanistisen tieteenfilosofiansa takia 

liitettävissä tämän tutkielman jälkihumanistiseen NRT-näkökulmaan. Feministisen 

teorian kielellisen käänteen myötä kieli, kulttuuri ja diskurssit hallitsivat pitkään 

feminististä tutkimusta, irtisanoutuen materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja 

luonnosta (Alaimo & Hekman 2008). Postmodernismiin ja jälkistrukturalismiin liitetty 

kielellinen käänne on ollut feministiselle ajattelulle todella hedelmällistä, sillä sen 

myötä alalla on kiinnitetty huomiota valtaan, intersektionaalisuuteen sekä dualististen 

dikotomioiden, kuten mies/nainen, subjekti/objekti ja mieli/ruumis, 

kyseenalaistamiseen. Dualismeihin liittyvien valtahierarkioiden lisäksi feministisessä 
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ajattelussa kyseenalaistetaan dualistinen ajattelutapa itsessään (Alaimo & Hekman 

2008: 1–2). Kuitenkin kieli/todellisuus -dikotomia elää vahvana postmodernistisessa 

ja jälkistrukturalistisessa feminismissä, ja materiaalisuus nähdään monesti kielellisesti 

rakentuneena (Alaimo & Hekman 2008: 2–3). Tästä esimerkkinä pidetään Butlerin 

(1990) näkökulmaa sukupuolesta konstruktiona ja performanssina (Alaimo & Hekman 

2008: 3).  

Ruumiillisuus on kuitenkin nykyisessä feministisessä ajattelussa 

tunnistettu hyvin poliittiseksi, tärkeäksi ja erottamattomaksi osaksi elämää ja tasa-

arvon tavoittelua (Squier & Littlefield 2004; Hird 2004a, 2004b). Ruumiiseen liittyvät 

esimerkiksi kipu, nautinto, biologiset ruumiintoiminnot ja erot sekä lääketiede 

(Alaimo & Hekman 2008: 4). Myös selfieitä on tutkittu jälkihumanistisen feminismin 

näkökulmasta, esimerkiksi Materiaalinen näkökulma feministisessä tutkimuksessa 

mahdollistaa myös naisten erilaisten ruumiillisten ja materiaalisten todellisuuksien 

tarkastelun ja vertailun ilman kulttuurisen relativismin ajatusta siitä, että erilaisia 

kulttuureja ei voisi vertailla tai todeta toistaan paremmiksi tai huonommiksi naisten 

aseman kannalta (Alaimo & Hekman 2008: 7). Stacy Alaimo ja Susan Hekman (2008: 

6) esittävät, että vaikka monet ovat havahtuneet tähän ruumiillisuuden ja materiaalisen 

ohittamiseen, vain harvat ovat onnistuneet luomaan uudenlaisia teorioita, joiden avulla 

todella löytää uusia tapoja teoretisoida ruumista ja materiaa tärkeänä osana 

feministisiä kysymyksiä.  

Feministisen teorian materiaalinen käänne tutkii ”todellista” maailmaa 

ja siihen liittyviä onto-epistemologisia kysymyksiä sekä ei-inhimillisen toimijuutta 

maailmassa (Alaimo & Hekman 2008: 7). Feminismin materiaalisella käänteellä 

viitataan siis uusmaterialismiin (ks. Squier & Littlefield 2004; Hird 2004a, 2004b), ei 

marxistiseen materialismiin. Ei-inhimillisiä ja enemmän-kuin-inhimillisiä 

toimijuuksia tutkitaan jälkihumanistisessa feminismissä, joka on usein myös hyvin 

materiaalista. Feministisen filosofin Donna Harawayn käyttämä termi materiaalis-

diskursiivinen kuvastaa ajattelutapaa, jossa ruumiillisuus ja materia ovat 

erottamattomissa elämästä ja sosiaalisesta (Alaimo & Hekman 2008: 4). Haraway sekä 

Karen Barad (2003) ovat ajattelussaan yhdistäneet inhimillistä, ei-inhimillistä (non-

human), teknologista sekä luonnon yhteistä ja erottamatonta toimijuutta. Gilles 

Deleuzen tavoin elämän tutkiminen käsittää kaikki nämä toisistaan erottamattomat 

osa-alueet. Deleuzen ja Félix Guattarin (1987) rihmastoajattelua voidaan soveltaa 

moniin perinteisesti biologisina käsitettyihin asioihin, kuten nykykäsitykseen aivoista 
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verkostona, jossa ajattelu ja tunteet muodostuvat ajassa ja eliöön ja sen 

elintoimintoihin kytkeytyneenä (Colebrook 2008: 52–53). 

 

 

2.3 ”Non-representational” -teoria (NRT) kyseenalaistaa 

representaatioiden todistusvoimaisuuden 
 

2.3.1 NRT ihmismaantieteen teoriana 

 

”Non-representational” -teoria (non-representational theory, NRT) on 

ihmismaantieteen teoria, joka perustuu jälkihumanistiseen tieteenfilosofiaan 

(Anderson & Harrison 2010; Barad 2003; Cadman 2009; Colls 2012; Dewsbury ym. 

2002; McCormack 2003; Pyyry 2019a; Thrift 2008; Vannini 2015; Wylie 2010). 

Jälkihumanismi puolestaan on jälkistrukturalismin päälle rakentunut tieteenfilosofia, 

joka syntyi kritiikkinä humanistisen tieteenfilosofian ihmiskeskeisyydelle, jossa 

ihminen, mieli ja kulttuuri nostetaan (muun) luonnon ja ruumiin yläpuolelle (Alaimo 

& Hekman 2018). Jälkihumanistisesti orientoitunutta tutkimusta voidaan tehdä 

tieteenalasta riippumatta, mutta siitä ammentava, nimenomaan ihmismaantieteellinen 

teoria on NRT. Alan tieteenfilosofisissa keskusteluissa John Wylie (2010) ehdottaa 

jälkihumanismin sijoittamista jälkistrukturalismin alle, mitä taas osa NRT:n 

harjoittajista vastustaa.  

NRT:n historia palautuu Nigel Thriftin ajatteluun ja siitä 

inspiroituneeseen moninaiseen akateemiseen liikkeeseen. NRT:tä on laajasti pidetty 

postmodernin ja jälkistrukturalistisen ajattelun onnistuneena kehityskulkuna ja 

tärkeimpänä irtisanoutumisena symbolisista merkityksistä ja tekstuaalisuudesta 

(Vannini 2015: 2). Myös NRT teoriana on syntynyt moninaisten tekijöiden 

aikaansaannoksena ja yhteentulemana, johon liittyy esimerkiksi Deleuzen ja Bruno 

Latourin jälkistrukturalismin vaikutus, arjen tutkimuksen kasvaminen sekä Bristolin 

maantieteilijöiden vaikutus (Anderson & Harrison 2010: 3). Myös yhden tutkijan 

teoreettisen tutkimuksen arvon tunnustaminen silloisessa Isossa-Britanniassa, 

verrattuna tutkimusryhmien empiirisen tutkimuksen suosimiseen, on osaltaan ollut 

mukana mahdollistamassa NRT:n kehittymistä (Anderson & Harrison 2010: 3).  
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Tämän ihmismaantieteellisen teorian ytimessä ovat arjen rakentumiseen 

vaikuttavat tilallisuudet sekä maailmaa rakentavat suhteet. Kulttuuri, maailma ja 

toimijuus käsitetään NRT:ssä tapahtumina ja yhteentulemina. Vaikka NRT:n käyttäjiä 

yhdistävätkin ajatukset ja inspiroituneisuus liittyen esimerkiksi moneuteen, 

muutokseen ja uuden keksimiseen, ei NRT ole täysin samanmielinen teoria, vaan 

pikemminkin joukko lähtökohdiltaan samansuuntaisia teorioita, monikossa. Näissä 

teorioissa yhdistyvät toisinajattelu, toisin tekeminen ja kokeellisuus (Anderson & 

Harrison 2010: 1–2). NRT:n sisäisestä moninaisuudesta huolimatta Thrift (2008) 

havainnollistaa NRT:hen ja sen kiinnostuksenkohteisiin liittyviä perusperiaatteita, 

joita ovat:  

1) jokapäiväisen elämänvirran tavoittaminen,  

2) luopuminen yksilökeskeisyydestä ja yksilön tarkastelusta erillisenä 

kokonaisuutena ja ajallisena jatkumona,  

3) toimintaan ja performatiivisuuteen keskittyminen,  

4) relationaalinen materialismi eli asioiden olevaksi tuleminen suhteessa 

muuhun olevaan,  

5) jatkuva kokeellisuus ja ”metodologiafetisismistä” irtautuminen,  

6) kehot ja niissä tapahtuva affektiivisuus sekä  

7) uudenlaiset etiikat. 

 

2.3.2 NRT:n onto-epistemologia 

 

Millaisille ontologisille ja epistemologisille lähtökohdille tämä moninainen teoria ja 

liike siis perustuu? NRT:ssä olemista ja tietämistä ei ole mielekästä tarkastella 

toisistaan erillisinä ilmiöinä, vaan yhteenliittyneenä onto-epistemologiana (Barad 

2003). Tietäminen on aina toimintaa, ja siihen liittyy poliittisuutta (Pyyry 2019a). 

Todellisuus on tässä, eikä ”tuolla jossakin”, mistä siitä voisi saada tietoa todellisuuden 

representaatioiden avulla (Pyyry 2015; Pyyry ym. 2021; Thrift 2008; Vannini 2015). 

NRT:n onto-epistemologian keskiössä on siis uudenlainen suhtautuminen 

representaatioihin ja niiden todistusvoimaan. NRT:ssä representaatiot nähdään 

aktiivisina tekoina, jotka rakentavat maailmaa. Representaatio, esimerkiksi kuva, ei 



 

21 
 

siis koskaan vain puhtaasti ja kaikenkattavasti esitä, edusta ja todista, vaan se 

aktiivisesti tuottaa maailmaa (Cadman 2009; McCormack 2003). Todellisuus ei siis 

NRT:ssä ole ”tuolla jossakin”, ulkopuolella, vaan rakentuu joka hetki aktiivisina 

tekoina. Tällainen ontologia sekä näkökulma hetkellisyydestä ja toimijuuksien 

moneudesta tekevät NRT:stä hedelmällisen lähestymistavan esimerkiksi arjen 

tilallisuuden ja arjen affektien tutkimukseen, mihin sitä on paljon käytettykin (Colls 

2004; Pyyry 2016). 

NRT:n englanninkielinen nimi non-representational theory johtuu siis 

representaation todistusvoimaisuuden kyseenalaistamisesta. ”Non” etuliitteenä voi 

olla hieman harhaanjohtava, sillä NRT ei silti ole anti-representaation näkökulma. 

Vastustamisen tai kieltämisen sijaan perinteisesti representaatioina pidettyjä asioita 

kohdellaan vain eri tavalla: aktiivisina presentaatioina eli myös tekoina (Anderson & 

Harrison 2010). Myös muita nimiä kuin non-representational theory on ehdotettu, 

kuten more-than-representational theory (Lorimer 2005). Toisaalta vakiintunut 

etuliite ”non” voi radikaaliudessaan pysäyttää ajattelemaan ja täten auttaa teoriaan 

tutustujan ajatuksia nytkähtämään NRT:n erilaiseen logiikkaan (Anderson & Harrison 

2010). Perinteisessä tieteessä representaatioina käsitetyillä asioilla on siis NRT:ssäkin 

väliä, ja ne ovat tärkeitä maailman tuottajia, mutta niitä ei pidetä todistusvoimaisina ja 

tyhjentävinä esityksinä kohteestaan, vaan aina uusina, aktiivisina tekoina itsessään 

(McCormack 2003). 

NRT:ssä maailma teoretisoidaan hetki hetkeltä (uudelleen)rakentuvaksi 

ja alati muuttuvaksi rihmastomaiseksi kokonaisuudeksi, joka on aina liikkeessä eikä 

koskaan valmis (Thrift 2008). Tällainen liikeessä oleva ja rihmastomainen 

maailmankuva pohjautuu deleuzeläiseen ajatteluun, joka on saanut vaikutteita 

esimerkiksi Baruch Spinozan monismista (Cadman 2009; Massumi 2002: 6–13). 

NRT:ssä humanismin yksilökeskeisyys hylätään, ja esimerkiksi keskitytään yksilön 

tunteiden sijaan aika-tilassa jaettuihin affekteihin: tunnetiloihin, jotka voivat liikkua, 

tarttua ja muuntua kehojen välillä (Cadman 2009; Colls 2004). NRT:ssä ei rakenneta 

kuvaa koherentista, selvärajaisesta, itsenäisestä, autonomisesta ja selkeän, koherentin 

elämäntarinan omaavasta yksilöstä, vaan kiinnitetään huomiota hetkellisiin 

lukemattomiin toimijuuksiin sekä asioiden välisiin suhteisiin, joilla on myös 

toimijuutta. Vaikka ihmistä, yksilöä ja kieltä ei arvoteta ylitse muiden, voidaan 

NRT:ssä kuitenkin sen painotuseroista riippuen kiinnittää erityistä huomiota 
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ihmissubjektiin. Ihmistä ei siis välttämättä nähdä pelkästään yhtenä osana artefaktien 

verkostoa, kuten Latourin (1992) toimijaverkkoteoriassa (Alexander & Silvis 2014).  

 

2.3.3 Affekti, sommitelma, tapahtuma ja subjekti 

 

Thriftin (2008) mainitsema affektiivisuus on NRT:ssä keskeisessä osassa (Cadman 

2009; Colls 2004; Pyyry 2016; Thien 2005a; Wylie 2010). Affektit ovat liikkuvia, 

tarttuvia ja muuntuvia tunnetiloja ja tunnelmia aika-tilassa. Ne liikkuvat kehojen 

välillä ja ovat aistittavissa tilallisina eivätkä vain humanistisen yksilön omassa 

”mielessä” (Thien 2005a). Muiden kehojen affektiivisuus voi vaikuttaa kehoihin ja 

kehot edelleen toisiinsa, eli affektit voivat liikkua ja muuntua moneen eri suuntaan. 

Nämä jaetut tunnetilat ovat NRT:ssä yksilön tunteita perustellumpia tutkimuskohteita 

tai kanssa-tutkittavia, vaikka affektien ja tunteiden käsitteitä käytetäänkin osin 

päällekkäin (Cadman 2009; Thien 2005a). Kuitenkin affekteja tutkittaessa huomio on 

NRT:lle ominaisesti suhteissa ja sommitelmissa, joissa inhimillisen ja ei-inhimillisen 

mahdollisuus olla affektien kohteina tai tuottajina on vielä nimeämätöntä, 

prekognitiivista ja subjektia edeltäviä (Cadman 2009). Jotkin tilat ja tilanteet voivat 

olla vahvasti ja käsinkosketeltavan affektiivisia, esimerkiksi pelon paikat (Koskela 

2009) tai omien ja yhteiskunnan odotusten, oman ja muiden katseiden ja 

itsetutkiskelun affektiivisuutta huokuvat sovituskopit (Colls 2004). 

Affekteihin ja niihin liittyvän kehollisuuden lisäksi NRT:ssä ollaan 

kiinnostuneita toiminnasta ja toimintatavoista (practices). Toimintatapoihin liittyy 

aina poliittisuutta, esimerkiksi arjen politiikkaa (Pyyry & Kaakinen 2019; Pyyry & 

Tani 2019). Nämä toimintatapojen politiikat materialisoituvat eri tavoilla erilaisissa 

aika-tiloissa (Pyyry & Kaakinen 2019). Poliittisuuden lisäksi toimintatapoihin liittyy 

mitä suurimmissa määrin performatiivisuus, joka on NRT:ssä viety hieman 

pidemmälle Butlerin subjekteja tuottavasta performatiivisuudesta, jossa Butler (1990) 

keskittyy merkin ja merkitsijän sekä subjektin ja diskurssin suhteisiin. NRT:ssä 

performatiivisuuden katsotaan syntyvän toimintatapojen liikkeessä olevasta luonteesta 

– performatiivisuus tilallisuutena, joka mahdollistaa seuraavan hetken ja sen 

muutosvoimaisuuden (Cadman 2009). Tämä muutosvoimaisuus ei siis koskaan 

kumpua yksittäisestä, mielekkäästi eroteltavissa olevasta toimijasta, vaan 

kulloisestakin sommitelmasta (assemblage). Sommitelma on Deleuzen ja Guattarin 
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(1987) ajatus alati muuttuvan, rihmastomaisen maailman erojen ja moneuksien 

hetkellisestä yhteentulemasta aika-tilassa. Sommitelman käsite on nykyään laajasti 

käytössä yhteiskuntatieteellisillä aloilla, usein myös alkuperäisestä ajattelusta 

irrotettuna trendikkäänä käsitteenä (Marcus & Saka 2006). Maantieteellisessä 

NRT:ssä sommitelmasta kumpuavan toimijuuden lisäksi tai sijaan voidaan puhua 

myös tapahtuman toimijuudesta (Massumi 2015; Pyyry 2019b). 

Tapahtuma (event) on tärkeä käsite NRT:ssä, sillä tapahtumissa tulevat 

yhteen sommitelman lukemattomat toimijuudet ja suhteet, joista tapahtuman toimijuus 

ja muutosvoimaisuus syntyy (Massumi 2015; Pyyry 2019b). Tapahtumaan liittyy siis 

aina muutos tai sen mahdollisuus (Anderson & Harrison 2010: 19). Sanalla 

”tapahtuma” on erilaisia painotuseroja eri NRT-ajattelijoiden välillä. Esimerkiksi 

tapahtumien ja muutoksen suhde ymmärretään alalla erilaisilla tavoilla (Anderson & 

Harrison 2010: 20). Yleisesti tapahtuma käsitetään muutosvoimaisena hetkellisenä 

nyrjähdyksenä, joka avaa jotakin uutta. Tapahtuman muutosvoimaisuudessa on siis 

kyse nykyhetken avautumisesta tulevaisuuden mahdollisille horisonteille, uusille 

aluille ja uusille syntymisille (Caputo 2007: 6). Ne tulevat olevaksi rihmastomaisesti 

suhteessa muiden tapahtumien kompleksiin. Tapahtumat ovat ensisijaisia maailmassa, 

joka on avoin muutokselle ja joka rakentuu joka hetki uudestaan (Anderson & Harrison 

2010: 20). Tapahtuman käsitteen voi Deleuzen ja Guattarin (1987) ajattelusta 

innoittuneena tulkita kuvaavan alati pakenevaa reunaa, rajaa tai linjaa (Anderson & 

Harrison 2010: 20). Arkikielen tapahtuma-sanaa ei pidä sekoittaa filosofiseen 

tapahtuma-sanaan. Tapahtuma, hetki, kokemus ja prosessi kulkevat käsitteinä osittain 

rinnakkain ja muodostavat monimutkaisen suhteen toisiinsa. Jos ei ole tarpeeksi 

perehtynyt NRT:hen, tärkeintä on ymmärtää tapahtuman voima ja toimijuus; se, miten 

aika-tilassa asioita tulee yhteen kuin nyrjähdyksenä tai murtumana, mahdollistaen 

portin uusille maailmoille. 

Affektin, sommitelman ja tapahtuman käsitteiden poikkitieteellisyydestä 

huolimatta NRT:n sitoo maantieteeseen sen vahva tilallisuus; onhan NRT 

ihmismaantieteen teoria. Ihmismaantieteessä puhutaan aika-tilasta, jossa tilallisuus ja 

aika ovat toisistaan erottamattomia. Maailma ei ole staattinen kokonaisuus ja 

sosiaalisia konstruktioita ei voida pitää ajattomina ja yleispätevinä tosina, sillä 

maailma on jatkuvasti liikkeessä ja asiat voivat tulla oleviksi ja kehkeytyä ainoastaan 

aika-tilassa (Massey 2008; McCormack 2013). NRT:ssä aika-tilaan ja sen 
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hetkellisyyteen keskittyminen vähentää esimerkiksi ihmistoiminnan tietoisuuden ja 

rationaalisuuden painottamista, ja suuntaa huomiota enemmän sommitelmiin 

(Anderson & Harrison 2010: 7). Asiat tapahtuvat ja ottavat muotonsa tilassa, 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, ja juuri tätä hetkellisyyttä painotetaan 

NRT:ssä. Myös ihmiskeho nähdään NRT:ssä ennen kaikkea suhteisena (Lorimer 

2010; Bissel 2010; Simonsen 2010); fenomenologiudestaan huolimatta Maurice 

Merleau-Pontya lainaten: me olemme ”kiinnittyneitä maailman kudelmaan” (Merleau-

Ponty 1962: 265). Maailmaa ei tässä ajatella jossakin ulkopuolella olevana ja 

tutkittavana, vaan maailma kehkeytyy ja tapahtuu koko ajan jokaisessa hetkessä, mikä 

vaatii liikkeen huomioivaa aika-tilanäkökulmaa (Anderson & Harrison 2010: 7–8). 

Subjekti on NRT:ssä moninainen ja monimutkainen käsite. Subjektin ja 

subjektiviteetin teoretisoidaan NRT:ssä muotoutuvan jatkuvasti yhdessä niin ikään 

alati kehkeytymäisillään olevan maailman kanssa (Wylie 2010). NRT:ssä subjektin 

toimijuus rakentuu siis suhteessa muuhun olevaan, ja on aina tilannekohtaista. 

Erilaisten kehojen ja erilaisten toimijoiden subjektius määrittyy aika-tilassa 

kulloisissakin suhteissa, tilallisuuksissa ja niissä materialisoituvissa politiikoissa 

(Pyyry & Kaakinen 2019). Subjektin voidaan katsoa kehkeytyvän myös yhdessä 

maiseman (landscape) kanssa, jolloin maisemalla viitataan siihen ympäristöön, jota 

subjekti ei niinkään katso, vaan jonka kanssa subjekti katsoo (Wylie 2005, 2009; Pyyry 

& Kaakinen 2019). NRT:n maantieteellisessä ajattelussa subjekti siis kehkeytyy 

yhdessä maiseman kanssa, tai maisema-ajattelun unohtaen osana sommitelmaa. 

Vaikka NRT ei olekaan kiinnostunut humanistisista yksilöistä, vaan on 

päin vastoin anti-elämäkertaista (anti-biographical) ja yksilöä edeltävää (pre-

individual) (Wylie 2010: 99), maisema- tai sommitelma-ajattelun ansiosta subjektin 

käsitettä ei siis NRT:ssä tarvitse hylätä. NRT:ssä ei ole lopulta edes mielekästä 

irtisanoutua täysin humanismista ja ihmissubjektin käsitteestä (Thrift 2008: 13). 

Vaikka toimijuus on NRT:n näkökulmasta jakaantunut ihmistoimijoita laajemmalle, 

esimerkiksi John Wylie (2010) on kiinnostunut nimenomaan ihmissubjektista NRT:n 

näkökulmasta. Wylie (2010) näkee potentiaalia Jacques Derridan ja muiden Martin 

Heideggerin ajattelun kirvoittamien jälkistrukturalistien subjektikäsityksissä, joissa 

onnistutaan hylkäämään yksilökeskeisyyttä korostava subjektivismi sekä ihmisen 

rationaalisuutta ja riippumattomuutta korostava voluntarismi. Näin subjektin käsite on 
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yhä mahdollista säilyttää ja teoretisoida esimerkiksi sommitelma-ajatteluun 

yhteneväksi. NRT:n kentällä on eroteltavissa kaksi suuntausta, materiaalisuutta ja 

relationaalisuutta painottava deleuzeläinen suuntaus sekä olemista, kirjoittamista ja 

etiikkaa painottava derridalainen suuntaus (Wylie 2010: 104). Näitä suuntauksia 

mukaillen Wylie (2010) jakaa NRT:ssä teoretisoidun subjektiuden kehkeytyvään 

subjektiuteen sekä kummittelevaan subjektiuteen.  

 

2.3.4 NRT kritiikkinä sekä kritiikin kohteena 

 

Tieteenfilosofisista suuntauksista NRT:n taustalla vaikutti 1980- ja 1990-luvun 

ihmismaantieteessä suuressa asemassa ollut sosiaalinen konstruktivismi. Sosiaalisessa 

konstruktivismissa vallan jakautumisen, symbolisten merkitysten sekä symbolisen 

järjestyksen nähdään olevan ihmisten keksimiä sosiaalisia konstruktioita, jotka 

heijastavat yhteiskuntansa ajattelutapoja. Konstruktioajattelun silloinen kehittyminen 

mahdollisti paljon uutta ajattelua ihmismaantieteessä ja muissa yhteiskuntatieteissä, 

mutta sen mennessä liian pitkälle pelkkään konstruktioiden maailmaan NRT syntyi 

kritiikkinä tälle ruumiillisuuden ja materiaalisuuden laiminlyömiselle (Anderson & 

Harrison 2010: 4-5). Ruumiillisuuden ja materiaalisuuden laiminlyöminen 

konstruktioajattelussa juontaa maailman ja sen merkitysten kartesialaiseen 

kahtiajakoon, esimerkkinä mieli/ruumis -dualismi (Anderson & Harrison 2010: 6). 

NRT:tä on pidetty myös humanistisena teoriana sen konkreettisen ja 

eletyn kokemuksen painottamisen takia. Jälkihumanismin painottuminen 

materiaaliseen, representaatioiden jälkeiseen kokemusmaailmaan eroaa kuitenkin 

humanistisesta tutkimuksesta selvästi siinä, että ihmistä ei nosteta jalustalle toimijana 

ja kokijana, vaan kokemukset nähdään ei-kenenkään-omina transsubjektiivisina 

(Dewsbury ym. 2002: 439), rihmastomaisina kokonaisuuksina (Barad 2003). Tämä 

rihmastomainen maailma on alati muuttuva: se hajoaa ja syntyy jatkuvasti yhä 

uudelleen. NRT:ssä yritetään keskittyä performatiivisuuteen enemmän kuin 

verbaalisuuteen (McCormack 2003). 

NRT:n humanistisuuden lisäksi eriäviä näkemyksiä on esitetty myös 

NRT:n feministisyydestä. Feministisestä näkökulmasta on esitetty kritiikkiä NRT:n 
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epäpoliittisuudesta ja vaarallisesta universalistisuudesta (Anderson & Harrison 2010; 

Colls 2012; Nash 2000; Saldanha 2005; Tolia-Kelly 2006). Kritiikki 

epäpoliittisuudesta liittyy toimijuuden jakautumiseen ihmissubjektia laajemmalle, kun 

myös ei-ihmisten sekä näiden välisten suhteiden toimijuus tunnustetaan. Tällöin 

voidaan ajatella, että vapaa tahto ja ihmisen vastuu teoistaan sekä yhteiskunnan 

epäkohdista vähenee. Toisessa NRT-kritiikissä ollaan huolestuneita NRT:n riskistä 

sukupuolisokeuteen ja universaaliin subjektikäsitykseen (Colls 2012). Universaalin 

subjektin vaarana on subjektin alitajuinen palautuminen valtaenemmistön 

ihmiskäsitykseen, eli miehiseksi. Feministinen kritiikki NRT:n depolitisoivasta 

tulkinnasta on siis olemassa, mutta Anderson ja Harrison (2010: 18) ajattelevat, että 

NRT:n uudestisyntyvän maailman näkökulman avulla tasa-arvo-ongelmia voidaan 

tarkastella niiden materialisoitumis- ja ilmenemistasolla: jokaisena hetkenä, kun 

ongelmat ”tulevat oleviksi uudelleen”. 

Feministinen NRT-maantieteilijä Rachel Colls (2012) on käsitellyt sitä, 

miten NRT ja feministinen teoria voisivat olla myös yhteen sovitettavissa, ja miten 

NRT:ssä vallinnutta sukupuoletonta eli silti usein maskuliiniseksi kallistuvaa 

ruumiskuvaa voisi laajentaa. Suomalaisessa tutkimuksessa niin ikään feministinen 

NRT-maantieteilijä Noora Pyyry (2015, 2016b) on yhdistänyt jälkihumanistista NRT-

teoriaa sekä feminististä teoriaa esimerkiksi lasten ja nuorten maantieteeseen. Colls 

(2012) pohtii myös feministisen tieteenfilosofiaan kuuluvien sukupuolieron teorioiden 

sekä NRT:n yhteneväisyyksiä ja soveltamispotentiaa. Colls (2012) ammentaa 

feministiteoreetikkojen Luce Irigarayn, Elizabeth Groszin ja Rosi Braidottin 

filosofioista, ja yrittää yhdistää heidän ajatteluaan NRT:hen. Colls (2012) kirjoittaa 

Braidottin nomadisesta tietoisuudesta, jossa subjekti on yhtä aikaa paikallistunut ja 

eriytynyt ominaisuuksiensa, kuten sukupuolensa, etnisyytensä ja luokkansa, mukaan. 

Braidottin nomaditeoriaan ei siis kuulu sokeus sukupuolelle. Päin vastoin, 

yhteiskunnan marginaalissa tai toiseutetussa asemassa oleminen helpottaa Braidottin 

(1991) mukaan nomadin vähemmistötietoisuuden saavuttamista ja hegemonisista 

rakenteista irtaantumista. 

Vaikka Collsin ja Pyyryn metodologia on vielä harvinaista maantieteen 

kentällä, NRT:n taustalla vaikuttavien feminististen teoreetikkojen lista on pitkä ja 

moninainen. Muun muassa Butler, Grosz sekä Haraway ovat yleisiä lähteitä NRT-
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artikkeleissa (Vannini 2015: 3). NRT:n materiaalisuus on liitettävissä 

posthumnistiseen feminismiin (Colls 2007; Slocum 2008). Myös Nicky Gregsonin ja 

Rosen (2000) feministinen performatiivisuuden tutkimus on läheistä NRT:n kanssa. 

Kuten maantieteilijät Arun Saldanha (2005, 2010) ja Jason Lim (2010) teoretisoivat 

”rodun” rasismia käsittelevässä työssään, sukupuoli voidaan NRT:ssä teoretisoida 

perustuvan sommitelmaan, jossa vaikuttavat niin materiaaliset erot kuin moninaiset 

erottelun prosessit. 

 

 

3. Aineisto, menetelmät ja etiikka 

 

3.1 Aineiston tuottaminen käytännössä 
Tutkimusaineistoni on tuotettu 9.-luokkalaisten (14–15-vuotiaiden) tyttöporukoiden 

kanssa yhdistelemällä menetelminäni osallistavaa miellekarttaa sekä 

puolistrukturoitua ryhmähaastattelua. Aineisto on tuotettu vuoden 2020 loka-

marraskuussa kahdessa helsinkiläisessä koulussa. Koulut sijaitsivat maantieteellisesti 

eri puolilla Helsinkiä sekä olivat muutenkin keskenään erilaisilta alueilta esimerkiksi 

sosio-ekonomisesti sekä vieraskielisten määrän puolesta. Kävin molemmissa 

kouluissa kuulemassa ja jututtamassa yhtä porukkaa, molempia porukoita noin 45 

minuutin ajan. Nämä ryhmähaastattelut järjestettiin yhteistyössä koulujen maantiedon 

sekä äidinkielen opettajien kanssa, jotka pyynnöstäni kysyivät heidän mielestään 

ryhmähaastatteluun sopivaa, valmista 4–5 tytön kaveriporukkaa osallistumaan 

tutkimukseeni. Tutkimuksessa toteutettavat osallistava miellekartta ja 

puolistrukturoitu ryhmähaastattelu toteutettiin mainitussa järjestyksessä tai limittäin 

samanaikaisesti toinen toisensa ohella, riippuen siitä, kuinka paljon ja kauan 

osallistujat innostuivat yhteistä miellekarttaansa täyttämään. 

 

 3.1.1 Osallistava miellekartta tutkimusmenetelmänä 

 

Haastattelutilanteen jännittävyyden laukaisemiseksi ja eri ikäluokan selfiekulttuureja 

paremmin ymmärtääkseni käytin ryhmähaastattelutilanteissa tukena osallistavan 

miellekartan tekemistä. Osallistava miellekartta on sananmukaisesti miellekartta, 
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jonka tutkimukseen osallistujat yhdessä tekevät tietystä aiheesta. Osallistavan 

miellekartan on ihmismaantieteelliseen tutkimukseen kehittänyt Pyyry (2012), 

mukaillen kehitysmaatutkimuksessa lukutaidottomien kanssa hyödynnettävää 

osallistavaa diagrammia (Alexander ym. 2007: 114; Kesby 2007). Osallistavassa 

diagrammissa lukutaidottomat ovat voineet esimerkiksi maahan piirtämällä tai 

pikkukiviä hyödyntämällä ilmaista heille tärkeitä asioita sekä tietämystään. 

Diagrammin sijaan miellekartan käyttäminen on kuitenkin maantieteellisessä 

tutkimuksessa perusteltu valinta, sillä (mielle)kartta on enemmän omiaan kuvaamaan 

todellisuutta esimerkiksi pelkän diagrammissa tapahtuvan luokittelun ja listaamisen 

sijaan (Pyyry 2012). Osallistavan miellekartan menetelmää käyttäessään tutkija voi 

miettiä valmiiksi tutkimuksen kannalta tärkeitä teemoja, mutta jättää tarkemmat 

tutkimuskysymykset etukäteen hahmottelematta, jotta osallistujat itse voivat tuoda 

haastatteluun heille tärkeitä ja heidän mielestään olennaisia asioita (Pyyry 2012). 

Miellekartan valmistuessa sitä käydään kohta kohdalta läpi, tutkijan haastatellessa 

nuoria heidän kirjoittamistaan kohdista. 

Osallistavan miellekartan ryhmässä piirrättäminen ja siitä 

keskusteleminen antaa haastateltaville nuorille konkreettista tekemistä 

haastattelutilanteeseen, jolloin tunnelma ei ole niin virallinen ja kuulustelumainen, 

vaan vapaampi ja toiminnan lomassa luontevasti keskusteleva (Pyyry 2012). 

Miellekarttaa täydentäessä nuorten ajatuksilla on enemmän tilaa, kun oheistoiminta 

vähentää liiallista itsetietoisuutta ja nauhurin ajattelemista. Miellekartan tekeminen 

vapauttaa myös haastattelutilanteessa osallistujien ja tutkijan välistä katsekontaktia, 

jolloin nuorten voi olla rennompaa keskustella ja sanoittaa ajatuksiaan (Pyyry 2012). 

Vaikka tutkimuksen pääpaino olisi näissä tilanteessa käytävissä keskusteluissa, 

osallistava miellekartta antaa tutkijalle myös lisää materiaalia, joka voi vapauttaa 

tutkijan muistiinpanojen tekemisestä haastattelutilanteessa kokonaan (Pyyry 2012). 

Osallistavien tutkimusmenetelmien ja niiden sensitiivisen käyttämisen 

avulla pyritään tuottamaan parempaa tutkimusaineistoa ja osallisuuden kokemusta 

myös ryhmille, joita ei yhteiskunnassa kuulla tai oteta yhtä vakavasti (Cahill 2007b; 

Pain & Francis 2004; Skelton 2001; Tolia-Kelly 2007). Menetelmä on myös linjassa 

tutkielmani teorian, NRT:n, kanssa, jossa toiminta ja toiminnallisuus korostuvat 

verrattuna pelkästään kielellisyyteen. Miellekarttoihin yhdessä kirjoitetussa ja 

piirretyssä sisällössä toiminnallisuus ja ajattelun prosessi materialisoituvat. Tällöin 
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miellekarttaa voidaan tulkita representoivan sijaan prosessuaalisena, kuten Rob 

Kitchin ja Martin Dodge (2007) uudelleenteoretisoivat kaikenlaisten karttojen 

ylipäätään olevan, johtuen kartoittamiseen liittyvistä poliittisista valinnoista ja 

prosessuaalisesta luonteesta. Osallistavan miellekartan täyttämiseen liittyy keskinäistä 

vuorovaikuttamista, yhteistä luovaa ideointia, keksittyjen mielleyhtymien, 

kategorioiden ja asioiden sijoittelua eri puolille suurta paperia, kurottelua, käsin 

kirjoittamista sekä värien käyttöä. Tällainen toiminnallisuus, prosessuaalisuus ja luova 

yhdessä tekeminen sopivat siis hyvin NRT-tutkimuksen aineistontuotantoon 

(Gallagher 2008; Higgins ym. 2007; Kesby 2007; Pyyry 2015). 

Osallistavan miellekartan hyötyihin sen toiminnallisemman luonteen ja 

käytännön hyötyjen lisäksi lukeutuu myös valta-asetelmien tasapainottaminen. 

Tutkijan akateemisuus ja vanhempi ikä luovat väistämättä nuorten kanssa tutkimusta 

tehdessä valta-asetelman (Cahill 2007b; Doucet & Mauthner 2002). Luovan 

menetelmä, jossa nuoret saavat itse määritellä heidän mielestään tutkimusaiheen 

kannalta tärkeitä asioita, siirtää asiantuntijuutta ja tutkimukseen aktiivista 

osallistumista myös nuorille (Cahill 2007b; Tolia-Kelly 2007). Näin nuorten 

kokemuksellinen tieto ja muu tieto aiheesta näyttäytyy tärkeänä tietämisen tapana, 

mikä on erityisen tärkeää tutkittaessa nuorten jokapäiväiseen arkeen liittyviä aiheita 

(Pain & Francis 2004; Skelton 2001), kuten heidän suurelta osin itse tuottamiansa 

selfiekulttuureja ja toimintatapoja. 

Osallistavassa miellekartassa, kuten muissakin menetelmissä, on silti 

myös erilaisia haasteita. Esimerkiksi mahdolliset häiriötekijät, kuten kiire ja huono 

tilavalinta, voivat vaikeuttaa haastattelun kulkua. Myös nuorten omat persoonat ja 

ryhmädynamiikat vaikuttavat tutkimustilanteeseen ja asettavat tutkijalle haasteita siitä, 

millä tavalla huomioida erilaiset persoonat ja nuorten eriasteinen osallistuminen 

haastattelutilanteessa (Pyyry 2012). Nuoriin liittyvät osallistavat ja emansipatoriset 

tutkimukset voivat myös joskus kääntyä itseään vastaan, jos nuoria yritetään ”pelastaa 

joltakin”, ja tätä voimaannuttamista yritetään toteuttaa vahingossa liian ylhäältä päin. 

Tutkijan tehdessä tutkimusta jo etukäteen ongelmallisena pitämästään ilmiöstä hänen 

aikuisen näkökulmasta määritetyt tutkimuskysymykset voivat nimittäin olla nuoria 

(turhaan) moralisoivia tai arvottavia (Clark-Ibáñez 2007: 170). Voimaannuttamiseen 

pyrkivissä tutkimuksissa tutkija voi myös vahingossa kannustaa ja suostutella 

osallistujat käsittelemään ja sanoittamaan asioita, joita he olisivat mieluummin olleet 



 

30 
 

ajattelematta ja jakamatta (Ducombe & Jessop 2002; Stacey 1988). NRT-näkökulmani 

sekä osallistavan miellekartan hyötyjen takia päätin käyttää tätä menetelmää, mutta 

tyttöjen emansipaation sijaan tavoitella uudenlaisia ja monipuolisia näkökulmia 

selfieistä. Nämä näkökulmat eivät moninaisuutensa ja suhteisuutensa vuoksi eivät 

asetu nuorisotutkimuksessa kritisoituun, valitettavan yleiseen hyvä/paha -dikotomiaan 

(Pyyry 2016b, 2019; Tani 2010). Tämän takia sen sijaan, että olisin yrittänyt ”pelastaa” 

tytöt Instagramilta ja selfieiltä, tutkimuksen osallistavan aspektin tavoitteena oli saada 

tytöt ennemminkin pohtimaan Instagram-selfieitä monipuolisesti. 

 

3.1.2 Ryhmähaastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Olin suunnitellut tekeväni yksilöhaastatteluja photo-talk-menetelmällä (Pyyry 2016a) 

sekä yhden ryhmähaastattelun aineistoni ja aineistonkeruutapojeni monipuolistamisen 

vuoksi. Haastattelujen tullessa ajankohtaiseksi päätin aloittaa aineistontuottamisen 

ryhmähaastattelulla yksilöhaastatteluiden sijaan, jotta saisin nopeammin laajemman 

kokonaiskuvan rennommassa tunnelmassa kuin kahdestaan keskustellen. Näin 

tutkimusaineistoni sisältäisi useamman tytön ajatuksia, jos syksyllä 2020 paheneva 

covid19-pandemia estäisi myöhemmät haastatteluni.  

Haastatteluissa tärkeää on tilanteen vuorovaikutteisuus ja sosiaalisuus, 

joka muokkaa haastattelutilanteen kulkua ja sitä, mitä haastateltavat haluavat 

tilanteessa kertoa (Cloke ym. 2004: 150). Varsinkin ryhmähaastatteluissa tämä 

korostuu, kun läsnä on haastattelijan lisäksi myös muita haastateltavia (Crang & Cook 

2007). Tämän takia halusin haastatella valmista kaveriporukkaa, enkä istuttaa 

miellekartan ääreen ryhmähaastatteluun satunnaisia luokan oppilaita. Ensimmäinen 

ryhmähaastattelu tällaisen valmiin kaveriporukan kanssa sujui niin mutkattomasti, ja 

tunsin saavani rennomman haastatteluasetelman ansiosta henkilökohtaisempiakin 

ajatuksia kuin mitä kahden kesken arvelin saavani, että päätin usean yksilöhaastattelun 

sijaan tehdä mieluummin vielä toisen ryhmähaastattelun. Myös pandemiatilanne olisi 

hankaloittanut yksilöhaastattelujen järjestämistä, kun haastattelujen toteuttaminen 

esimerkiksi kahvilassa olisi lisännyt leviämisriskiä ja mahdollisesti karsinut 

potentiaalisia osallistujia. 

Samalla kun osallistujat tekivät yhteistä miellekarttansa Instagram-

selfieistä, kysyin tilanteeseen sopivassa järjestyksessä etukäteen suunnittelemiani ja 
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ystävillä luetuttamiani kysymyksiäni. Haastattelurunko oli minulla 

haastattelutilanteissa mukana tukena ja ehdimme keskustella kaikista etukäteen 

miettimistäni aiheista joko minun esittämän kysymyksen yhteydessä tai orgaanisesti 

keskustelujen ja osallistavan miellekartan täyttämisen myötä. Toinen ryhmä ei ollut 

niin innokas laatimaan miellekarttaa, joten heidän kanssaan miellekartta jäi 

haastattelun kuluessa sivuun ja tilanne oli selkeämmin haastattelumaisempi. 

 

3.1.3 Haastattelutilanteiden kulku pääpiirteissään 

 

Ryhmähaastattelut sujuivat hyvin ja ilman ulkoisia häiriötekijöitä. Pääsimme 

molemmissa kouluissa tyhjään luokkahuoneeseen tyttöjen oman oppitunnin ajaksi, eli 

he eivät joutuneet olemaan ryhmähaastattelun takia ylimääräistä aikaa koululla. 

Koronavirustilanteen takia käytin ryhmähaastatteluissa kasvomaskia ja pidin 

turvaväliä osallistujiin. Yläkoululaisilla ei tällöin ollut maskisuositusta, joten näin 

heidän ilmeensä esteettä, toisin kuin he minun. Toisessa porukassa joku tai jotkut 

opettajan etukäteen kysymistä oppilaista oli sairaana, mutta osallistujat kysyivät 

koulun käytävässä matkalla haastatteluun viime hetkellä toista ystäväänsä mukaan, ja 

minulle jäi haastattelutilassa vahingossa epäselväksi, kuka heistä tämä uusi, mukaan 

kysytty oppilas oli ja kuinka paljon hän tutkimuksestani etukäteen tiesi. Haastateltavat 

kuitenkin lukivat, allekirjoittivat ja lähettivät vanhemmilleen kuvan 

tutkimuslupalapusta, jonka olin laatinut tiedoksi osallistujille. Kaikille sopi 

keskustelun äänittäminen, mutta laitoin nauhurin silti hieman syrjään, ettei se häiritsisi 

nuoria. 

Itse osallistavan miellekartan tekeminen sekä kysymyksiini vastaaminen 

sujui hyvin. Keskustelua syntyi sekä koko porukalla että omaa keskustelua kaverusten 

välillä. Toinen porukka täytti miellekarttaa samanaikaisesti koko haastatteluosuuden 

ajan, jolloin kysyin kysymyksiäni pitkin matkaa luonteviin väleihin. Toinen ryhmä 

täytti miellekarttaansa lähinnä vain aluksi, jonka jälkeen he keskittyivät vastaamaan 

kysymyksiini haastattelunomaisemmin. Osa nuorista oli hiljaisempia kuin toiset, 

jolloin kuuntelin erityisesti heitä silloin kun he osallistuivat keskusteluun. En 

kuitenkaan halunnut osoittaa kysymyksiäni nimikoidusti hiljaisemmille nuorille, sillä 

en halunnut painostaa heitä tai alleviivata heidän vähempää äänessä olemista 
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verrattuna kavereihinsa. Voi kuitenkin olla, että osa osallistujista jäi entistä 

hiljaisemmiksi tämän valintani takia. 

 

3.1.4 Osallistujien iän ja sukupuolen rajaaminen 

 

Iän puolesta valitsin tutkimuksen kohderyhmäksi 9.-luokkalaiset, sillä yläkoulun 

loppupuolella monet nuoret osaavat pohtia nuorten arkisia ilmiöitä syvemminkin. 

Yläkouluikäiset ovat myös mielenkiintoinen ikäryhmä jälkihumanistisessa 

tutkimuksessa, sillä nuoret ovat usein vahvasti affektiivisia ja muutakin kuin 

ihmismaailmaa herkästi aistivia (Pyyry 2016b, 2017; Pyyry & Tani 2019; Rautio & 

Winston 2015). Tämä sekä sosiaalisen median käyttämisen määrä tekevät nuorista 

mielenkiintoisia selfieiden affektiivisuuden ja toimijuuksien kanssa-tutkijoita. 14–15-

vuotiaat olivat myös tarpeeksi nuoria itseeni verrattuna oppiakseni tämänhetkisistä 

sosiaalisen median ilmiöistä ja affektiivisuudesta trendeistä ja somenkäytöstä, jollaisia 

itselläni ja sosiaalisella piirilläni ole eikä ollut omana yläasteaikanani. Koska 

sosiaalinen media on niin nopeassa liikkeessä, tutkielmani olisi tuntunut 

vanhentuneelta jo valmistuessaan, jos olisin haastatellut ei niin nopeasti ja 

mahdollisesti ei enää niin tarkasti sosiaalisen median trendien virrassa sukkuloivia 

nuoria aikuisia. 

Osallistujien sukupuolen rajaaminen oli minulle alusta lähtien selvää. 

Halusin tehdä tutkimukseni nuorten tyttöjen kanssa, sillä tämä moninainen mutta 

rajattavissa oleva demografinen ryhmä kiinnostaa minua omakohtaisesti, 

akateemisesti sekä tämän nimenomaisen tutkimusaiheen kannalta. Omakohtainen 

kiinnostukseni johtuu siitä, että olen itsekin ollut nuori tyttö, ja koen siksi nuorten 

tyttöjen ajatukset erityisen kiinnostaviksi ja itseni kykeneväiseksi ymmärtämään 

syvemmin monenlaisten nuorten tyttöjen arkea, affekteja ja kokemusmaailmaa. Tytöt 

ja yleisemminkin nuoret Braidottin (1991) nomadeina subjekteina ovat minulle 

henkilökohtaisesti mielenkiintoinen osa rihmastomaista maailmaa. 

Akateemisesti kiinnostavaa tyttöjä käsittelevästä tyttötutkimuksesta 

tekee sen ainutlaatuinen poikkitieteellinen asema sukupuolentutkimuksen ja 

nuorisotutkimuksen yhteenliittymänä (Ojanen 2011, 10). Tämä yhteenliittymä on 

erityinen, sillä sukupuolentutkimuksessa ja naistutkimuksessa huomio on useammin 

naisissa, ja nuorisotutkimus taas on perinteisesti ollut hyvin poikapainotteista tai 

sukupuolisokeaa (McRobbie & Garber 1976; Ojanen 2011, 14). Myös siis 
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akateemisessa maailmassa tytöillä on perinteisesti ollut eräänlainen 

vähemmistöasema, joka kutsuu tekemään tutkimusta juuri heidän kanssaan. Toisaalta 

monitieteistä selfieihin liittyvää tutkimusta on akateemisessa maailmassa tehty 

nimenomaan naisiin ja tyttöihin painottuen (Banet-Weiser 2012; Burns 2015; Caso 

ym. 2020; Marwick 2015). 

Tämä sukupuolispesifi rajaus selittyy luultavasti oletuksella siitä, että 

selfiet ilmiönä koskettaisivat vahvemmin tai jollakin omanlaisella tavalla juuri tyttöjä. 

Omakohtaisen kiinnostukseni ja tyttötutkimussuuntautuneisuuteni lisäksi myös minä 

koin, että NRT:n kautta pureskeltu profiilityö, itsepresentaatio, selfiekulttuurit ja 

selfieiden toimijuus aiheena tuntuvat järkevältä rajata nuorista yleisesti pelkästään 

tyttöihin. Tämä tuntui järkevältä sekä työn määrän että aiheen rajauksen kannalta: näin 

en yrittäisi käsitellä liian laajaa väestöryhmää suppeassa pro gradu -tutkielmassa, ja 

aavistin myös löytäväni nimenomaan tytöille materialisoituvia selfiekulttuureja, 

tyttöjä liikuttavia affekteja sekä tytöille tarjottuja tai tyttöjen ottamia toimijuuksia 

selfiemaailmaan liittyen.  

Koska olen itsekin yhteiskuntani luomus, en silti voinut sulkea pois 

mahdollisuutta, että oletukseni vastaisesti eri sukupuolten selfiekulttuureissa ei olisi 

keskimääräisiä eroavaisuuksia. Tämän takia ryhmähaastattelutilanteissa en korostanut 

tyttönäkökulmaani muuten kuin alkuesittelyssäni tutkimusaiheeni asiaankuuluvasti 

mainitsemalla, enkä kysynyt osallistujilta paljoa enkä asenteellisesti selfieiden 

sukupuolinäkökulmasta. Ryhmähaastattelutilanteen loppupuolella kysymäni kysymys 

siitä, onko osallistujien mielestä eri sukupuolilla erilaisia tapoja tai tyylejä selfieiden 

ottamisessa, oli mielestäni muotoiltu ja esitetty mahdollisimman neutraalisti. 

Kysymyksessäni huomioin myös sukupuolen moninaisuuden käyttämällä ilmaisua 

”eri sukupuolilla” eikä binäärisukupuoliin viitaten.  

Sukupuolen moninaisuuteen liittyvä sensitiivisyys ei kuitenkaan 

toteutunut osallistujien valitsemisessa, sillä en voinut mistään tietää, jos joku tai jotkut 

heistä ei ole nainen tai identifioidu tytöksi. Sukupuolen moninaisuuteen liittyvän 

politisoitumisen ja ihmisten vaihtelevan perehtyneisyyden aiheeseen takia olisi 

kuitenkin tuntunut suoraan sanottuna vaivaannuttavalta ja toimimattomalta ohjeistaa 

vapaaehtoisesti minua auttavia opettajia varmistamaan, että mukaan kysytyt 

tyttöoletetut oppilaat olisivat tyttöjä, varsinkin, kun sukupuoli on vain yksi osanen 

tutkimustani. Voi myös olla, että pyynnöstäni huolimatta opettaja ei muistaisi tai 

haluaisi tarkistaa kysymiensä oppilaiden sukupuolta. Sukupuolensa kertominen ei 
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myöskään ole Suomessa samalla tavalla olemassa oleva ilmiö kuin esimerkiksi 

Yhdysvalloissa ja Kanadassa, jossa ihmiset saattavat kertoa tai kysyä toisten 

sukupuolipronomineja erilaisen kielen takia. 

Koin myös helpommaksi olla itse kyselemättä osallistujien sukupuolta, 

sillä sen ollessa muuta kuin tyttö aihe olisi saattanut olla liian henkilökohtainen 

avattavaksi vieraalle yliopisto-opiskelijalle. Tutkimukseni keskittyy etenkin 

tyttönäkökulmaan, mutta jos jossain haastatteluporukassa olisi ollut mukana eri 

sukupuolen edustaja, se ei olisi tutkimustani haitannut, kunhan enemmistö olisi tyttöjä. 

Kuitenkin tutkimukseni puutteena täten on, etten oikeasti tiedä, identifioituivatko 

osallistujat tytöiksi, joka kuitenkin oli avoimesti haastattelujeni kohderyhmä. 

 

3.1.5 Teorialähtöinen sisällönanalyysi 

 

Haastattelujen jälkeen litteroin nauhoittamani haastattelut omiksi tekstitiedostoikseen. 

Menneiden keskustelujen kuunteleminen uudestaan yksin kodissani pandemia-aikana 

oli yllättävän affektiivista toimintaa, jossa eläydyin nauhoitettuun keskusteluun. 

Huolellisen litteroinnin avulla nämä aiemmin käydyt keskustelut avautuivat minulle 

paremmin, kun pystyin kelaamalla kuuntelemaan vuorotellen jokaista, jotka olivat 

puhuneet samanaikaisesti. Tätä tapahtui paljon varsinkin ensimmäisessä ryhmissä, 

joka oli hyvin puhelias. Haastateltavien äänten erottaminen toisistaan litterointia 

aloittaessa tuntui vaikealta, joten ainut litteroidessa muista erottelemani puhuja olin 

minä itse. Luvun 4 haastattelulainauksissa viittaan haastattelijaan eli itseeni sanalla 

”minä”, ja lisäsin tutkielmaani nostamiini kohtiin jälkeen päin keksimäni peitenimet. 

Haastatteluryhmien osallistujille antamani peitenimet ovat ensimmäisessä ryhmässä 

Tiina, Kaisa, Helmi ja Anna ja toisessa ryhmässä Meri, Sahra, Pia, Naza ja Nette. 

Nimet saattavat kuitenkin olla joissain lainauksista sekaisin, sillä eri ääniä oli välillä 

hankalaa erottaa toisistaan. 

Litteroinnin valmistumisen jälkeen keskityin tutkielmaprosessissani 

hetken lähinnä lukemiseen ja kirjoittamiseen. Palasin analysoimaan litteroitua 

aineistoa tauon jälkeen, jonka aikana olin tehnyt useita toiseen tutkimusprojektiin 

liittyviä nuorten ryhmähaastatteluja sosiaalisesta mediasta ja kulutuksesta. Kun palasin 

analysoimaan selfieaineistoani, olin siis käynyt paljon samoja aiheita sivuavia 

keskusteluja muidenkin nuorten ryhmien kanssa, jolloin perspektiivini oli laajentunut. 
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Tällöin selfieanalyysiini saattoi sekoittua eri yhteyksistä muistamiani nuorten 

arvolatauksia ja affektiivisuuksia kuin vain tätä tutkielmaa varten tuotetusta 

aineistosta. Toisaalta, kuten mikään ei voi koskaan olla maisemassa täysin läsnä, ei 

mikään voi olla koskaan täysin poissa (Wylie 2009), joten ilmankin näitä toisia 

ryhmähaastatteluja olisin analysoinut aineistoa erilaiset muistot ja tietämiset 

kummittelemassa mukanani. 

En ollut tehnyt mielenkiintoisista keskusteluista varsinaisia 

muistiinpanoja vielä litteroidessa. Tauon jälkeen aloin lukea ensimmäistä 

haastatteluaineistoa läpi, tehden sinne merkintöjä ja värikoodattuja tyypittelyjä esiin 

nousevista tutkimuskysymysteni kannalta relevantin tuntuisista kohdista. Tällaisia 

tyypittelyjä olivat esimerkiksi profiilityöhön liittyvät keskustelut, vahvaa 

affektiivisuutta ja piikittelevää tunnelmaa huokuvat keskustelut sekä Instagramin ja 

itsensä kuvaamisen toimintatapoihin liittyvät keskustelut. Tällainen tyypittely oli 

kuitenkin aikaa vievää, eikä hyvin systemaattinen aineiston läpikäyminen ja 

luokitteleminen tuntunut välttämättömältä NRT:n kannalta, joten toisen 

haastatteluaineiston parissa en enää tyypitellyt, vaan tutkimuskysymyksilleni jo 

harjaantuneempana sitä mukaan kun luin litteroitua haastatteluaineistoa eteenpäin, 

kopioin relevantteja keskustelunpätkiä suoraan tutkielmatiedostoon analysoitaviksi. 

 

3.2 Empiirisen tutkimusprosessin haasteet ja mahdollisuudet NRT-

näkökulmasta 
 

NRT:ssä tutkimuksentekoa ei ole mielekästä jakaa dikotomisesti aineiston tuottamis- 

ja analyysivaiheeseen. Aineiston tuottamiseen ja analyysiin liittyvät menetelmät eivät 

ole koskaan irrallisia, vaan ne on kyettävä perustelemaan metodologisesti ja saamaan 

yhteneväiseksi koko tutkimusprosessin kanssa aina tutkimuskysymysten asettelusta 

kirjoittamiseen. Feministitutkija Suvi Ronkaisen (2011: 46) mukaan tutkimusta ei 

kannata lähteä tekemään tutkimusmenetelmät edellä, vaan muotoilla ensin 

tutkimuskysymykset, ja vasta sitten valita näihin kysymyksiin parhaiten vastaavat 

tutkimusmenetelmät. Kuitenkin NRT:ssä spesifejä aineistontuottamismenetelmiä 

tärkeämmäksi nousee se, millaisessa roolissa tuotettua tutkimusaineistoa pitää: 

todisteena vai kenties vihjeenä tai eräänlaisena kanssa-tutkijana. Koska NRT:ssä 

representaatioita ei pidetä todistusvoimaisina, myöskään tutkimusaineistoa ei ajatella 
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sellaisena, eli tutkimusaineistoon suhtaudutaan eri tavalla kuin representoivissa 

feministisissä ja maantieteellisissä tutkimuksissa. Vaikka humanistisessakin 

feminismissä tutkimusasetelman situationaalisuus ymmärretään, on ontologia 

tällaisessa silti erilainen verrattuna jälkihumanistiseen NRT:hen. 

 

3.2.1 NRT ja tutkimusaineisto kanssa-ajattelijana 

Vaikka NRT on aikamme suosittu teoria, sen monimutkaisuus ja tähänastinen 

soveltamisen vähyys empiirisessä tutkimuksenteossa luovat vaikeuksia teorian syvälle 

ymmärtämiselle ja käytännön hyödyntämiselle tutkimusmielessä (Vannini 2015: 2). 

Myös tässä tutkielmassa NRT:n soveltaminen aineiston tuottamisessa, 

analysoimisessa ja kirjoittamisessa vaati uudenlaista ajattelutapaa, jossa yritin irtautua 

humanistisesta ontologiasta. Pessimistisimmillään NRT:n käyttäminen tutkimuksessa 

on John-David Dewsburyn (2009) mielestä sen kunnianhimoisen onto-epistemologian 

takia haastavaa, jopa tuomittua epäonnistumaan tavoitteissaan, sillä tutkimusaineiston 

rooli eroaa siinä niin paljon perinteisestä representoivasta tutkimuksesta.  

Miten sitten tehdä empiiristä NRT-tutkimusta? NRT:ssä aineistoa ei 

ajatella kerättävän, vaan se tuotetaan yhdessä, kaikkien aineiston tuottamiseen 

osallistuvien toimijuuksien ja niiden välisten suhteiden avulla. Tässä tutkimuksessa 

tytöt, heidän miellekarttansa sekä maskikasvoinen minä kehkeydyimme yhdessä 

haastattelutilanteessa vaikuttavien asioiden ja tilallisuuksien kanssa, ja siten otimme 

osaa aineiston tuottamiseen. Myös poissaoleva oli läsnä tilanteessa: esimerkiksi 

ohjaajani neuvot ja kannustukset, jotka molemmissa haastattelutilanteissa muistin, 

sekä toisessa haastatteluista tuttu koulu ja aiemmat muistoni siitä kummittelemassa 

läsnä. Toiseen haastatteluun ottivat osaa myös muistot ja affektit ensimmäisestä 

haastattelusta.  

Aineiston tuottamiseen ottavat osaa myös tutkimusmenetelmät. Phillip 

Vannini (2015: 11) ja Louisa Cadman (2009: 6) virheellisesti väittävät, ettei omia, 

juuri NRT:hen kehitettyjä metodeja ole olemassa, kun taas Thrift (2008) on luetellut 

NRT:hen sopivia tai sopimattomia metodeja. Esimerkki NRT:n omasta metodista on 

Pyyryn (2016a) valokuvajuttelu (photo talk). Vaikka käytössä ei olisi tällaista NRT:tä 

varten kehitettyä menetelmää, Alan Lathamin (2000) mukaan perinteisillä 

ihmismaantieteelisillä metodeilla voi kuitenkin hyvin tehdä NRT-tutkimusta juuri 
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NRT:lle ominaisen tyylin säilyttämällä ja niihin sisällyttämällä. Empiirinen NRT-

tutkimus onnistuu siis NRT:lle ominaisella onto-epistemologisella tutkimustyylillä ja 

omanlaisella suhtautumisella tutkimusaineistoon. Aineistoa ei tarvitse ajatella jonain, 

joka on jo tapahtunut, vaan nykyhetken ja tulevaisuuden kautta: miten aineisto voi 

yllättää tai inspiroida tutkimuksen tulevaa lukijaa; millaisia tarinoita se voi tuottaa 

(Vannini 2015: 12). Vaikka litteroimani haastatteluaineisto sekä säästämäni 

miellekartat voidaan näkökulmasta riippuen ajatella representaatioiksi, 

ryhmähaastattelu sekä osallistava miellekartta eivät siis ole ristiriidassa NRT:n onto-

epistemologian kautta, jos niitä pitää affektiivisina vihjeinä sekä toiminnan ja 

performatiivisuuden kautta syntyneinä hetkellisinä tekoina. 

Tällainen toiminnallinen näkökulma on hyvä muistaa jo 

aineistontuottamistilanteeseen etukäteen valmistautuessa. Vanninin (2015) mukaan 

käytännön NRT-tutkimuksen tekemisessä auttaa keskittyminen 1) tapahtumiin, 2) 

suhteisiin, 3) toimintaan, 4) affekteihin sekä 5) tilaan ja tapahtumapaikkaan, jossa 

affektisuus materialisoituu kehoissa (Stewart 2007). On kuitenkin varottava, ettei 

tilallisuutta erottele toiminnan maailmasta erilliseksi passiiviseksi tapahtumapaikaksi, 

vaan käsiteltävä sitä liikkeenä ja toimintana hetki hetkeltä rakentuvassa aika-tilassa. 

Itse aloitin covid-19-pandemian pahenemisen takia aineiston tuottamisen niin 

aikaisessa vaiheessa tutkimusprosessiani, etten ollut ehtinyt vielä omaksua NRT:tä 

yhtä paljon kuin myöhemmässä vaiheessa prosessia. Sen takia minulla oli käytössä 

ehkä liiankin huolellisesti valmistelemani haastattelurunko, jonka kysymykset olisi 

voinut muotoilla paremminkin vastaamaan NRT:n mielenkiinnonkohteisiin. Tilaa 

sattumalle ja tilanteen spontaanille kehittymiselle silti oli, sillä osallistava miellekartta 

lisäsi tyttöjen ilmeistä osallistumista aineiston tuottamiseen, ja kävin 

haastattelukysymyksiäni läpi vain puolistruktuoroidusti ja tilanteeseen sopivassa 

järjestyksessä. 

 

3.2.2 Aineiston analysointi NRT:ssä 

Miten lähteä NRT-näkökulman kanssa liikkeelle litteroidun aineiston kanssa? NRT-

alalla on pyritty eroon metodologisesta arkuudesta (Latham 2003; Thrift 2000) ja 

haastatteluaineistosta nostetuista ”kiteyttävistä” eli liian 
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representoimisorientoituneista sitaateista (Thrift 2004), mutta myös pidetty 

haastatteluaineistoon nojaamista NRT:lle ominaisesti konkreettisena ja hetkellisenä 

(Vannini 2015: 13). Ronkaisen (2014: 42) mukaan aineistonanalyysivaiheessa 

varsinkin aloittelevilla tutkijoilla on vaarana eksyä aineistosta löytyviin 

mielenkiintoisiin yksityiskohtiin, jotka eivät kuitenkaan ole perustellusti 

muodostettujen tutkimuskysymysten kannalta oleellisia. Kuitenkin NRT-

näkökulmasta tutkijalla on oltava myös akateemista uteliaisuutta ja rohkeutta tarttua 

mielenkiintoisiin yksityiskohtiin, sillä niiden toimijuus voi olla osa tutkimuksen antia.  

Thriftin (2008) ohjeissa NRT-tutkijalle painottuvat kiinnostus 

jokapäiväistä elämänvirtaa kohtaan, jatkuva kokeellisuus sekä 

”metodologiafetisismistä” irtaantuminen, jolloin mielenkiintoinen yksityiskohta tai 

Ben Andersonin ja Paul Harrisonin (2010) mainitsema yllättävä vivahde voivat 

hyvinkin muokata tutkimuksen suuntaa.   NRT-tutkimukseen kuuluu myös 

performatiivisuus, jos ei aineiston tuottamisessa tai tutkimuksen julkaisemisessa, niin 

vaikuttimena tutkimusprosessin aikana (Dewsbury 2009; Vannini 2015). Esimerkki 

tästä on Hinchcliffen (2000) ajatus tietämisen katkoksiin ja sanomatta jättämisiin 

keskittyminen. Toisaalta myös arkisiin affekteihin voi kiinnittää huomiota (Stewart 

2011). Analyysiä omasta aineistosta sekä sen pohjalta kirjoittamista voi tehdä ikään 

kuin animoiden: ei toistaen, vaan herättäen henkiin ja värittäen (Thrift & Dewsbury 

2000).  

 

3.3 Selfietutkimuksen eettiset kysymykset 
 

Tutkijan rooliin liittyvät onto-epistemologisten kysymysten lisäksi tutkimuseettiset 

kysymykset erittäin tärkeänä osana koko tutkimusprosessia. Niiden reflektoiminen 

omassa tutkimustyössään kuuluu osaksi hyvää, läpinäkyvää tutkimusta. 

Tutkimusasetelmaan vaikuttaa esimerkiksi, tuleeko tutkija yhteisön tai ilmiön sisä- vai 

ulkopuolelta, vaikka myös lukemattomat muut tekijät vaikuttavat tutkijan sijoittumista 

ja häneen suhtautumista osallistujien keskuudessa (Crang & Cook 2007: 44).  

Itse olen tutkimusaihettani ajatellen kuin sisäpiirin tarkkailija, sillä 

käytän itsekin Instagramia säännöllisesti, mutta julkaisen kuvia todella harvoin ja 

selfieitä en ole Instagramissa julkaissut ollenkaan. Toisaalta 15-vuotiaana olen 
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julkaissut selfieitä Facebookiin ja tunnistin itsekin tyttöjen haastatteluissa kuvaamia 

affekteja tai tunteita siihen liittyen. Tutkimukseni osallistujien ikäryhmän omissa 

Instagram-kulttuureissa ja heidän kuvailemissaan toimintatavoissa en taas ole 

osallinen, mutta ymmärsin silti hyvin heidän miellekarttojaan, puheitaan ja Instagram-

jargoniaan, toisin kuin vähemmän Instagramista ja selfieistä tietävä olisi ymmärtänyt. 

Oma suhteutuminen tutkimusaiheeseen ei kuitenkaan ole ainoa asia, jota 

tutkijan on syytä pohtia. Tutkimusasetelmaan liittyy nimittäin aina väistämättä 

erilaisia valtasuhteita. Feministisellä tutkimuskentällä tutkijoiden kiinnostus 

tiedontuotantoon ja tiedon ja vallan kytköksiin liittyvästä filosofis-poliittisesta 

tutkimusetiikasta on harmillisen erillinen käytännön kenttätyön tutkimusetiikasta 

(Doucet & Mauthner 2002).  Monet feministiset tutkijat ovat siis teoreettisesti hyvin 

tiedostavia, mutta tutkijan ja tutkittavien, tai NRT:n tapauksessa tyypillisemmin 

kanssa-tutkijoiden, välinen suhde saattaa jäädä lopulta vähälle reflektiolle. Tutkimus 

syntyy kuitenkin intra-aktiona kaikkien toimijoiden kanssa, mistä hyvä esimerkki on 

Andrea Doucetin ja Natasha Mauthnerin (2002) feministisen metodologian 

näkökulmasta analysoima kuuluisa ja palkittu geenitutkija Barbara McClintock, joka 

muodosti vallan omalaatuisen, mutta sitäkin hauskemman tutkimussuhteen 

maissikasviensa kanssa. McClintock muuan muassa nimitti maisseja hänen 

ystävikseen ja kertoi tuntevansa jokaisen yksilön sekä kuuntelevansa kasvejaan 

(Doucet & Mauthner 2002). Hän ei myöskään sivuuttanut erikoisia yksilöitä turhina, 

satunnaisina poikkeamina, vaan perehtyi myös juuri niihin. Tällainen avoin kanssa-

tutkimisen lähestymistapa voi myös NRT:ssä antaa uusia oivalluksia ja suuntia 

tutkijoille. 

 

Minäkin halusin tutkimukseen osallistujien viihtyvän, joten toin 

haastattelutilanteeseen suklaata ja erivärisiä tusseja miellekartan tekoon. Valta-

asetelmaa pyrin vähentämään välttelemällä opettajamaista käytöstä luokkahuoneessa 

asettumalla tavaroineni tarkoituksella kauas luokan etuosasta ilman kenkiä. Olin 

muutenkin pukeutunut hyvin rennosti ja mukavasti, en aikuismaisesti ja virallisesti. 

Tämä ei tietenkään poistanut valta-asemaani, mutta teki tilanteesta 

epämuodollisemman, viihtyisämmän ja nuorekkaamman. Koska olen tottunut 

toimimaan nuorten kanssa, vuorovaikutustilannetta ja ikäeroamme enemmän minua 

mietitytti itse tutkimuksen aihe ja sen eettisyys.  
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Nuoret voivat liittää Instagram-selfieihin itsetietoisuutta, 

ulkonäköpaineita, sosiaalista tasapainottelua ja hierarkioita sekä henkilökohtaisuutta, 

intiimiyttä ja itseilmaisua. Tämä sai minut pohtimaan ennen haastatteluja, onko aihe 

jotenkin tirkistelevä ja haluaisivatko yläkouluikäiset pohtia ja analysoida 

selfiekulttuuria tuntemattoman graduntekijän kuunnellessa. Ja entä jos kysymyksilläni 

kaivelisin hyvin arkoja aiheita, jotka liittyisivät esimerkiksi yläkouluiässä usein 

entisestään korostuviin ulkonäköpaineisiin, riittämättömyyden tunteeseen tai 

hyväksynnän hakemiseen? Saattaisin myös itse vahingossa sanoa tai implikoida jotain 

vahinkoa aiheuttavaa liittyen esimerkiksi itsetuntoasioihin, jotka voivat olla hyvin 

yksilökohtaisia ja monitulkintaisia. Nuorille voisi esimerkiksi tulla joistain 

positiiviseksi tarkoittamistani sanoista tai muotoiluista sellainen olo, että heidän 

täytyisi osata pitää itsestään sellaisena kuin ovat, tai muuten he olisivat huonoja ja 

epäonnistuneita ihmisiä. Tai jos en olisikaan yltiöoptimistinen, vaan osoittaisin 

haastattelutilanteessa ymmärtäväni, että monilla nuorilla voi olla epävarma olo jostain 

asiasta itsessään tai selfieissään, saattaisi heille siitä syntyä aivan uusi epävarmuuden 

lähde, jota he aikaisemmin eivät olisi tulleet ajatelleeksi. Sen takia yritin molemmissa 

haastatteluissa olla sensitiivinen ja aistia tilanteen tunnelmaa tarkasti.  

 

 

4. Tulokset ja analyysi 
 

Tässä luvussa analysoin NRT:n ja jälkihumanistisen feminismin avulla Instagramin ja 

selfieiden tilallisuutta sekä Instagram-selfieiden toimijuutta. Kuten mainittu luvussa 3, 

analyysiäni elävöittävät lainaukset haastatteluista, joiden osallistujien nimet sekä 

muutkin henkilöiden nimet ovat muutettu. Instagram ja selfiet rakentuvat osana 

rihmastomaista sommitelmaa, mutta aiheen käsittelyä helpottaakseni olen jakanut 

analyysin neljään alalukuun, joiden aiheina ovat 1) Instagramin tilallisuudet, 2) selfien 

ottaminen ja selfiet tekoina, 3) selfien julkaiseminen ja subjektin kehkeytyminen sekä 

4) Instagram-selfiet tapahtumina ja toimijoina. 

 

4.1 Instagramin tilallisuudet 
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4.1.1 Instagram syklisenä ja suhteisena arjen kudelmana 

 

NRT:n näkökulmasta myös Instagram on osa rihmastomaista maailmaa ja erilaisia 

aika-tilassa syntyviä sommitelmia. Instagramin tilallisuudet ovat moninaisia ja 

muuttuvia, ja ne materialisoituvat aina ajallisesti ja tilallisesti. Instagram on 

moninainen, alati muuttuva ja uutta sisältöä synnyttävä tila, jossa selfiet, muut kuvat, 

meemit ja erilaiset kuvatrendit syntyvät, kiertävät ja muuntuvat, kuin suurena ja 

muuttuvana rihmastona. Puhelinten ja tietokoneiden näytöt sekä Instagramin yksiköt, 

käyttäjätilit, ovat kuin rihmaston noodeja, joissa Instagram materialisoituu, joka kerta 

uudenlaisena, ja myös samalla hetkellä eri käyttäjillä keskenään erilaisena. Tähän 

vaikuttavat seuraajien ja seurattavien verkostot, se milloin sama käyttäjä on viimeksi 

käynyt Instagramissa sekä käyttäjän aiempi toiminta Instagramissa ja sen ulkopuolella 

(Deibert 2019). Tällaisen kohdennetun sisällön mahdollistavat Instagramin algoritmit 

sekä erilaiset evästeet, joilla on täten paljon toimijuutta sosiaalista mediaa käyttävien 

nuorten arkeen (Ponnusamy ym. 2020). Ei siis käytännössä ole olemassa yhtä 

Instagramia tilana, vaan useita rinnakkaisia ja hetkellisiä Instagrameja. 

Myös haastatteluissa molempien tyttöporukoiden puheissa Instagram 

näyttäytyy syklisenä ja nopeatempoisesti muuttuvana ja muuntuvana tilana. 

Instagramissa kiertävät sekä sen ”omat” trendit että muun maailman syklisyydet, 

vaikka NRT- ja sommitelma-ajattelun näkökulmasta myös Instagramin ”omissa” 

trendeissä tapahtuu jatkuvaa lainaamista ja sekoittumista muiden tilallisuuksien 

välillä. Instagramin ”omia” trendejä tytöt luettelevat keskustelun seassa monia, 

esimerkiksi vuoden 2016 kyykkykuvatrendi, pienen pyöreän peilin kautta otettu 

selfietrendi sekä puolikas ”naamaselfie” profiilikuvatrendinä. Myös muusta elämästä 

kumpuavat Instagramin syklisyydet nousivat esiin haastattelussa miellekarttaa 

tehdessä, liittyen vuodenaikoihin ja vuosittaisiin juhlapäiviin: 

 

Sahra: Kirjota [miellekarttaan] et ”mikä vuodenaika”, et minkälainen teema siin on, kosk 
yleensä Halloweenin saa jotain Halloweeniin liittyvää [Instagram-sisältöä]. 

Meri: No ei kaikki laita. 

Sahra: Nii nii no ei kaikki, mut suurin osa esimerkiks jostain niinku […] 

Naza: Julkkikset. 

Pia: Nojoo.  
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Meri: No se. 

Nette: Tai sit esim vaik jouluna. 

Naza: Tai ku on tullu kevät ja kevät-outfit. 

Sahra: Nii [...] Et sä millään talvitakil mee ottaa kuvaa [nauraen]. 

Naza: Eli ”vuodenaika”. 

 

Tytöt nostavat itse esille tällaisen Instagramin kiinnittymisen arjen vuodenaikaisiin 

syklisyyksiin, mikä kielii siitä, että Instagram muodostaa tärkeän, arkisen ja muusta 

elämästä erottamattoman osan nuorten jokapäiväistä elämää ja sen erilaisia rytmejä ja 

syklejä. Instagram näennäisesti rinnakkaisena virtuaalitodellisuutena on nuorille 

todellisuudessa hyvin arkinen ja rihmastomainen paikka, joka kehkeytyy jatkuvasti 

yhdessä ja erottamattomissa ”ei-digitaalisen” maailman kanssa. 

 Luonnon muutoksista ja juhlapäivien kierrosta lainaamisen lisäksi 

jatkuvaa vaihtoa tapahtuu myös Instagramin ja muiden sosiaalisten medioiden välillä. 

Facebookin omistama toinen kuvasovellus, nopeatempoisempaan, rennompaan ja 

henkilökohtaisempaan kuvaviestittelyyn nuorten käyttämä Snapchat nousee 

molemmissa haastatteluissa jatkuvasti esille selfieistä ja Instagramista puhuttaessa: 

 

Tiina: Mä en ota kuvii pelkästään silleen Instaa varten oikeestaa ollenkaa. 

Helmi: Nii nimenomaa! 

Kaisa: Mä sillee vaa mä otan niinku Snäppiin [Snapchattiin] kuvan ja laitan kavereille kuvii. 

Tiina: Nii! 

 

Tytöt kertovat haastatteluissa tallentavansa puhelimelleen Snapchatissa arkisesti 

kavereilleen lähettämiään, sattumalta onnistuneita kuvia, ja julkaisevan niitä 

myöhemmin Instagramissa. Instagram kummittelee siis läsnä Snapchatissa, sillä 

tytöille voi tulla affektiivinen, esikognitiivinen impulssi tallentaa Snapchatissa 

nopeasti ottamansa mutta onnistunut kuva mahdollista myöhempää Instagram-

julkaisua varten. Kaikissa sovelluksissa siis ovat jatkuvasti läsnä myös muut 

sovellukset sekä tulevaisuuden horisontit kuviteltuine yleisöineen. Myös 

kiinalaisomisteisen lyhyiden videoiden sovelluksen TikTokin vaikutus on 

haastattelujen perusteella läsnä Instagramissa: 
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Sahra: Nii, mut sit kans se öö mikä yks [Instagram-kuva]trendi oli et laitettiin puhelin niinku 
maahan, ja sit mentiin seisoo kauemmas. 

Naza: Joo. Se on semmonen TikTokista. 

Meri: Mut se on […] tai seki tuli enemmän ehk TikTokist tyyliin. 

Pia: Ei kyl ollu TikTokis. 

 

Eri sovellukset ovat läsnä monien nuorten jokapäiväisessä arjessa todella voimakkaasti 

ja affektiivisesti. Erilaiset hetket, tilanteet ja sommitelmat voivat niiden tuottamien 

affektien kautta liikuttaa nuoria ja saada heidät tarttumaan puhelimen kameraan. 

Vaikka puhelin pysyisi taskussa, sovellukset, sosiaalinen media ja puhelimella 

kuvaaminen ovat jatkuvasti läsnä monien nuorten arjessa alituisina mahdollisuuksina 

taltioida jokin tilanne tulevaisuuden katseille, olivat ne sitten pelkästään oma katse tai 

sosiaalisessa mediassa kuvitellun yleisön katse. Sosiaalista mediaa käyttävien nuorten 

arkielämässä on siis jatkuvasti läsnä mahdollisuus arkensa muiden katseille 

jakamiseen.  

 

4.1.2 Instagramin kaupalliset tilallisuudet 

 

Instagramin tilallisuuksiin vaikuttavat siis lukemattomat toimijuudet, yhteentulemat ja 

niiden suhteet Instagramin rihmastomaisissa aika-tiloissa. On selvää, että Instagram 

on myös osa suurempaa kokonaisuutta, ja Instagramissa hetki hetkeltä kehkeytyvää 

subjektia tai potentiaalista nyrjähdystä mahdollistavaa tapahtumaa voidaan tarkastella 

erilaisilla skaalatasoilla – kuin keskittyen rihmaston eri haaroihin, joita kuitenkin 

lopulta on mahdotonta erottaa tästä loputtomasta ja päättymättömästä rihmastosta. 

Arjen syklisyyden lisäksi Instagramissa tulevat todeksi ja materialisoituvat monet 

yhteiskunnalliset ilmiöt, sekoittuen ja kehkeytyen samanaikaisten maailmojen kanssa. 

Instagramissa ja sen välityksellä materialisoituvat esimerkiksi sukupuolen 

performatiivisuus ja erilaiset tyttöydet, nuorten jatkuvasti rakentuvat ja muuntuvat 

ystävyyssuhteet (luku 4.4), kapitalistinen ja uusliberalistinen itsen brändääminen sekä 

miehinen katse. Sukupuolen performatiivisuutta ja miehistä katsetta käsittelen 

myöhemmin luvussa 4.3. 
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 Yksi Instagramissa jatkuvasti konkretisoituva ilmiö on kapitalismi ja 

kaupallisuus. Sen lisäksi, että Instagramissa markkinoidaan tuotteita, ideologioita ja 

identiteettejä vaihtelevilla tavoitteellisuuden asteilla, myös Instagram sovelluksena 

näyttäytyy sen kaupallisille omistajille tuotteena, jolla saada voittoja käyttäjädatan ja 

mainostulojen avulla (Deibert 2019). Instagramin avatessaan ihminen mukautuu 

helposti sen rytmiin mahdollisimman tarkasti suunnitellun, sujuvoitetun ja addiktoivan 

käyttäjäkokemuksen myötä (Ponnusamy ym. 2020). Näin luodaan affektiivinen 

kuluttamisen ilmapiiri, joka tässä tapauksessa tarkoittaa ostamisen sijaan 

Instagramissa kulutettua aikaa, nähtyjä mainoksia, tehtyjä tykkäyksiä sekä itse 

julkaistua sisältöä. Affektiivista kuluttamisen ilmapiiriä luodaan jatkuvasti myös 

esimerkiksi kauppakeskuksissa, jota Pyyry ja Sirpa Tani (2019) ovat teoretisoineet. 

Kuluttamisen ilmapiirin ja sitä rakentavien värien, äänten ja muiden ärsykkeiden 

avulla ihmisen keho on huomaamatta muuntunut biopolitiikan tekniikoiden 

tapahtumapaikaksi (Miller & Laketa 2018; Pyyry 2016b; Vanderbeck & Johnson 

2000), mitä voidaan soveltaa myös Instagramissa olemiseen.  

 Kapitalismi ja uusliberalismi näkyvät Instagramin oman 

voitontavoittelun sekä kaupallisten tilien kaupallisuuden lisäksi myös 

yksityishenkilöiden käyttäjätileissä ja Instagramin vapaa-ajankäyttäjien, kuten 

haastattelemieni tyttöjen, sisäistämässä logiikassa ja ajattelumaailmassa. Tytöt 

esimerkiksi muistivat ja hahmottivat Instagram-kommentit, -seuraajat ja -seurattavat 

hyvin määrällisesti minulle suuntaamissa esimerkeissään ja keskinäisissä 

sanailuissaan: 

Tiina: Nii niit [Instagram-seuraajia] kans kerätään niinku tosi monella niinku tavoilla et 
seurataan muita et ne alkaa seuraa takas ja sit tyyliin unfollaa [lopettaa seuraamisen] ku se 
ei oikeesti. 

Kaisa: Se on Eveliinan ihan osaamisalaa. 

Helmi: Se on myös sinä! 

Kaisa: En oo mä seuraan kahtasataa ihmistä! 

Helmi: Mä seuraan jotain kuuttasataa, mut mä en toisaalt myöskään päivitä mun Instaa. 

Anna: Mä seuraan kahtasataa ihmistä ja mul on 1500 seuraajaa! 

Tiina: Ja sit monet vaik just seuraa […] 

Kaisa: No mä seuraan, kuvittele, ehk 200 ja mul on 1200, että ei se oo siitä! 
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Vaikka nuoret kiinnittivät huomiota tällaisiin mittareihin, kuten oman käyttäjän 

seuraajien ja seurattavien suhteeseen, Instagramia ei kuitenkaan tarvitsisi lähestyä näin 

määrällisesti. Kommenttien ja seuraajien määrän sijaan päähuomio voisi 

vaihtoehtoisesti olla niiden laadullisissa aspekteissa. Tytöt eivät juurikaan puhuneet, 

millaisia kommentteja tai millaisia seuraajia heillä on, vaan lähinnä määristä. 

Numeerisuus ja näillä mittareilla kilpailu ovat muodostuneet siinä määrin sovelluksen 

normiksi, että tällainen numeerinen keskustelu vaikutti tytöille täysin itsestään selvältä 

ja asiaankuuluvalta Instagramin yhteydessä. Kommenttien sisältö nousi myös silti 

esille yhdessä kohtaa haastattelua. Vaikka tällöin puhe oli kommenttien laadusta eikä 

määrästä, laatu ei tässä tapauksessa tarkoita erityisen henkilökohtaista paneutumista 

kommentointiin: 

 

Anna: Mä laitan tähän [miellekarttaan] “kommil kuvaan” [”Kommenteilla kuvaan”]. 

Minä: Ai silleen et niinku tägätään? [merkitään muita käyttäjiä kuvaan] 

Tiina: Joo just silleen. 

Helmi: Et jos sinne laittaa emojeita sinne kommenteihin nii sit sut tägätään sinne kuvaan mut 
mä en nyt tiedä mitä se niinku auttaa […] 

Anna: Tiedätsä ku vaik kommentoi sinne jotain että “moi” et pääsee kuvaan [naurua] et 
silleen sä saat huomiota sieltä kuvasta ku sä oot siel jossain yläkulmassa jonku tuhannen 
muunki nimen kanssa [naurua]. 

Helmi: Nii, nimenomaan! 

 

Tytöt kyseenalaistivat, esittivät humoristisessa ja irvailevassa valossa sekä nauroivat 

tälle ilmiölle, missä seuraajat osallistuvat selfien julkaisijan kuvaan pelkän yhden 

emojin tai kommentiksi erittäin kömpelön ”moi:n” voimin. Haastateltavat siis 

ymmärtävät itsekin tietyn koomisuuden tässä vastavuoroisessa toimintatavassa, jossa 

toinen antaa kommentin, ja pääsee vastalahjaksi merkityksi kuvaan. Tämän 

vakiintuneen toimintapolitiikan ei tarvitsisi olla sellainen, kuin millaiseksi se on 

kehittynyt; asiaankuuluva arkinen maneeri, jossa kapitalistinen tavoittelu 

vastavuoroisista tulevaisuuden horisonteista materialisoituu digitaaliseksi 

kommentiksi. Tällaiset pelkkiä emojeita sisältävät kommentit vaikuttavat siis olevan 

seurausta nuorille Instagram-käyttäjille vakiintuneesta toimintatavasta, jossa omalla 

osallistumisella toisen kuvan kommentointiin pääsisi merkattavaksi kuvaan ja kenties 

myös saisi tulevaisuudessa vastavuoroisesti kommentteja omaan hypoteettiseen 
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Instagram-kuvaansa. Näin tulevaisuuden horisontit ja kuvitellun yleisön 

miellyttäminen varmuuden vuoksi jo etukäteen voivat olla läsnä jo arkipäiväisessä 

oman kuvavirran selailussa sekä seurattaviensa kuviin kommentoimisen nopealla 

tempolla toimitetussa maneerissa. Kuvassa 1 on hahmoteltu tässä osiossa käsiteltyjä 

Instagramin tilallisuuksia. 

 

Kuva 1. Instagramin tilallisuudet. 

 

Kaiken kaikkiaan Instagram voidaan siis teoretisoida syklisinä, moninaisina 

rinnakkaisina tilallisuuksina, jotka ovat alati muuttuvia ja jatkuvasti osana suurempaa 

sommitelmaa, johon liittyvät esimerkiksi kaupallisuus, Instagram-”menestyksen” 

tavoittelu uusliberalistisena yksilönä, arki ja juhla sekä muut sovellukset 

monimutkaisine rihmastoisine tilallisuuksineen. Puhelinten näytöillä 

materialisoitumisen lisäksi Instagram on läsnä myös ihmisten mielissä ja 

affektiivisessa, esikognitiivisessa toiminnassa: alitajuisessa ja alituisessa, jaetussa 

tiedostuksessa oman arkensa jakamisen mahdollisuudesta. Instagramin politiikoissa, 
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kuten kommentointiin liittyvässä vastavuoroisuudessa, puolestaan ovat läsnä toiveet 

muiden käyttäjien kiinnostuksesta myös omia tulevaisuuden kuvia kohtaan. 

 

4.2 Selfien ottaminen ja selfiet tekoina 
 

4.2.1 Representaatioista presentaatioihin 

 

Sosiaalisten konstruktioiden ja niiden merkitysten sijaan NRT:ssä ollaan 

kiinnostuneita asioiden paikantumisesta hetkessä sekä eletystä kokemuksesta 

(Anderson & Harrison 2010). Andersonin ja Harrisonin (2010: 7) mukaan arjessamme 

on jatkuvasti käynnissä monia tapahtumia, joissa olemme mukana ilman asian 

varsinaista ajattelemista ja reflektointia, kuten ovesta sisään astuminen ja ovenkahvan 

mekaniikka. Asioiden luonne ei välttämättä näyttäydy ensisijaisesti konstruktivistien 

sosiaalisesti järjestäytyneenä symboliikkana, vaan enemmän konkreettisena suhteena 

ympäristöön: miten asiat siinä hetkessä tapahtuvat ja ovat kontekstissaan, miten ne 

”ottavat paikkansa” jatkuvasti muuntuvan maailman tiettynä hetkenä (Anderson & 

Harrison 2010: 7).  

Representaatioiden käsittäminen tekoina muuttaa perustavanlaatuisella 

tavalla tieteenteon onto-epistemologiaa, johtuen tästä kriittisestä suhtautumisesta 

tutkimusaineiston usein oletettua todistusvoimaisuutta kohtaan. Representaatioiden 

epistemologinen monopoli siis kyseenalaistetaan; representaatiota itsessään ei 

NRT:ssä nähdä totuusvoimaisena, tyhjentävänä ja kaikenkattavana esityksenä 

kohteestaan (McCormack 2003). NRT:ssä ajatellaan, että affektiivista maailmaa ja 

tilan affektiivisuutta on vaikeaa representoida. Representoimisen mahdottomuuteen 

vaikuttaa myös liike: maailman jatkuva liikkeessä oleminen, jolloin yritys kuvata 

maailmaa on jatkuvan muutoksen takia heti jo vanhentunut sekä muutenkin vain 

osittainen kuva. NRT-näkökulmasta kaikki oleva materialisoituu siis aika-tilassa: 

representaatiot ja sosiaaliset konstruktiot eivät elä itsenäistä elämäänsä 

symbolimaailmassa, vaan todellisen maailman tekoina, konkretisoituen ja 

materialisoituen ajallisesti ja tilallisesti. Selfieitä ei tarvitse tarkastella 

representaatioina, vaan niitä voidaan tarkastella aktiivisena toimintana ja tekoina, jossa 

moni asia tulee yhteen. 
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Anderson ja Harrison (2010) pitävät NRT:n lähtökohtina toiminnan ja 

maailmojen tarkastelun lisäksi kolmea asiaa: sosiaalisen laajentamista relationaalis-

materiaaliseksi, huomion kiinnittämistä asioiden suhteisiin (monikossa) sekä tarkkaa 

silmää vivahteille ja affekteille. Tapahtuman toimijuus tapahtuu siis asioiden 

suhteissa, eikä ikään kuin yksittäisten toimijoiden omina toimijuuksina (Pyyry 2019b). 

Relationaalis-materiaalisessa näkökulmassa korostuu kaiken olevan olevaksi-

tuleminen hetkessä ja kanssaeläminen suhteessa ympäristöönsä, ilman ontologisia tai 

symbolisia etukäteismääritelmiä. Tällöin myös representaatiot ovat aktiivisia 

toimijoita ja suorastaan presentaatioita (Anderson & Harrison 2010: 14). Selfieihin 

tämä teoretisointi täsmää hyvin, sillä profiilityön käsitteen sekä tutkimukseen 

osallistuneiden tyttöjen mukaan selfieiden ottaminen on hyvin aktiivista toimintaa, 

itsepresentaatiota, eikä vain passiivisesti maailmaan tupsahtanut ja kohdettaan 

tyhjentävästi kuvastava representaatio. NRT:n mukaan myös selfiet itsessään 

rakentavat maailmaa, eivätkä ainoastaan tytöt omalla toiminnallaan: tätä on asioiden 

suhteista kumpuava toimijuus.  

Selfien kautta muodostuva subjekti voi leikkiä yhdessä maailman 

kanssa: valotuksilla, filttereillä, vaatteillaan, ilmeillään tai osallistumalla 

selfiekulttuurien trendeihin kuin viittauksena, johon tuo ”oman” näkemyksensä ja 

ehkä jotain täysin uutta. Tällaisen oman tulkintansa tekemisen ja kuvallaan 

osallistumisen ei kuitenkaan tarvitse olla konstruktiivista representointia, vaan selfie 

itsessään on aktiivinen teko ja performanssi. Se ei kasaudu representaatiojärjestelmän 

päälle, osaksi kronologista ja historiallista kaanonia, vaan se tulee olevaksi hetkessä: 

algoritmit tuovat sen muiden Instagram-käyttäjien kuvavirtaan, ja selfien sykli saattaa 

päättyä, jos jokin nostattaa julkaisijassa halun poistaa sen. Instagram-selfieihin liittyy 

jatkuvia konkreettisia digitaalisia syntymisiä ja hajoamisia, kun uusia kuvia 

julkaistaan ja vanhoja poistetaan. 

 

4.2.2 Toisen ihmisen kuvattavana oleminen verrattuna selfieiden ottamiseen 

 

Selfieiden ottaminen on siis performatiivista toimintaa, joka voi haastattelujen 

perusteella olla tilanteesta riippuen esimerkiksi hyvin arkista ja nopeaa tai erityistä ja 

suuria odotuksia sisältävää. Itse otetut selfiet eivät ole ainoita mahdollisia kuvia itsestä, 
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mutta miten selfiet eroavat näistä muista kuvista? Tytöt nostivat esille, että kun 

Instagram-kuvan kuvaajana toimii itsen sijaan toinen ihminen, sattuma, ajoitus ja 

monet muuttujat voivat vaikuttaa tilanteesta syntyneisiin kuviin. 

 

Kaisa: Ja sitte koska jos joku toinen ottaa sust kuvii sä et tiedä mil hetkel se ottaa, nii siin 
yleensä on vähän semmonen niinku vapaampi, nii sit niist tulee yleensä luonnollisempii. 

Tiina: Koska harvoin just otetaan yksin pelkkii naamakuvii sillee et joku tulee kameran kans 
sun eteen sun naamaan ja sä oot vaa silleen […] 

Helmi: “Nyt poseeraapa nyt!” 

Tiina: Nii nimenomaan “Än - yy – tee - nyt: hymyä!” 

Anna: Mut silti hevosmaailmas jos mennään varta vasten hevosten kanssa ulos ottamaan 
kuvia et joku ihan kameralla ottaa, nii sillon tullaan just niinku tavallaan ku ei tiedä ihan niinku 
et mil hetkel se ottaa sen kuvan nii mitä ihmiset tekee, nii sit sielt tulee just sellasii tavallaan 
niinku mitä ei ehkä tarkottanu et tulee kuvaan niinku […] 

Minä: Siis sellasii tilannekuvii. 

Tiina: Tilannekuvii. 

Anna: […] tilannekuvii mitkä oikeesti onki sit aika kivan näkösii, nii ne on sit. Nii mul on 
varmaa siis about 10, niinku, joka kuvaussessiost päälle 10 kuvaa tällasii random tilannekuvii 
mitä se hevonen on päättäny yhtäkkii tehä et ja tällee niinku […]  

Helmi: Et kaikki [hevoset?] voi päästä syömään sillee ylhäältä. 

Tiina: Joo!  

Anna: Nii et kaikki just tämmöset niinku ulkopuoliset muuttujat mitkä tekee sen tavallaan 
aidommaks niinku tommoses niinku joku muokkaa kuvaa. 

 

Toisten ottamissa kuvissa tytöt siis tunnistavat erilaisten ”ulkopuolisten muuttujien”, 

kuten kuvaajan ajoituksen ja muiden kuvassa olijoiden toiminnan, vaikutuksen 

kuvaan. He pitävät tällaista ”ulkopuolisten” tekijöiden, kuten tässä tapauksessa 

hevosen, osallistumista myös asiana, joka tekee kuvasta luonnollisemman ja 

vapaamman ”tilannekuvan”. NRT:n näkökulmasta tytöt ovat oikeilla jäljillä 

tilannekuviin vaikuttavista monista muuttujista. Lisäksi NRT:n mukaan myös itse ja 

yksin otetut selfiet ovat ikään kuin tilannekuvia, joihin yhtä lailla osallistuvat monet 

näennäisen epäkonkreettiset asiat ja muuttujat, kuten Instagramissa normalisoituneet 

toimintatavat ja erilaiset katseet. Tällaisia katseita ovat esimerkiksi miehinen katse 

(Mulvey 1975) ja kuvitellun yleisön katse (Uski & Lampinen).  



 

50 
 

 Vaikuttaa kuitenkin mahdolliselta, että toisen ihmisen kuvaamassa 

kuvassa tämän kuvaajan katse voi vähentää muiden tilanteessa läsnä kummittelevien 

katseiden painoarvoa. Kuvattavaan subjektiin affektiivisesti vaikuttavat erilaisten 

katseiden suhteet ja painoarvot voivat siis elää ja muuttua tilanteen mukaan. Olin jo 

ennen haastatteluja pohtinut, voisiko kuvitellun yleisön rooli olla suurempi yksin 

otetuissa selfieissä, kun tilanne ei ole reaaliaikaisen fyysisesti sosiaalinen, vaan ikään 

kuin läsnä kummittelevien katseiden ja tulevaisuuden horisonttien kautta sosiaalinen. 

Yritin kysyä asiasta haastattelussa, ja saamassani vastauksessa poseeraaminen ja 

siihen liittyvä performatiivisuus koettiin erilaiseksi yksin kuin kuvaajan kanssa: 

 

Minä: Vaikuttaaks teist sit se myös et siin on se toinen ihminen, et ent jos vaik laittais jonku 
itselaukasimen tai jonkun sellasen kuvasarjan tulee niinku yksin, tai tajuuttekste silleen et se 
toinen ihminen ottaa sen, nii onks siin jotenki semmonen luontevampi? 

Anna: Kyl mä sanoisin et se sillee joo merkkaa. 

Helmi: Joo.. Kuvasarjat ei ikin toimi [nauraa]. 

Minä: Mikä siin sit niinku on siin toises ihmises, tai ku te just sanoitte et monet ottaa vaik 
sovituskopis tai vessas selfieitä et sillon on tosi tolleen yksin, mut sit et ne on ehk aidompii 
yhessä ne […] [yhdessä otetut kuvat]? 

Kaisa: No silleen et sit niinku varsinki sen panostamisen kannalta, nii ei välttämät poseeraa 
samal tavalla ku mitä poseerais sit yksin, nii sit niist saattaa tulla sellasii niinku luontevampii. 

 

Poseeraaminen koettiin erilaiseksi toisen ottamassa kuvassa kuin (näennäisesti) yksin 

otetussa selfiessä. Tässä astuvat esiin erilaiset katseet. Yksin otetussa selfiessä 

puhelimen etukamera mahdollistaa asetelman, jossa selfien ottaja katsoo itse itseään 

puhlimen näytön kautta (Liubiniene & Keturakis 2014; Zhao & Zappavigna 2018). 

Samaan, peilimäiseen asetelmaan liittyen Colls (2004) on tarkastellut naisten kokemaa 

affektiivisuutta vaateostoksilla käymisen aikana. Collsin (2004) kuvailemassa 

sovituskopin tilallisuuksissa yhdistyvät oma katse ja kuvitellun yleisön katse, tehden 

hetkestä hyvin intiimin ja affektiivisen.  

Myös yksin otetuissa selfieissä subjektin omassa katseessa itseensä 

yhdistyvät intiimi henkilökohtaisuus sekä omaan katseeseen yhdistyvät muut katseet, 

kuten patriarkaalisesta yhteiskunnasta omaksuttu miehinen katse (Mulvey 1975) sekä 

tulvaisuuden horisontit läsnäolevaksi tuova kuvitellun yleisön (niin ikään miehinen) 

katse. Itsensä katsomista esimerkiksi peilin, etukameran tai ”peiliselfien” tapauksessa 
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jopa molempien kautta voidaan pitää eräänlaisena katsomisen meta- tai meta-

metatasona (Zhao & Zappavigna 2018), jonka lisäksi sommitelmaan lisätään vielä 

kuvitellun yleisön katseet. Tällaisessa metatasossa on kyse luvussa 2.1 esittelemästäni 

tulkinnan kierteestä, jossa selfienottaja voi yrittää katsoa itseään kuvitellun yleisön 

silmin (boyd 2010; Marwick 2012). Tällainen itsensä objektina käsittäminen liittyy 

myös feministisen ruumiinfenomenologin Iris Marion Youngin (1980) esittämästä 

tyttöjen sosialisaatioon liittyvästä katseiden ja toiminnan kohteen roolin 

omaksumisesta.  

Selfietä ottaessa muiden ihmisten (kuvitellut) katseet sekä tulevaisuuden 

mahdolliset horisontit ovat siis tavallista voimakkaammin esillä, sillä hetkeen sisältyy 

konkreettisia odotuksia tulevaisuuden katseista sekä selfien potentiasta päätyä muiden 

katseille alttiiksi. Kuten väenpaljoudesta sovituskoppiin, suljettuun ja näennäisesti 

yksityiseen tilaan, siirtyminen on täynnä kontrasteja ja intiimiyttä (Ganetz 1995: 86–

87), myös selfien ottaminen yksin verrattuna kaverinsa kuvattavana olemiseen voi 

tuntua erilaiselta ja henkilökohtaiselta hetkeltä, jossa edellisen haastattelulainauksen 

mukaan ”ei välttämättä poseeraa samalla tavalla”. Poseeraamiseen viittaaminen kertoo 

kuvattavana olemiseen liittyvästä hyvin selkeästi tunnistettavasta 

performatiivisuudesta. Entä millainen performanssi ja representoinnin sijaan 

presentointi, esitys, on tällaisen itse otettavan selfien ottaminen? 

 

4.2.3 Selfieiden ottaminen  

 

Muiden kuvaamien kuvien lisäksi puhuimme haastatteluissa tietysti myös itse otetuista 

selfieistä ja niiden ottamiseen vaikuttavista tekijöistä. Osallistavan miellekartan 

käyttäminen osoittautui hyväksi tavaksi saada tietoa tyttöjen itsensä tärkeäksi 

nostamista selfieihin liittyvistä asioista. Miellekartan tekemisen yhteydessä syntyi 

seuraava keskustelu siitä, mitkä asiat saavat tytöt ottamaan kuvia vessassa: 

 

Tiina: Hei voidaanko kirjottaa tänne johonki trendeihin tai johonki että vessakuvat? Kaikki 
ottaa kuvia vessassa! 

Minä: Miks te luulette et vessas otetaan kuvii? 

Anna: No ku siin näkee ne peilit. 

Kaisa: Parempi valaistus. 
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Helmi: Hyvä valaistus. 

Tiina: Ja sit sillai et sinne ei tuu kukaan häiriköimään sillai niinku. 

Minä: Nii et voi olla jotenki rauhassa […] 

Anna: Nii! 

 

NRT:n näkökulmasta myös yksin otettavan selfien kuvaustilanteessa monet asiat ja 

toimijat tulevat hetkeksi yhteen. Nämä asiat voivat olla kuvausteknisiä asioita, kuten 

tilan valaistus, ja myös hyvin laajoja yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten uusliberalismin 

yksilökeskeisyys (Bordo 1993) ja vallalla olevat naisihanteet. Selfieihin liittyvän 

kuvitellun yleisön myötä myös poissaoleva sekä tulevaisuuden horisontit ovat läsnä 

hetkessä (Wylie 2005, 2009). Kuvitellun yleisön kummittelusta huolimatta tietoinen 

ja tarkoitushakuinen selfieiden ottaminen voidaan kokea tilanteesta ja senhetkisistä 

tilallisuuksista riippuen hyvin henkilökohtaiseksi toiminnaksi, johon halutaan 

keskittyä rauhassa ja (näennäisesti) yksin, ilman että muut ihmiset tulevat 

”häiriköimään”. Kuitenkin on mielenkiintoista, miksi kuvaustilannetta pidetään 

yksityisenä tilanteena, vaikka se ei selfienottamisen tilallisuuksiin ja affektiivisuuteen 

liittyvien myöhempien motiivien ja tulevaisuuden toiveiden puolesta sitä ole. 

 

Minä: Mut onks se niinku hassuu et et sitä kuvanottohetkee ei sais muut sillee nähä, mut sit 
kuitenki haluu et sen kuvan näkee muut? 

Kaisa: No eei. 

Tiina: No ei tavallaan […] 

Helmi: No riippuu ootsä catfish [ulkonäköhuijari]. 

Tiina: Nii!  

Kaisa: Nii [naurua]. 

Anna: Nojoo… 

Minä: Tai et jos sen kuitenki aikoo laittaa nii miks sitä - miks muut ei sais tai miks pitää rauhas 
ottaa? 

Tiina: No ku se on jotenki […] 

Anna: Vähän tuntuu kiusalliselt se kuvanottotilanne. 

Kaisa: Nii! 

Minä: Jos kuitenki ne kaverit näkee sen kuvan nii mikä siin hetkessä sit on [yksityistä, 
kiusallista]? 
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Anna: Emmä tiiä, se on vaa. 

Tiina: No, no ku siihen pitää eläytyy sillai. 

 

Selfienottamisen prosessin ja lopputuloksen näkemiseen suhtaudutaan 

mielenkiintoisella tavalla paradoksaalisesti. Instagramin kautta Internetiin 

julkaistavan selfien toivotaan tulevan nähdyksi: molemmissa haastatteluissa nousee 

esiin julkaisemiselle otollisimman kellonajan ja algoritmien vaikutuksen kuvan 

näkyvyydelle pohtiminen. Tytöt puhuvat myös selfien Instagramin omaan tarinaansa 

jakamisesta, jotta seuraajat huomaisivat ja kävisivät tykkäämässä kuvasta tarinoiden 

kautta, jos selfie hukkuu heidän etusivun kuvavirtaan. Tytöt kertovat monien toivovan 

myös shout outeja, eli että toinen käyttäjä jakaisi heidän kuvansa heidän omassa 

tarinassaan lisänäkyvyyttä tuodakseen. Kuitenkin alttius toisten katseille selfietä 

ottaessa voi tuntua haastattelujen perusteella kiusalliselta ja ei-toivotulta. Tytöt 

perustelevat tätä sillä, etteivät halua täysin tuntemattomien sivullisten olevan osana ja 

todistamassa selfien ottamisen hetkeä:  

 

Tiina: No mut se kuvanottotilanne ku harvoinhan sitä nyt näkee ketkään tutut sillai ku sä otat 
sitä jollain julkisella paikalla, nii niinku harvemmin sitä näkee niinku tutut eli ihmiset ketkä 
tulee näkemään sen kuvan tulevaisuudessa, nii jos tuntemattomat näkee et sä niinku 
pällistelet ja poseeraat nii siin tulee vaa sellanen kiusallinen olo, vähän sellanen miks mä teen 
näin?  

 

Selfien ottaminen julkisessa tilassa ja tuntemattomien mahdolliset katseet voivat 

hävettää kuvanottajaa. Kuitenkin tututkin ihmiset, jotka tulevat näkemään otetun 

selfien Instagramissa, paljastuivat myös ei-toivotuksi yleisöksi 

selfienottamisprosessissa selfieihin liittyvän valikoivan itsepresentaation (Gonzales & 

Hancock 2011) takia. Valikoivaan itsepresentaatioon ja NRT:n onto-epistemologiaan 

liittyvään kuvan väistämättä vangitsemaan pelkkään osittaiseen ja rajattuun 

välähdykseen sisältyy mahdollisuus ikuistaa ja julkaista Instagramiin ”paras versio 

itsestään”. Tämä liittyy Bordon (1993) teoretisoimaan uusliberalistiseen, yksilöä 

vastuuttavaan itsensä paranteluun sekä naisruumiissa ja tyttöjen kuvissa 

materialisoituvaan biovaltaan. Tällainen biovalta tuottaa naiskehoja ja valjastaa ne 

edelleen uusintamaan ja tuottamaan lisää tietynlaista naiseutta ja tyttöyttä. Selfieihin 
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liittyvä valikoiva itsepresentaatio sekä ulkonäköpaineet puhututtivat myös 

haastatteluissa: 

 

Helmi: Ja sit tavallaa ei välttämät haluu niinku muiden näkevän sitä panostust minkä laittaa 
niinku siihen kuvaan. 

Anna: Nii ku kaikki haluu et ne julkasee sen […] 

Tiina: Haluaa olla sillee “Otin tän vaa heittämäl!”  

Kaisa: Nii, nimenomaa, mut oikeesti siihen on laittanu nii paljon valoo ja […]  

Helmi: “Otin tän heti ku oon heränny!” 

Tiina: Se on isoin valhe!!  

Anna: Mikä?! 

Tiina: Siis oikeesti se on, mikä lie […] 

Kaisa: “Heräsin just!” 

 

Tämä keskustelu liittyy tyttöjen kohtaamiin ulkonäköpaineisiin, joissa heiltä toivotaan 

”luonnonkauneutta”. Luonnonkauneuden tavoittelussa on läsnä miehinen katse, jonka 

myös toiset naiset voivat omaksua katsomisen tavaksi (Mulvey 1975) ja varsinkin 

heihin kohdistuvaksi katseeksi (Young 1980). Luonnonkauneutta ja siihen liittyvää, 

haastatteluissa esiin tullutta catfish-ilmiötä käsittelen lisää luvussa 4.4. Haastatteluissa 

esille nousi myös photobombaamiseksi kutsuttu ilmiö, jossa joku ulkopuolinen 

tallentuu selfienottajan haluamatta mukaan kuvaan. Tällainen konkreettinen 

tallentuminen selfieen koettiin haastattelussa koomisena ja ei-toivottuna asiana: 

 

Tiina: Kamalinta on jos ottaa selfiee tälleen ja joku kävelee sielt takaa ohi ja kattoo 
kameraan! 

Helmi: Joo! [naurua]  

Tiina: Sit sä katot sitä kuvaa sillee ou. 

 

Selfieen tallentuvan sivullisen katseen lisäksi myös varsinaisen selfien ulkopuolelle 

rajautuvat muiden ihmisten katseet tai niiden pelkkä mahdollisuus 

kuvanottamistilanteessa voivat luoda kuvaamishetkeen esimerkiksi kiusallista 

tunnelmaa, tehden kuvanottotilanteesta affektiivisen hetken, jossa tunnelma on 

aistittavissa kiusallisuutena ja voi siirtyä kehojen välillä myötähäpeänä. Tytöt viestivät 
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haastattelussa halustaan toisaalta olla olematta vaivaksi, esimerkiksi tien tukkimalla 

keskelle aukiota tai vessan peilien eteen jäämisellä. Tytöt aistivat julkisen tilan rytmejä 

eivätkä halua eri yleisölle eli Instagram-seuraajilleen kohdistetulla toiminnallaan 

hankaloittaa aivan muiden ihmisten kulkemista:  

 

Minä: Mut onks se sit noloo ottaa vaik jossain julkises tilas kuvaa et muut näkee?  

Anna: On. 

Kaisa: No on se vähän sillai et jos sul niinku kestää siin niinku. 

Tiina: Jos sul menee 15 minuuttii ottaa yks kuva ja sä oot siin keskel aukiol ottamas 15 
minuuttii. 

 

Kuitenkin varsinaisen tientukkeena olon välttelyn lisäksi on huomionarvoista, etteivät 

tytöt halua tulla nähdyiksi julkisessa tilassa selfietä ottamassa, sillä tuntemattomien 

ihmisten huomion keskipisteenä oleminen julkisessa tilassa ei vaikuttanut olevan 

heille toivottua. Tämä ”kiusallisuuden” ja tientukkeena olon vältteleminen kertoo 

myös yhteiskunnan asenteista selfieitä sekä tyttöyttä kohtaan (Ojanen 2011). 

Huolimatta itsepresentaation mahdollisuudesta ja joukkoon kuulumisen 

merkityksellisyydestä nuorille, selfiet eivät nauti suurta yhteiskunnallista arvostusta 

itsessään tärkeinä tai merkityksellisinä tekoina. Selfieiden toimijuutta ja 

katseenvangitsevaa voimaa voidaan kyllä hyödyntää poliittisessa vaikuttamisessa 

(Zhao & Zappavigna 2018) sekä kaupallisessa toiminnassa, mutta silloin kun selfieistä 

ei ole näennäisesti hyötyä, niiden ottamista pidetään usein esimerkiksi 

turhanpäiväisenä, hyödyttömänä tai mahdollisesti itsekeskeisenä toimintana. Myös 

tyttöys yhteiskunnassa ja julkisessa tilassa on perinteisesti rakentunut suhteessa 

poikiin ja poikuuteen, ja näyttäytynyt sitä vähempiarvoisena tai passiivisempana, niin 

aiemmassa nuorisotutkimuksessa kuin yleisesti yhteiskunnassa (McRobbie & Garber 

1976; Ojanen 2011: 14). Julkisessa tilassa selfietä ottavaan tyttöön voidaan soveltaa 

Masseyn (2008) valtageometrista tilakäsitystä sekä Rosen (2001) paradoksaalista 

tilakäsitystä, sillä selfietä ottava tyttö ei usein ole kyseisen julkisen tilan 

yhteiskunnallisen arvostuksen suurin nauttija, vaan tila voi olla hänen toimijuuttaan 

vähättelevä ja selfieiden ottamista väheksyvä. 
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4.2.4 Sukupuolen kehkeytyminen selfien performanssissa 

 

Selfieiden ottamiseen voidaan tämän toiminnan performatiivisuuden, arkisuuden ja 

toistuvuuden takia liittää Bordon (1993) ajatteluun naiskehojen ulkonäköpaineista ja 

uusliberalistisesta itsensä parantelemisesta ja tuotteistamisesta. Instagram-selfieitä 

voidaan pitää subjektin jatkuvien ulkonäönparanteluyritysten hetkellisinä 

vangitsemisina, jotka itsessään uusintavat naiskehoon liitettäviä paineita ja 

riittämättömyydentunnetta. Muun muassa Daniela Caso ym. (2020) ovat tehneet 

feminististä selfietutkimusta, jonka näkökulma on sosiaalisen median negatiivinen 

vaikutus nuorten naisten itsetuntoon sekä naisten huonon itsetunnon ja selfieiden 

julkaisemisen yhteys. Kysyessäni, onko haastateltavien mielestä eri sukupuolilla 

erilaisia tyylejä tai syitä ottaa selfieitä, molemmissa haastatteluissa kaikki tytöt 

välittömästi innostuivat ja huudahtivat, että on. 

 

Kaisa: Niinku pojat ja tytöt korostaa niinku eri asioit niinku kuvilla. 

Tiina: Nii. 

Minä: Okei, mitä esim? 

Anna: No riippuu mimmonen sä oot ja mimmosist kuvist sä tykkäät, mut […] 

Tiina: Ainaki stereotypian mukaan niinku tytöt panostaa silleen muotoihin mut harvoin se on 
se oikee se koko todellisuus. 

Helmi: Ja sit niinku, no pojat yrittää esim näyttää pidemmilt kuvissa aina, mä oon kiinnittäny 
huomioo. 

 

Tytöt halusivat kuitenkin alkuinnostuksensa jälkeen tuoda esille, ettei asia ehkä 

olekaan niin mustavalkoinen, mutta että ”stereotypian mukaan” tytöt ja pojat yrittävät 

korostaa kuvissaan tällaisia piirteitä, joilla on perinteisesti yritetty erottautua 

”vastakkaisesta” sukupuolesta. Tässä näkyy (binääri)sukupuolten rakentuminen 

suhteisesti eli toisiinsa suhteutuen. Haastatteluissa esiin tulleessa tyttöjen omien 

”muotojensa” korostamisessa ja poikien pituutensa korostamisessa ovat oman 

sukupuolen keskimääräisten kehollisten erityispiirteiden korostamisen kautta läsnä 

myös se sukupuoli, josta pyritään erottautumaan. Tällainen erilaisten asioiden 

korostaminen kuvanottotilanteessa on hyvin performatiivista toimintaa (Butler 2010), 

jonka valokuvaus tekee helpoksi valinnanvapauden, kuvakulman, rajauksen ja 
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muokkaamisen avulla. Toisessa haastattelussa tytöt toivat esille, miten oman asentonsa 

avulla voi saada vartalonsa näyttämään halutunlaiselta selfiessä: 

 

Naza: Siin on aina ne tiiätsä tietyt kohat mitä kaikki yrittää kehossa [korostaa] […] 

Meri: Nii tai sit joko sä teet silleen et […] 

Naza: […] sillee miten sä saat hyvä perse siin kuvas […] 

Sahra: Nojoo, kaikki nää asennot ja tällee. 

Naza: […] paistinpannuvatsa, tällast. 

 

Tytöt olivat siis hyvin tietoisia ja täydensivät toistensa lauseita erilaisista 

mekaniikoista ja toimintatavoista, joilla heidän ikäisensä tytöt ottavat Instagramin 

sukupuolittuneihin normeihin sopivia kuvia. Kuva 2 havainnollistaa selfieiden 

ottamisen affektiivisuutta ja tilallisuuksia. 

 

Kuva 2. Selfien ottaminen. 

 

Kuitenkin Instagramin rakentuminen yhdessä esimerkiksi Snapchatin kanssa vaikutti 

osalla tytöistä siihen, että selfieiden ottaminen on erittäin nopeatempoinen ja 

arkipäiväinen rutiini. Päivittäiset monet kymmenet Snapchat-selfiet kavereiden 

katoaviin chatteihin vähentävät monilla tytöillä tietoista poseeraamista, ja välillä 

sattumalta erityisen onnistuneet selfiet saatetaan tallentaa Snapchatin katoavaisuudesta 

puhelimen muistiin ja julkaista myöhemmin Instagramiin. Tämä muiden sovellusten 

toimintatapojen vaikutus selfienottamisen rentouteen tarkoittaa osan tytöistä kohdalla, 

että selfien ottamisen sijaan affektiivisempi ja huomattavasti jännittävämpi ja 

itsetietoisempi hetki onkin selfien julkaiseminen eikä ottaminen.  
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4.3 Selfien julkaiseminen: Instagram-selfie ja subjekti kehkeytyvät 

yhdessä 
 

Selfien julkaisemista Instagramissa voidaan feminismin kentällä tarkastella todella 

monista erilaisista näkökulmista: selfien julkaisemista voidaan pitää 

voimaannuttavana itsetutkiskeluna ja itsensä juhlimisena (Tiidenberg 2014), 

binäärisukupuolten kategorioita uusintavana ja tuottavana performanssina (Butler 

1990, 2010) uusliberalismisena ja kapitalistisena itsensä tuotteistamisena (Bordo 

1993) tai tyttöjen sosialisaatiosta omaksuttuna itsensä objektiksi asettamisena (Young 

1980). Tässä tutkielmassa nämä feministiset näkökulmat eivät kuitenkaan yksinään 

vielä riitä, sillä NRT:n näkökulmasta selfie ja sen julkaiseminen Instagramiin tapahtuu 

osana sommitelmaa, jossa selfie on teko eikä representaatio. NRT:n ihmissubjektia 

painottavammalla derridalaisella puolella (ks. Wylie 2010) voidaan myös tarkastella 

selfieiden toimijuuksia ja tilallisuuksia ihmissubjektin ja sukupuolen rakentumisen 

näkökulmasta, pitäen silti jatkuvasti mielessä jälkihumanistinen suhteisuus ja asioiden 

jatkuva kehkeytyminen maailman kanssa. Luvussa 4.2 käsittelin yleisesti selfieitä 

tekoina sekä selfien ottamista ylipäätään, mutta tässä luvussa tarkastelen sitä, miten 

Instagramiin julkaistaessa tavallinen selfie muuttuu Instagram-selfieksi. Millaista 

toimijuutta Instagram-selfiellä on subjektin kehkeytymisessä, ja millaisten 

toimintatapojen, katseitten ja odotusten kanssa tämä subjekti kehkeytyy ja luovii 

selfietä julkaistessaan, kun tarkastellaan siihen liittyvää profiilityötä NRT-

näkökulmasta? 

 

4.3.1 Instagram-selfiet luovat subjektin 

 

Selfien julkaiseminen on toimintaa, jossa subjekti kehkeytyy (ks. Wylie 2010). 

Selfieiden julkaisijoiden identiteetti ja itsetunto kiinnostavat monia humanistisia 

tutkijoita, mutta NRT:ssä identiteetin ei katsota olevan sellainen staattinen ja ennalta 

määritelty minuus, jollaisena sitä humanistisissa tieteissä pidetään. NRT:ssä puhutaan 

identiteetin sijaan hetki hetkeltä toiminnan kautta ja suhteisesti kehkeytyvästä 

subjektiviteetistä (Pyyry & Aiava 2020). Liittyykö subjektiviteetin kannalta subjektin 

itse ottamiin selfieihin erilaista affektiivisuutta kuin muiden ihmisten julkaisemiin 
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selfieihin? Vaikka NRT:n näkökulmasta yksilökeskeisyys ja ihmiskeskeisyys ovat 

yksipuolisia tapoja tarkastella maailmaa, toimijaverkkoteoria ANT:hen verrattuna 

NRT:ssä tunnustetaan ihmissubjektin erityisyys (Wylie 2010).  

NRT:n kentällä on havaittavissa kaksi erilaista subjektikäsitystä: 

kehkeytyvä subjekti ja kummitteleva subjekti (Wylie 2010). Kehkeytyvä 

subjektikäsitys nousee Deleuzen ajattelusta, jossa subjekti jatkuvasti kehkeytyy ja 

tulee olevaksi yhdessä maailman kanssa. Wylien (2010: 104–105) mukaan Deleuzen 

ajattelu rihmastoista, elämästä ja sommitelmista ei edellytä subjektia, ja on siten 

todella yksilöä edeltävää. Kehkeytyvä subjekti ei tällaisessa ajattelussa ole ajattelun ja 

toiminnan lokus eikä identiteettipoliittinen summa (sukupuoli, luokka, etnisyys…), 

vaan siihen liittyvät abstraktit kuvaajat, kuten vaistot, aurat, virrat, rytmit ja 

syklisyydet (Wylie 2010; Lorimer 2007: 97).  

Deleuzeläisen kehkeytyvän subjektin lisäksi NRT:ssä tunnetaan myös 

derridalainen kummitteleva subjekti (Wylie 2010). Tässä subjektikäsityksessä 

subjektin ulkopuolinen tai ”muu” kummittelee aina taustalla ja laitamilla, rikkomassa 

subjektin yhtenäisyyttä ja irrallisuutta (Wylie 2010: 107). Subjektius on pyyhitty pois, 

ja nekään, jotka sitä kaipaavat, eivät täydellistä subjektiutta tule tässä derridalaisessa 

ajattelussa saavuttamaan (Wylie 2010: 107). Mutta kuten subjektin täydellistä 

koherenttiutta, myöskään täydellistä epäkoherenttiutta ei voi olla olemassa, vaan 

subjektiudesta ja sen epätäydellisyydestä jää osittainen jälki kummittelemaan (Wylie 

2010: 108). Saman ajattelun mukaan poissaoleva kummittelee aina läsnäolevassa 

(Dubow 2004; Wylie 2007): jokaisessa hetkessä on menneisyys ja mahdolliset 

tulevaisuudet läsnä, ikään kuin horisontteina ja mahdollisuuksina, samoin kuin 

kummittelevan ihmissubjektin toiveet, haaveet ja pelot. Esimerkiksi kaverin kanssa 

kuvia toisistaan ottamisessa, mihin tytöt viittasivat haastatteluissa myös sanalla 

”photoshoot”, voi olla hyvin vahvasti läsnä tulevaisuuden mahdollisuus onnistuneen 

kuvan julkaisemisesta Instagramissa. Photoshootit olivat osalle haastateltavista 

hauskaa yhdessäoloa ja aktiivista yhdessä tekemistä, toisten kannustamista ja 

eläytymistä. Osa taas oli sitä mieltä, että ottaa omat kuvansa mieluiten itse selfieiden 

muodossa, jolloin valta kuvasta pysyy (näennäisesti) heillä itsellään: 
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Kaisa: --sekin on aina järkyttävänmoinen työmaa [kun toinen ihminen toimii kuvaajanasi], jos 
siit [kuvasta] ei tuukaan semmonen ku ite haluis, ja sit se ottaa vaa semmosta niinku et […] 

Helmi: On vaikee löytää omaa visiota jos joku muu ottaa [kuvan sinusta]. 

Anna: Nii nimenomaan! 

 

Vaikka selfieissä materialisoituu (näennäisesti) omien mieltymysten lisäksi paljon 

kulttuurillisia toimintatapoja ja politiikkaa, haastateltavat pitivät selfieitään selkeästi 

omina visioinaan. Derridalainen kummitteleva subjekti muistuttaa siis selfieissä 

olemassaolollaan: selfie on itsepresentaatio tai vähintään ”itsen” artikulaatio tietyssä 

maisemassa, ja subjekti itse voi pitää sitä täysin omana tuotoksenaan. Ihmissubjektin 

erityisyyttä häivyttävät NRT:n harjoittajat saavat huomata, ettei subjektin omaa 

osuutta ja toimijuutta selfien taustalla voi kiistää, sillä subjekti, vaikkakaan ei koskaan 

täysin koherentti, kummittelee aina sommitelmissa (Wylie 2010). Mutta vaikka 

haastateltavat tytöt pitivät selfieitä selkeästi omina subjektiivisina visioinaan ja 

ansioinaan, tai vähintään omina, henkilökohtaisina kontribuutioinaan kulloiseenkin 

selfietrendiin, NRT-ajattelun näkökulmasta ei voida kiistää subjektiin liittyvää 

väistämätöntä epäkoherenttiutta ja subjektia laajempia koko sommitelman suhteista 

nousevia toimijuuksia, menneisyyttä, poissaolevaa ja tulevaisuuden horisontteja 

(Dubow 2004; Wylie 2007), kuten kuviteltu yleisö ja tulevaisuuden (miehiset) katseet 

selfien ottamis- tai julkaisemishetkessä. 

NRT:n subjekti on aina osa suurempaa kokonaisuutta, joka antaa 

subjektille sen subjektiviteetin eli itse asiassa tuottaa subjektin (Pyyry & Aiava 2020; 

Wylie 2010). Tämä subjektikäsitys on siis hyvin erilainen kuin ajatus yksilöstä, joka 

ei käsitteenä vaadi olemassaololleen sitä rakentavaa suhteisuutta ja toimintaa. 

Humanistinen yksilökäsitys ehdottaa lopulta siis, että ihmisen voisi erottaa maailmasta 

koherenttina ja selkeärajaisena kokonaisuutena. Humanistinen yksilö on myös 

ihmiskeskeinen ja individualistinen. Yksilön katsotaan humanistisessa perinteessä 

pystyvän reflektoimaan maailmaa omasta, rationaalisesta ja autonomisesta 

näkökulmastaan. NRT:n ihmissubjekti taas on tilannekohtainen, yhdessä maailman 

kanssa rakentuva, ajatteleva ja toimiva minä (Pyyry & Aiava 2020). 

NRT:n subjektiajattelu ja subjektin kehkeytyminen maiseman kanssa 

sopii hyvin myös selfieihin. Selfiessä materialisoituvat erilaiset sen syntymiseen 
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vaikuttaneet voimat. Selfie ei ole kuitenkaan pelkkä objekti, jonka erilaiset voimat ovat 

tuottaneet. Selfie ottamishetkellään ja julkaisemishetkellään luo ihmisestä subjektin, 

sillä se tekee silloin ihmisestä aktiivisen toimijan, jonka subjektiviteetti syntyy selfien 

ottamisessa ja julkaisemisessa. Ihmisen olemassaolo ei riipu selfien ottamisesta, mutta 

selfietä ottavan tai julkaisevan ihmisen aktiivinen toimijuus ja subjektius syntyy 

selfien avulla. Ihmissubjekti ja selfie luovat siis toinen toisensa siinä hetkessä 

sellaisiksi, millaisiksi ne juuri sillä hetkellä yhdessä ovat kehkeytymässä. Myös 

sanojen arkikielisemmässä tulkinnassa selfietä ottava ihminen on yhtä aikaa kuvan 

subjekti ja objekti. NRT-näkökulmasta subjektius syntyy suhteisesti toiminnan kautta: 

selfie mahdollistaa ihmiselle sen ottamisen toiminnan, jolloin molemmat luovat 

toisensa ja kehkeytyvät yhdessä. Selfieissä subjektin ja objektin raja hämärtyy siis sekä 

arkikielessä että NRT:n mukaisesti selfien ottamisen sommitelmassa. 

 

4.3.2 Instagram-selfiet väläyksinä 

 

Subjektiviteetin tuottajan lisäksi Instagram-selfie on kuin pieni ja osittainen väläys 

jostakin, mitä joskus oli, mutta josta on menty jo eteenpäin. Haastateltavat tytöt 

kertovat tämän väläyksen voivan olla hyvin harkittu, huoliteltu ja tarkoitushakuinen 

teko, vaikka eivät NRT:n näkökulmasta voikaan tunnistaa kaikkia lukemattomia 

harkinnan taustalla vaikuttavia voimia ja toimijuuksia sekä niitä suhteita, joiden 

perusteella he pitävät jotakin selfieistään onnistuneena ja jotakin epäonnistuneena 

kuvana. Toisaalta tytöt kertovat myös, että usein hyvät selfiet voivat syntyä myös kuin 

vahingossa, ja että he ovat julkaisseet Instagramiin selfieitä, joiden ottamisprosessiin 

meni heiltä ”kaksi sekuntia”. Selfiet itsessään voivat siis olla hyvin nopeasti 

syntyneitä. NRT:n näkökulmasta kuvat ja muut perinteisesti representaatioina pidetyt 

asiat eivät ole todistusvoimaisia, sillä maailma on ehtinyt jo muuttua siitä hetkestä. 

Myös tyttöjen mielestä selfie voi vanhentua ja lakata kuvastamasta heitä, minkä takia 

monet poistavat vanhoja kuviaan Instagram-käyttäjältään laittaessaan uusia kuvia 

tilalle.  

 

Tiina: Jos sä julkaset puol vuot sit kuvan ja sä oot muuttunu siin välissä, nii et sä et haluu et 
sun vanha kuva on viel siel, jos se on jotenki […] 

Helmi: Nii, “täs minä ennen seiskaa ja seiskan jälkeen” [ei-tyypillistä Instagram-käytöstä 
irvaillen], ja mihin mun hiukset meni siin välis?? 
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Kaisa: Niii! 

Anna: Se on just tolleen! 

 

Selfiet ja oma Instagram-käyttäjä ovat tärkeä itsepresentaation tai ”itsen” artikulaation 

muoto, jota halutaan profiilityön käsitteen mukaisesti muokata, hallinnoida ja päivittää 

omannäköisekseen ja ajantasaiseksi. NRT:n näkökulmasta oma Instagram-syöte ei 

kuitenkaan koskaan voi olla ajantasainen maailman jatkuvan liikkeessä olemisen takia, 

joka vie representaatioilta niiden todistusvoimaisuutta ja edustuskelpoisuutta. NRT:n 

näkökulmasta oma Instagram-syöte ei myöskään voi olla siinä mielessä täysin 

omannäköinen, että ihmissubjektius on NRT:ssä häilyvärajaista: ihminen ei ole 

koskaan täysin koherentti ja autonominen, vaan kehkeytyy yhdessä maailman kanssa. 

Se, mitä ihminen pitää omannäköisenään ja mikä viehättää hänen silmäänsä, on myös 

summa lukemattomista toimijuuksista, joihin sekoittuvat mennyt, tuleva, läsnäoleva 

sekä poissaoleva, esimerkiksi kuviteltu yleisö ja sen miehinen katse. Koska jo aiemmin 

julkaistut Instagram-selfietkin ottavat paikkansa ja suhteutuvat hetki hetkeltä 

uudestaan alati muuttuviin tilallisuuksiinsa, ne voivat jollain hetkellä miellyttää 

ihmissubjektia, ja toisena hetkenä suhtautuminen suhteiden rihmastossa voi muuttua 

selittämättömällä tavalla, joka nousi esiin myös haastattelussa. 

 

Tiina: Mut sit sillaihan käy niinku ain aina tai välillä sillai et, sä otat jonku kuvan, se on tosi 
hyvä kuva, sä julkaset sen, sit sä katot sitä sillai hetken, ja sit sä oot sillai ”tää on ihan 
kamala”. 

Kaisa: Ja sit sä poistat sen. 

Anna: Nii siis tosi moni kans tekee sitä et ne laittaa [yhteensä] ehk kolme kuvaa ja sit [jonkin 
ajan päästä] ne poistaa kaikki ja alottaa tavallaa alusta et se jos laittaa uudet kuvat. 

 

Tyttöjen halu poistaa vanhat kuvansa on hyvä esimerkki toimintatavoista ja 

politiikoista yläkouluikäisten Instagram-käyttäytymisessä. Molemmissa 

haastatteluissa tytöt kertoivat omasta sekä muiden ikäistensä tavasta säännöllisesti 

poistaa vanhat Instagram-kuvansa ja pitää omassa kuvasyötteessään aina vain paria 

kuvaa kerrallaan. 

 

4.3.3 Profiilityö ei ole vain subjektin omaa toimintaa 
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Mitä kaikkea sitten tulee yhteen selfieiden Instagramiin julkaisemisen hetkellä? 

Erilaisten politiikkojen ja toimintatapojen toteutumiseen ja materialisoitumiseen 

ottavat osaa monet eri tekijät, inhimilliset, ei-inhimilliset, läsnäoleva ja poissaoleva 

(Pyyry & Kaakinen 2019). Haastatteluissa käydyt keskustelut kielivät erittäin 

tarkoista, vivahteikkaista ja nopeasti muuttuvista toimintakoodistoista ja -politiikoista, 

joiden mukaisesti monet nuoret Instagramissa kulloisenakin aikana toimivat. Nämä 

toimintatavat liittyvät sosiaalisen median henkilökuvan hallintaan eli profiilityöhön, 

mutta näkökulma näihin ilmiöihin voi olla myös totuttua yksilötasoa laajempi. 

Henkilökuvan hallinta, jota pidetään profiilityön tavoitteena, käsitteellistää sellaista 

itsehallintaa, jonka individualistisuutta jo Michel Foucault (1975/1995) kyseenalaisti, 

todeten sen ilmentävän ennemminkin yhteiskunnassa vallitsevia valtarakenteita. 

Vaihtoehtoisesti henkilökuvan hallinnan voidaan katsoa ilmentävän Masseyn (2008) 

valtageometrioita; tällainen itsehallinta ja itsepresentaatio ei ole yksilön omasta 

päätöksestä tehtävää henkilökuvan hallintaa, vaan osa Deleuzen ja Guattarin 

(1984/2004) sommitelmaa, jossa materialisoituvat yhteiskunnalliset normit ja 

valtasuhteet. 

Samalla tavalla myös Uskin ja Lampisen (2014) teoretisoima sosiaalisen 

median profiilityö on perinteisessä merkityksessään ristiriidassa NRT:n kanssa. 

Profiilityön käsite luo mielikuvan individualistisesta, selkeärajaisesta ja 

humanistisesta yksilöstä, joka tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti on tehnyt itse 

päätöksen muokata ja hallinnoida omaa profiiliaan haluamallaan tavalla. 

Jälkihumanistinen NRT kuitenkin kyseenalaistaa ihmissubjektin intentionaalisuuden 

ja rationaalisuuden, ja ehdottaa toiminnan tapahtuvan sommitelman toimijoiden ja 

niiden välisten suhteiden yhteentulemana (Pyyry & Aiava 2020; Thrift 2008; Wylie 

2010). Sommitelmassa yhdistyvät läsnäoleva ja poissaoleva, jotka vaikuttavat 

ihmissubjektin kehkeytymiseen ja esikognitiivisesti sekä affektiivisesti syntyvään 

toimintaan (Anderson & Harrison 2010), esimerkiksi profiilityöhön. 

NRT on myös epäomaelämäkerrallinen teoria, jossa ihmissubjektista ei 

rakenneta historiallista, yksilöllistä ja koherenttia elämäntarinaa representoivassa ja 

taaksepäin katsovassa tarinamuodossa (Anderson & Harrison 2010; Pyyry & Aiava 

2020). Tämä epäomaelämäkerrallisuus ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö 

ihmissubjekti voi luulla olevansa sosiaalisessa mediassa hyvinkin tietoinen, 

rationaalinen ja määrätietoisen tarkoitushakuinen. Kuitenkin NRT-näkökulmasta 



 

64 
 

subjektius kehkeytyy aika-tilassa yhdessä maailman kanssa niin, että ihmissubjektin 

autonomisuus ja riippumaton toimijuus on humanistinen illuusio (Wylie 2010). NRT:n 

näkökulmasta teoretisoituna profiilityö on siis itse asiassa affektiivista ja 

esikognitiivista toimintaa, jossa ihmissubjekti kehkeytyy yhdessä Instagram-

maiseman kanssa, ja jossa subjektin performatiivisuuteen ja somekäyttäytymiseen 

vaikuttaa enemmän tekijöitä ja suhteisuutta kuin mitä subjekti voi itse tiedostaa. 

Ihmissubjekti voi siis luulla tavoitteensa omaelämäkerrallisesta ja 

arkistointiin tähtäävästä Instagram-profiilista (Eunji Lee ym. 2015) olevan hänen oma 

päätöksensä, mutta näin moninaisessa, alati muuttuvassa ja rihmastoisessa maailmassa 

tämä halu syntyy lukemattomien osaa ottavien asioiden kautta, eikä pelkästään 

ihmissubjektin omana ideana. Näitä asioita ovat esimerkiksi kapitalismista omaksuttu 

(itsensä) tuotteistaminen ja uusliberalismin yksilökeskeisyyden läsnäolo 

sommitelmassa. Tytöt myös kertovat molemmissa haastatteluissa, että heidän 

ikäisillään nuorilla on tapana selfien julkaisemisen jälkeen jakaa tämä kuva myös 

heidän Instagramin omassa tarinassaan. Silloin oman tarinan keskelle tulee pieni kuva 

jaetusta selfiestä, ja sitä painamalla seurattaviensa tarinoita katsova seuraaja pääsee 

selfien julkaisijan varsinaiseen profiiliin katsomaan selfietä. Nuoret siis jakavat linkin 

omasta selfiestään heidän tarinaansa eli ”stooriinsa”. 

 
Anna: Kaikki jakaa sen jonkun sellasen [uuden kuvan ”mainoksen”] stooriin silleen et […] 

Kaisa: “Käykää kattoo ja kommaa! [kommentoimassa]” [imitoiden, hassutellen] 

 

Tällaiset nuorten toimintatavat Instagramissa kytkeytyvät uusliberalistiseen 

yhteiskuntaamme, jossa yksilöt joutuvat ”brändäämään” itseään ja asetetaan 

kilpailemaan toisiaan vastaan (Barnard 2016). Kuten todettu jo luvussa 4.1, selfien 

julkaistessa tytöt siis asettuvat selfiensä kanssa kilpailemaan tykkäyksistä ja 

kommenttien määrästä, mihin liittyy myös tämä uuden kuvan mainostaminen omassa 

tarinassa.  Omassa tarinassa jakaminen on arkistunut toimintatapa, vaikka suurin osa 

nuorista on Instagramissa yksityishenkilöinä eikä kaupallisina toimijoina 

näkyvyystavoitteineen. Tytöt kertovat nuorten toimivan näin, sillä moni Instagram-

käyttäjä seuraa niin monia käyttäjiä, että julkaistu kuva ei välttämättä päädy kaikkien 

seurattavien etusivun kuvavirtaan, joka on eri asia kuin Instagramin tarinat, tarpeeksi 

ylös tai ollenkaan. Tarinassa olevan linkin kautta kuva saattaa siis saada lisää yleisöä, 

jolta selfie olisi muuten jäänyt huomaamatta. Tarinassa linkin oheen voi myös lisätä 
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eri fonteilla ja väreillä tekstejä, esimerkiksi ”uus kuva” tai ”new post”. Äskeisessä 

lainauksessa Kaisan imitoima ”Käykää tykkää ja kommaa!” -lausahdus vaikuttaa taas 

enemmän tämän toiminnan taustalla kummittelevalta toiveelta kuin varsinaiselta 

tekstiltä, jonka tytöt kirjoittaisivat omaan tarinaansa. Myös Uski ja Lampinen (2014) 

kiinnittävät huomiota itsensä tuotteistamiseen ja esimerkiksi vertaavat sosiaalisen 

median profiilia cv:seen. Erona on, että NRT:ssä tämä profiilityön avulla itsensä 

tuotteistaminen ei ole selvärajaisen yksilön itsenäinen päätös, eikä myöskään 

dikotomisesta uhriasetelmasta tehtävää toimintaa, vaan arjen politiikkaan liittyvää, 

dualismit ylittävää performatiivisuutta, johon ottaa osaa koko sommitelma, jonka 

kanssa profiilityötä tekevä subjekti kehkeytyy. 

 

4.3.4 Selfien julkaisemishetken affektiivisuus 

 

Profiilityöhön, pidettiin sitä sitten yksilön toimintana tai sommitelman tuotoksena, 

liittyy subjektin kaikki toiminta somealustalla, esimerkiksi muiden kuvien 

kommentoiminen. Kuitenkin tämän tutkielman kannalta erityisen kiinnostava toiminto 

on oman selfien julkaisemisen hetki. Ennen haastatteluja olin ajatellut, että kuviteltu 

yleisö olisi vahvasti läsnä jo selfienottamishetkessä. Kuitenkin tyttöjen mukaan moni 

ottaa selfieitä nykyään todella nopeana ja arkisena räpsäisynä, esimerkiksi 

vastaukseksi kaverilleen Snapchatissa. Selfieiden ottaminen vaikuttaakin olevan 

monille nuorille arkista ja niin rutinoitunutta toimintaa, ettei sitä tarvitse juuri ajatella. 

Tällaisessa tilanteessa kuviteltu yleisö ja tulevaisuuden katseet ovat kuvanottohetkeä 

vahvemmin läsnä julkaistavan kuvan valitsemis- ja julkaisemishetkessä. Kysyin 

haastattelussa, voiko selfie olla ikään kuin mainos omasta itsestä.  

 
Meri: Voi kyl, mun mielest joo. 

Sahra: Mainos sillee ”Tulkaa pojat tänne vähä!” [naurua] 

Meri: Ei mut sillee, sä laitat ittestäs kuvia, ja sit sillee niinku mä en osaa selittää mut sä 
periaattees näytät minkälainen sä oot ja niinku milt sä näytät. 

 

Vaikka osa Instagram-selfieistä on alun perin otettu rennosti Snapchatissa tai muuten 

vaan, Instagramiin julkaistaviin kuviin valitaan omien selfieiden parhaimmisto, jolla 

halutaan esitellä itseään mahdollisimman hyvässä valossa. Selfielle siis halutaan usein 

saada mahdollisimman suuri katsojakunta ainakin omien seuraajien keskuudesta. 

Tähän liittyy erilaisia toimintatapoja, jotka muuntuvat ja muokkaantuvat jatkuvasti 
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Instagram-käyttäjien toiminnan virran kautta. Esimerkiksi ”teematileillä” eli tiettyyn 

teemaan keskittyneellä käyttäjätilillä hashtageilla saatetaan hakea laajempaa 

näkyvyyttä tuntemattomienkin, aiheesta kiinnostuneiden Instagram-käyttäjien 

joukosta, vaikka hashtagit eivät olekaan haastateltavien mukaan enää muodissa 

nuorten henkilökohtaisilla, omille kavereille ja tutuille suunnatuilla ”naamatileillä”. 

Instagramin vuorokautiseen tai viikoittaiseen syklisyyteen liittyen tytöt puhuvat 

suosituista ”ruuhka-ajoista”, jolloin monet julkaisevat kuvia, ja jolloin omien kuvien 

on vaarana myös hukkua muille ihmisille näkyvän kuvavirran uumeniin tai jopa 

algoritmien toimijuuksien kautta olla näkymättä osalle seuraajista ollenkaan. Ihminen 

voi siis haluta julkaista selfien hyvänä, näkyvyyttä tuovana kellonaikana, mutta tähän 

päätökseen sekoittuu myös esikognitiivista ja jaettua halua toimia nuorten 

toimintatapojen mukaisesti, eli uusliberalistisen kilvoittelevasti tavoitella 

mahdollisimman paljon huomiota, tykkäyksiä ja kommentteja selfielleen. Osassa 

haastateltavissa selfien julkaisemisen hetki oli niin affektiivinen ja jännittävä, että se 

vaikutti tuntuvan kehossa asti. 

 

Naza: Tai emmä tiiä, koska mä en nii paljoo postaa kuvii nii jotenki aina ku mä postaan kuvan 
nii mua jännittää nii paljon et mä tyylii heitän mun puhelimen sit mä juoksen ulos [naurua]. 

Nette: Maisakin tekee tolleen. 

Pia: Muaki vähän jännittää sillee et mitäköhän [ihmiset] täst nyt tulee sanoo et oliks tää nyt 
hyvä kuva vai ei. 

 

Toisaalta, jos affektit ovat jaettuja tunnetiloja, jotka voivat liikkua, tarttua ja muuntua 

ihmisten välillä (Cadman 2009; Colls 2004), en tiedä, kuinka helposti oman selfien 

vastaanoton jännittäminen tarttuu muihin kehoihin. Ehkä hyvän ystävän 

vastajulkaistun, tykkäyksettömän selfien näkeminen Instagramin kuvavirrassa voi 

tartuttaa itseensäkin odottavaisen tunnelman ja muiden arvostelulle alttiina olemisen 

muistot itselleenkin. Juuri tällaisen selfien julkaisemista välittömästi seuranneen 

alttiuden ja haavoittuvaisuuden havaitsivat myös Shin ym. (2017) psykologisesta 

yksilönäkökulmasta, joka saattaisi olla laajennettavissa myös affektiajatteluun. Kuva 

3 havainnollistaa kaikkia näitä selfieiden julkaisemisessa läsnä olevia toimijuuksia. 
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Kuva 3. Selfien julkaiseminen. 

 

4.4 Instagram-selfiet toimijoina ja tapahtumina 
 

Vaikka NRT on jälkihumanistinen teoria, olen tähän asti käsitellyt selfieitä ihmisen 

näkökulmasta ja ihmisen toimintana, johon vaikuttavat lukemattomat ei-inhimilliset 

toimijat. Kuitenkin selfien itsensä toimijuus on toistaiseksi jäänyt vielä hieman 

vähemmälle huomiolle. Yksittäisen selfien näkökulmasta sen matka ja kehkeytyminen 

jatkuu kuvan ottamisen ja julkaisemisen jälkeen Instagramissa samanaikaisesti 

useiden eri puhelinten näytöillä ja kaikkialla, mihin sen vaikutus ulottuu, esimerkiksi 

sen nähneiden ihmisten muistoissa. Selfie suhteutuu aina muihin selfieihin ja muihin 

kuviin, eli siihen liittyy NRT:ssä tärkeää suhteisuutta.  

 

4.4.1 Selfiet osana Instagramin arkista ja addiktoivaa kuvavirtaa 

 

Vaikka Instagramissa olevat selfiet ovat ihmisten itsen artikulaatioita ja tuottavat 

sukupuolten kategorioita rakentavaa estetiikkaa, niiden paljous uusien julkaisujen alle 

hukkuminen vähentävät yksittäisen selfien toimijuuden kestoa ja vaikuttavuutta. 

Toisaalta yksittäistäkin selfietä tarkasteltaessa läsnä on aina enemmän kuin päälle päin 
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näyttää, ja selfie rakentuu suhteisena, aina suhteessa muun muassa toisiin selfieihin ja 

toisiin kuviin. Tästä suhteisuudesta huolimatta selfieitä pidetään usein yksilön 

henkilökohtaisina ja individualistisina kuvina. Tämän näennäisen 

henkilökohtaisuuden ja spektaakkelimaisuuden sijaan selfiet voivat myös olla osa 

arkista, alati muuttuvaa kuvavirtaa ja hallita Instagramin sisältöä, syrjäyttäen 

muunlaisia kuvia nuorten Instagram-verkostoista. Toinen haastatteluporukka ei 

pitänyt selfieitä henkilökohtaisina ja intiimeinä, vaan hyvin tavallisina ja arkisina 

kuvina. Toisaalta sama porukka koki oman selfiensä julkaisemisen kuitenkin hyvin 

affektiivisena ja jännittävänä tapahtumana. 

 

Minä: Onks teist niinku selfiet silleen henkilökohtasempii ku muunlaiset kuvat? 

Meri: Ai niinku miten? 

Nette: Emmänyt tiiä. 

Naza: Selfie on periaattees ää […] 

Sahra: On se aik yleinen ku siin on sun lärvi ja vaa sit se […] 

Meri: […] Nii, et siin ei tarvii tiiätsä mitenkää poseeraa tai mitenkää et se on tyyliin ylläri mitä 
nuoret pistää. 

Minä: Okei, et se on ihan sillee perus? 

Meri: Joo. 

Kaikki: Nii. 

Meri: Sit just jotain, jos joku ottaa sust kuvan nii sit se on vähän erilaisempi. 

Kaikki: Nii. 

Minä: Mut onks se sillee et jännittää vaik laittaa enemmän selfie kuin vaik joku ruokakuva, 
tai emmätiiä joku muu tollanen […] maisema? 

Meri: No [...] ei, jos kattoo silleen nuorten ig:tä [Instagramia]. 

Pia: Nuorten ig:s ei oo yleensä ruokakuvii, se on nykysin, se on vähän sellasta äitibloggausta 
et ”katsokaa mun lasten ruokaa”. 

Meri: Nii, just jotain niinku perus et peilikuva, se on niinku […] 

Sahra: Ja sit niinku joku vessakuva. 

Nette: Vessakuvii, naamakuvii […] 

Naza: Vessakuvat on nii yleisii. 

 

Selfieitä voidaan tarkastella peilimäisenä itsetutkiskeluna (Liubiniene & Keturakis 

2014), jossa korostuu selfieasetelman intiimiys. Kuitenkin tässä 
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haastattelulainauksessa näyttäytyy selfieiden arkinen puoli: erilaiset selfiet ovat 

monille nuorille hyvin arkisia, ja vain yksi palanen jatkuvasta kuvavirrasta, eroja 

moneudessa. NRT:ssä eroja ei käsitetä kategorisina tai varsinkaan dualistisina, vaan 

erot itsessään ovat moninaisuutta tässä alati muuttuvassa maailmassa. Eroa ei siis 

käsitetä erona jostakin, vaan erona sinänsä, erona moneudessa, esimerkiksi 

loputtomana vaihteluna geenipoolissa, jota Elizabeth Grosz (2008) on pohtinut 

kiinnostavasti NRT:n ja jälkihumanistisen, deleuzeläisen erokäsityksen kautta. 

Selfieiden moninaisuuden lisäksi niiden vaihtuvuus Instagramissa on suurta, ja 

yhdessä näillä selfieillä on voima houkutella ihmiset palaamaan Instagramiin yhä 

uudestaan ja uudestaan, monesti useita kertoja päivässä. Selfiet voivat kummitella 

läsnä ihmisen ajatuksissa, ja saada ihmisen menemään katsomaan seurattaviensa 

uusimmat kuvat. Myös ihmisen aiempi toiminta ja sitä hyödyntävät algoritmit ovat 

läsnä puhelimeen yhä uudestaan tarttumisessa, koska kohdennettu sisältö koukuttaa 

ihmisen paremmin. 

 

Sahra: Se on sillee et sä et niinku koulupäivän aikan kiinnostu ketä nyt on mitä laittanu, mut 
sit koulun jälkee sä oot sillee vähän kiinnostunu sillee ”Okei mitäs tääl nyt feedis on” 
[kuvavirrassa].  

 

Selfieillä on siis affektiivista toimijuutta niitä katsoviin ja miettiviin ihmisiin. Tämä 

toimijuus yhdessä muiden aspektien kanssa tekee Instagramista koukuttavan tilan, 

johon halutaan palata. Tämä puolestaan tekee Instagramista hyvän paikan mainoksille, 

institutionalisoituneellekin politiikalle sekä arjen politiikan tietoiselle ja 

tiedostamattomalle mielipidevaikuttamiselle. 

Muiden selfieiden kurkistelun (Eunji Lee 2015) lisäksi myös omat 

Instagram-selfiet saavat subjektin palaamaan Instagramiin. Sosiaalisessa mediassa 

pätevät samat asiat kuin aikana ennen sosiaalista mediaa: ihmiset sosiaalisina eläiminä 

haluavat tuntea olevansa pidettyjä, rakastettuja, ja kuuluvansa joukkoon (Uski & 

Lampinen 2014). Tykkäykset ja kommentit, joita omaan kuvaansa saa, voivat olla 

todella koukuttavia, ja sen tietävät myös Instagramin suunnittelijat (Ponnusamy ym. 

2020). Tykkäyksen tai kommentin saamiseen omaan kuvaansa liittyy vahvaa 

affektiivisuutta. Toisaalta toisen kuvasta tykkääminen tuskin herättää samaa jaettua 
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tunnetilaa ja ilmapiiriä kuin saman tykkäyksen vastaanottaminen, joten tykkäyksissä 

on ehkä enemmän kyse yksilön tunteista kuin liikkuvista affekteista.  

 

4.4.2 Instagram-selfiet sukupuoliroolien tuottajina 

 

Kuten todettu, selfieiden ottaminen on hyvin performatiivinen hetki, jossa monet 

toimijuudet tulevat yhteen. Instagram-selfieissä yhdistyvät kuvan tuottamisen vaihe, 

joka on kuvanottajan performanssi, sekä kuvan yleisö, jonka tehtävänä on kuvan 

vastaanotto sekä tulkinta (Rose 2001). Instagramissa olevat selfiet ovat aktiivisia 

toimijoita, jotka olemassaolollaan tuottavat esimerkiksi sukupuolirooleja ja eri 

sukupuolille hyväksyttävää itseilmaisua. 

 

Helmi: Ja sit tavallaan jos on pelkkä niinku se selfie [lähikuvana], nii sit pojat yleensä ottaa 
[selfien] niinku ehk tavallaan, niinku ei niinku hirveesti tavallaan niinku […] kylhän ne varmaan 
miettii et minkälainen valotus on ja miten se menee, mut ei niinku oo tavallaan niin tarkka 
siit välttämättä, niinku tytöt on yleensä [selfietä ottaessa] just sillee et pitää olla just tietys 
kohas, tietty valotus ja tietty ilme ja tällee et se niinku toimii, et se [tyttöjen selfietyyli] on […] 
sillee ehk niinku vähän tarkempi. 

 

Tyttöyteen liitetään tarkkuus ja huolellisuus omasta itsepresentaatiostaan, kun taas 

pojille sallitaan tai heiltä jopa odotetaan huolettomampaa selfietyyliä. Toisaalta Uskin 

ja Lampisen (2014) mukaan myös huolettoman ja autenttisen oloinen esiintyminen 

sosiaalisessa mediassa voi olla hyvinkin harkitun itsepresentaation ja profiilityön 

tulosta. Tähän sukupuolistereotypiaan osaa ottavien ja sitä tuottavien selfieiden pojat 

saattavat olla kuvanottohetkellä aidon huolettomia, esimerkiksi alunperin Snapchatia 

varten kuvatessaan, mikä oli haastateltaville tytöillekin hyvin arkista ja kuin 

vaistonvaraista, esikognitiivista toimintaa.  

Voi myös olla, että haastateltavien havaitsema selfietyylien 

sukupuolittuneisuus ajaa monia poikia olemaan kuvissaan tahallisen ”huolettomia”. 

Tähän tahallisuuteen ottaa kuitenkin osaa kuvaushetkellä muodostuvan subjektin 

lisäksi NRT:n mukaisesti suhteisuus, kuten sukupuolten rakentuminen suhteessa 

toisiinsa, alati muuttuvassa aika-tilassa (Braidotti 1991; Grosz 2008; Pyyry 2016b). 

Jos subjekti haluaa tai kokee asiaankuuluvaksi, että hänen selfiensä ”ilmentää” 

poikuutta, siihen liittyvät nämä tietyt, senhetkiset poikuuden selfie-performanssit. Jos 
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subjekti haluaa esiintyä selfiessään tyttöyteen liitetyn performatiivisuuden (Butler 

2010; Rose 2001) mukaisesti, tarkoittaa se haastateltavien mukaan tarkkaan harkittua 

ja aseteltua kuvakulmaa ja ilmettä. Haastateltavat puhuvat myös naiskehoille 

tyypillisten muotojen korostamisesta kuvissa oman asennon ja kuvakulman avulla. 

Tällainen oman kehon vääntäminen haluamaansa asentoon on hyvin konkreettinen 

esimerkki Bordon (1993) ja Butlerin (1990, 2010) käsittelemästä foucaultlaisesta 

biovallasta, joka konkreettisesti liikuttaa ja muokkaa kehoja. Tällaisten kuvien 

lisääntyessä Instagramissa sukupuolittuneet paineet kuvata itseään näitä 

vartalonkohtia korostaen lisääntyvät entisestään. Tähän liittyy myös kysynnän ja 

tarjonnan laki, jonka mukaisesti monet julkaisevat selfieitä (Walker 2005). 

Normatiiviset toimintatavat antavat kuitenkin aina mahdollisuuden vastakatseelle 

(hooks 1992) ja vikuroinnille (Vänskä 2006, 2007), jos haluaa tällaista normatiivista 

performatiivisuutta haastaa tai tehdä toisin (Rossi 2011). 

 

4.4.3 Instagram-selfieiden synnyttämä sukupuolittuneen arvostelemisen tarve 

 

Instagram-selfieillä on toimijuutta ja affektiivisuutta vaikuttaa niitä katseleviin nuoriin 

myös provosoivalla tavalla. Instagram-selfiet voivat ulkonäköpaineiden ja itseensä 

vertailun lisäksi aikaansaada myös myötähäpeää, ärsytystä ja paremmuudentunnetta, 

joita haastatteluiden keskusteluissa oli läsnä. Tällaista affektiivista toimijuutta on 

sellaisilla selfieillä, jotka eivät mahdu kulloisenkin eri sukupuolille hyväksytyn 

performatiivisuuden sisäpuolelle. Uskin ja Lampisen (2014) tutkimuksen Facebook-

käyttäjien ryhmähaastatteluissa läsnäollut näennäisen autenttisuuden ja aitouden 

normi vaikuttaa koskevan Instagram-käyttäjiäkin. Tyttö tai nainen, jonka katsotaan 

liiallisesti ja ”epäaidon” rajan ylittävästi muuntelevan selfieissään omaa ulkonäköään 

kulloisiakin kauneusihanteita kohti, on saanut oman sanansa: ”catfish”. Molemmissa 

haastatteluissa tyttöporukat puhuivat catfisheista täysin luontevana osana omaa 

sanavarastoaan. Catfish oli tyttöjen puheessa jo niin vakiintunut lainasana, että sitä 

käytettiin jo suomenkielisenä verbinäkin, ”catfishata”: 

 

Nette: -- Et sen takii niinku Snäppi on se […] 

Meri: […] kamera mist otetaan kuvii yleensä, tai siis kaikki ottaa. Ja sit siel on filttereit et voi 
catfishaa oman naaman. [naurua] 
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Pia: Nii! 

 

Catfish konseptina olettaa ja tarvitsee tälle muokatulle tai meikatulle kuvalleen 

katsojan, sillä sanaan on latautunut ajatus huijarinaisesta ja kuvan (mies)katsojasta, 

joka mahdollisesti erehtyy uskomaan kuvassa näkyvän ulkonäön vastaavan 

todellisuutta. Jos kuvan ottaja ei koskaan julkaise tällaista muokattua selfietään, hän ei 

voi olla catfish, sillä hän ei ”yritä huijata ketään”. Vasta selfien päätyminen muiden 

katseille alttiiksi tekee julkaisijasta catfishin, kun selfie, selfien julkaisija sekä selfien 

katsoja(t) kehkeytyvät yhdessä toisiinsa nähden, selfien ja katsojan tuottaessa näin 

catfish-subjektin. ”Catfish-nainen” ei siis pelkästään luo ottamaansa selfietä, vaan 

myös selfie luo catfishin. Tällaisesta sommitelmasta on NRT:n suhteisuudessa ja 

subjektin kehkeytymisessä erottamattomana osana maisemaansa kyse. 

NRT:tä on arvosteltu sukupuolisokeudesta ja maskuliinisesta 

ihmiskäsityksestä, jonka takia haluan Pyyryn (2016b) ja Collsin (2004, 2012) tavoin 

yhdistää siihen feminististä tieteenfilosofiaa. Vaikka catfishin kehkeytyminen on hyvä 

esimerkki NRT:n sommitelmista, ei termin käyttäminen ole feministisesti 

ongelmatonta. Suomen kieleenkin levinneeseen catfish-termiin liittyvä 

sukupuolittuneisuus on yksi uusi muoto misogyniasta ja yhteiskunnallisesta, 

patriarkaalisesta halusta hallita naisten kehoja (Bordo 1993). Tyttöjen nauraminen 

haastatteluissa catfish-kuville sekä niiden ylenkatsominen kertovat laajempaa 

yhteiskunnallista tarinaa sisäistetystä misogyniasta ja miehisestä katseesta, jonka 

kautta monet tytöt arvostelevat muiden tyttöjen kuvia. Tämä on hyvä esimerkki 

sukupuolittuneesta biovallasta (Bordo 1993), joka materialisoituu tyttöjen ja naisten 

reaktioissa heidän arvostelemiinsa Instagram-selfieihin. Nämä reaktiot ja affektit 

siirtyvät ja monistuvat kehojen välillä, jolloin ne voivat synnyttää muille tilanteessa 

läsnäoleville tytöille esikognitiivisen halun pitäytyä itse julkaisematta itsestään 

tällaisia ”liian epäaitoja” selfieitä. Näiden affektien voima leviää, jolloin muokattujen 

selfieiden synnyttämän tunnelatauksen pysyessä negatiivisena, moni tyttö voi 

tiedostamatta vältellä leimautumasta catfishiksi ja yrittää esikognitiivisen eli 

tiedostamattoman ja affektiivisen profiilityön avulla hallita henkilökuvaansa 

Instagramin normien sekä sukupuolittuneiden normien rajoissa. Tytöillä on kuitenkin 

aina mahdollisuus ja toimijuutta katsoa ”catfish”-selfieitä vastakatseen (hooks 1992) 

avulla, ja ottaa vikuroivia selfieitä juuri haluamallaan tavalla. 
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Catfish-konseptiin liittyen haastateltavat tytöt nauroivat ja olivat 

vahingoniloisia, jos muiden tyttöjen kuvista näki, että niitä oli jälkeenpäin muokattu 

kuvankäsittelyohjelman avulla. Instagram-selfieiden materialisoitumiseen ovat 

voineet vaikuttaa kuvakulma, rajaus, filtterit ja myös kuvankäsittelyohjelmat, kuten 

tyttöjen esiin tuoma PhotoShop. Nuoret voivat tuomita ja ivata toisiaan PhotoShopin 

jäljen näkymisestä Instagram-selfieissä. 

 

Sahra: Sit se on nii hauska ku siel on se seinäki on vinossa aina! [naurua] 

-- 

Pia: Yleensä siin huomaa jos se on photoshopattu, se joka kattoo sitä on sillee ”Aijaa tää on 
photoshopattu” sillee et, sit jotkut nauraa sille et jos se niinku seinä on vinos nii kyl se on 
vähän hauskaa [naurua pidätellen]. 

 

Molemmissa haastatteluissa tyttöporukat nostivat itse esille sen, miten ovat 

huomanneet muiden Instagram-selfieitä muokattaneen niin, että kuvassa ihmisen 

takana olevat suorat linjat ovat hieman vääristyneet esimerkiksi kaareutumalla. Tätä 

voi tapahtua esimerkiksi, jos selfien muokkaaja on yrittänyt muokata itsensä 

laihemmaksi. Molemmissa haastatteluissa tämä spontaanisti esiin noussut ilmiö herätti 

suurta hilpeyttä, joka monilla luultavasti kallistuu vahingonilon suuntaan. 

 

Tiina: Mahtavimpii kuvii Instas on ne jotka näkee et ne on nii muokattu, vaik jotain jos on 
jotain uikkarikuvia, niis ku se altaan reuna menee jotenki näin [kaareutuen], sit sä oot silleen 
[…] [nauraa paljon] 

Kaisa: Tai jos ne ovet tai seinät siel takan on yhtäkkii silleen kiemuralla nii se on vähä […] 

Minä: Muokkaaks moni ihan tollee PhotoShopil? 

Kaikki: Joo! 

Anna: No enemmän ehkä vähän sellaset kuuluisammat. 

Helmi: Ei no mut kattokaa, kattokaas nyt vaikka Maija Meikäläisen uusinta ig-kuvaa, nii siis 
ku täshän näkyy tää on tällanen kokkareinen tää niinku koko laatu täs [arvostelevalla 
äänellä]. 

Tiina: Nii. 

Kaisa: Nii se näyttää muokatult. 

Anna: No silhän on. 

Tiina: Tosi muokattu! 
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Helmi: Nii on. 

 

Tyttöjen selfiet, joita oli yritetty huomaamatta muokata mieluisimmiksi, saivat siis 

aikaan voimakkaita ja arvostelevia reaktioita haastateltavissa tytöissä, jotka vaihtelivat 

nauramisesta ja vahingonilosta porukalla tuomitsemiseen. Selfiet pystyvät siis 

liikuttamaan ja kuohuttamaan kehoja, myös sellaisilla tavoilla, joihin niiden julkaisija 

tuskin on pyrkinyt. Arvostelun tarve kumpuaa selfien herättämänä, mutta kertoo 

laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmapiiristä ja sukupuolirooleista. 

 

4.4.4 Instagram-selfieiden muodostamat sukupuolittuneet ulkonäköpaineet 

 

Haastatteluissa tytöt osoittivat vahingoniloisuutta PhotoShopia huolimattomasti 

käyttäneitä tyttöjä sekä ”catfish”-selfieitä kohtaan. Vahingonilon sijaan tällaiseen 

toimintaan ja performatiivisuuteen voisi suhtautua myös empatialla, sillä ilmiö kertoo 

laajemmin sukupuolittuneista ulkonäköpaineista. Tytöt kuitenkin myös itse tiedostivat 

vaatimuksen luonnonkauneudelle ja paradoksaalisuuden kaikessa siinä esittämisessä, 

että ihminen näyttäisi aina samalta kuin miltä selfieissään näyttää. 

 

Minä: Mut sit jos kaikki niinku panostaa yhtä lailla niihin kuviin nii mitä se haittais jos muut 
tietäis et niihin on panostettu? 

Kaisa: No, koska ei kaikki panosta nii paljoo. 

Anna: No se on tavallaan kaikki niinku tietää et niihin panostetaan mut ei haluu muiden 
tietävän et niihin panostetaan. 

Helmi: Kuin tyhmää! 

Minä: Et se on vähän salainen […] salamyhkänen juttu?  

Anna: Nii. 

Kaisa: Salaseura. [naurua] 

 

Tyttöjen keskinäinen hiljainen tiedostus heidän tasapainottelustaan julkaistakseen 

tarpeeksi kauniita, muttei kuitenkaan catfishin mainetta saavia selfieitä vaikuttaa 

Kaisan sanoin kuin ”salaseuralta”. Vaikka Instagram-selfieiden tuottamat 

sukupuolittuneet ulkonäköpaineet ovat tärkeä asia tutkia, tyttöjä ja nuoria ylipäätään 

ei NRT-tutkimuksessa haluta nähdä dikotomisesti uhreina. Muokattuihin selfieihin ei 
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liity pelkästään Youngin (1980) teoretisoima tyttöjen itsensä objektiksi asettaminen. 

NRT:ssä subjekti ja objekti eivät ensinnäkään ole yksiselitteisiä eivätkä 

riippumattomia, ja muidenkin dualismien rajat nähdään keinotekoisena kartesialaisena 

kahtiajakona, joka ei vastaa todellisuutta (Anderson & Harrison 2010; Pyyry & Aiava 

2020). Subjekti/objekti -dualismin lisäksi esimerkiksi aktiivinen/passiivinen -dualismi 

kyseenalaistetaan, sillä NRT:n ontologiassa todellisuus ei ole koskaan pelkästään 

joko-tai. Myös haastatteluissa tytöt toivat esiin aktiivista toimijuuttaan Instagramissa 

ulkonäköpaineisiin liittyen: 

 

Sahra: Mut se on tosi yleistä Instassa et on vaan silleen tosi kauniit muijat ja kaikil on 
tiimalasikroppa ja tälleen ja nii kyl joillekki tulee silleen et miks mul ei oo tollanen kroppa. 

Naza: Mm. 

Pia: Joo. 

Meri: Nii et mullekin tollanen kroppa. 

Naza: Mul oli sillee aikasemmin ku mä olin sillee 2k16 [vuonna 2016] ku mä oikeesti katoin 
noit [kuvia] et siin oli sillee et meni itsetunto alas ku katto niit sillee et nää [vartalot] on nii 
täydellisen näkösii ja tällee, mut nykyään mä en oikeestaan, yritän välttyy kunnolla siltä ettei 
tule kosk se on niinku […] se ei oo kivaa, ku rupee vertailee. 

Meri: Nii. 

Minä: Joo, ja kylhän tos on vastuuta just vaik influenssereil et millast sellast kuvaa antaa, tai 
just et pitäs miettii. 

Sahra: Ja sit myös on niit jotka sillee vähis vaatteis ottaa kuvaa ja tällee, mut niiski on sillee, 
en tiiä. 

Minä: Joo. Käytättekste sillee joka päivä Instgramii? 

Kaikki: Joo. 

Minä: Nii jos just joka päivä niin vaikee välttyy tollaselt varmaan. 

Nette: Mut sit se on sillee et kyl sä pystyt välttyy jos sä meet sellasiin erilaisiin feedeihin 
[profiileihin] et jollakin on valokuvaus esim, mikä on se yleinen siel jossakin piireis, tai sit sä 
oot niinku […] Tai sit ku sielhän on niit kauppoi nii sä oot siel kauppapuolella, sä voit kyl välttyy 
niiltä mut sun pitää ite ohjaa sut sinne, et sun täytyy tykätä tietyistä, sun täytyy etsii tiettyi 
asioit, esim. hashtagei, nii sit sä rupeet sielt saamaan niitä. 

Sahra: Tai riippuu mitä tilei sä ite seuraat, nii mitä enemmän sä tykkäät sellasist kuvist ja 
tälleen nii ne tulee sun feediin [kuvavirtaan]. 

 

Vaikka Instagram-selfiet voivat aiheuttaa ulkonäköpaineita ja itsensä vertailua muihin, 

tytöt nostavat myös itse esille tällaisia tapoja, miten saada omalla Instagram-

käyttäjällään haluamansalaista sisältöä. Tämä on aktiivista toimintaa ja vastarintaa 
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Stephen Barnardin (2016) ja Bordon (1993) naiseuteen liitettyjä ulkonäköpaineita sekä 

individualistista ja kilpailullista uusliberalistista kulttuuria kohtaan. Vaikka tytöt eivät 

tiedostaisi Instagram-käyttäytymistään poliittiseksi, siitä silti tulee Instagramin 

maisemassa poliittista, sillä siihen liittyy arjen valintoja sekä muutosvoimaisuutta. 

Muissakin tilanteissa, joissa on vaarana vertailla itseään muihin ja kokea 

huonommuutta, esimerkiksi vaateostoksilla ja sovituskopeissa (Colls 2004), naiset 

eivät siis ole vain uhreja, vaan pystyvät samanaikaisesti toimimaan vastarintana. 

Tutkimuksessa naisten suhteesta pukeutumiseen ja muotiin havaittavissa oleva 

jakautuminen voimauttavaan ja performatiiviseen tulkintaan sekä sortavaan ja 

patriarkaaliseen näkökulmaan (Negrin 1999) on läsnä myös perinteisessä 

selfietutkimuksessa. Patriarkaalisuuden kummittelevasta läsnäolosta huolimatta tytöt 

voivat siis myös yrittää hallita Instagram-selfieiden affektiivista toimijuuttaan heitä 

kohtaan. Aktiiviset yritykset hallita omia tunteitaan, tai NRT:lle sopivammin tilan 

tunnelmaa ja affektiivisuutta, ovat kuin tunnetyötä (Hochschild 1983), jota Colls 

(2004) huomauttaa voitavan tehdä myös yksin itsensä kanssa ilman fyysistä 

vuorovaikutustilannetta, eli esimerkiksi (näennäisesti) yksin Instagramia selatessa. 

Kuva 4 hahmottelee yksinkertaistetussa muodossa näitä Instagram-selfieiden 

toimijuuksia, jonka jälkeen pohdin vielä uutta tarkastelutapaa julkaistuihin selfieihin, 

Instagram-selfieitä tapahtumina. 

 

Kuva 4. Julkaistut Instagram-selfiet. 



 

77 
 

4.4.5 Instagram-selfiet tapahtumana 

 

Selfieiden toimijuus kapitalistisina, koukuttavina tuotteina sekä sukupuolen, 

sukupuoliroolien ja sukupuolittuneiden ulkonäköpaineiden tuottajina saa Instagram-

selfiet kuulostamaan ainakin osittain ongelmallisilta. Instagram-selfiet ovat kuitenkin 

myös tapahtumia. Ne ovat alusta muutokselle, tai oikeammin ne ovat muutos 

(Anderson & Harrison 2010). Instagram-selfie on nimittäin uusi avaus ja uusi 

mahdollisuus erilaisten ihmissuhteiden syntymisille, ylläpitämiselle, muuntumiselle 

tai hajoamisille. Nuorten tapa tykätä, kommentoida tai jopa shout outin avulla 

mainostaa muiden selfieitä omassa tarinassaan tulee mahdolliseksi vain, kun uusi 

selfie julkaistaan Instagramiin.  

Samoin nuorten tapa merkitä kavereitaan kuvaansa tulee mahdolliseksi 

vain oman kuvan julkaisemalla. Instagram-selfiestä tulee siis kokoontumispaikka, 

jonne nuoret kokoontuvat kommentoimaan ja pääsemään siten mahdollisesti myös 

merkatuiksi kuvaan. Muut käyttäjät näkevät Instagramissa, ketkä ovat tykänneet 

kuvasta tai kommentoineet kuvaan, sekä kuvaa painamalla, keitä siihen on merkattu. 

Jokainen selfie Instagramiin julkaisemisen jälkeen muodostaa siis oman 

sommitelmansa ja vetää muita Instagram-käyttäjiä puoleensa, tuo heidät yhteen. 

Toisaalta tämä yhteen tuleminen ei silti välttämättä ole kauniin yhdistävä, vaan joissain 

tapauksissa myös arkinen ja rutiininomainen tapahtuma, kun tyttöjen sanojen mukaan 

osa selfieiden kommenteista saattaa olla vain tahallisen kömpelö ”moi”, jotta 

kommentoija pääsisi kuvaan merkatuksi. 

Instagram-selfiellä on siis toimijuutta tuoda ihmisiä yhteen. Instagram-

selfien käsittäminen tapahtumana tarkoittaa huomion kiinnittämistä sen luomien 

uusiin mahdollisuuksiin, horisontteihin ja nyrjähdyksiin (Massumi 2015; Pyyry 

2019b). Tämä nyrjähdys voi olla esimerkiksi, kun uusi tuttavuus ensimmäistä kertaa 

tykkää tietyn käyttäjän selfiestä, ja osoittaa näin jonkinasteista tuttavuutta tähän 

käyttäjään. Selfie tapahtumana mahdollistaa myös kommentoimisen ensi kertaa 

ihmisen kuvaan, jonka kanssa on muuttunut tai toivoisi tulevansa tutummiksi. Selfie 

voi mahdollistaa myös vaihtoehtoisia tulevaisuuksia julkaisijan mahdollisen 

ihastuksen kanssa, jos hän selfien avulla kiinnostuisi tai osoittaisi kiinnostuksensa 

selfien julkaisijaan. Tämä pohdintani tuli esille myös haastattelussa: 
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Minä: Onks teist selfiet enemmän silleen niinku kavereille suunnattu vai sillee […] no vaik 
niinku pojille suunnattu jos on hetero, tai sillee. 

-- 

Nette: Joo elikkä se on varmaan silleen et jos sul on esimerkiks ihastus tai tälleen nii sit sä 
herutat silleen, tai no sillee [kaikki nauravat] laitat hyvän kuvan ja oot sillee et mä toivon et 
tää [ihastus] näkee tän ja sit […] 

Sahra: Mut joskus ne ignooraa. [naurua] 

Nette: nii, mut yleensä se on sillee et haluu vaa näyttää kuinka hyvältä, sillee haluu vaa 
näyttää kuinka hyvält on näyttäny just tänä päivän tai just sinä momenttina. 

Meri: Sitä varten on Snäppi olemas! [vitsaillen, moni nauraa] 

 

Kuten tämäkin haastattelulainaus ehdottaa, monien nuorten elämät ja ihmissuhteet 

ovat erottamattomasti kietoutuneet sosiaaliseen mediaan, joka ei ole pelkkä ei-

digitaalisesta maailmasta eroteltava rinnakkaistodellisuus. Instagram ja sen 

rakentumiseen osallistuva ja molemminpuolisesti läsnä oleva Snapchat luovat 

mahdollisuuksia tapahtumille, jotka voivat muuttaa nuorten arkea ja ihmissuhteita. 

Uusien ideoiden tueksi kuva 5 tarjoaa koko analyysin yksinkertaistetun visualisoinnin 

Instagramin rihmastomaisista, alati muuttuvista tilallisuuksista. 

 

Kuva 5. Tyttöjen Instagram-selfieiden tilallisuudet. 
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5. Avauksia ja ajatuksia tulevasta 
 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut tyttöjen Instagram-selfieitä, niihin liittyviä 

toimijuuksia ja niiden tilallisuuksia NRT-näkökulmasta, lisäten analyysiini myös 

feminististä metodologiaa. Selfiet peilimäisinä omakuvina ja sommitelman 

suhteisuudesta syntyvinä, monia asioita yhteen tuovina itsepresentaatioina ovat hyvin 

mielenkiintoisia tarkasteltavia. Humanistisessa sosiaalisen median tutkimuksessa 

selfiet ajatellaan usein itsepresentaatioina. Tällaiseen performatiiviseen näkökulmaan 

sisältyy NRT:ssäkin painotettu toiminnan korostaminen, mutta muuten näkökulmat 

eroavat toisistaan paljon. NRT:ssä selfieitä ei voida pitää yksilön omana toimintana, 

vaan sommitelmana, joka muodostuu maailman kanssa moninaisissa, 

rihmastomaisissa suhteissa, joihin vaikuttavat ja joissa tulevat yhteen lukemattomat 

muutkin suhteet kuin vain selfienottajan ”oma” visio tavoittelemastaan kuvasta. Selfiet 

eivät kuitenkaan muidenkaan representaatioina pidettyjen asioiden tavoin onnistu 

objektiivisesti kuvastamaan ja edustamaan ottajaansa, vaan selfiet itse ovat aktiivisia 

tekoja, joilla on toimijuutta, ja joiden ottamiseen liittyy muutakin kuin ihmissubjektin 

intentionaalisuus, rationaalisuus tai omaelämäkerrallisuus. 

Kuten tämä NRT-näkökulma itsepresentaatioon ja selfieihin, tämän 

tutkielman tuloksena on syntynyt monia uusia näkökulmia sekä kysymyksiä 

Instagram-selfieiden tilallisuuksiin liittyen. Tutkielmassa olen vastannut 

tutkimuskysymyksiini NRT:n, jälkihumanistisen feminismin ja kahden tyttöporukan 

ryhmähaastattelujen avulla. Tutkimuskysymykseni liittyivät Instagram-selfieihin 

liittyviin affekteihin, toimintatapoihin, tapahtumiin, toimijuuksiin ja tilallisuuksiin. 

Halusin niiden avulla myös selvittää, miten Instagram-selfiet luovat subjekteja sekä 

hyväksyttyä ja tavoiteltua tyttöyttä. 

 Selfien ottaminen on itsessään affektiivinen teko, sillä jokin saa ihmisen 

keksimään haluavansa ottaa itsestään kuvan juuri sillä hetkellä. Tämä jokin voi olla 

nuorille yleinen, alituinen tiedostus Instagramin tulevista horisonteista ja kuvitellusta 

yleisöstä, jonka tulevalle katseelle juuri kyseisessä aika-tilassa otetun selfien tyttö 

haluaisi jakaa. Subjekti ja hänen visionsa kummittelevat selfiessä, mutta sen 

syntymiseen liittyy paljon muutakin, esimerkiksi miehistä katsetta miellyttävän 

luonnonkauneuden tai sen illuusion tavoittelu. Onnistuneimmat selfiet voivat saada 

paljon tykkäyksiä ja kommentteja, jotka tosin voivat olla myös rutiininomaista 
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kehumista tai pyrkimistä päästä itse merkatuksi kyseiseen kuvaan. Suuri määrä 

kommentteja on silti monesti nuorten maailmassa tavoiteltua, sillä vaikuttaa siltä, ettei 

myöskään Instagram ole välttynyt uusliberalistiselta kilpailuasetelmalta, joka 

”yksilöiden” välillä leviää. Ja miksi Instagram olisikaan välttynyt vallitsevalta 

ilmapiiriltä, sillä se on muusta maailmasta erottamaton, kiinteä ja todellinen osa 

varsinkin monien nuorten maailmaa ja arkea. 

 Instagram-selfieihin liittyy affektien lisäksi paljon performatiivisuutta ja 

monia alati muuttuvia toimintatapoja, kuten edellä mainittu kommentoimisen ja 

kuvaan merkitsemiseen liittyvä vastavuoroisuuden politiikka. Instagram-selfieitä 

voidaankin representaatioiden sijaan pitää aktiivisina tekoina, jotka on tuotettu osana 

sommitelmaa. Tähän sommitelmaan liittyviä toimintatapoja ovat esimerkiksi 

omanlaisensa poseeraaminen verrattuna kaverin, eikä itsensä, ottamiin kuviin. 

Poseeraaminen voi siis olla erilaista (näennäisesti) yksin kuin yhdessä otetuissa 

kuvissa. Poseeraaminen voi olla myös sukupuolittunutta, jolloin tytöt saattavat toimia 

kulloinkin muodissa olevan sukupuolittuneen estetiikan ja toimintatapojen mukaisesti, 

esimerkiksi korostamalla takapuoltaan. Tällainen tyttöyden performanssi ei rakennu 

tyhjiössä, vaan tulee olevaksi aika-tilassa ja suhteessa aina muuhun maailmaan, 

esimerkiksi poikuuteen. Huomionarvoista on myös, miten nimenomaan tyttöjen 

selfieitä tunnutaan pitävän turhanpäiväisinä, ja myöskään haastateltavat tytöt eivät 

mielellään ottaneet selfieitä julkisilla paikoilla niin, että monet ihmiset voisivat nähdä 

tämän, vaan mieluummin esimerkiksi bussissa nopeasti alhaalta päin. Näiden selfien 

ottamiseen liittyvien toimintatapojen lisäksi myös selfien julkaisemisen jälkeiseen 

profiilityöhön liittyy monia vallalla olevia toimintatapoja, kuten nuorten 

tämänhetkinen yleinen tapa pitää Instagramissa korkeintaan muutamia kuvia 

kerrallaan poistamalla herkästi vanhempia kuviaan. 

 Instagram-selfieiden toimijuus ei jää pelkästään sukupuolia rakentavien 

performanssien tuottamiseen. Poissa silmistä ollessaankin selfiet kummittelevat läsnä 

ihmisten mielissä, ja houkuttelevat ihmiset palaamaan Instagramiin katsomaan tai 

julkaisemaan lisää selfieitä. Tämä tekee selfieistä Instagramin pääomaa, jolla ihmiset 

saadaan riippuvaisiksi Instagramista, jolloin selfieiden toimijuus ja affektiivisuus 

ikään kuin tuotteistuu. Instagram-selfiet vaikuttavat siis olevan hyvin arkisia, mutta 

silti koukuttavia. Koukuttaviksi ja mielenkiintoisiksi selfiet voi tehdä niiden 

”onnistuneisuuden” lisäksi myös niiden ”epäonnistuneisuus”: huolimattomasti 
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muokatut Instagram-selfiet herättivät ryhmähaastatteluissa voimakkaita reaktioita 

katsojissaan, ja ovat kirvoittaneet suomen kieleenkin vakiintuneen termin ”catfish”. 

Catfish viittaa varsinkin tyttöön tai naiseen, jonka selfieissä hänen ulkonäkönsä 

”epäaitous” on ylittänyt yleisesti hyväksytyn rajan. Instagram-selfiet voivatkin 

aiheuttaa ulkonäköpaineita, mutta aktiivisella toiminnalla Instagramin algoritmien 

kouluttamiseksi tytöt voivat halutessaan muunnella sitä, millaista sisältöä heidän 

Instagram-käyttäjälleen näkyy. Ulkonäköpaineita voi yrittää lievittää ja muuttaa myös 

vastakatseen ja vikuroinnin avulla. 

Myös tutkielmassa käsittelemäni subjektin muodostuminen liittyy 

selfieiden toimijuuteen. Selfietä ottava subjekti kehkeytyy selfien ottamisen 

toiminnassa, jolloin itse asiassa selfie mahdollistaa subjektille tämän subjektiuden 

kyseisessä sommitelmassa. Selfie ja subjekti siis rakentuvat yhdessä ja luovat toinen 

toisensa. Tämä liittyy NRT:n deleuzelaiseen ajatteluun kehkeytyvästä subjektista. 

NRT-näkökulmasta voisi myös vielä tarkemmin pohtia, miten muiden Instagram-

selfieitä katsova subjekti kehkeytyy suhteutuen näihin katselemiinsa kuviin. 

 Joka tapauksessa Instagramin monet tilallisuudet ovat 

ihmismaantieteellisesti todella mielenkiintoisia. Instagram materialisoituu eri tavoin 

eri näyttöpäätteillä ja on jokaiselle käyttäjälleen erilainen. Instagramin tilallisuuksissa 

ovat läsnä niin arki ja juhla, vuodenaikojen syklisyys, uusliberalistinen kilpailullinen 

ja erilaisia numeerisia mittareita painottava affektiivisuus kuin muut sosiaalisen 

median sovellukset. Molemmissa ryhmähaastatteluissa jatkuvasti esiin noussut 

Snapchat sekä puheeksi tullut TikTok kehkeytyvät yhdessä suurena sommitelmana 

toisiltaan lainaten ja toisissaan läsnä kummitellen. Instagramin tilallisuuksiin liittyvät 

myös julkaistut Instagram-selfiet nuorten kokoontumispaikkana, tai jopa 

tapahtumana. Koska Instagram-selfiet tuovat monia Instagram-käyttäjiä yhteen ja 

mahdollistavat uudenlaisia tulevaisuuksia, niitä voidaan käsitellä myös NRT:ssä 

teoretisoituina tapahtumina. Instagram-selfie voi esimerkiksi avata 

keskusteluyhteyden ihmisen kanssa, joka ei vielä toistaiseksi kuulu selfien julkaisijan 

elämään. 

Tulevaisuuden ”selfieiden maantieteen” tutkija voisi keskittyä 

tarkemmin johonkin teemoista, jotka selkeyden vuoksi jaottelin analyysiäni 

helpottaakseni. Instagramin tilallisuudet, selfieiden ottaminen ja julkaiseminen sekä 
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Instagram-selfiet toimijoina ja tapahtumina ovat kaikki hyvin moninaisia ja 

affektiivisia tutkittavia. Yksi mahdollinen polku olisi tarkempi teoretisointi siitä, miten 

profiilityö on itse asiassa yhteiskunnallista ja poliittista eikä henkilökohtaista. Toinen 

kiinnostava suunta on ”catfish”-ajattelu ja sen tarkempi NRT-tarkastelu. 

Tutkimukseen voisi liittää myös konkreettisemmin Instagramin käyttämisen 

tutkimustilanteessa, sillä se toisi tutkimukseen lisää konkretiaa ja asioita, joita tässä 

tutkielmassa ei välttämättä noussut esille. Tärkein neuvoni selfieiden maantieteen 

pariin on kuitenkin avoimuus uudelle. NRT-tutkija näkee maailman olevan joka hetki 

jatkuvassa muutoksessa, ja tämä lakkaamaton, nopeatempoinen muuntuminen pätee 

selfieiden ja sosiaalisten medioiden tilallisuuksiin jopa silloin, jos tutkimuksen 

näkökulmana käytetään jotain perinteisempää onto-epistemologiaa. 
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Liite 1. Haastattelurunko 

HAASTATTELURUNKO 

[toimitettu alkuperäisessä kieliasussaan] 

 

- Paljonks teil on selfieitä Instagramissa? Tai jos ette paljoo tai koskaan julkase niin 

onks teillä silti kameran rullassa jotain selfieitä itestänne? 

- Onks selfiet teistä jotenkin henkilökohtasempii kuvii kuin muunlaiset kuvat? Esim 

miettiikö niissä enemmän tykkäyksii ja kommentteja mitä saa?  

- Tykkäättekste enemmän julkasta selfieitä vai toisen ihmisen teistä ottamii kuvii? 

Miksi? Onko eroa? 

- Kummat on teiän mielestä aidompii tai luonnollisempii kuvii, yksin otetut selfiet vai 

toisen ottamat kuvat? Miksi? 

- Kumpi yleisempää: ottaa selfieitä tarkotuksel Instagramii varten vai olemassaolevista 

selfieistä huomata et tää on kiva tän mä voisin julkasta? 

- Kun otatte selfiee niin ootteko te sillon jollain tavalla tietosii siitä et teiän seuraajat 

ehkä tulee näkee sen kuvan; jo siinä kuvanottotilanteessa tietosii? 

- Millasii tunteita ja tunnelmii teiän mielestä selfien ottamiseen liittyy? 

- Selfiessä ihminen on yhtä aikaa kuvaaja ja kuvan kohde. Tuoko se valtaa tai hallinnan 

tunnetta kun voi ottaa itestä just sellasen kuvan kuin haluu? Vai voiko silti olla 

epävarma vaikka on ite ottanu sen kuvan? 

- Mikä merkitys kuvatekstillä tai hashtageilla teistä on? Onks niillä välii vai vaan sillä 

selfiellä? 

- Pohdittekste tai pohtiiks ihmiset paljon millasen kuvan niiden feedi tai yksittäiset 

kuvat niistä antaa? 

- Minkä takia te luulette et ihmiset ylipäätään haluu julkasta selfieitä? Mihin sillä 

pyritään? 
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- Millä tavalla muiden selfieiden näkeminen ja some vaikuttaa teihin?  

- Onko teiän havaintojen mukaan eri sukupuolilla teistä erilaisii tyylejä tai erilaisii 

syitä ottaa selfieitä? 

- Onks teistä ihmisillä usein erillinen someminä ja normiminä/liveminä? 

- Luulettekste et somessa olevilla selfieillä on nuoriin enemmän positiivinen vai 

negatiivinen vaikutus? 

 

Toisessa ryhmähaastattelussa ensimmäisestä haastattelusta inspiroituneena myös: 

- Poistaako ihmiset niiden selfieitä jälkikäteen? 

- Onko noloo jos joku näkee teiän ottavan selfiee? 

- Millasessa tilassa selfieitä otetaan? 

- Onko sellaset nätit selfiet teistä suunnattu vähänku pojille, tai jos tykkää tytöistä niin 

sit erityisesti tytöille? 

 


