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1. JOHDANTO 

 

”En halua enää peitellä huonoja puoliani, vaan nähdä itseni kauniina kokonaisuutena.” Näin 

kirjoittaa Instagramin @ihastukehoosi-tilillä kuvan kehostaan julkaissut nainen1. Hän paljastaa 

vatsamakkaransa ja raskausarpensa, kuten moni muukin kehopositiivisuus-projektiin 

osallistunut.  Lauseessa näkyy yhtäältä syvälle iskostunut tarve piilotella feminiinisten 

kauneusihanteiden vastaiseksi miellettyä kehoa ja toisaalta pyrkimys katsoa sitä hyväksyvästi 

ja siten rohkaistua esillä olemiseen. 

 

Länsimaista käsitystä naisen ja naistapaisen2 ihannevartalosta tarjoillaan erilaisilla visuaalisen 

kulttuurin areenoilla, kuten elokuvissa, mainonnassa ja tietokonepeleissä. Tänä päivänä 

ihannevartaloa rakennetaan erityisesti sosiaalisessa mediassa, etenkin Instagramissa.  

Sukupuolittuneita kehonormeja on vaikea paeta, sillä ne tulevat meitä vastaan lähes kaikkialla 

ympäristössämme katukuvasta kännyköihin. Naisten ja naistapaisten oletetaan toteuttavan 

naisen roolia olemalla tietynlainen, samoin naisten oletetaan ponnistelevan miehiä enemmän 

ulkonäkönsä suhteen. Muunsukupuolisuudelle esitettyjä vaateita on tarkasteltu toistaiseksi 

vähemmän (Taylor, Zalewska, Gates & Millon 2020).  

 

Katsaus miljardin käyttäjän Instagramin (Statista 2021a) suosituimpiin tileihin auttaa 

hahmottamaan, millaisilla naisilla ja vartaloilla media otetaan haltuun. Maailman kymmenen 

seuratuimman Instagram-tilin joukkoon kuuluvat pop-laulaja Ariana Grande (yli 252 miljoonaa 

seuraajaa), tosi-tv-tähti Kylie Jenner (lähes 250 miljoonaa seuraajaa), näyttelijä-laulaja Selena 

Gomez (yli 245 miljoonaa seuraajaa), tosi-tv-tähti Kim Kardashian West (liki 237 miljoonaa 

seuraajaa), ja laulaja Beyoncé (yli 194 miljoonaa seuraajaa) (Statista 2021b). He kaikki ovat 

rakentaneet itsestään kansainvälisiä brändejä, joita yhdistää ulkoisen olemuksen 

hämmästyttävä samankaltaisuus. Sen aineksia ovat kapea vyötärö, isot (tai ainakin terhakat) 

rinnat, pyöreä peppu, pitkät sääret, karvattomuus (kainalot ja bikiniraja) ja virheetön, ei liian 

 
1 Sitaatti on aineistostani henkilöltä, johon analyysissä viittaan kirjain-numeroyhdistelmällä H8. Ks. 3.5 Eettiset 

ratkaisut. 
2 Tutkielmassa käyttämäni sana naistapainen viittaa rakenteelliseen käsitteeseen naistapaisuus: niihin 

sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin, joita naisiin on liitetty (Veijola & Jokinen 2001). 
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tumma iho. Lisäksi he ovat nuoria tai nuorehkoja ja omaavat (ulkoisesti) terveen kehon. He 

edustavat naisen ihannevartaloa3.  

 

Instagramin kruunaamattomille kuningattarille on tyypillistä oman vartalon esiintuominen. 

Saman tyyppisiä selfieitä jakavat lukuisat muut julkkikset ja eri kokoluokkien somevaikuttajat, 

mutta suurin ryhmä julkaisijoista on niin sanottuja tavallisia ihmisiä, jotka kuvaavat itseään 

omissa arkisissa ympyröissään (Caldeira ym. 2020, 2). Instagramin valta perustuu paitsi 

huimiin käyttäjälukuihin niin myös sen arkipäiväistyneeseen käyttöön. Siellä pidetään yhteyttä 

perheeseen ja sukuun, seurataan, mitä kaverit puuhailevat, tutkaillaan pop-tähtiä ja julkkiksia, 

päivitetään muotikäsityksiä ja niin edelleen. Instagram on osa monien ihmisten jokapäiväistä 

mediakulutusta. Binääriseen sukupuolikäsitykseen perustuva tutkimus (Statista 2022) kertoo 

käyttäjien jakaantuvan melko tasan miehiin (52 prosenttia) ja naisiin (48 prosenttia). 

 

Erityisen mielenkiintoiseksi Instagramin tarkastelun tekee se, että samalla alustalla kuviaan 

jakavat niin supertähdet kuin ylempänä mainitut tavalliset ihmiset. Instagramia selaillessa 

saattaa siis törmätä kansainväliseen megatähteen, Miss Suomeen ja naapuriin. Tilan haltuun 

ottaminen ei toki ole demokraattista, vaan sitä säätelee Instagramin algoritmi, jonka avulla 

julkaisuja priorisoidaan. Algoritmi ei ole avoin eikä muuttumaton, mutta se painottaa suosiota 

ja sitä kautta luonnollistuneita kauneusihanteita – ja tulee samalla toistaneeksi niitä. Suosio 

vaatii aikaa vievää ja kallista investointia meikkeihin, ihonhoitoihin, treenaamiseen ja 

ammattikuvaajiin. Toisaalta suuret seuraajaluvut merkitsevät yleensä kaupallista yhteistyötä ja 

tuloja tai lahjaksi saatuja tuotteita. 

 

Instagramin normatiivisista kauneuskäsityksistä ammentavien kuvien rinnalle on ilmestynyt 

myös toisenlaisia kuvia. Niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa on syntynyt yhden tai 

useamman henkilön (useimmiten naisen tai naistapaisen) Instagram-tilejä tai aihetunnisteita, 

joilla jaetaan kuvia normeista poikkeavista vartaloista (esimerkiksi #alamahdumuottiin, 

@meganjaynecrabbe ja @selfloveliv). Näissä kuvissa (yleensä) naiset tai naistapaiset näyttävät 

sen, mikä ei mahdu ihannevartalon normeihin – ja siis yleensä piilotetaan – esimerkiksi 

selluliitin, vatsamakkarat, raskausarvet tai sairauksien aiheuttamat muutokset kehossa. Usein 

näihin tileihin tai aihetunnisteisiin liittyy kehopositiivisuus tai -aktivismi.  

 

 
3 Naisen ihannevartalolla tarkoitan kulttuurisidonnaista, visuaalisen ja mediakulttuurin ylläpitämää käsitystä 

feminiinisestä vartalosta ja laajemmin sitä, mille naisen tai naistapaisen tulisi näyttää. 
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Kimmoke maisterintutkielmani aiheeseen syntyi, kun tutustuin yhteen tällaisista tileistä.  

Ryhdyin @ihastukehoosi-tilin seuraajaksi, sillä naiskehojen representaatiot ja erityisesti 

perinteistä kauneuskäsitystä haastavat kuvat kiinnostavat minua. @ihastukehoosi-selfieiden 

kohdalla ilahduin monenlaisten vartaloiden esiinmarssista. Kuvissa näkyi lihavuutta, mutta 

myös aknea, vammoja tai viiltelyn jälkiä. Samaan aikaan minua vaivasi se, että osa kuvista 

tuntui jäljittelevän lähes banaalilla tavalla mediakulttuurin sukupuolittavaa naiskuvastoa. 

Halusin tutkia, mistä tässä hankauksessa oli kyse. Jäin pohtimaan, muuttuuko normien 

mukaisten vartaloiden hegemonia, kun nainen tai naistapainen asettuu yhtä aikaa niin itsensä 

kuvaajaksi, katsojaksi kuin katseen kohteeksi. 

 

Tutkielmani tuo mediakriittisen näkökulman Instagramin sukupuolittuneisiin kehonormeihin. 

Kulttuurimme on entistä visuaalisempi, ja suosittujen sosiaalisen median alustojen 

representaatiot ihannevartalosta jatkuvine toistoineen vaikuttavat siihen, millaisena näemme 

maailman ja miten siinä toimimme. Vaikka Instagram alustana on ollut käytössä vasta vuodesta 

2010 alkaen, löytyy jo nyt tutkimustuloksia siitä, että Instagramin laihoilla naisten 

ihannevartaloilla  on haitallinen vaikutus kehonkuvaan (ks. esim. Fardouly ym. 2018).  

Hiljattain The Wall Street Journal sai käsiinsä Instagramin omistajan Facebookin4 omia 

tutkimustuloksia Instagramin vaikutuksista nuorten käyttäjien hyvinvointiin. Tutkimusten 

mukaan yhdellä kolmesta huonosta kehonkuvasta kärsivästä nuoresta tytöstä Instagramin 

käyttö heikentää kuvaa entisestään (Wells ym. 2021). Facebook ei ole halunnut julkaista 

tutkimusten tuloksia. 

 

Erilaiset syömishäiriöt ovat länsimaissa kasvava ongelma. Kehonormien ja kauneusihanteiden 

vaikutuksesta syömishäiriöihin on tuloksia sekä suomalaisista että kansainvälisistä 

terveystutkimuksista. Tutkimukset osoittavat, että sosio-kulttuurisella ympäristöllä (ikätoverit, 

perhe ja media mutta myös sosiaaliset, kulttuuriset ja sukupuolinormit) on merkitystä 

syömishäiriöiden syntyyn (Diedrichs, 2017). Tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä myös 

negatiivisen kehonkuvan, kauneusihanteiden ja sosiaalisen median käytön välillä (ks. esim. 

Aparicio-Martinez ym. 2019). Instagramia ei voi yksin syyttää haitallisista kehonormeista, 

mutta se toimii yhtenä alustana, joka toistaa ja tuottaa normeja. 

 

 
4 Yhtiön nimi on sittemmin muutettu. Uusi nimi on Meta. 
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Vaikka ihannevartaloon liitetään monia muitakin määreitä kuin hoikkuus, on painoon liittyvä 

normitus keskeistä: eräänlainen lähtökohta, jonka ympärille muut vaatimukset rakentuvat. Tänä 

päivänä lihavuuteen liittyvää keskustelua leimaa lääketieteen korostunut asema normittavien 

raja-arvojen määrittäjänä. Medikalisoituneessa maailmassa lihavuus5 määritellään sairaudeksi 

tai, kuten Hannele Harjunen (2007, 210) kirjoittaa, lihavaa ruumista käsitellään usein ikään 

kuin esisairaana ruumiina. Terveydenhuollossa laajasti käytössä olevaa painoindeksiä (Body 

Mass Index eli BMI6) käytetään terveen painon määrittelyyn, vaikka tiedossa on, ettei se 

erottele lihas- ja rasvakudosta tai ota huomioon ikää, eri sukupuolia tai etnisyyksiä (Harjunen 

2020, 223–224). Lihavuuteen voi liittyä terveydellisiä ongelmia, mutta medikalisaatio on myös 

keskeinen sosiaalisen kontrollin väline, jonka avulla voidaan määritellä, millainen vartalo on 

normaali ja sosiaalisesti hyväksyttävä (Harjunen 2018, 115). 

  

Tutkijana tehtäväni on tarkastella @ihastukehoosi-tilillä julkaistuja kuvia ja tekstejä 

mahdollisimman avoimesti tutkimuskysymysten ja tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

sisällä, tietoisena omasta positiostani. Käytän itse Instagramia, mutta en kuulu aineistoni 

arviolta noin 20–40-vuotiaiden naisten tai naistapaisten joukkoon. Olen elänyt nuoruuteni ja 

osan aikuisuuttani ennen digitalisaatiota ja sosiaalisen median alustojen syntyä. Tuntemassani 

maailmassa toki vaikuttivat sukupuolittuneet kehonormit, mutta ne eivät olleet läsnä niin 

läpitunkevasti kuin Instagramin kanssa kasvaneilla. Heille Instagramilla (ja muilla kulloinkin 

suosituilla sosiaalisen median alustoilla) on kokonaisvaltaisempi, usein jokapäiväinen rooli. 

 

Tapoja lukea ja tulkita kuvia on monia. Olen tietoinen siitä, ettei oma katseeni ole neutraali. 

Katseeseeni vaikuttavat niin taustani, arvoni kuin elämänkokemukseni. Haluan kuitenkin 

sitoutua siihen, että tutkimuksen eri vaiheissa tiedostan positioni ja reflektoin sitä.   

 

Tarkoitukseni ei ole määritellä mitään kuvia oikeiksi tai hyviksi. Sen sijaan haluan tuoda esille 

mekanismeja, jotka osallistuvat kehonormien määrittelyyn. Tuon pohdittavaksi kehonormien 

vaikutuksia ja pohdin, onko naisen kehon rajoja mahdollisuus laventaa. Sukupuolittuneet 

kehonormit vaikuttavat kaikkialla visuaalisessa ja mediakulttuurissamme ja ne ovat vahvasti 

kytköksissä sosiaaliseen hyväksyttävyyteen. Tutkimuksellani osallistun feministisen 

 
5 Käytän tutkimuksessani Katariina Kyrölä ja Hannele Harjusen (2007, 306) linjaamaa terminologiaa, jonka 

mukaan yhteiskunnallisessa ja tutkimuksessa ja lihavuusaktivismissa suositellaan sanoja ”lihava” ja ”lihavuus” 

(vrt. ”ylipaino” tai ”liikalihava”), vaikka niiden käyttö ei ole täysin ongelmatonta. Pyrin kuvailuun, en 

arvottamiseen. Samaan tapaan käytän sanoja ”laiha” ja ”hoikka” kuvailevina termeinä. 
6 BMI lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä.  
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mediatutkimuksen teoriakeskusteluihin tuomalla uutta tietoa ja ymmärrystä sosiaalisen median  

ja sukupuolittuneiden kehonormien kytköksistä sekä kehopositiivisuuden liikkumatilasta 

normien haastajana. Minua kiinnostaa, millaisia merkityksiä Instagramin 

kehopositiivisuuskuvat saavat valitussa aineistossa ja mitkä merkitykset kenties puuttuvat 

kokonaan. Toiseksi pohdin, millaisia representaatioita naisista ja naiseudesta aineistoni kuvissa 

ja niihin liittyvissä teksteissä rakennetaan, puretaan tai toistetaan. Lähestyn aineistoani 

diskurssianalyysin kautta, ja tuon esiin kuinka näennäisen harmittomaksi tarkoitetut 

representaatiot tuottavat ja ylläpitävät perinteistä binääriä ja heteronormatiivista mallia.  
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2. KRIITTINEN KATSE KEHONORMATIIVISUUTEEN  

 

Tutkimukseni aineisto heijastelee kehopositiivisuuden monimerkityksisellä kentällä 

pulppuilevaa kiinnostusta naisten ja naistapaisten kehon rajoja kohtaan. Naisen ihannevartaloa 

määrittävien kehonormien ja Instagramin kehopositiivisuuskuvien välisten neuvottelujen 

käsitteellistämisessä hyödynnän teoriakeskusteluja, jotka kietoutuvat sukupuolen, 

representaation ja katseen ympärille. Käsittelen aihetta feministisen mediatutkimuksen 

näkökulmasta: tutkielmani keskiössä ovat sukupuolen ilmentymät ja valtarakenteet mediassa, 

se miten maailma sukupuolittuu niin median tuotannossa, esityksissä kuin vastaanotossakin 

(Mäkelä, Puustinen & Ruoho 2006,7).  Tutkimukseni nojaa Judith Butlerin performatiiviseen 

sukupuolikäsitykseen: sukupuolen tuottamiseen ja normatiivisen käsityksen rakentamiseen tai 

purkamiseen. Teresa de Lauretiksen sukupuoliteknologia-käsitettä käytän elokuvan sijaan 

Instagramiin. Sovellan tutkielmassani myös Laura Mulveyn ja bell hooksin katseen teorioita. 

Lisäksi hyödynnän tutkielmassani viimeaikaista kriittistä ja feminististä mediatutkimusta 

naisten ja naistapaisten Instagramin käytön merkityksistä. Käyn seuraavassa läpi tutkimukseeni 

vaikuttaneita teorioita, määrittelen käyttämiäni käsitteitä ja käyn niiden kanssa keskustelua. 

 

2.1 Sukupuoli 

Sukupuolen moninaisuutta koskeva yhteiskunnallinen keskustelu käy vilkkaana, mutta 

yhteiskunnan rakenteet tukevat edelleen binääristä sukupuolijaottelua. Sama kaksinapaisuus 

näkyy voimakkaasti myös mediakulttuurissamme, esimerkiksi mainonnassa, tietokonepeleissä 

ja sosiaalisessa mediassa. Toki irtiottojakin löytyy, mutta valtavirtaa on nähdä ihmiset joko 

miehinä tai naisina – ja korostaa selkeää eroa.  

 

Kolmannen aallon feminismin keskeisiä kontribuutioita sukupuolen lähestymistapoihin on ollut 

konstruktionismi ja ajatus kulttuurisen jäljittelyn roolista sukupuolen muotoutumisesta. Muun 

muassa Judith Butlerin ja Teresa de Lauretiksen mukaan sukupuoli on pitkälti kielellisten ja 

ruumiillisten toistojen tulosta, performatiivia. Butlerin performatiivisen sukupuolikäsityksen 

mukaan tuotamme sukupuolta eleiden ja kielen kautta ja rakennamme samalla normatiivista 

käsitystä sukupuolesta. Sukupuolessa on hänen mukaansa kyse siis pikemminkin tekemisestä 

kuin olemisesta (Butler 2008). 
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Teresa de Lauretiksen ajattelussa sukupuolia rakennetaan sukupuoliteknologioissa (de Lauretis 

1987, 2). de Lauretisin sukupuoliteknologia yhdistetään yleensä elokuvaan, jota hän on 

käyttänyt esimerkkinä sukupuoliteknologiasta, vaikka hänen mukaansa (emt., 2) teknologiat 

ulottuvat televisiosta institutionaalisiin diskursseihin ja arkiseen elämään. Sukupuolen 

rakentamisessa on kyse niin representaation tuotoksesta kuin itse prosessista (emt., 5). de 

Lauretisille sukupuoliteknologiat rakentavat sukupuolen representaatiota, mutta vaikuttavat 

myös kunkin teknologian kohdeyleisöön (emt., 13). Tänään näihin teknologioihin voidaan 

lukea Instagram ja muut sosiaalisen median kanavat. de Lauretista mukaillen esitän, että 

tutkimukseni kohteena oleva Instagram tuottaa ja toisintaa sukupuolen representaatioita ja 

vaikuttaa siten käyttäjiinsä. Hyväksyttävien representaatioiden toistaminen palkitsee käyttäjät 

paremmalla näkyvyydellä ja suosiolla. Leena-Maija Rossi (2006, 75) on de Lauretiksen 

ajattelua analysoidessaan kirjoittanut luonnollistumisesta: siitä, kuinka mainoskulttuuri (kuten 

muukin mediakulttuuri) tavanomaistaa tietynlaisia sukupuolia ja tietynlaista seksuaalisuutta. 

Jatkuva toisto Instagramissa toimii samalla tavoin: alamme ajatella, että tietynlainen tapa olla 

mies tai nainen edustaa luonnollista, yleisesti hyväksyttyä sukupuoliroolia ja että muunlaiset 

tavat kuuluvat marginaaliin. 

 

Rossi näkee mainonnan yhtenä sukupuolituotannon kenttänä. Rossin mukaan (2006, 62) 

mainonnalla myydään tuotteita, palveluita ja brändejä, mutta se on usein myös 

sukupuolimainontaa. Naisten ja miesten representaatiot ovat nopeasti tunnistettavia. Rossi 

puhuu jalostetuista ihannekuvista. Olen edellä viitannut visuaalisen kulttuurimme eri kenttiin, 

jotka kuitenkin jakavat yhtenäisen kuvaston ja sen myötä yksiulotteisen kuvan naisen 

ihannevartalosta. Sovellan tutkimuksessani Rossin ajatusta Instagramiin ja siellä valokeilassa 

oleviin kuviin naisen ihannevartalosta. Rossi viittaa termillä ”sukupuolitehdas” ajatukseen, 

jonka mukaan mainonnan tekijöiden lisäksi katsojat uurastavat työläisinä ja rakentavat 

sukupuolta (emt., 63). Pohdin tätä Instagramin kontekstissa, jossa kuvien luojien ja käyttäjien 

roolit linkittyvät toisiinsa paljon likeisemmin, kun rooleja vaihdetaan jatkuvasti. 

 

Tutkija Hannele Harjusen mukaan ruumiista7 ja sen ulkomuodosta on tullut merkittävä 

sosiaalisen hyväksyttävyyden tekijä. Kehonormit ovat sukupuolittuneita. Miesten ja naisten 

 
7 Harjunen käyttää suomen kielellä kirjoittavien sukupuolentutkijoiden tavoin sanaa ’ruumis’ viittaamaan myös 

elävään ruumiiseen. Käytän omassa tekstissäni pääsääntöisesti sanaa ’keho’. Keho-sanan käyttäminen tuntuu 

johdonmukaiselta, koska tutkimukseeni liittyvät sellaiset käsitteet kuten kehopositiivisuus, kehonormit ja 

kehonkuva.   
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kehoille asetetaan erilaisia ehtoja, jotka ovat kytköksissä käsityksiimme miehuudesta ja 

naiseudesta (Harjunen 2010, 241). Entistä visuaalisemmassa kulttuurissamme kehonormeja 

rakennetaan kuvien ja kuviin nojaavien medioiden kautta. Instagram muodostui pian syntynsä 

jälkeen nimenomaan vartaloita esittelevien kuvien alustaksi (vrt. Facebook, joka jo nimensä 

mukaisesti perustui ennemminkin kasvokuviin).  

 

Tutkimuksessani keskityn naisiin ja naistapaisiin, mutta olen tietoinen sukupuolen 

moninaisuudesta. En allekirjoita sukupuolen dikotomiaa – päinvastoin. Koen, että peratessani 

yhteiskunnan sukupuolittuneita kehonormeja ja siten yksioikoista kuvaa naiseudesta olen 

osaltani purkamassa hegemonisia rakenteita. Judith Butlerin performatiivisuuteen sisältyy 

myös ajatus siitä, että rakennettua voidaan purkaa ja rakentaa toisin. Leena-Maija Rossi 

muistuttaa kuitenkin, että purkaminen on mahdollista vain, jos ymmärrämme, miten sukupuoli 

on rakennettu (Rossi 2006, 75).  

 

2.2 Representaatio, katse ja vastakatse 

On arvioitu, että Instagramissa jaetaan päivittäin noin 90 miljoonaa kuvaa. Susanna Paasosen 

mukaan mediat ja kuvakulttuuri ovat yhä keskeisempiä arkisen elinympäristömme osia. 

Representaatiot osallistuvat aktiivisesti siihen, kuinka tuon ympäristömme hahmotamme 

(Paasonen 2010, 3).  Representaation käsite – ajatus esittämisestä, edustamisesta ja 

tuottamisesta – on tutkielmassani keskeinen. Valotan representaation merkitystä ottamalla 

esimerkiksi jo aiemmin mainitsemani tosi-tv-tähti Kim Kardashianin, jonka tili on yksi 

Instagramin suosituimpia. Kuva Kardashianista esittää tätä julkkista. Instagramissa 

Kardashianilla on pitkälti yli 200 miljoonaa seuraajaa, joten hänen kuvansa saavat runsaasti 

näkyvyyttä – niitä katsotaan jatkuvasti. Kardashianin kuva edustaa laajempaa kokonaisuutta: 

käsityksiämme naiskauneudesta, ihannevartalosta, menestyksestä. Kuvien jatkuva toisto 

osallistuu näiden normien tuottamiseen. Representaatiot määrittelevät, millaista naisen vartaloa 

on sopivaa ja toivottavaa esittää. Niinpä lukemattomat muut Instagramia käyttävät naiset 

jäljittelevät kehonormeja omissa kuvissaan. Hannele Harjusen (2020, 217) mukaan on 

ymmärrettävää, että naiset pyrkivät mukautumaan ulkonäköpaineisiin ja täyttämään 

ulkonäköön kohdistuvia vaatimuksia, sillä niihin mukautuminen tuo mukanaan sosiaalista 

hyväksyntää ja sosiaalisia etuja. 

 

Representaation käsitteen avulla on mahdollista pohtia esimerkiksi sitä, millä tavoin erilaiset 

mediat esittävät ja tuottavat todellisuutta, kenen näkökulmasta ja millaisin välinein (Seppänen 
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2005, 77). Tutkielmassani analysoitava media on Instagram ja sen mekanismit. Kehonormeja 

tuotetaan representaatioiden kautta ja asemoidaan sukupuolet hierarkkiseen suhteeseen 

(Nikunen 1996, 7). Niiden ulkopuolelle rajautuvat ei-toivotut, normin vastaiset vartalot. Anu 

Hämäläinen tiivistää kehonormien kaiken kattavan merkityksen omaan kokemukseensa 

viitaten: ” […] tajusin, että ruumis ja ruumiin kuva aina nivoutuvat kaikkeen, työelämän tasa-

arvosta henkilökohtaiseen mielenterveyteen asti” (Harjunen, Hämäläinen & Kyrölä 2007, 278). 

 

Ammennan tutkielmassani Leena-Maija Rossin ajattelusta representaatioiden ja todellisuuden 

suhteesta (Rossi 2010, 267). Instagramin kuvien valta on helppo sivuuttaa kutsumalla niitä 

”vain” kuviksi ja antamalla ymmärtää, että niiden ulkopuolella on toinen todellisuus. 

Representaatiot rakentavat kuitenkin todellisuuttamme ja toistoineen vahvistavat niiden 

merkityksiä. Kuvien vaikutus käyttäjien, erityisesti naisten ja naistapaisten, toimintaan 

esimerkiksi laihduttamisen, treenaamisen ja kauneusleikkausten muodossa kertoo siitä, kuinka 

representaatiot ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme.   

 

Sovellan tutkielmassani myös katseen teorioita. Feministisessä mediatutkimuksessa katseen 

käsite on säilyttänyt asemansa (Hynnä 2019, 181–182). Katse määritellään prosessiksi, jossa 

vastaanottaja imee – tai ei ime – median tarjoamia malleja osaksi minäkuvaansa. 1970-luvulla 

brittiläinen elokuvatutkija Laura Mulvey analysoi katsomisen mielihyvää Hollywoodin 

ikonisissa elokuvissa psykoanalyyttisen teorian pohjalta. Hänen mukaansa mielihyvää 

määritteli patriarkaattisen yhteiskunnan sukupuoliero. Mulveyn (1975, 62) mielestä naisroolit 

olivat passiivisia miesroolien, ohjaajien ja mieskatsojien katseen kohteita. Tätä katsetta hän 

kutsui termillä miehinen katse (the male gaze). Janne Seppäsen (2005, 56) mukaan Mulveyn 

keskeinen ajatus on, että perinteinen Hollywood-elokuva asemoi katsojan viime kädessä aina 

miehen asemaan. 

 

Mulveyn tulkintaa on myöhemmin kritisoitu muun muassa yksioikoisena, valkoisuutta ja 

heteronormatiivisuutta toisintavana. Miehisen katseen käsite on rajoitteistaan huolimatta 

käyttökelpoinen työkalu, kun pohditaan Instagramin (tai muiden sosiaalisen median alustojen) 

naiskuvaa. Palaan tähän luvussa 4. Pohdin samassa yhteydessä myös sitä, miksi miehinen katse 

ei rajoitu vaan mieskatsojiin, vaan sen näkökulmaa toistavat myös naiset. Tämä tuli esille Linda 

McKien ja Marjut Jyrkisen (2017, 103) naisjohtajia koskevassa tutkimuksessa, jossa 

ulkonäkökritiikkiä esittivät myös naispuoliset kollegat. Termi ”kriittinen katse” kuvaakin 
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paremmin sitä, että kyseessä ei ole välttämättä katsojan sukupuolesta, vaan sukupuolittavasta 

katseesta.  

 

Representaation käsitettä määritellessäni kirjoitin myös mahdollisuudesta purkaa 

representaatioita ja rakentaa uusia. Kuvien analyysissä tähän liittyy likeisesti toisin katsominen. 

Voiko miehisen tai normatiivisen katseen sijaan kuvia katsoa jostain toisesta näkökulmasta? 

Musta amerikkalainen feministi-aktivisti ja tutkija bell hooks loi parikymmentä vuotta Mulveyn 

jälkeen vastakatseen käsitteen (the oppositional gaze) purkaakseen valkoisen 

elokuvatutkimuksen ylivaltaa. hooksin (1992, 116) mukaan mustien rooli valkoisen 

elokuvateollisuuden tuotteissa oli marginaalinen ja rasismin värittämä. Ajatus vastakatseesta – 

toisin katsomisesta – oli voimaannuttava ja synnytti muun muassa mustien independent-

elokuvan. hooksille vastakarvaan katsominen mahdollistaa mustille taiteesta nauttimisen. 

Sovellan hooksin vastakatsetta analysoidessani aineistoni kuvia.  

 

2.3 Kehopositiivisuus  

Läpi tutkielmani kulkevan kehopositiivisuuden käsitteen juuret ovat 1960-luvun 

yhdysvaltalaisessa lihavuusaktivismissa ja erityisesti mustien feministien kampanjoinnissa. 

1960-luvulla lihavien kohtelu nähtiin ihmisoikeuskysymyksenä, ja lihaville kehoille vaadittiin 

kunnioitusta siinä missä niin kutsutuille normaalipainoisille tai laihoille. Kehopositiivisuus-

sanaa ei tuolloin vielä käytetty; itse asiassa termi on yleistynyt vasta viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Kehopositiivisuus ei ole yhteiskunnallinen liike, vaan sanaa käytetään 

lähinnä viittaamaan kaikenlaisten kehojen hyväksymiseen. Tänä päivänä kehopositiivisuus 

voidaan käsittää hyvinkin eri tavoin, mikä on johtanut kiistoihin kehopositiivisuuden 

merkityksestä. Hyvinvointia, terveyttä ja itsestään huolehtimista painottavassa 

kulttuurissamme kehopositiivisuutta on arvosteltu epäterveiden elämäntapojen 

normalisoinnista, ja sosiaalisessa mediassa ja verkon keskustelupalstoilla puhutaan jopa ”läskin 

ihannoimisesta”.  Toisaalta kehopositiivisuuden on arvioitu myös vesittyneen, kun hoikat naiset 

ovat ryhtyneet kuvissaan esittelemään (olemattomia) vatsamakkaroitaan. Joka tapauksessa 

teema puhututtaa: aihetunnisteella #kehopositiivisuus löytyy liki 21 000 ja tunnisteella 

#bodypositivity puolestaan yli 9 miljoonaa julkaisua (haettu 13.10.2021).  

 

Kiistelty on myös siitä, onko kehopositiivisuudessa kysymys itsensä hyväksymisestä (tai 

rakastamisesta) vai aktivismista, jonka tarkoituksena on muuttaa yhteiskunnan rakenteita. 

Kriitikoiden mukaan kehopositiivisuuden vaatimus nähdä kaikki kehot kauniina pitää 
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todellisuudessa yllä ikiaikaista narratiivia naisten arvioimisesta kauneuden mittapuulla. Naisten 

on tavoiteltava kauneutta. Ja se puolestaan vaatii usein apukeinoja, joita naisille kaupataan. 

Raisa Omaheimo ja Saara Särmä (2017) näkevät kehopositiivisuudessa myös ongelmia. Heidän 

mukaansa kehopositiivisuudesta ja itsensä rakastamisesta tulee helposti yksi suorite lisää jo 

valmiiksi suorituskeskeisessä yhteiskunnassa. Kehopositiivisuus vastuuttaa yksilöt ja sivuuttaa 

rakenteet. Särmä ja Omaheimo (2017) kiinnittävät huomiota myös kehopositiivisuuden 

viherpesu-tyyppiseen käyttöön esimerkiksi mainonnassa. Yritys saattaa kampanjoida 

kehopositiivisuuden ja inklusiivisuuden puolesta, mutta kuvissa näkyvät kehot paljastavat ehkä 

muutaman liikakilon, kun todellisuudessa normien ulkopuolelle jäävät kehot ovat kaukana 

näistä. 

 

2.4 Instagram kehonormatiivisuuden areenana  

Hyödynnän tutkielmassani myös viimeaikaista tutkimusta (nuorten) naisten Instagramin 

käytöstä, erityisesti selfieistä ja oman itsen esittelystä (self-representation). Samalla kun 

Instagramin käyttö on lisääntynyt, on myös sen tutkimus lisääntynyt. Tutkimuksissa on 

analysoitu muun muassa Instagramia yhtenä visuaalisen kulttuurin alustana ja mediakulttuurin 

jatkumona. Tama Leaver, Tim Highfield ja Crystal Abidin (2020, 7) argumentoivat, että 

Instagramissa yhdistyvät toisaalta ajatus kuvasta totuuden ja todellisuuden peilinä, mutta myös 

selfie esittämisenä ja oman itsen brändäämisenä. Heidän mukaansa Instagramissa kietoutuvat 

toisiinsa monenlaiset sosiaaliset käytännöt ja normit ja valtasuhteet. Käsitys selfieiden 

ottamisen ruumiillisuudesta (Hynnä 2019, 185) on keskeinen tutkimukseni kannalta. Niitä 

ottamalla kuvaaja pyrkii haastamaan paitsi ulkoa tulevia kauneusihanteita myös omia 

pinttyneitä näkemyksiään ulkomuodostaan (emt., 185). 

 

Osa tutkijoista näkee Instagramissa mahdollisuuksia laventaa kuvaa naisena olemisesta 

ohittamalla perinteisen median portinvartijat. Esittelemällä naisia, joiden ulkonäkö ja 

kiinnostuksen kohteet ei mediaa normaalisti kiinnosta, Instagram voi haastaa hegemonisia 

representaatioita (Caldeira ym. 2020, 10). Caldeira kollegoineen pitää ongelmana sitä, että useat 

tutkimukset näkevät naisten omakuvat Instagramissa joko voimaannuttavina tai tylsän arkisina 

(emt., 1). Heidän mukaansa nämä kaksi ääripäinä pidettyä selitystä eivät ole erotettavissa. 

Käsitys siitä, kuka on kuvaamisen arvoinen, laajenee, kun niin sanotut tavalliset Instagramia 

käyttävät naiset jakavat kuvia itsestään. Näin he tulevat tehneeksi arkipäivän politiikkaa. Nancy 

Whittier puolestaan nimittää tätä näkyvyyden politiikaksi. Marginalisoitujen identiteettien 
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tekeminen näkyväksi muuttaa asenteita vähitellen niin, että aiemmin näkymättömistä tulee 

tuttuja ja jokapäiväisiä (Whittier 2017, 376–377). 

 

Sofia Caldeiran (2021, 6) mukaan selfie ei yksin ole Instagramin käytön mullistavin piirre. 

Huomionarvoista on aktiivinen toimijuus: se että henkilö voi itse kuratoida, miten hän haluaa 

representoida itseään, mitä jakaa ja toisaalta myös mitä jättää pois. @ihastukehoosi-projekti 

alleviivaa juuri toimijuuden ottamista omiin käsiin. Kuvattava on myös kuvaaja, joka päättää, 

millainen kuvasta tulee. Selfieiden kiinnostavuus tutkimuskohteena liittyy nimenomaan siihen, 

että selfieiden ottaminen on omaehtoista, aktiivista toimintaa (Hynnä 2019, 185). 

 

Myös kehopositiivisuuden monia ilmentymiä Instagramissa on tutkittu. Alexandra Sastre 

(2014, 931) näkee kehopositiivisuuden nykyisellään pikemminkin heijastelevan kehojen 

yhdenmukaisuutta kuin haastavan normeja. Myös Sastre on pohtinut luvussa 3.3 tarkemmin 

käsittelemääni Doven kampanjaa ja puhuu digitaalisen maailman ”ruumiin kurista”. Hän näkee 

kehojen luokittelussa jopa yhteyksiä historian saatossa lääketieteen ja oikeuslaitoksen piirissä 

käytettyihin kuviin, joissa on kuvattu vartaloita luokittelumielessä: taksonomiaan, jolla 

rakennettiin normaalin ja terveen ruumiin normia (emt., 933). Kaikessa luokittelussa on 

tietenkin kyse vallankäytöstä. Myös aineistoni kehopositiivisuuskuvat voi nähdä osana tällaista 

luokittelua. Yhtäläisyys on erityisen silmiinpistävä, kun henkilö on julkaissut useamman kuin 

yhden kuvan ja esitellyt kehoaan eri suunnista katsottuna. Katariina Kyrölän (2006, 109) 

mukaan feministisessä tutkimuksessa keskusteluja kauneusihanteista yhdistää se, että ruumiin 

normittamista ja ulkonäköihanteita pidetään vahvoina yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 

vallankäytön välineinä. Julkisuudessa puhutaan hyvin vähän Instagramin keinotekoisuudesta: 

siitä kuinka kuvia käsittelemällä päästään lähemmäksi ulkonäköihanteita. Lukuisat 

maksuttomat kuvanmuokkaussovellukset ovat tehneet kuvien käsittelystä arkista puuhaa. Silti 

moni käyttäjä kokee Instagramin maailman ”rehellisemmäksi” kuin se onkaan. Tämä on 

omiaan lisäämään ponnisteluja oman ulkonäön muokkaamiseksi. 

 

Alexandra Sastren (2014, 939) mukaan kehopositiivisuudesta nykymuodossaan ei ole 

vastustamaan kehonormeja tai esittämään niille radikaalia vaihtoehtoa ja hän pohtiikin, onko 

sellaiseen edes mahdollisuuksia. Vastassa on pitkät juuret omaava käsitys naisen 

ihannevartalosta, saman kuvaston toistaminen eri medioissa ja kriittinen katse. Janne Seppäsen 

(2005, 13) mukaan koko visuaalinen kulttuuri on suurimmaksi osaksi liiketoimintaa – sen 
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avulla myydään jotain. Ideaalin tavoittelu myy hoikentavia alusasuja, kosmeettista kirurgiaa, 

dieettituotteita, personal trainerin palveluita.  

 

Sosiaalinen media on muuttanut julkisen ja yksityisen rajoja ennen näkemättömällä tavalla. 

Mielestäni Instagramin vaikutus kehonkuvaan syntyy paitsi sen suosiosta myös siitä, että 

Instagramissa niin sanotut tavalliset käyttäjät ovat kuvineen samalla alustalla ihannevartaloiden 

kanssa, osana kehonormitettua yhteiskuntaa. Vertailu on tästä vääjäämätön tulos. Ennen 

ylivisualisoitunutta aikaa elokuvien, naistenlehtien ja mallinukkien valtapiiri ja vaikutus oli 

rajattu; ne eivät olleet samalla lailla läsnä kuin Instagram. Nyt olemme osana alustaa, 

kommunikoimassa samalla kentällä – sukupuolittavan katseen alla.  
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AINEISTO JA MENETELMÄ 

Pohdin tutkimuksessani sukupuolittuneiden kehonormien ja normien vastaisten kuvien 

kytköksiä Instagramissa. Aineistoni muodostui @ihastukehoosi-tilillä kesällä 2020 viikon 

aikana julkaistuista selfieistä ja niihin liittyvistä teksteistä. Pohdin diskurssianalyysin keinoin, 

millaisia merkityksiä kehopositiivisuuskuvat saivat valitussa aineistossa ja mitkä merkitykset 

niistä puuttuivat kenties kokonaan. Tarkastelen myös millaisia representaatioita naisista ja 

naistapaisista aineistoni kuvissa ja niihin liittyvissä teksteissä rakennettiin, purettiin tai 

toistettiin. Hyödynnän analyysissäni teoriakeskusteluja, jotka kietoutuvat sukupuolen, 

representaation ja katseen ympärille sekä viimeaikaista Instagram-tutkimusta. Tutkimukseni 

sijoittuu feministisen mediatutkimuksen, erityisesti sosiaalisen median kriittisen tutkimuksen 

ja kehollisuuden alaan ja se tekee näkyväksi sukupuolen ilmentymiä ja valtarakenteita 

Instagramissa. 

 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Pyrin tutkielmassani vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaisia merkityksiä Instagramin kehopositiivisuuskuvat saavat valitussa aineistossa ja 

mitkä merkitykset kenties puuttuvat kokonaan? 

2. Millaisia representaatioita naisesta aineistoni kuvissa ja niihin liittyvissä teksteissä 

rakennetaan, puretaan tai toistetaan?  

Aineistolle tekemäni kysymykset operoivat sukupuolen, representaation ja 

katseen/vastakatseen käsitteillä. 

 

3.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimukseni ensisijainen aineisto koostuu Instagramin @ihastukehoosi-tilillä 1.–7.6.2020 

julkaistuista kuvista. Kyseessä on ensimmäinen viikko, jolloin osallistujat jakoivat tilillä 

kuviaan. @ihastukehoosi-tili sai alkunsa tilin perustajan ja ylläpitäjän Krista Kohosen omista 

kuvista, jotka hän jakoi Instagramissa valtakunnallisena Älä laihduta -päivänä. Kohonen sai 

kuvistaan paljon positiivista palautetta, ja kommentoijien mukaan erilaisten kehojen pitäisi 

näkyä sosiaalisessa mediassa enemmän. Osa toivoi voivansa kuvata oman itsensä saman 

tyyppisessä hengessä ja sitä kautta oppivansa suhtautumaan kehoonsa myönteisemmin. 

Kohonen perusti projektitilin Instagramiin keväällä 2020 ja haki vapaaehtoisia osallistumaan 

verkkovalmennukseen, jossa osallistujia rohkaistiin positiivisempaan suhtautumiseen omaa 

kehoaan kohtaan sekä ottamaan itsestään haluamansa laisia kuvia jaettavaksi @ihastukehoosi-
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tilin kautta. Osallistujilla oli mahdollisuus esiintyä julkaisuissa halutessaan anonyymisti ja/tai 

ilman tunnistettavia kasvoja. 

 

@ihastukehoosi-tilin ideana on antaa kuvattaville itselleen valta määritellä, miten ja millaisina 

he kuvissa esiintyvät. Heillä on siis kaksoisrooli: he ovat sekä kameran edessä että sen takana. 

Kuva on voitu ottaa niin, että kamerana toimiva kännykkä näkyy kuvassa peilin kautta tai 

kuvattava on käyttänyt ajastinta. Teknisesti kuvan on voinut ottaa (= kameran laukaisinta 

painaa) joku muu, kuten joissain aineistoni kuvissa on luultavasti tapahtunut. Keskeistä on 

kuitenkin se, että kuva on kuvattavan oma näkemys itsestään. Kyseessä on selfie, oman itsen 

representaatio. Selfien määritelmä on viime vuosina laajentunut siten että sana viittaa yksilön 

omakuvaan, olipa kuvan ottaja kuvattava itse tai joku muu (Leaver ym. 2020, 67). Aineistoni 

kuvat liittyvät siten yhteen sosiaalisen median keskeiseen erityispiirteeseen, selfie-kulttuuriin, 

jossa kuvia itsestä jaetaan tavalla, jolle ei tässä laajuudessa ennen sosiaalisen median syntyä 

löydy vastinetta.  

 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan selfieiden jakamisen silmiinpistävä piirre muihin medioihin 

ja visuaaliseen kulttuuriin verrattuna onkin se, että ollaan samalla alustalla. Kuva omasta 

vartalosta vertautuu Instagramissa lukemattomien muiden jakamiin kehokuviin ja erityisesti 

Instagramin suosimiin, sukupuolittuneisiin normatiivisiin kuviin.  

 

Kohosen tilin esittelyn yhteydessä käyttämistä aihetunnisteista #kehopositiivisuus, #kehot, 

#vartalo, #rakkaus, #hyväksyntä, #arvostus ja #ulkonäköpaineet piirtyy kuva sosiaalisen 

median maailmasta ja siitä millaisen vaihtoehdon @ihastukehoosi-tili tarjoaa. Instagramin 

kehokuvien valtavirta esittelee kehoja, joihin harva voi samaistua ja jotka normatiivisuudellaan 

aiheuttavat monille ulkonäköpaineita. @ihastukehoosi-tilin tarkoituksena on tuoda esille 

erilaisia kehoja ilman arvottamista, hyväksyvän katseen saattelemina. @ihastukehoosi-nimi 

viittaa myös muutoksen mahdollisuuteen tai jopa vaatimukseen rakastaa omaa kehoaan, kuten 

kehopositiivisuuden kriitikot Omaheimo ja Särmä (2017) asian määrittelivät.  

 

Olen rajannut aineiston projektin ensimmäisen viikon aikana julkaistuihin kuviin, jolloin ne 

nähdäkseni edustavat enemmän kuvattujen omia ajatuksia toiveasuista ja -poseerauksista kuin 

postausmäärän kasvaessa. Myöhemmistä kuvista on vaikeampi arvioida, kuinka paljon tilillä 

aiemmin julkaistut kuvat ovat vaikuttaneet niihin. Analysoimallani aikavälillä julkaistiin 

yhteensä 54 kuvaa 38 naisesta (kussakin julkaisussa oli 1–3 kuvaa). Kuvien lukumäärään ei ole 
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laskettu tilin ylläpitäjän omia kuvia tai ylläpitoon liittyviä ohjeita. Kuviin liittyy niissä 

esiintyvien henkilöiden itse kirjoittama teksti8. (Tarkasteluajankohtana tilillä ei julkaistu 

miesten tai miestapaisten kuvia eikä teksteistä käynyt ilmi, että joku osallistujista olisi 

muunsukupuolinen.) Määrällisesti otos on melko laaja maisterintutkielmaan, mutta olen 

pyrkinyt sillä varmistamaan, että kuvien kirjo on mahdollisimman kattava. 

 

3.3 Tutkimusmenetelmä 

Maisterintutkielmani sijoittuu laadullisen tutkimuksen piiriin. Määrällinen tarkastelu ei avaisi 

kuvien ja tekstien yhteyksiä kehonormatiivisuuteen, vaikka toki numeerisia tuloksia niistä voi 

saada. Tutkimusmenetelmänäni käytän diskurssianalyysiä. Pohdin muidenkin menetelmien 

käyttökelpoisuutta, mutta päädyin diskurssianalyysiin, sillä se tarjoaa antoisan 

tarkastelunäkökulman operoida luvussa 2 esittelemieni sukupuolen, representaation ja vallan 

käsitteillä. Diskurssilla tarkoitetaan yksittäistä kuvaa tai tekstiä laajempaa käsitteellistä 

kategoriaa, tietynlaiseen sosiaaliseen toimintaan liittyvää yhtenäistä kielenkäyttöä. Diskurssit 

ovat eräänlaisia merkitysryppäitä, jotka Pertti Alasuutarin mukaan (2012, 56) tuottavat ja 

uusintavat sosiaalista todellisuutta ja ovat samalla sen osa. 

 

Diskurssintutkimuksessa on keskeistä, että merkityksiä tuotetaan eri tavoin eri tilanteissa 

(Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 13). Diskurssi voidaan tulkita eri tavoin riippuen siitä 

kontekstissa, jossa se esiintyy. Kuva esimerkiksi aknen aiheuttamien arpien kirjavoittamasta 

ihosta saa erilaisen merkityksen lääketieteellisessä julkaisussa ja Instagramin 

kehopositiivisuustilillä. Lääketieteellisessä diskurssissa aknea pohditaan ihosairautena, jolla on 

erilaisia esiintymismuotoja ja johon lääkäri pyrkii etsimään potilaalleen sopivan hoidon ja 

lääkityksen. Akne on ilmiö, johon asiantuntija suhtautuu neutraalisti, osana muiden sairauksien 

kirjoa. Instagramin ulkonäköpainotteisessa diskurssissa akneiho näyttäytyy kauneusnormista 

poikkeavana ja siten anomaliana, joka tulisi peittää tai piilottaa. Aknesta kärsivä oppii, ettei 

kuulu sosiaalisen median kuvastoon. Diskurssien takana onkin usein kirjoittamattomia sääntöjä 

siitä, mitä, miten ja kuka voi sanoa (tai tässä tapauksessa esiintyä kehokuvalla). Kysymys ei ole 

merkitysten totuudellisuudesta, vaan pikemminkin niiden painoarvosta: mikä versio saa vallan, 

mitkä jäävät marginaaliin tai puuttuvat kokonaan (emt., 13). Keskeistä on se, mitä diskurssi 

kertoo yhteiskunnastamme ja kulttuuristamme. 

 

 
8 Julkaisuihin liittyvät kommentit rajautuvat aineistoni ulkopuolelle. 
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Diskurssit muodostavat hierarkkisen järjestelmän, jossa ne saavat erilaisia arvoja ja arvostuksia 

(Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 58). Diskurssien hierarkkisuus kertoo vallasta. 

Tutkimuksessani tämä näkyy niin, että Instagramin kontekstissa osa diskursseista on 

hyväksyttävämpiä. Se värittää kuvaa siitä, millainen naisen tulisi olla. Diskurssit voivat 

kilpailla keskenään tai olla ristiriidassa. Kirjoitin aiempana, että yksi syy kiinnostukseeni 

@ihastukehoosi-tiliä kohtaan kumpusi joissakin kuvissa näkemästäni hankauksesta. Etsin 

diskurssianalyysin avulla selityksiä myös tähän ristiriitaan.   

 

Vaikka diskurssi ymmärretään helposti kirjoitetuksi tai puhutuksi kieleksi, voi diskurssi 

Pietikäisen ja Mäntysen (2009, 25) mukaan koostua esimerkiksi kuva-aineistosta. 

Diskurssianalyysi voi kohdistua yhtä lailla puhuttuun kuin kirjoitettuun kieleen tai sen aineisto 

voi olla näiden kielellisten modaliteettien ohessa tavalla tai toisella visuaalinen (Pälli & 

Lillqvist 2020, 376). Diskurssianalyysi sopii siten tutkimukseeni, jonka aineisto koostuu sekä 

teksteistä että kuvista. 

 

Entä mikä on diskurssin ja representaation suhde? Samalla kun diskurssin avulla organisoidaan 

merkityksiä tietyllä tapaa, rakentuu myös tietty kuva – representaatio – puheena olevasta 

aiheesta, siihen liittyvistä toimijoista ja heidän välisistä suhteistaan sekä identiteeteistä 

(Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 55). Hyvä esimerkki tästä on aiempana mainitusta Raisa 

Omaheimon ja Saara Särmän (2017) läskiaktivismi-tekstistä, jossa viitattiin kansainvälisen, 

monialaisen Unilever-yrityksen 21-tuotteiden Real Beauty -kampanjaan. Siinä Dove-

mainoksiin tuotiin malleja, joilla oli ihannevartalon omaaviin malleihin verrattuna muutama 

lisäkilo. Tällaisella diskurssilla Dove pyrki luomaan kuvaa Unilever-yrityksen 

inklusiivisuudesta, vaikka todellisuudessa naisten vartaloiden kirjo jäi esittämättä. 

 

3.4 Tutkimuksen kulku 

Analyysini fokus on merkityksissä: millaisia merkityksiä tutkittava ilmiö saa valitussa 

aineistossa, mitkä merkitykset kenties puuttuvat kokonaan (Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 

167). Analyysiä varten siirsin aluksi aineistoni kuvat ja niihin liittyvät tekstit omaan erilliseen 

dokumenttiin. Dokumentissa kukin julkaisu muodosti oman alakokonaisuutensa, johon liitin 

sitä koskevat huomioni. Kävin julkaisut läpi aikajärjestyksessä. Aloitin aina kuvasta, jota 

tarkastelin ensin ilman tekstiä. Koska Instagram on nimenomaan kuvienjulkaisualusta, halusin 

antaa kuville ensisijaisen roolin. Siirryin sen jälkeen tekstin analyysiin ja etenin näin 

tarkastelujakson uusimpaan julkaisuun. Kävin julkaisut läpi useaan kertaan, mutta pidin niiden 
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välissä päivän/useamman päivän mittaisia taukoja, joilla pyrin varmistamaan valppaan ja 

tuoreen tavan tehdä mahdollisia uusia havaintoja. 

 

Tarkastelin kuvissa avainteemoja: tilaa, valaistusta, rekvisiittaa, tunnelmaa, henkilön asua, 

asentoja, katseen kohdistusta, sitä mitä näytetään/peitetään ja tunnistettavuutta. Jos kuvia per 

julkaisu oli useampia kuin yksi, analysoin niiden välisiä suhteita: eroja ja yhtäläisyyksiä sekä 

mahdollista tapahtumallisuutta tai prosessinomaisuutta.  

 

Pohdin myös, kuka on aineistoni kuvien katsoja; kenelle kuvat on tarkoitettu. Voidaan ajatella, 

että puhutun tavoin kuvat on suunnattu jollekin yleisölle, vähintään itselle (Jokinen ym. 2016, 

309). Kuvat on julkaistu @ihastukehoosi-tilillä, joten yleisönä ovat myös muut projektiin 

osallistuvat ja tilin seuraajat. Kuvat voivat näkyä myös muille Instagramin käyttäjille – 

sukupuolittuneiden kehonormien mukaista kuvastoa jakaville tai sellaista seuraaville. 

Aineistoni kuvissa esiintyvät henkilöt asettuvat katseen kohteeksi, mutta myös määrittelevät 

itse, miten asettuvat kuvaan. Näin heillä on kaksoisrooli: kuvattavan ja kuvaajan.  

 

Teksteissä puolestaan tarkastelin, mitä ja miten henkilö kertoi itsestään: henkilöhistoriastaan 

sekä suhteestaan vartaloonsa ja kehopositiivisuuteen. Kirjasin avainsanoja, kielikuvia ja 

aihetunnisteita. Koska kyseessä on yhteisöllinen tili, havainnoin mahdollisia viittauksia muihin 

ryhmän jäseniin. Arvioin myös, kommentoiko henkilö kehonkuvaansa suhteessa ympäröivään 

yhteiskuntaan ja sen aiheuttamiin paineisiin. Kuvien tapaan kysyin aineistolta, millaisia 

merkityksiä tekstit Instagram-tilin kontekstissa saavat. Millaisia ovat ne diskurssit, joita nämä 

merkitykset tuottavat? 

 

Kun yksittäisten julkaisujen analyysi oli valmis, siirryin julkaisujen keskinäiseen vertailuun. 

Diskurssianalyysissä on kyseessä nimenomaan ”sisältöjen” vertailu ja niiden välisten suhteiden 

tarkastelu: samankaltaisuudet, ristiriitaisuudet, poikkeamat, säännönmukaisuudet ja toistuvat 

kuviot (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 167). Erityistä huomiota pyrin kiinnittämään myös 

siihen, mitä ei näytetä tai sanota. Mitä merkityksiä pois jätettyyn tai piilotettuun kytkeytyy? 

 

3.5 Eettiset ratkaisut 

Tutkielmani aineistona käytettävät kuvat ja niihin liittyvät tekstit on julkaistu @ihastukehoosi-

tilillä. Instagram-tili on julkinen eli kuka tahansa voi seurata sitä. Informoin tilin ylläpitäjää 
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tutkimuksestani kesällä 2021 sähköpostitse. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Helsingin 

yliopiston ohjeiden mukaisesti lähetin hänelle 21.3.2022 tietosuojailmoituksen (ks. liite).  

 

Vaikka aineisto on julkisesti saatavilla, ja osa kuvissa esiintyvistä naisista on liittänyt tekstiinsä 

Instagram-nimimerkkinsä, olen päätynyt nimeämään analysoimani julkaisut juoksevalla 

numero-kirjain-yhdistelmällä (H1…H38) samaan tapaan kuin kyseessä olisi anonyymi 

aineisto. Käytän tätä kirjain-numero-yhdistelmää viitatessani yksittäisiin kuviin tai teksteihin. 

Kunnioitan yksittäisiä kuvia ja niihin liittyviä tekstejä ja olen tietoinen monen tarinan takana 

olevista kipeistäkin kohtaloista. En ole halunnut kiinnittää lukijan huomiota niinkään 

yksittäisiin julkaisuihin, sillä tarkastelen aineistoni kautta ilmiötä ja sen suhdetta ympäröivään 

yhteiskuntaan. Viittaukset ja lainaukset tukevat ilmiön tulkintaa. 
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4 KOLME DISKURSSIA KEHOPOSITIIVISUUDESTA  

Instagramin sukupuolittuneet kehonormit suosivat korostetun feminiinisiä naiskehoja. 

@ihastukehoosi-tilin tarkoitus on ollut antaa tilaa kehoille, jotka eivät mahdu näihin normeihin.  

Mutta kuten julkaisujen kehot ovat erilaisia, myös kehopositiivisuuden ympärille on rakentunut 

erilaisia diskursseja. Samalla kun diskurssin avulla organisoidaan merkityksiä tietyllä tapaa, 

rakentuu myös tietty kuva – representaatio – puheena olevasta aiheesta, siihen liittyvistä 

toimijoista ja heidän välisistä suhteistaan sekä identiteeteistä (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 

55). Olen identifioinut aineistosta kolme diskurssityyppiä – haastamisen, muutoksen ja 

jäljittelyn diskurssit – jotka esittelen seuraavaksi. Avaan kuvien analyysiä seuraavissa 

kappaleissa kuvailemalla ja tulkitsemalla niitä osana diskursseja. Havainnollistan tuloksia 

otteilla analyysistäni ja sitaateilla aineiston teksteistä. Olen sisentänyt otteet analyyseistäni; 

kuviin liittyvät sitaatit on puolestaan sisennetty ja kursivoitu. Sen sijaan kuvia en liitä 

tutkielmaani henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi huolimatta siitä, että @ihastukehoosi-tili 

on julkinen. 

 

4.1 Haastamisen diskurssi 

Pääosa9 tutkimistani kuvista tekee irtiottoa sosiaalisen median kehonormatiivisuudesta ja 

haastaa ne rajat, joiden sisään naisten kehojen on mediakulttuurissamme mahduttava. Tällaisten 

kuvien osuus Instagramin kuvavirrasta on varsin vähäinen, muuta niiden olemassaolo on 

kuitenkin merkki uudenlaisesta diskurssista, joka pyrkii haastamaan kehonormatiivisuuden 

hegemonisen aseman.  

 

H30:n kuvat ovat Instagramin kuvien valtavirran antiteesi. Ne ovat juuri sitä, mikä Instagramin 

kirjoittamattomien sääntöjen mukaisesti pitäisi piilottaa. 

H30 esiintyy julkaisussa kahdella kuvalla. Ensimmäinen kuva kohdistuu 

takapuoleen, toisen keskiössä on vatsan seutu. H30 on kookas ja lihava. Ihossa on 

arpia, selluliittia ja muhkuroita. H30:llä on yllään arkiset vaaleat, pikkukukalliset 

pikkuhousut, jotka korostavat tilanteen tavanomaisuutta eroamalla selkeästi 

kehokuvissa yleensä nähdyistä pienistä mustista pitsialusvaatteista. Taustana on 

pelkkä harmaa seinä, eikä kuvissa näy mitään muuta. 

 
9 Aineistossa on muutamia kuvia, joiden analyysi (tekstien kera) viittaa siihen, että henkilöt ovat halunneet 

mukaan projektiin ilman, että heidän on täytynyt aiemmin hävetä tai piilotella kehoaan.  
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Kuva ei kosiskele perinteisellä viehättävyydellä, siinä ei ole silottelevia elementtejä, jotka 

ohjaisivat katseen johonkin naisellisena pidettyyn tunnusmerkkiin. Kaikki ”turha” on riisuttu 

kuvista pois: jäljelle jää vain se, mitä kuvilla halutaan tuoda esiin. Ne ovat arkisen paljas 

representaatio naisen vartalosta juuri sellaisena kuin se on.  

 

Katariina Kyrölä (2004, 26) on todennut, että laihdutusjuttujen kuvissa lihavat eivät tyypillisesti 

katso kameraan, vaan alas tai sivulle ja joskus katsoja ei edes erota kuvattavan kasvoja. Tämä 

rakentaa Kyrölän mukaan mielikuvaa haluttomuudesta ja epämukavuudesta olla katseen 

kohteena. 

H1 esiintyy julkaisussa kahdella kuvalla. Kuvat on otettu sisätiloissa, ehkä 

kuvattavan kotona, arkisessa valaistuksessa. H1:llä on yllään alusvaatteet. 

Ensimmäisessä kuvassa hän istuu lattialla ja katsoo kameraan nauraen. Kuvassa 

näkyy suuret rinnat, vatsamakkaroita ja niissä raskausarpia. Toinen kuva on otettu 

hieman kauempaa, ja siinä H1 venyttelee nautinnollisen oloisena. Kuvien 

tunnelma on arkinen ja rento.   

H1:n kuvat erottuvat Instagramin tavanomaisesta kuvavirrasta. H1 ei peittele liikakilojaan, eikä 

häpeile olemustaan. Hän ei ole laittautunut kuvia varten, vaan esiintyy niissä luonnollisena. 

Katse suoraan kameraan korostaa tätä. H1 tuntuu katseellaan kertovan, että hän on sinut 

kehonsa kanssa – ja haastavan katsojan katsomaan häntä hyväksyvästi. 

 

H22 vie asian pidemmälle: 

Hänellä on yllään alusasu ja sen päällä ohut aamutakin tyyppinen vaate, joka on 

kuitenkin auki ja paljastaa vartalon. Päässään hänellä on turbaani. Kuvien tausta 

ja valaistus on kodinomainen. Ensimmäisessä kuvassa H22 katsoo vatsaansa ja 

taputtelee sitä. Toisessa kuvassa hän istuu sängyllä ja raottaa aamutakkia. H22 

katsoo kieroon ja näyttää kieltä kameralle. Tunnelma on kevyt ja humoristinen. 

H22:n kuvat ovat vino teko, eräänlainen symbolinen keskisormen osoittaminen tiukkaan 

normiin puristetulle naiseudelle. Niistä puuttuvat feminiinisiksi mielletyt poseeraukset, hiukset 

on peitetty kokonaan, vartalon muodot saavat ”pursua” rajojen yli. Tässä on jotain kielletyn 

itseriittoista, ei-normatiivisen kehon ylistämistä. Nainen ei pysy hänelle annetuissa rajoissa 

(ruumiin hyväksyttävien rajojen määritelmistä ks. esim. Kyrölä ja Harjunen 2007.) 
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@ihastukehoosi-tilin kuvat tuovat esille sen mikä on sukupuolittuneiden kehonormien vastaista 

ja mikä Instagramissa yleensä piilotetaan. Tilillä näkyy lihavia kehoja, vatsamakkaroita, 

selluliittia, muhkuroita, raskauksien ja lihomisen jättämiä arpia, jälkiä viiltelystä sekä 

karvoitusta. Alexandra Sastren mukaan (2014, 936) tällaisten kuvien symbolinen viesti on, ettei 

kyseisiä kehoja enää piiloteta peittävien vaatekerrosten alle, vaan ne ovat lopultakin esillä ja 

julkisen katseen alla, uhmaten paineita ja ahdistusta, jotka aiemmin pitivät ne piilossa. Kuvien 

naiset eivät suostu median suosimaan naisen muottiin muutoinkaan: he nauravat ja pelleilevät 

sen sijaan, että poseeraisivat katsojan miellyttämiseksi tai ymmärtäisivät vetäytyä pois 

valokeilasta. Samalla rakentuu toisenlainen representaatio naisesta. Butlerilaisen 

sukupuolikäsityksen mukaan sukupuoli ei ole annettu asia, vaan sitä tehdään. Ei-normatiiviset 

kehokuvat tuottavatkin vaihtoehtoista naiseutta. 

@ihastukehoosi-tilin keskeinen idea on antaa osallistujien itse määritellä, miten he haluavat 

kuvissa näkyä. Aineistoni naiset ovat määritelleet linssin, jonka takaa he itseään katsovat. 

Kriittisen katseen sijaan he antavat tilaa naiseuden monimuotoisuudelle. Anu Koivunen (2006, 

88) on todennut tutkiessaan queer-feminististä katsetta elokuvassa, että katseen avulla subjekti 

tunnistaa erillisyytensä: sen kautta hän jäsentää suhdettaan toisiin, hän tietää ja haluaa. Kun 

aineistoni naiset vaihtavat roolia objektista subjektiin, heissä tapahtuu Koivusen ehdottama 

muutos aktiivisiksi toimijoiksi, jotka hahmottavat itsensä erillisinä ihmisinä ja valitsevat, miten 

he haluavat näkyä – ja sen että heillä on oikeus näkyä. Katseen kohteista tulee katsojia: 

Henkilö 33 istuu lattialla selkä kameraan päin. Näemme H33:n kuitenkin lattialle 

asetetun peilin kautta, johon hän katsoo. Peili muistuttaa siitä, että 

@ihastukehoosi-tilin julkaisuissa kuvassa esiintyvä nainen on sekä kameran 

edessä että takana. Kamera on vanginnut sen, mitä H33 näkee ja haluaa näyttää: 

rennon oloisen naisen, jolla on muuten vatsamakkaroita.  

H33 korostaa tätä myös tekstissään: ”ja annoin sen [vartalon] olla sellainen kuin se on”. 

Haastamiseen tarvittava muutos tapahtuu katseessa, ei vartalossa. 

  

Haastamisen diskurssi merkitsee toisin katsomista – vastakatseen aktivoimista. Leena-Maija 

Rossi (2006, 66) käyttää mainontaa sukupuolituotantona tutkiessaan käsitettä tuottava katse. 

Sen mukaan katsojalla on ratkaiseva panos kuvien merkityksen muotoutumiseen. Omassa 

tutkimuksessani näen kuvaaja–kuvattavan haastavan niin itsensä kuin muut kuvaa katsovat 

purkamaan kehonormeja ja tuottamaan uusia merkityksiä naiseuteen. Uudenlainen tapa katsoa 

haastaa maskulinistisen kriittisen katseen. 
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Aineistoni naiset kertovat julkaisuidensa teksteissä, kuinka @ihastukehoosi-tili on ollut 

monelle heistä käänteentekevä. Projektin sateenvarjon alla esiintyminen on mahdollistanut sen, 

että naiset ovat haastaneet omalle keholleen antamiaan merkityksiä. Kuvaaja–kuvattava-rooli 

on muuttanut sitä katsetta, jolla omaa kehoa arvioidaan.  

 

Sukupuolittuneiden kehonormien vastainen yksittäinen kuva ei vielä muuta maailmaa. Nopeaa 

muutosta ei tuo edes joukkovoima. Vaikka kehopositiivisuus ei ole varsinainen liike, ovat sen 

piirissä syntyneet/syntyvät kuvat kuitenkin häiriö visuaalisessa maailmassa: tarpeeksi usein 

esiintyessään ne jäävät vaivaamaan katsojaa. Toiston kautta syntyy myös uusia 

representaatioita naisena olemisesta. Haastaminen on mahdollista, mutta hidasta. 

 

4.2 Muutoksen diskurssi 

Monia aineistoni tekstejä yhdistää ajatus muutoksesta. Muutosta kuvataan erityisesti matkana, 

kuten seuraavissa esimerkeissä: 

Matka tähän pisteeseen itsensä kanssa, ei ole ollut helppo vaan pitkä ja kivinen. 

Mutta nyt on ilo todeta, mä riitän ja mä kelpaan. (H9) 

 

Olen kulkenut pitkän matkan päästäkseni siihen, että hyväksyn ja rakastan 

kehoani sellaisena kuin se nyt on. (H13) 

 

Olen oppinut rakastamaan kehoani sellaisena kuin se on. Kuljetulla matkalla on 

ollut paljon esteitä. Mutta esteet on oivalluksia. (H25) 

 

Muutos voi olla myös siirtymä kehitysvaiheesta toiseen: ”Iän myötä tästä toukasta on 

kuoriutumassa upea perhonen        (H27)”. Metaforaan perhosen kehitysvaiheista kiinnittyy 

useita merkityksiä. Toukkaa pidetään helposti iljettävänä, jonakin sellaisena, josta pitää päästä 

eroon. Perhoseen puolestaan liittyy ajatus kauneudesta ja keveydestä. Muutoksen diskurssissa 

ei ole kyse kuitenkaan fyysisestä muutoksesta, esimerkiksi laihduttamisesta ja sitä kautta 

tapahtuvasta muodonmuutoksesta. Muutos ei tapahdu myöskään ympärillä olevien ihmisten 

suhtautumisessa, vaan se tapahtuu katseessa: siinä, miten selfieiden naiset ja naistapaiset 

katsovat itseään. Muutosta kuvataan myös siirtymisenä tunnetilasta toiseen: ”Vuosia kestänyt 

viha-rakkaus-suhde omaan kehooni on tullut päätökseen. Töitä on tehty paljon, mutta se on 

kannattanut. Nykyisin peiliin katsoessani hymyilen itselleni, olen rakastunut ❤ ” (H3). H3 ei 

ole käynyt läpi fyysistä muutosta, vaan kyse on jälleen katseesta. Hän katsoo itseään toisin kuin 
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ennen – vastakarvaan – ja löytää kuvastaan syyn iloon. Kuvien naiset ovat käyttäneet valtaa 

luodakseen oman naiseutensa representaation. 

 

Osa muutoksesta puhuvista ottaa kehonormit annettuina ja hyväksyy niiden ulkopuolelle 

jäävien kehojen ja ulkonäön brutaalin luokittelun: 

Jos on syntynyt yhteiskunnalle sopimattomaan muottiin eli on ruma ja 

ylipainoinen, on haasteellista oppia rakastamaan itseään ja hyväksymään juuri 

sellaisena kuin olet. Toiset joutuu kulkemaan tämän asian kanssa kivikkoisempaa 

polkua kuin toiset. Silti meillä kaikilla on tietysti oikeus kaikenlaisiin tunteisiin 

niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin. Kukaan ei voi sanoa toiselle, että noin ei 

voi tuntea. Pitää vaan opetella itse ensin rakastamaan itseään ja kunnioittamaan 

niin sen jälkeen myös annat toisille luvan niin tehdä. Tämä projekti on ollut osa 

minun matkaa itseni hyväksymiseen ja rakastamiseen. (H17) 

 

H17:n ajatukset kehostaan ja ulkonäöstään ovat hätkähdyttäviä. Kehopositiivisuusprojektiin 

osallistumisestaan huolimatta hän ikään kuin hyväksyy toiseutensa ja näkee itsensä normittavan 

katseen kautta. Jeannine A. Gaileyn ja Hannele Harjusen (2019, 375–376) mukaan hoikka tai 

”sopivan” kokoinen keho on yksi keskeinen tekijä naisten sosiaalisen hyväksyttävyyden 

määrittelyssä. Lihavuus merkitsee poikkeavuutta ja häpeäleimaa. Lihavia naisia luonnehditaan 

muun muassa vastenmielisiksi ja rumiksi. Aineistossani näkyy, kuinka oman kehon 

hyväksynnästä huolimatta taustalla voi olla myös piintynyt ajatus siitä, että omassa ulkonäössä 

on kuitenkin jotain ”vikaa”. H35 alleviivaa oikeutta kehopositiivisuuteen ”huolimatta siitä 

miltä näytämme”. 

 

H38 tuo esille, kuinka laajasta ilmiöstä kehonkuvaan liittyvissä ongelmissa on kysymys:  

Kehostani saa otettua hyvin sporttisia kuvia. Mutta se yksi kuva ei ole koko totuus 

taustalla, ei varsinkaan mielen tasolla. Myös mä olen kamppaillut kehonkuvani 

kanssa, tuijottaen sitä vaakalukemaa ja yrittänyt pienentää sitä yhä vain 

olemattomammaksi. Ulkopuolelta tulee viestiä siitä, kuinka aina olisi hyvä 

laihduttaa vielä se yksi 5kg pois. Mulla ei ole ollut paljoa mistä laihduttaa, mutta 

nämä samat ajatukset ovat silti pommittaneet mua. 

Huolestuttavaa on, että tätä samaa 5kg laihduttamista pusketaan kaikille ja 

kaikkialle, tiedostamattakin. Monilla saattaa olla sellainen käsitys 

syömishäiriöistä, että täytyy omata tietyn kokoinen keho, jotta on sairas. Mutta 

sairaat ajatukset eivät katso farkkujen kokolappua, vaan mielen sisältöä. 

Sukupuolittuneet kehonormit ovat niin tiukkoja, että niitä on lähes mahdotonta saavuttaa. H38:n 

tavoin hoikkiinkin naisiin kohdistuu paineita pudottaa lisää painoa. ”Vielä muutama kilo” ei 

kuitenkaan koskaan riitä. Aineistoni naisten yleisin huolenaihe oli lihavuus. Silmämääräisesti 
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katsottuna harva heistä kuitenkaan näyttää lihavalta. Yksiselitteisiä numeerisia määreitä 

lihavuudelle ei ihanteiden ja normien maailmassa ole olemassa, vaan kyseessä on näkemys tai 

kokemus poikkeavuudesta suhteessa normiin. Tässä piilee normin valta: epämääräisyys pitää 

ihmisiä otteessaan. Hannele Harjusen (2007, 207–208) käyttämä välitilan käsite kertoo siitä, 

kuinka lihavuutta kannustetaan ajattelemaan ei-pysyvänä olotilana tai ominaisuutena. Harjunen 

pohtii, voiko lihava nainen olla täysivaltainen subjekti vai onko lihavuus pysyvänä 

ominaisuutena marginalisoitu. Harjusta mukaillen väitän, että sukupuolittuneet kehonormit 

pitävät naisia välitilassa. Heihin kohdistuu muutospaine, joka näkyy myös pyrkimyksissä 

kehopositiivisuuteen. Kehopositiivisuudestakin voi tulla yksilöitä vastuuttava sen sijaan, että 

kriittinen katse käännettäisiinkin normeja ylläpitäviin yhteiskunnan rakenteisiin. 

 

Navigointi normien ja reaalimaailman välillä on haastavaa. Epäsuhta todellisen painon ja 

ihanteiden välillä hyödyttää kaupallisia toimijoita ja tuotteita, kun kehoonsa tyytymättömät 

ostavat personal trainer -palveluita, laihdutusvalmisteita, kehoa muokkaavia alusasuja tai 

vaikkapa kirurgisia toimenpiteitä. Toisaalta esimerkiksi erilaisten television laihdutusohjelmien 

mainoskatkoilla meille pyritään myymään monenlaista herkullista syötävää. Laihdutuspuheen 

ja yltäkylläisyyden markkinoiden välimaastosta on vaikea löytää vakaata tilaa. Samaan aikaan 

sosiaalisen median tarjoama kuvasto toimii tyytymättömyyden moottorina. Muokkaaminen ja 

muutos houkuttavat, vaikka tavoite pysyy saavuttamattomissa. 

 

Muutokseen viittaavassa diskurssissa muuttuja on julkaisun nainen. Hänen tulee muuttaa, jos 

ei ulkonäköään, niin ainakin suhtautumistaan siihen. Vaikka teksteissä viitataan yhteiskuntaan 

ja/tai normeihin, ei niissä vaadita yhteiskunnan rakenteiden muuttamista. Jos sukupuolittuneet 

kehonormit eivät muutu ja kriittinen katse on valtaa pitävä voima, kehopositiivisuus jää pienen 

piirin voimavaraksi eikä leikkaa läpi yhteiskunnan. 

 

Tähän diskurssiin kuuluvissa naisten pohdinnoissa näkyy kehon ”funktionaalistaminen” 

keinona kohti oman ajattelun muutosta. Keho tekee/palvelee/pystyy, ja siksi sitä tulisi rakastaa, 

kuten seuraavissa esimerkeissä:   

Jatkossa haluun antaa entistä enemmän rakkautta omalle keholleni ja etenkin 

jaloilleni, tekeehän ne kuitenkin niin hyvän työn kantaessaan miuta päivästä ja 

seikkailusta toiseen. (H12) 
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Vaikka peilikuva ei vielä aina miellytäkkään, niin onhan tuo nyt ihmeellinen ja 

ihana keho. Se on tehnyt pari lasta, ja vaikkei ihan terve olekaan niin kykenee 

moniin asioihin! (H2) 

 

Näen tässä jotain hyvin suomalaista: asioihin suhtaudutaan järkevästi. Kehonormatiivisuuden 

voi työntää syrjään painottamalla kehon tehtävää. Ulkonäkö ei ole kehon ainoa mahdollinen 

arvo. Normatiivisuus pyritään ikään kuin sulkemaan oman ajattelun ulkopuolelle ja keskitytään 

toiminnallisuuteen. 

 

Muutoksen diskurssi operoi nimenomaan tekstien tasolla. Tekstien merkitys julkaisujen naisille 

itselleen on tärkeä: niissä sanoitetaan ensimmäistä kertaa ”ääneen” usein hyvin kipeitä 

kokemuksia. Ulkonäköön liittyvä huomauttelu tai kiusaaminen ovat johtaneet esimerkiksi 

oman itsensä vähättelyyn, laihduttamiseen, syömishäiriöihin, itsetuhoisuuteen tai 

vääristyneisiin ihmissuhteisiin. Tekstit toimivat myös vertaistukena muille kuviaan julkaisseille 

ja tiliä seuraaville. Instagramissa tekstien painoarvo yleisesti on kuitenkin pieni. Päähuomio on 

kuvissa ja kuvavirrassa, jota selaillaan nopealla tempolla. Nopeaan selailuun sopivat parhaiten 

aihetunnisteet ja emojit, jotka ovat silmäiltävissä pikaisesti. 

 

4.3 Jäljittelyn diskurssi  

Kuten johdannossa kerroin, @ihastukehoosi-tilissä huomioni kiinnitti erityisesti se hankaus, 

joka syntyy tilin kuvien yhtäältä haastaessa ja toisaalta jäljitellessä sukupuolittuneiden 

kehonormien representaatioita. Aineistossani esiintyvät kehopositiivisuutta kannattavat naiset 

ovat itse valinneet, mitä heillä on yllään ja kuinka he haluavat tulla kuvatuiksi. Naiset ovat niin 

katseen kohteina kuin katsojina. Monissa kuvissa toistuvat kuitenkin sukupuolittuneita 

kehonormeja esittelevän kuvaston vakioelementit: paljaan pinnan esiintuominen, 

seksuaalisväritteisiksi mielletyt alusasut, poseeraaminen, fokus naisen kehon merkkeihin 

(rinnat, takamus ja vyötärön seutu) ja objektiksi ymmärrettävä asento. Olen nimennyt tämän 

jäljittelyn diskurssiksi. Jäljittelyn diskurssissa kehojen koko vaihtelee ja kuvissa saattaa näkyä 

esimerkiksi selluliittia tai aknearpia, muutoin kyseessä on kuvamaailma, joihin törmäämme 

mediassa päivittäin. Esimerkiksi H9:n kolmen kuvan sarja tuo mieleen kauneuskisatyyppisen 

naisvartaloiden esittelyn eri kuvakulmista: 

 H9 on pukeutunut punaisiin alusvaatteisiin, joiden päällä on musta läpinäkyvä 

pitsinen aamutakki. Kaksi ensimmäistä kuvaa on edestä ja takaa takki päällä, 

kolmannessa H9 on selkä kameraan ja siinä hän on paljastanut stringeihin 
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verhotun takamuksensa ja kääntänyt kasvot kameraan. Kuvien taustalla on 

(kuvattavan?) koti: maalaistalotyyppinen tupa, jossa on leivinuuni.   

 

Mielestäni hankaus selittyy katse–vastakatse-käsiteparilla ja kuvissa esiintyvien naisten 

kaksoisroolilla. Selfieissä kuvaaja–kuvattavan toimijuus korostuu: hän valitsee arvostavan ja 

hyväksyvän katseen, jolla haastaa kehonormit ja ideaalivartalon. Samaan aikaan hänessä 

vaikuttaa kuitenkin pitkät juuret omaava kriittinen katse, joka muistuttaa sukupuolittuneiden 

kehonormien valta-asemasta ja pyrkii kaventamaan omaehtoista liikkumatilaa. Häilyntä kahden 

katseen välillä on kuin sahausliike: se kertoo orastavasta uskalluksesta, mutta myös normien 

tiukasta otteesta, jolla rajoja rikkova palautetaan ennalta määrättyyn lokeroon. Suhteemme 

ulkonäköön on täynnä ristiriitoja. Voimme yhtä aikaa haluta raivokkaasti purkaa ulkonäköön 

liittyviä representaatioita ja toisaalta näyttää samalta kuin mediakuvaston naiset (Kukkonen, 

Pajunen, Sarpila & Åberg 2019, 195), kuten seuraavissa esimerkeissä: 

 

H14 on pukeutunut punasävyisiin alusvaatteisiin ja korkokenkiin. Hän nojaa 

puuta vasten. Asento on poseeraava, sellainen, jossa keho yleensä näyttää niin 

sanotusti paremmalta. Katse on kameraan. 

 

H24 esiintyy kahdessa kuvassa. Hänellä on yllään neonvärinen toppi ja mustat 

pikkuhousut. Hän seisoo nurmikolla, puun äärellä maaseutumaisemassa. 

Ensimmäinen kuva on edestä ja toinen sivukuva; molemmissa hänen asentonsa 

kuvaavat vartaloa mahdollisimman edullisessa valossa. Katse on luotu viistosti 

alas. Päivä on kaunis ja taivas sininen.  

 

Alexandra Sastren (2014, 935) mukaan  kehopositiivisuuden digitaalisissa ilmentymissä on 

väistämättä kaikuja kehonkuvista, joita vastaan niillä pyritään taistelemaan. Meitä ympäröivä 

(sosiaalinen) media tarjoaa kapeaa representaatiota naiseudesta. Tämä naiseuden normi on 

luonnollistettu ja vaihtoehtoisia malleja on tarjolla vähänlaisesti. Kehopositiivisuus pyrkii 

tuomaan esille monenlaisia kehoja, mutta näissä kuvissa tapa, joilla toisenlaisia naiseuden 

representaatioita pyritään esittelemään, jäljittelee valtavirtakuvastoa. Vastarinnalla on rajansa: 

”läskiä” voi näyttää, mutta muutoin noudatetaan normeja. Tässä voi nähdä halua tulla 

hyväksytyksi: sosiaalisena olentona ihminen haluaa kuulua joukkoon. Tätä helpottaa, jos 

ihminen pyrkii mukautumaan joiltain osin luonnollisena pidettyyn normiin silloinkin, kun 

pyrkii sitä vastustamaan. 

 

Tulkitsen niin, että julkaiseminen @ihastukehoosi-tilillä on projektiin osallistuville sekä 

henkilökohtainen että julkinen kokemus. Sukupuolittuneet kehonormit määrittävät naisten 
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sisäistä kokemusta oman kehon hyväksyttävyydestä. Ryhtyminen kuvaaja–kuvattavaksi on 

ensisijaisesti yksityinen prosessi, jossa ylitetään omat sisäiset rajat. Jäljittelyn voi nähdä tapana 

rakentaa itselle se unelmakuva omasta kehosta, jonka kehonormit ovat kieltäneet. H32 kertoo 

kuvaamisen voimaistavasta vaikutuksesta seuraavasti:  

Ajattelin, että eihän minusta saa julkaisukelpoista kuvaa, saatikaan sitä kehtaisi 

missään julkaista. Rohkaistuin kuitenkin kuvaamaan itseä, ja yllätyksekseni kuvat 

olivat onnistuneita. Kyseisen projektin kautta näen itseni erilaisessa valossa, 

kauniina ja naisellisena. 

  

@ihastukehoosi-tili toimii yhteisönä, joka jakaa samansuuntaiset ajatukset 

kehopositiivisuudesta ja jonka yhteisöllinen katse on hyväksyvä. Mutta julkaiseminen 

Instagramissa on julkista toimintaa, joka asettaa kuvat suhteeseen Instagramin 

sukupuolittuneiden kehonormien ja niitä representoivien kuvien kanssa. Vallalla olevien 

normien kuvastosta ikään kuin tarttuu merkityksiä jäljittelyksi kutsumiini kuviin. Hankaus 

syntyy näiden leikkauspisteessä. 

 

Koin omassa analyysissäni tärkeäksi pohtia, ohjaako normatiivisuus omaa ajatteluanikin 

näkemään sukupuolittuneita kehonormeja ilmentävän kuvaston tunnusmerkit vain 

kehonormien mukaisille kehoille kuuluviksi. Yhtä tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että 

sosiaalisessa mediassa jaettavaan kuvaan omasta vartalosta liitetään merkityksiä, joita kuvien 

jakaja ei voi kontrolloida.   

 

Väitän, että pohjimmiltaan jäljittelyn diskurssissa on kyse siitä, miten naisena olemisen 

representaatio liittyy niin vahvasti paljaan pinnan esittelyyn. Oman itsensä hyväksyminen on 

todistettava esiintymällä vähäpukeisena, asettautumisena näytille kuin arvioitavaksi. Nainen, 

joka näissä esittäytyy, nähdään ennen kaikkea seksuaalisena olentona. Samalla hänen arvonsa 

on yhtä kuin hänen vartalonsa arvo, mikä indikoi sitä, kuinka muidenkin naisten tai 

naistapaisten arvo rakentuu yhteiskunnallisesti sopivan representaation kautta. Toisin sanoen, 

kyse on ennen kaikkea vallasta ja merkityksien vallanpidosta. Pietikäinen ja Mäntynen 

muistuttavat (2009, 57), että representaatio on kontekstisidonnainen ja saa merkityksensä 

suhteessa aiempiin representaatioihin. Emme ole täysin vapaita naiseuden normatiivisesta 

representaatiosta. Vallalla olevat normit jarruttavat uudenlaisen representaation tuottamista. 

 

Jäljittelyn diskurssissa palataan luvussa 2.1 viittaamaani Leena-Maija Rossin ajatukseen siitä, 

että sukupuolen purkaminen on mahdollista vain, jos ymmärrämme, miten se on rakennettu. 
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Kärjistetysti voisi sanoa, että pelkkä vatsamakkaroiden näyttäminen ei vielä rakenna naiseuden 

uudenlaista representaatiota. Vaikuttava muutos lähtee yhteiskunnan rakenteiden tasolta ja 

kytkeytyy sukupuolen performatiivisuuden, vallan ja kaupallisuuden tarkasteluun.  

 

Jessica Cwynar-Horta (2016, 51–52) päätyy tutkimuksessaan Instagramin 

kehopositiivisuuskuvista  pessimistiseen lopputulokseen, jonka mukaan kehopositiivisuuden 

puolestapuhujat itse asiassa toistavat kapitalistisen patriarkaatin katsetta. Oma tulkintani on 

vähemmän musta-valkoinen, aivan kuten haastamisen diskurssinkin yhteydessä. 

Kehopositiivisuus on monisäikeinen ilmiö, jossa yhdistyvät niin haastaminen kuin jäljittely. 

Seuraavassa tarkastelen tätä lähemmin. 

 

4.4 Diskurssien välissä 

Diskurssissa on kysymys merkitysten organisoimisesta tietyllä tavalla. Samalla rakentuu myös 

tietty kuva – representaatio – käsillä olevasta aiheesta. Aineistossani haastamisen, muutoksen 

ja jäljittelyn diskurssit rakentavat kukin representaatiota naisesta. Diskurssit eivät kuitenkaan 

ole tarkkarajaisia ja erillisiä. Yksittäisestä julkaisusta voi löytyä piirteitä useammasta kuin 

yhdestä diskurssista. Samoin @ihastukehoosi-tili kokonaisuudessaan liikkuu eri diskurssien 

välissä.  

 

Janne Seppäsen (2005, 59) mukaan naiset voivat olla yhtä aikaa sukupuoleen liittyvien 

ideologioiden sisällä ja niiden ulkopuolella. He saattavat hyvin identifioitua perinteisiin 

roolimalleihin, vaikka samalla pyrkivät niistä eroon. Tulkitsen Seppästä mukaillen, että 

samantapainen ilmiö näkyy aineistossani. Kuvat ja tekstit voivat toimia yksilön ja ryhmän 

työkaluna matkalla kohti oman kehon hyväksymistä, kehopositiivisuutta. Ne voivat myös 

haastaa normatiivisia kauneuskäsityksiä ja toimia jopa aktivismin välineenä. Itseään voi 

representoida eri tavoin, kuten H36 kertoo: 

Pitkään kuvittelin, että minun on oltava joko tai, kova tai pehmeä, esillä tai 

piilossa. Nyt ymmärrän, että voin olla kaikkea ja saan nauttia siitä kaikesta.  

 

Janne Seppänen (2005, 60) kirjoittaa, että yksi visuaalisen kulttuurin tutkimuksen keskeisiä 

kysymyksiä onkin, kuinka vapaita olemme esimerkiksi sukupuolirooleja tarjoavien kuvastojen 

edessä. Seppäsen mukaan identiteetin muuttaminen on mahdollista, mutta samalla vaikeaa. 

Diskurssien välimaasto ja ristiriidat aineistossani vahvistavat, että sukupuolittuneet kehonormit 

istuvat tiukassa, ja niiden kaatamisen sijaan muutos tapahtuu hiljalleen. Aineistoni naiset eivät 
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asemoi itseään tietyn diskurssin puolestapuhujiksi. Kehopositiivisuus näyttäytyy ennemminkin 

sisäisenä matkana, josta esiintyminen @ihastukehoosi-tilillä on yksi osoitus. 
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5 POHDINTA 

5.1 Tutkimukseni havainnoista ja merkityksestä 

Olen tutkielmassani pureutunut siihen, miten sukupuolittuneiden kehonormien vastaiset kuvat 

toimivat Instagramissa. Tällaisissa kuvissa näytetään sitä, mikä ei mahdu naisen ja naistapaisen 

ihannevartalon muottiin ja mitä siksi yleensä piilotetaan, kuten esimerkiksi selluliittia, aknea, 

raskausarpia ja lihavuutta. Aineistoni kuviin liittyy usein ajatus kehopositiivisuudesta: kokemus 

tai toive oman kehon hyväksymisestä osana monenlaisten kehojen todellisuutta. Olen pyrkinyt 

selvittämään, millaisia merkityksiä aineistoni julkaisut @ihastukehoosi-tilillä saavat suhteessa 

valtakuvastoon ja millaiset merkitykset niistä puuttuvat kenties kokonaan. Olen pohtinut, 

millaista kuvaa eräänlaisesta länsimaisesta ideaalista naisen ulkonäöstä ja sitä vastaan 

kapinoivasta aineistossani rakennetaan. Tutkimukseni sijoittuu feministisen mediatutkimuksen 

kentälle, ja olen käyttänyt teoretisoinnin tukena sukupuolen, representaation ja katseen 

käsitteitä. Sovelsin 38 naisen selfieiden ja niihin liittyvien tekstien tarkastelussa 

diskurssianalyysiä.  

 

Aineistoni tarjosi tutkimuskysymyksiini mielenkiintoisen tarkastelupinnan. Kuvien taustalla oli 

selfie-projekti, jossa kuvaajan ja kuvattavan – katsojan ja katsottavan – roolit oli yhdistetty. 

Kuvattava päätti itse, miten ja millaisena hän halusi kuvissaan esiintyä. Sen sijaan, että hän olisi 

ollut pelkästään katseen kohde, käytti hän valtaa määritellessään, miten representoida 

hyväksyvää suhtautumista omaan kehoonsa. Kuvieni naisilla oli projektissa valta luoda oman 

naiseutensa representaatio.  

 

Naisten ulkonäköön kohdistuvilla paineilla on pitkä historia. Länsimaisen naisen 

ihannevartalon yksityiskohdat ovat vuosisatojen varrella muuttuneet, mutta sukupuolittuneet 

kehonormit määrittelevät, mille naisten ja naistapaisten tulee näyttää ja vaativat heiltä miehiä 

enemmän ponnisteluja ulkonäön suhteen. Vaatimusten heteronormatiivisuus pyrkii pitämään 

yllä binääristä sukupuolijaottelua, jossa miehet ja naiset on helppo erottaa toisistaan. 

 

Naisiin ja naistapaisiin kohdistuviin ulkonäkövaatimuksiin liittyy mielestäni olennaisesti 

katseen tematiikka. Laura Mulveyn ajatus miehisestä katseesta asemoi naiset objekteiksi, joiden 

tehtävänä on tuottaa miehille visuaalista mielihyvää. Vaikka Mulveyn käsityksiä on sittemmin 

pidetty yksioikoisina ja Mulvey on itsekin korjaillut teoriaansa, on asetelma edelleen osin 

relevantti. Ajattelin Mulveytä katsoessani taannoin television urheilu-uutisia. Kiinnitin 
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huomioni siihen, että Formula 1 -kilpailun palkintojenjaossa palkintokorokkeen taustalla seisoi 

kaksi nuorta naista. Kehonormien mukaisten, vähäpukeisten naisten rooli oli vain olla: seistä 

ilman tehtävää. Tilanteessa kaikki muut henkilöt olivat miehiä, joilla oli selkeä tehtävä ja rooli: 

kilpa-ajajan, palkintojen jakajan, mekaanikon, kuvaajan. Mutta myös naiset asettavat itselleen 

ja toisille naisille ulkonäkövaatimuksia, kuten käy ilmi Linda McKien ja Marjut Jyrkisen (2017) 

naisjohtajia koskevasta tutkimuksesta. Normittaminen ei ole kiinni sukupuolesta. Siksi terminä 

oikeampi on sukupuolittava tai kriittinen katse. Instagramin käyttäjistä miehiä on 52 prosenttia 

ja naisia 48 prosenttia (Statista 2021), joten ei ole kyse pelkästään miesten foorumista. 

 

Selfie-kulttuuri on sosiaalisen median keskeisiä erityispiirteitä, mutta ei irrallaan muusta 

visuaalisesta/mediakulttuurista, joka toistaa ja rakentaa naisen ihannevartaloa. Tällainen vartalo 

on tietyn muotoinen ja kokoinen sekä korostaa rintoja, vyötäröä ja takapuolta naiseuteen 

liittyvinä symboleina. Teresa de Lauretista mukaillen esitin, että Instagram on yksi niistä 

sukupuoliteknologioista tai areenoista, joilla sukupuolen representaatioita tuotetaan, 

omaksutaan ja toistetaan. Instagramin miljardista käyttäjästä moni jakaa ja selaa kuvia 

päivittäin. Lukemattomat supertähdet, muut julkkikset, somevaikuttajat ja niin sanotut tavalliset 

ihmiset julkaisevat selfieitä ja erityisesti juuri kuvia omasta vartalostaan. Tutkimukset 

osoittavat, että naiset käyttävät usein julkkisten ulkonäköä vertailukohtanaan ja että vertailu 

sosiaalisessa mediassa esiintyviin julkkiksiin on vahvasti kytköksissä niin tyytymättömyyteen 

omaa kehoa kohtaan kuin näkemykseen itsestä ulkonäön perusteella arvioitavana objektina (ks. 

esim. Fardouly ym. 2015). Pyrkimys normien mukaiseen kehoon on pyrkimystä saada 

sosiaalista hyväksyntää. Tietyn tyyppistä feminiiniseksi ja kauniiksi miellettyä vartaloa 

käytetään arvioinnin mittaamisessa niin sosiaalisessa mediassa, sosiaalisessa elämässä, 

harrastuksissa kuin työelämässäkin. Somejulkkiksille tämä voi merkitä mahdollisuutta hyötyä 

rahallisesti oman kehon tuotteistamisesta; lukemattomille muille se voi tarkoittaa kuitenkin 

loputonta vertailua ja tyytymättömyyttä.  

 

bell hooksin vastakatseen käsite puhuu toisin katsomisen mahdollisuudesta. Siitä on kyse myös 

aineistoni kohdalla, kun naiset kuvaaja–kuvattava-roolissa asettuvat kameran taakse ja katsovat 

itseään. Valtaosa heistä on kokenut, etteivät heidän kehonsa ole olleet kuvaamisen ja näkyville 

asettumisen arvoisia. Kehonormeihin mahtumattomina he ovat miljoonien muiden naisten 

tavoin näkymättömiä ja marginalisoituja – mutta samalla näkyviä. Ajatus kehopositiivisuudesta 

ja kehojen tasa-arvosta on vastakatseen konkretiaa. Kehopositiivisuuden päämäärä voidaan 

kuitenkin ymmärtää eri tavoin. Sen juuret ovat aktivismissa ja vaatimuksissa yhteiskunnallisiin 
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muutoksiin. Tänäkin päivänä moni kehopositiivisuuden puolestapuhuja näkee kehonormien 

kytkeytyvän yhteiskunnan eriarvoistaviin rakenteisiin ja alleviivaa rakenteiden muutoksen 

tärkeyttä. Osalle ihmisistä kehopositiivisuus liittyy henkilökohtaisella tasolla tapahtuvaan 

prosessiin, jossa hyväksyminen on lähinnä sisäinen kehityskulku tai korkeintaan samalla tavalla 

ajattelevien yhteinen kokemus. Muutoksen kohde on siis kehonormeihin mahtumaton. 

Kriittisten äänenpainojen mukaan kyseessä on tällöin jälleen yksi lisävaatimus – suoritus 

samaan tapaan kuin esimerkiksi laihduttaminen. Ankarimmat kriitikot näkevät 

kehopositiivisuuden kaupallisuuden uutena pelikenttänä, joka tarjoaa uuden yleisön muun 

muassa isojen vaatekokojen valmistajille (Cwynar-Horta 2016, 36). Kaisu Hynnän (2019, 191) 

mukaan selfieiden rinnalle tarvitaan kuitenkin perinteistä aktivismia ja kulttuuristen ihanteiden 

kritiikkiä. Hynnä toteaa, että kehopositiivisten selfieiden ottamiseen liittyy yksilötasolla 

kiistattomia voimaantumisen kokemuksia, mutta niiden merkitys ei välttämättä välity 

laajemmalle yleisölle, jos muualla mediassa lihavuudesta puhutaan vielä halveksuen (emt., 

191). 

 

Analyysissä hahmottamissani haastamisen, muutoksen ja jäljittelyn diskursseissa näkyy se, 

kuinka hegemoninen kehonormien asema on. Normista poikkeavien kehojen tekeminen 

näkyväksi juuri siellä, missä ihannevartaloilla on niin vahva rooli, on toki radikaali teko. 

Aineistoni naiset eivät kunnioita naisen keholle asetettuja rajoja eivätkä suostu ei-

normatiivisten kehojen piilottamiseen julkiselta katseelta. Alexandra Sastrea (2014) mukaillen 

he ovat digitaalisen maailman ruumiin kurin haastajia. Haastamisen diskurssin voima on 

kuitenkin hyvin rajallinen. Instagramin algoritmi suosii kehonormatiivisuutta ja palkitsee 

ihannevartaloa representoivia paremmalla näkyvyydellä. Miljardiluokan bisneksenä Instagram 

hyötyy siitä, että kehonormeihin pyritään, vaikka ne ovat liki saavuttamattomia. Jatkuva 

pyrkimys muuttaa kehoa sosiaalisesti hyväksyttyyn muottiin sopivaksi avaa kaupallisille 

toimijoille lähes loputtomat markkinat erilaisille hyödykkeille, kuten kauneustuotteille, 

laihdutusvalmisteille, vartaloa muovaaville alusvaatteille ja kosmeettiselle kirurgialle. 

Analyysissäni ei myöskään tule esille, että haastaminen olisi naisille tietoista toimintaa. Leena-

Maija Rossin pohdintaan viitaten esitän, että sukupuolittuneiden kehonormien haastaminen on 

mahdollista vain, jos ymmärrämme sukupuolen ja representaation kytkökset. Hannele Harjusen 

(2007, 218) mukaan lihavuuden kokemuksen politisoitumiseen liittyy usein myös feministinen 

ymmärrys siitä, että naisvartalo on erilaisessa asemassa kuin miesvartalo ja että siihen 

kohdistetaan loputtomasti vaatimuksia, joista monia on mahdoton täyttää.  
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Sama haaste näkyy muutoksen diskurssissa, sillä aineistossani muutos tapahtuu naisissa 

itsessään. Heidän ajattelunsa omaa kehoaan kohtaan muuttuu, oma keho näyttäytyy 

hyväksyttävämpänä kuin aiemmin ja siihen voi suhtautua, jos ei ehkä rakastavasti niin ainakin 

neutraalisti. Tällä on luonnollisesti suuri merkitys yksilöille itselleen, mutta kehonormit 

pysyvät entisellään. Osin muutoksesta puhuvat naiset näyttävän tiedostamattaan jopa 

hyväksyvän kehojen hierarkian ja asemoivan itsensä edelleen marginaaliin. Teksteissä on 

kaikuja kriittisestä katseesta. 

 

Jäljittelyn diskurssi tarkastelee merkityksiä, jotka alun perin johdattivat minut tämän aineiston 

äärelle. Pohdin, miksi osa kuvista näyttää jäljittelevän juuri sitä kuvastoa, jota kuvissa esiintyvät 

naiset ovat pyrkineet pakenemaan tai välttämään. Jäljittely paljastaa diskurssien 

hierarkkisuuden. Instagramissa valtaa pitää sukupuolittuneita kehonormeja toistava ja 

rakentava kuvasto. Vaikuttaa siltä, että naiset haluavat kehoillensa oikeutta näkyä, mutta 

kuvaston tunnusmerkit lainataan normatiivisilta kuvilta. Oman kehon ei-normatiivisuus 

paljastetaan, mutta muuten pyritään kuulumaan joukkoon. Syynä saattaa olla se, että naisen 

normatiivinen representaatio on niin iskostunut meihin, että on vaikea löytää kuvissa 

esiintymiselle muita vaihtoehtoja kuin tietynlaiset poseeraukset ja asut. Janne Seppänen (2005, 

59–60)  puolestaan näkee, että naiset voivat olla yhtä aikaa sukupuoleen liittyvien ideologioiden 

sisällä tai niiden ulkopuolella. He saattavat hyvin identifioitua perinteisiin roolimalleihin, 

vaikka samalla pyrkivät niistä eroon.  

 

Analyysini osoittaa, että julkaisuista jää puuttumaan tiettyjä merkityksiä. Kuten olen yllä 

esittänyt, kehopositiiviset kuvat voi nähdä jonkinlaisena visuaalisina vinksahduksina, 

valtavirran kuvaston haastajina, joiden painoarvo jää kuitenkin melko pieneksi. Yhteiskunnan 

rakenteiden haastamista niistä ei voi lukea. Olin myös odottanut, että teksteistä ilmenisi 

voimakas yhteisöllisyyden tunne, onhan @ihastukehoosi projekti, jossa siihen osallistuvia 

yhdistää yhteinen asia, kehopositiivisuus. Koska monien julkaisujen takaa paljastui 

kehohäpeään liittyviä vaikeita ja kipeitä kokemuksia ja omien kuvien julkaiseminen vaatii 

käsitykseni mukaan sen vuoksi suurta rohkeutta, oletin yhteisöllisyyden tunteen korostumista. 

Osassa julkaisuista viitattiin muihin osallistujiin, mutta voimaantumista yhdessä esiintymisestä 

en havainnut. Aineistosta löytyy muutamia muita (naisia) yleisellä tasolla kannustavia 

kommentteja, kuten ”– – mä on täydellinen just tämmösenä      ja niin oot säkin     .”  Puuttuvat 

merkitykset ovat mielestäni kytköksissä toisiinsa. Kehopositiivisuus yksilötason kokemuksena 
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ja oman muutoksen korostaminen poissulkevat näköaloja ”joukkovoimaan” ja 

yhteiskunnallisen muutoksen tarpeellisuuteen tai edes mahdollisuuteen.  

 

Tavoitteeni ei ollut määritellä kuvissa esiintyvien naisten valintojen vääriksi tai oikeiksi. On 

selvää, että kaikilla naisilla on oikeus esiintyä kuvissa aivan juuri kuten he itse haluavat. 

Kysymys jäljittelystä on monitulkintainen, ja omaa katsettanikin pyrkivät ohjailemaan tiukkaan 

yhteiskunnassamme istuvat normit ja niihin liittyvät representaatiot. Koin omassa analyysissäni 

tärkeäksi pohtia, ohjaako normatiivisuus omaa ajatteluanikin näkemään sukupuolittuneita 

kehonormeja ilmentävän kuvaston tunnusmerkit vain kehonormien mukaisille kehoille 

kuuluviksi. Yhtä lailla on kuitenkin muistettava, että sosiaalisessa mediassa jaettavaan kuvaan 

omasta vartalosta liitetään merkityksiä, joita kuvien jakaja ei voi kontrolloida.  

 

Sukupuolen moninaisuus on tänä päivänä esillä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Erilaiset 

sukupuolen kokemukset ja ilmaisutavat ovat monissa sekularisoituneissa yhteiskunnissa entistä 

hyväksytympiä. On kiinnostavaa panna merkille, että samaan aikaan mediakulttuuri syöttää 

sukupuolittuneita kehonormeja meille entistä ankarammin. Kehonormeilla on 

yhteiskunnassamme vankka asema, mutta se vaatii jatkuvaa toistoa. Sosiaalisella medialla on 

tässä keskeinen rooli.  

 

Tutkielmani taustalla on kiinnostukseni naiskehojen representaatioihin ja perinteisiä 

kauneuskäsityksiä haastaviin kuviin. Aineistoni valintaan vaikutti osaltaan se ristiriita tai 

hankaus, joka syntyy, kun kehonormien haastamisen rinnalla osa kuvista vaikutti jäljittelevän 

normatiivista kuvastoa. Kuvissa korostui paljas pinta, seksuaalisväritteisiksi mielletyt alusasut, 

poseeraukset ja feminiiniseksi mielletyn kehon merkit. Ristiriita loi mielekkään asetelman 

kehonormeista ja kehopositiivisuudesta käytävän keskustelun tarkasteluun. Mielestäni oma 

positioni antoi minulle hyvät lähtökohdat tematiikan pohdintaan. Vaikka olen eri ikäluokkaa 

kuin aineistoni naiset ja siten minulla on erilainen suhde sosiaalisen median käyttöön ja 

painoarvoon jokapäiväisessä elämässä, jaan näiden naisten kanssa sukupuolittuneiden 

kehonormien olemassaolon. Samaan aikaan kykenin kuitenkin tarkastelemaan kysymyksiä 

pienen etäisyyden päästä. 

 

Olen tutkielmani kautta antanut panokseni ajankohtaiseen ja tärkeään yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Yhteiskunnassamme vallitsevat sukupuolittuneet kehonormit elävät 

voimakkaina visuaalisessa ja mediakulttuurissa, ja etenkin sosiaalisen median keskeinen 
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kuvienjakoalusta Instagram rakentaa ja toistaa kapeaa ja rajoitettua representaatiota naisena 

olemisesta ja naisen roolista. Tutkielmaa kirjoittaessani erilaiset mediat Suomessa ja 

maailmalla ovat nostaneet toistuvasti esiin kehonormien haitalliset vaikutukset jatkuvasta 

laihduttamisesta itsetuhoisuuteen sekä Instagramin rooliin tässä (ks. esim. Kohler ym. 2021; 

Lowe-Calverley & Grieve 2021;  McComb & Mills 2021). Tutkimuksestani käy ilmi, että 

naisten merkityksettömänä puuhasteluna pidetty selfie-kulttuuri heijastelee yhteiskunnan 

sukupuolittuneita kehonormeja. Kuvat ovat eivät ole ”vain” kuvia, kuten Leena-Maija Rossi 

(2010) muistuttaa. Instagram ei ole erillinen todellisuus, joka on jotenkin irrallaan maailmasta, 

jossa elämme. Kuvat vaikuttavat katsojiinsa (ks. esim. Kleemans ym. 2018). Medialukutaito ja 

-kriittisyys auttavat meitä tunnistamaan sukupuolen ilmentymiä ja valtarakenteita. Annette 

Kuhn (1985, 8) kehottaa vastustamaan niitä valtarakenteita, jotka käskevät meitä kuluttamaan 

kuvia kritiikittömästi ja epämääräisesti. Diskurssianalyysin soveltaminen avasi niitä 

neuvotteluja, joita kehopositiivisuuskuvat käyvät sukupuolittuneiden kehonormien kanssa. 

 

5.2 Askelmerkkejä jatkoon 

Tutkielmani aineistona on ollut @ihastukehoosi-tilillä julkaistuja kuvia ja niihin liittyviä 

tekstejä. Haastattelututkimus toisi lisätietoa naisten omista käsityksistä koskien 

kehopositiivisuuden ja sukupuolittuneiden kehonormien välisistä jännitteistä ja erityisesti siitä 

hankauksesta, jonka tunnistin jäljittelyn diskurssissa. Tarkastelun kohteena voisi olla myös, 

onko projektiin osallistuminen muuttanut heidän elämäänsä pitkällä aikavälillä. Ovatko he 

esimerkiksi aktivoituneet kehopositiivisuuden puolestapuhujina? 

 

Kehohäpeä katsotaan usein nuorten naisten ongelmaksi. Aineistostani – samoin kuin 

@ihastukehoosi-tililtä – puuttuvat keski-ikäisten ja vanhempien naisten ja naistapaisten 

kokemukset kehonormeista ja ulkonäköpaineista. Instagramia pidetään nuorten alustana, mutta 

sen käyttäjissä on myös varttuneempia naisia. Nainen, ikä ja ulkonäkö on alue, joka vaatisi 

tarkastelua siitäkin syystä, että väestö vanhenee, ihmisten oletetaan työskentelevän yhä 

pidempään, mutta kehonormit näyttäytyvät melko muuttumattomina (ks. esim. Hämäläinen, 

Rissanen & Hujala 2016). Ulkonäkötyö on naisten velvollisuus ikään katsomatta. On myös 

huomattava, että tutkimuksestani puuttuvat ei-valkoisten naisten ja naistapaisten kokemukset.  

 

Tutkijan katse olisi kiinnostava kääntää myös niihin naisiin ja naistapaisiin, joiden 

representaatiot omasta itsestä Instagramissa näyttäytyvät kehonormien ohjailemiksi viimeistä 
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piirtoa myöten. Mitä ulkonäköön perustava suosio heille merkitsee, miten normatiivisuus 

palkitaan? Entä millaisena he näkevät naisen roolin tänä päivänä? 

 

Olen tutkielmassani keskittynyt naisiin ja naistapaisiin kohdistuviin ulkonäköpaineisiin ja 

naisten pyrkimyksiin kehonormeista vapautumiseen. Naiskeskeisyys on perusteltavissa, sillä 

miehisellä/sukupuolittavalla katseella on pitkä historia. Ajattelen myös niin, että naisen roolin 

laventamisen tutkiminen hyödyttää pitkällä tähtäimellä myös muita sukupuolia. 

Tutkimuksestani jää kuitenkin puuttumaan miesten ja muunsukupuolisten tarkastelu 

kehopositiivisuuskeskustelussa. (@ihastukehoosi-tilillä (aineistoni ulkopuolella) on ollut 

mukana muutama mies; lisäksi muistan nähneeni yhden muunsukupuoliseksi itsensä 

määrittävän henkilön julkaisun.) Sukupuolittuneet kehonormit heijastuvat myös siihen, 

millaisia odotuksia kulttuurimme asettaa miesten ja miestapaisten roolille ja ulkonäölle – ja 

ketkä jäävät binäärin ja heteronormatiivisen asemoinnin ulkopuolelle. Leena-Maija Rossin 

(2006, 74) mukaan mainonta painottaa korostetun feminiinisiä naiskuvia ja korostetun 

maskuliinisia mieskuvia. Sama toistuu muuallakin visuaalisessa kulttuurissa, myös 

Instagramissa. Henri Hyvösen tutkimus (2016) miesten syömishäiriöistä sukupuolta ja 

sosiaalista roolia rakentavana toimintana sivuaa myös ulkonäkönormeja. Muunsukupuolisille 

ei valtavirtakuvastossa ole yleensä tilaa. Kuura Irni ja Katariina Kyrölä (2017) pohtivat #metoo-

kampanjan cisnais-painotteisuuden aiheuttamia ulkopuolisuuden tunteita. ”Toisaalta niiden 

osalta, jotka tippuvat kampanjan reunamille ja joiden osallistuminen on ambivalentimpaa, 

julkinen kokemusten jakaminen voi entisestään lisätä ahdistusta ulkopuolisuudesta ja omien 

kokemusten ymmärtämättä jäämisestä valtavirran feministisissä kampanjoissa. 

Turvaverkostojen ja feministisen kampanjoinnin inklusiivisuus onkin jatkossa(kin) 

ensiarvoisen tärkeää.” (emt., 4)  Sama pätee kehopositiivisuuteen.  

 

Potentiaalisen tutkimushaaran muodostaa myös kysymys siitä, voiko sukupuolinormeista 

vapaata tilaa olla tai voisiko sellaisen luoda. Kyberfeminismi toi esille kyberavaruuden 

mahdollisuuden toimia jonkinlaisina ruumiittomana tilana, jossa ruumiiseen merkityt erot, 

kuten sukupuoli ja rotu, katoavat (Paasonen 2004, 10). Myöhemmin xenofeminismi on pyrkinyt 

purkamaan binääristä sukupuoliajattelun synnyttämiä valtarakenteita teknologian ja 

kybertilojen kautta (Laboria Cuboniks, 2018). 
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5.3 Lopuksi 

Olen kiitollinen niille naisille, joiden kuvia ja tekstejä olen saanut tutkielmassani pohtia. Olen 

esittänyt kriittisiäkin arvioita kehopositiivisuudesta ilmiönä ja epäillyt, onko siitä tässä 

muodossaan sukupuolittuneiden kehonormien purkajaksi ja naiseuden representaatioiden 

laventajaksi. Näen myös Instagramin tarjoamat mahdollisuudet itseilmaisuun ja erilaisten 

kehojen esille tuomiseen. Staci M. Zavattaron (2021, 282)  mukaan pop-kulttuurin 

kyllästämässä yhteiskunnassa sosiaalinen media näyttää lihavia kehoja oudoksuville, että 

ihminen voi elää onnellista ja täyttä elämää vaikka ei istuisikaan stereotyyppiseen muottiin. 

Toivon, että olen osannut suhtautua yksittäisten naisten tarinoihin myötätunnolla ja 

kunnioituksella. Ihailen heidän rohkeuttaan. 

 

Kun vaatii muutosta, on aloitettava itsestään. Voisinko itse olla katkaisemassa kriittisen katseen 

pitkän perinteen? Muutama vuosi sitten Anu Silfverberg (2020, 191) haastatteli Laura Mulveytä 

siitä, mitä Mulvey nyt ajattelee yli neljäkymmentä vuotta sitten kirjoittamastaan miehisen 

katseen käsitteestä. Mulveylle käsite on edelleen relevantti, vaikka hän on vuosien varrella 

palannut perusteluihinsa. Aina voi katsoa uudestaan toisin, hän sanoo. 
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Tietoa henkilötietojen käsittelystä Visuaalisia vinksahduksia: Instagramin 

kehopositiiviset naiset ja sukupuolittuneisuuden haastaminen -tutkimuksessa 
 

Visuaalia vinksahduksia: Instagramin kehopositiiviset naiset ja sukupuolittuneisuuden haastaminen 

-tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa 

käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään 

tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on. 

 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

 

Kirsi Korhonen  

kirsi.k.korhonen@helsinki.fi, 050 5432 545 

 

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija 

 

sama kuin yllä 

 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

tietosuoja@helsinki.fi 

 

4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

Maisterintutkielmassa tarkastellaan sukupuolittuneiden kehonormien ja kehopositiivisuuskuvien 

kytköksiä Instagramissa. Aineisto koostuu Instagramin @ihastukehoosi-tilillä  

1.–7.6.2020 julkaistuista kuvista ja niihin liittyvistä teksteistä (pl. ylläpitäjän ohjeistukset ja 

muu yleisluonteinen materiaali sekä kommentit).  

 

Tutkielmassa pohditaan, millaisia merkityksiä kehopositiivisuuskuvat saavat valitussa 

aineistossa ja mitkä merkitykset niistä puuttuuvat kenties kokonaan, sekä sitä, millaisia 

representaatioita naisesta aineiston kuvissa ja niihin liittyvissä teksteissä rakennetaan, puretaan 

tai toistetaan. Tutkimus sijoittuu feministisen mediatutkimuksen alaan, ja sen tavoitteena on 

tehdä näkyväksi sukupuolen ilmentymiä ja valtarakenteita mediakulttuurissa. 

 

Aineisto on koottu erilliseen dokumenttiin, joka on tallettu tutkijan henkilökohtaiselle 

tietokoneelle. Tutkielmassa viitataan julkaisujen takana oleviin henkilöihin juoksevalla kirjain-

numeroyhdistelmällä. Aineisto ei ole tutkielman liitteenä. 
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5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 

 

Tutkimusaineisto sisältää valittuna ajanjaksona julkaistut kuvat ja niihin liittyvät tekstit (pl. 

ylläpitäjän ohjeistukset ja muu yleisluonteinen materiaali sekä kommentit) ja niissä ilmenevät 

tiedot. 

 

6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

 

Tallennettavat tiedot on kerätty Instagramin @ihastukehoosi-tilillä 1.–7.6.2020 välisenä aikana 

tehdyistä julkaisuista. Tili on julkinen. 

 

7.  Arkaluonteiset henkilötiedot 

 

Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä 

(eli arkaluonteisia henkilötietoja). 

 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 

mukaisella perusteella: Yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai 

tilastointi. 

 

9.  Tietojen vastaanottajat 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimuksen tekijän ulkopuolelle osana maisterin-

tutkielmaa. Maisteritutkielman pohjalta tehtävissä julkaisuissa tai väitöstutkimuksessa tietoja 

voidaan luovuttaa suomalaisille tai eurooppalaisille yliopistoille, mikäli kyseessä on 

yhteistyössä tehty tutkimushanke.  

10. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

11.  Automatisoitu päätöksenteko 

 

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin. 

 

12.  Henkilötietojen suojaus 

 

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että 

ainoastaan niitä tarvitseva henkilö pääsee tarkastelemaan tietoja. 

 

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla: käyttäjätunnus ja salasana. 

 

13. Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa 

 

31.3.2022 saakka. 
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14.  Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

 

Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten 

tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti: tunnistetiedoin. 

 

15.  Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen 

 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 

mainittu henkilö. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  

 

• saada pääsy tietoihin 

• oikaista tietoja 

• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

• rajoittaa tietojen käsittelyä 

• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

• vastustaa tietojen käsittelyä 

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 

 

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen 

vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 

 

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun 

verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 

 

Oikeuksien soveltuminen 

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä 

rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, 

poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei 

rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 

 

Oikeuksista poikkeaminen 

Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista 

poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien 

toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. 

 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 

henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Yhteystiedot: 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
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