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JOHDANTO

Tässä pro gradu -työssä tutkitaan, miten refleksiivinen minäprojekti näkyy nuorten Instagramissa julkaisemissa kuvissa ja millaista itserepresentaatiota nuorten Instagram-kuvissa on nähtävissä. Nämä ovat tämän pro gradu -työn tutkimuskysymykset. Refleksiivinen minäprojekti ja siihen liittyvät elämäntyyli, puhtaat ihmissuhteet ja ruumis on muodostettu Giddensin (1991) teoriasta refleksiivisestä minäprojektista. Itserepresentaatio on
operationalisoitu tässä tutkimuksessa positiivisuudeksi, voimaantumiseksi, vaikutelmien
hallinnaksi, johdonmukaisuudeksi julkaistuissa kuvissa ja kuvien instrumentaalisuudeksi.
Itserepresentaation olisi voinut operationalisoida myös monilla muilla tavoilla.
Nuorten Instagramissa julkaisemien kuvien tutkiminen osana refleksiivistä minäprojektia
on kiinnostava sen vuoksi, että sitä ei ole juuri tutkittu. Itserepresentaatiota on sen sijaan
tutkittu enemmän, mutta on kiinnostavaa liittää se Instagramin kontekstiin. Tuloksia voidaan lisäksi peilata jossain määrin monilukutaitoon. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tiedetään millaisia kuvia osa nuorista tuottaa Instagramiin. Tämän tiedon avulla on
mahdollista arvioida sitä, millaisia aiheita voisi olla hyvä ottaa huomioon lukion monilukutaidon opetuksessa. Tässä tutkimuksessa informanteiksi valikoituivat lukiolaisnuoret
siitä syystä, että lukioista on helppo tavoittaa 16-18-vuotiaita nuoria. Yhtä hyvin olisi
voitu haastatella silti ammattikoulua tai ammattilukiota käyviä nuoria. Aineisto koostuu
kuudesta teemahaastattelusta, sekä haastateltujen nuorten Instagramiin julkaisemista kuvista. Kuvia on yhteensä 18, kolme kuvaa jokaiselta tutkimukseen osallistuneelta nuorelta. Haastatellut ovat kaikki yli 16-vuotiaita lukiolaisnuoria. Kuvia ja haastatteluja analysoidaan Giddensin (1991) refleksiivisen minäprojektin viitekehyksessä, josta tulevat
myös tutkimuksen keskeiset käsitteet. Näitä keskeisiä käsitteitä ovat minäidentiteetti, ruumis, elämäntyyli ja puhtaat ihmissuhteet. Refleksiivinen minäprojekti on yläkäsite ja sen
alakäsite on minäidentiteetti. Minäidentiteettiin puolestaan kuuluu ruumis, puhtaat ihmissuhteet ja elämäntyyli. Giddensin refleksiivisen minäprojektin teoria liikkuu psykologian

ja sosiologian rajalla (O'Brien 1999, 32). Itserepresentaatio on myös yläkäsite ja sen alakäsitteitä ovat vaikutelmien hallinta, positiivisuus, voimaantuminen, johdonmukaisuus
kuvissa ja instrumentaalisuus. Näistä aiheista esitellään aikaisempia tutkimuksia. Aineiston analyysissa on sovellettu teorialähtöistä sisällönanalyysia. Tässä pro gradu- työssä on
sosiologinen ja sosiaalipsykologinen näkökulma Instagramin kuviin. Kasvatustieteisiin
aihe paikantuu lukiolaisnuorten kautta ja lukion monilukutaito-opetuksen kautta. Tästä
aiheesta keskustellaan lisää myöhemmin tässä johdannossa.
2000-luvun sosiaalinen media on muuttanut Internetin käyttöä osallistuvampaan suuntaan. Media- ja verkkovälitteisen yhteisyyden kannalta muutos on mullistava. Tavalliset
ihmiset voivat nykyään itse tuottaa verkkoon mediasisältöjä. (Kangaspunta 2011, 28-29.)
Sisältöjä voidaan tuottaa esimerkiksi blogeissa, Facebookissa, Instagramissa, omilla
verkkosivuilla ja YouTubessa. Sisältöjen tuottaminen on yleistynyt niin, että voidaan puhua jopa sisällöntuottamisen arkipäiväistymisestä. Verkko ei olekaan Kangaspuntan
(2011, 30) mielestä erillinen alue, vaan se toimii yhdessä fyysisen maailman kanssa. Sosiaalinen media on käsitteenä laaja. Sosiaalisen median alustat muuttuvat koko ajan, joten
sosiaalisen median määrittely on helposti aikasidonnaista. (Laaksonen, Matikainen &
Tikka 2013, 16.) Useat sosiaalisen median alustat ovat yhteisöllisiä ja niiden ydintä ovat
henkilökohtaisten suhteiden verkostot. Monilla sosiaalisen median alustoilla ollaan yhteydessä samoihin ihmisiin, joiden kanssa ollaan muutoinkin paljon tekemisissä, eli ennestään tuttujen ihmisten kanssa: perheen ja ystävien, sekä intressiryhmien. Sosiaalisen
median palveluita käytetään myös siksi, että muutkin nuoret käyttävät niitä. (Noppari &
Uusitalo 2011, 143; Weissenfelt 2016.)
Aiempaa empiiristä tutkimusta nuorten Instagramiin julkaisemista kuvista refleksiivisen
minäprojektin näkökulmasta ei todennäköisesti ole aiemmin tehty, ainakin sellaista on
ollut hyvin vaikeaa löytää. Aiheelle läheisiä tutkimuksia kuitenkin löytyy ja ne liittyvät
usein itserepresentaatioon. Tutkimuksen aiheelle läheinen on esimerkiksi Uskin (2015)
väitöskirja sosiaalisen median profiilin ylläpitämisen kokemuksista. Uski (2015) tutkii,
miten itsepresentaatio sosiaalisen median yhteisöpalveluiden profiileissa on liitetty minäidentiteettiin, ja miten minäpresentaatio edustaa dialogia minäidentiteetin ja sosiaalisen
maailmassa. Aiempia tutkimuksia nuorten Instagram-kuvista identiteetin näkökulmasta

on ollut ylipäätään yllättävän vähän. Koska Instagram on kokenut ainakin Suomessa kasvavaa suosiota, on mahdollista, että tällaisia tutkimuksia on tulossa lisää. Erityisen paljon
tutkimuksia löytyy sen sijaan sosiaalisen median erilaisten käyttötapojen ja narsismin välisistä yhteyksistä (Andreassen, Pallesen & Griffiths 2017; McCain, Borg, Rothenberg,
Churillo, Weiler & Campbell 2016; Blachnio, Przepiorka, & Rudnicka 2016; Sheldon &
Bryant 2016), mutta tulokset ovat olleet vaihtelevia. Myös sosiaalisen median käytön vaikutuksista kehonkuvaan löytyy useita tutkimuksia (Fardouly & Vartanian 2016; Lee, Lee,
Choi, Kim & Han 2014; Hendrickse, Arpan, Clayton & Ridgway 2017; Ahadzadeh, Sharif, & Ong 2017). Joitakin pro gradu- töitä on tehty itseilmaisusta sosiaalisessa mediassa,
mitkä ovat läheisiä itserepresentaatiolle. Esimerkiksi Töyssy (2012) on tutkinut identiteetin rakentamista Facebookissa. Identiteetin ja median tutkiminen ei ole sinänsä kuitenkaan mikään uusi asia. Esimerkiksi Salokoski & Mustonen (2007) ovat tehneet katsauksen median vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, identiteetin rakentamisesta verkossa, median
vaikutuksistaa identiteettiin ja hyvinvointiin. Sosiaaliseen mediaan liittyvissä tutkimuksissa Goffmanin teatteriin liittyvä viitekehys on saanut suosiota (Uski 2015, 31). Tämän
vuoksi tässäkin tutkimuksessa sivutaan Goffmania, johon osa esitellyistä tutkimuksista
nojaa.
Huomionarvoista on, että kaikki nuoret eivät ole Instagramissa julkaisemassa kuvia minäidentiteetistään. Kaikilla maailman nuorilla ei ole edelleenkään mahdollisuutta päästä
käyttämään Internetiä ylipäätään. Noin 95% suomalaisista 16-24-vuotiasta nuorista
omisti älypuhelimen vuonna 2015 kun älypuhelimiksi katsotaan ne matkapuhelimet,
joissa oli mahdollista ladata hyötysovelluksia, joissa oli qwert-kirjainnäppäimistö ja vähintään 3G-yhteys. Vuoden 2016 tutkimuksessa 89% 16-24-vuotiaista nuorista Suomessa
oli viimeisen kolmen kuukauden aikana seurannut yhteisöpalvelua, joihin sosiaalisen median alustat luetaan mukaan. (Suomen virallinen tilasto 2015). YK:n televiestintäjärjestö
ITU julkaisi heinäkuussa 2017 tilastoja, joiden mukaan 830 miljoonaa 15-24-vuotiasta
nuorta käyttää Internetiä, mikä pitää sisällään 80% nuorista 104 eri maassa (ITU Lehdistötiedote 31.7.2017). Maiden välisistä eroista kertoo se, että Norjassa Internetiä käytti
97% väestöstä vuonna 2016, mutta Somaliassa vain alle 2% (ITU Country ICT Statistics).
Internetin käyttö on siis jo verrattain yleistä, mutta ei kuulu toistaiseksi kaikille. On siis

syytä muistaa, että tutkimusta ei voida yleistää koskemaan ihmisiä ympäri maailmaa,
vaan se on paikallistunut Suomeen kuuden nuoren haastatteluun ja kuviin.

Tässä pro gradu- työssä käsitellään aluksi tutkimuksen teoreettista viitekehystä, joka on
refleksiivinen minäprojekti. Tämän jälkeen esitellään lyhyesti teoriaa kuvista ja itserepresentaatiosta, sekä esitellään Instagram sosiaalisena mediana. Siitä edetään aikaisempiin
sosiaalisen median tutkimuksiin itserepresentaatioon liittyen ja sen jälkeen tutkimusmetodeihin. Tutkimusmetodien esittelyn jälkeen analysoidaan, miten refleksiivinen minäprojekti näkyy aineistossa ja samalla esitellään haastatellut nuoret ja heidän kuviaan. Sitten analysoidaan itserepresentaatiota suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Tämän jälkeen
tehdään yhteenvetoa tutkimuksen tuloksista. Pohdinnassa syvennytään aiheeseen laajemmassa kontekstissa ja pohditaan tulosten merkitystä muun muassa monilukutaidon kannalta, sekä arvioidaan tutkimuksen ansioita ja puutteita.
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2. REFLEKSIIVINEN MINÄPROJEKTI

Tässä tutkimuksessa on teoreettisena viitekehyksenä Giddensin refleksiivinen minäprojekti, josta käyttöön on otettu seuraavia käsitteitä: moderni ja myöhäismoderni, refleksiivinen minäprojekti, minäidentiteetti, ruumis, elämäntyyli ja puhtaat ihmissuhteet. Nämä
muodostavat kehyksen kuvien ja haastattelujen tulkinnalle. Giddensin refleksiivinen minäprojekti valikoitui teoreettiseksi viitekehykseksi, sillä siinä on kattavasti selitetty ja kuvattu minäidentiteetin refleksiivistä muodostamista ja elämäntyyliä nykyajassa, jota tässä
tutkimuksessa kutsutaan myöhäismoderniksi. Minuuden refleksiivinen projekti koostuu
koherentin ja jatkuvasti tarkistetun ja korjatun elämäkerrallisen narratiivin ylläpitämisestä. Tähän liittyy keskeisesti elämäntyyli, joka tulee sitä merkittävämmäksi, mitä enemmän traditio menettää valtaansa. Suomennoksina käytetään minäidentiteettiä (self-identity), sillä muun muassa Saastamoinen (2006, 146) suomentaa sen näin. Suomentajana
Lehto (1995 teoksessa Beck, Giddens, Lash: Nykyajan jäljillä) ja toisaalta Wilska (2001)
käyttävät suomennosta elämäntyyli (lifestyle) eikä esimerkiksi elämäntapa. Lehto (1995
teoksessa Beck, Giddens, Lash: Nykyajan jäljillä) puhuu refleksiivisestä minäprojektista,
mutta Saastamoinen (2006) puolestaan minuuden refleksiivisestä projektista. Näistä kahdesta olen päättänyt käyttää tutkimuksessani termiä refleksiivinen minäprojekti.

2.1 ELÄMÄ MYÖHÄISMODERNISSA AJASSA

Nykyhetkeä, jossa elämme, kutsutaan monella eri tavalla: postmoderniksi, kulutusyhteiskunnaksi, informaatioyhteiskunnaksi ja moneksi muuksi (Elliot 2014, 144). Viime vuosikymmeninä on keskusteltu siitä, onko moderni aika päättynyt ja voidaanko jo puhua
postmodernista ajasta, joka olisi laadullisesti erilainen aikakausi kuin moderni. Toisaalta
keskustelussa pohditaan sitä, onko moderni aika siirtynyt vain uuteen vaiheeseen, jolloin
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voidaan puhua siirtymästä myöhäismoderniin aikaan. Myöhäismodernissa modernisaatioon liittyvä yksilöllistymiskehitys on muuttunut niin, että sitä ei voida käsitteellisesti
tulkita enää perinteistä käsin siten kuin ennen. Myöhäismodernissa kulttuurinen normisto
ohjaa voimakkaammin itsearviointiin ja oman elämänkulun suunnitteluun, ja yksilön
psyykkinen kokemus omasta itsestään intensifioituu. (Saastamoinen 2011, 65.) Giddens
pitää nykyisen ajan kuvaamista postmodernina virheellisenä (Giddens 1995, 3, 124).
Tässä tutkimuksessa puhutaan myöhäismodernista Giddensin tapaan, kuvaamaan tätä aikaa, jossa nyt elämme. Moderni ja myöhäismoderni esiintyvät kuitenkin rinnakkain kuvaamassa nykyaikaa Giddensin (1991) teoksessa Modernity and Self-Identity. Self and
Society in the Late Modern age. Modernin voidaan ymmärtää karkeasti tarkoittavan samaa kuin 'teollistunut maailma', kunhan huomioidaan, että industrialismi ei ole sen ainoa
institutionaalinen ulottuvuus. Giddens käyttää termiä industrialismi viitatakseen sosiaalisiin suhteisiin, jotka sisältyvät epäsuorasti laajalle levittyneeseen materiaalisen vallan
käyttämisen tuotantoprosesseissa. Se on siis yksi institutionaalinen osa-alue modernissa
ajassa. Giddensin mukaan kaikki, jotka elävät myöhäismodernissa, joutuvat vastaamaan
kysymyksiin siitä mitä tehdä, kuinka käyttäytyä ja kuka olla. Näihin kysymyksiin on
vastattava joko diskursiivisesti tai jokapäiväisellä sosiaalisella käytöksellä. (Giddens
1991, 14–15, 70.) Näiden kysymysten parissa todennäköisesti myös haastattelemani nuoret ajoittain kamppailevat ja Instagramiin laitetut kuvat voivat olla yksi keino vastata näihin kysymyksiin niin itselle kuin muille. Kuvillaan he voivat näyttää sekä itselleen, että
muille, keitä he ovat ja mitä he tekevät, ja saada palautetta toisilta Instagram-käyttäjiltä.
Muutokset minäidentiteetissä ja globalisaatiossa ovat Giddensin ehdotuksen mukaan
kaksi napaa paikallisen ja globaalin dialektiikassa myöhäismodernissa ajassa. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että muutokset henkilökohtaisessa elämässä ovat sidottuja sosiaalisten yhteyksien järjestelmään laaja-alaisesti. Nykyisessä jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa globalisoitumisen myötä pienillä arkipäiväisillä asioilla on maailmanlaajuisia seurauksia. Esimerkiksi tietyn vaatteen tai ruoan ostaminen voi aiheuttaa globaaleja
seurauksia jonkun maailman toisella puolella asuvan toimeentuloon, tai se myötävaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, jolla puolestaan on potentiaalisesti seurauksia ihmiskunnalle. Modernissa ajassa elämäntyylivaihtoehdot nostavatkin Giddensin mukaan paikallinen-globaali-kontekstissa moraalisia kysymyksiä. (Giddens 1991, 9, 32; Giddens 1995,
85.)
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Baudrillardin mukaan postmoderni maailma on median hohdokasta pintaa ja säteileviä
kaupallisia kuvia; sosiaalisessa maailmassa kaikki on läpinäkyvää ja eksplisiittistä. Hän
käyttää termiä hypertodellisuus kuvaten sen merkitsevän ylenmääräisyyden maailmaa.
Hypertodellisuuden maailmassa kuvat ovat vakuuttavampia kuin todellisuus, ja representaation, ja sen mitä representoidaan, välinen raja on poistunut. Elliotin (2014) mielestä
sosiaaliset kriitikot ovat kohdelleet sosiaalisen elämän pintaa pinnallisena asiana, joka
naamioi merkityksen. Baudrillardin mielestä nimenomaan postmodernit pinnat, kuvat ja
simulaatiot määrittelevät sosiaalisen kokemuksen ytimen. (Elliot 2014, 149.) Giddens
(1991) kuitenkin hylkää Baurdrillardin hypertodellisuuden. Modernissa ajassa media ei
peilaa todellisuuksia, vaan jossain määrin muodostaa niitä, mutta tämä ei tarkoita, että
media olisi luonut autonomisen niin sanotun hypertodellisuuden alueen, jossa merkki tai
kuva on kaikki kaikessa. (Giddens, 1991, 5, 27.)
Henkilökohtainen merkityksettömyyden tunne, eli tunne siitä, että elämällä ei ole mitään
merkittävää tarjottavaa on myöhäismodernin yksi perustava ongelma. Tämä tulisi Giddensin mielestä ymmärtää päivittäisessä elämässä nousevien moraalisten kysymysten tukahduttamisena. Näitä kysymyksiä nousee päivittäisessä elämässä, mutta niihin ei saada
vastauksia. Minuuden refleksiivinen projekti luo toiminnan ja hallinnan ohjelmia, mutta
jos nämä ymmärretään laajasti modernin kontrollijärjestelmän jatkeena minuudelle,
niissä ei ole moraalista merkitystä. Autenttisuudesta tulee tällöin merkittävin arvo ja kehys itsensä toteuttamiselle, mutta se on moraalisesti heikko prosessi. (Giddens 1991, 9.)
Bauman (2009) uskookin, että ihmiset kääntyvät sellaisten asioiden puoleen, joilla on
vain vähän tai ei ollenkaan merkitystä, mikäli he kokevat tai uskovat etteivät voi tehdä
asioita, joilla on todellista merkitystä. Niinpä ihmiset saattavat päätyä pakonomaiseen ostamiseen, kehittämään itseään mitä moninaisemmilla tavoilla terveellisestä syömisestä
erilaisiin liikunnallisiin harjoitteisiin tai vaikkapa perehtymällä itämaisiin viisauksiin.
Myös aikaa vievä minäidentiteetin kokoaminen ja uudelleenjärjestely kuuluvat Baumanin
mukaan tähän kategoriaan. (Bauman 2009, 9–10.) Mythen (2004, 144) kirjoittaa analyysissaan Beckin riskiyhteiskunnasta, että Beck, Baumanista ja Giddensistä poiketen, näkee
erilaiset ruumiin fetissit kuten ruokavaliot, aromaterapian, kuntosalilla käymisen ja vastaavat toiminnat osana itseen kohdistuvien riskien hallintaa riskiyhteiskunnassa. Itäpuisto

7

(2006, 133) ajattelee, että globalisoitunut ja individualismia painottava länsimainen yhteiskunta ajaa ihmiset uskomaan itsen muokkaamisen olevan ratkaisu sellaisiin ongelmiin, joiden ajateltiin aiemmin liittyvän yhteiskuntaan ja sen ongelmiin. Lasch väittää,
että myöhäismoderni aika normalisoi kulttuurisen narsismin, jossa ihmiset normaalissa
elämässään ovat itsekeskeisiä, kuluttavat pakonomaisesti ja ovat kärsimättömiä ihmissuhteissa. Tämä puolestaan vahvistaa kokemusta sisäisestä tyhjyydestä, joka ohjaa yksilöä jatkuvaan itsetutkiskeluun, poispäin kiinnostuksesta yhteiskunnallisiin asioihin tai toisiin ihmisiin. (Saastamoinen 2011, 73.) Mikäli refleksiivistä minäprojektia tulkitaan siis
Baumanin (2009), Itäpuiston (2006) ja Laschin tapaan, voidaan sen nähdä olevan pikemminkin oire yhteiskunnallisesta muutoksesta kuin yksilön vapaa valinta rakentaa omaa
minäidentiteettiään. Giddensin (1991) mukaan olemme jatkuvasti pakotettuja tekemään
erilaisia valintoja, mutta hänellä on kuitenkin optimistisempi kuva refleksiivisen minäprojektin luonteesta kuin Baumanilla, Laschilla ja Itäpuistolla.
Giddensin refleksiivistä minäprojektia voidaan kritisoida siitä, että sen valossa voidaan
tulkita, että yhteiskuntaluokka on menettänyt merkitystään määrittäjänä ihmisten elämänkulussa. Refleksiivinen yksilöllistyminen voidaan nähdä edustavan ideologista tavoitetta
käsitteellistää yksilön elämä hänen valinnoillaan. Tällöin voitaisiin tehdä johtopäätös, että
esimerkiksi syrjäytyminen johtuisikin yksilön refleksiivisyysvajeesta eikä yhteiskunnan
rakenteellisesta tilasta. Refleksiivinen yksilöllistyminen ei tunnista esimerkiksi sukupuolittuneita rakenteita yhteiskunnassa, jotka vaikuttavat refleksiivisyyden mahdollisuuksiin.
(Saastamoinen 2011, 76.) Kritiikki osuu siinä mielessä maaliin, että Giddens (1991) ei
refleksiivisen minäprojektin yhteydessä, käsitellyt yksilön elämänkulun rajoittavana tekijänä kuin lähinnä köyhyyttä. Mouzelis (1999) kritisoi Giddensiä siitä, että hänen määrittelemänsä yksilön refleksiivisyys korostaakin liikaa yksilön aktiivisuutta. Tämän mukaan yksilöt yrittävät jatkuvasti refleksiivisesti ja rationaalisesti valita tavoitteensa ja tarkkailevat jatkuvasti projektejaan uuden tiedon valossa. (Mouzelis 1999, 85.) Sosiaaliset
teoreetikot ovat kritisoineet Giddensin teoriaa minuuden refleksiivisestä projektista siitä,
että se redusoi kamppailun vallasta ja politiikasta pelkästään henkilökohtaiseksi kiinnostukseksi muutokseen. Suurin huoli kohdistuu siihen, että Giddensin teoria refleksiivisestä
minuudesta kuuluisi liberaaliseen ideologiaan individualismista ja siten suvereeni yksilöllinen minuus olisi yhteiskunnan keskiössä. Tämä kritiikki on osittain aiheeton, sillä
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Giddens painottaa henkilökohtaisen elämän ja globalisoituvan sosiaalisen vaikutuksen lisääntyvää yhteyttä. Ongelmallista sen sijaan on se, miten paljon Giddens painottaa sosiaalisten toimijoiden hiljaista tietoa ja itseymmärrystä. Tämä uhkaa rikkoa sosiaalisen vallan ja poliittisen ylivallan yhteyden, jota hän muissa yhteyksissä painottaa. Post-strukturalismin ja postmodernin teorioiden vallan ja voimattomuuden näkemyksien kautta Giddensin refleksiivinen toimijuus voidaan silti tulkita myös sosiaalisen kontrollin muodoksi. Giddens kohtaa ongelmia siinä, että hän vähättelee emootioiden, muistin ja halun
vaikutusta siihen miten ne voivat vaikuttaa tietoisiin yrityksiimme järjestää elämäämme
ja ymmärtää maailmaa refleksiivisesti. (Elliot 2014, 49–50.)

2.2 M INÄIDENTITEETTI
Tässä tutkimuksessa käytetään minäidentiteetin käsitettä Giddensin (1991) määrittelemällä tavalla. Minäidentiteetti on minuus, refleksiivisesti ymmärrettynä, henkilön oman
elämäkerran ehdoilla. "Minuuden identiteetti" ("identity of the self"), toisin kuin identiteetti yleisenä ilmiönä, olettaa refleksiivisen tietoisuuden. Refleksiivinen tietoisuus on se,
mistä yksilö on tietoinen kun puhutaan itsetietoisuudesta. Minäidentiteettiä täytyy rutiininomaisesti luoda ja ylläpitää yksilön refleksiivisessä toiminnassa, sillä se ei ole ulkoa
annettu. Minäidentiteetti on yksilön luoma ja jatkuvasti päivittyvä prosessi. Minuus ei ole
siis passiivinen entiteetti, jonka määrittelevät ulkoiset vaikutukset. Giddens painottaakin,
että vaikka moderni aika muokkaa minäidentiteetin mekanismeja, muokkaa myös minäidentiteteetti modernin instituutioita. Minäidentiteetti on refleksiivisesti järjestetty pyrkimys ja minuus on refleksiivinen projekti, joka koostuu koherentista, mutta jatkuvasti korjatusta narratiivista. Minäidentiteetti ei ole erityinen piirre tai piirteiden kokonaisuus, joita
yksilöllä on, vaan minuus ymmärretään oman elämäkerran ehdoilla. Minäidentiteetti on
ajan ja tilan jatkuvuus, jonka toimija refleksiivisesti tulkitsee. Henkilön identiteetti ei siis
löydy käytöksestä eikä toisten reaktioista, vaan kyvystä pitää tietty narratiivi jatkuvana.
Henkilö, jolla on kohtuullisen vakaa tunne minäidentiteetistä, on tunne elämäkerrallisesta
jatkuvuudesta, johon hän saa refleksiivisesti otteen ja josta hän voi kommunikoida toisille. (Giddens 1991, 2, 5, 52, 54.)
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Yksilö joutuu päivittäin toimimaan erilaisissa ympäristöissä ja sopeuttamaan ulkonäköään ja käytöstään ympäristön vaatimuksiin sopivammaksi. Tämä on saanut Giddensin
(1991) mukaan jotkut uskomaan, että minuus olennaisesti rikkoutuu ja yksilö kehittää
itselleen useita minuuksia, jossa ei ole syvintä minäidentiteettiä. Monet tutkimukset minäidentiteetistä osoittavat, että tämä ei ole asian laita. Ylläpitämällä käytöksen vakioita
muuttuvissa vuorovaikutuksen ympäristöissä on yksi merkittävin tapa, jolla minäidentiteetin yhtenäisyys tavallisesti säilytetään. Käytös täytyy tehokkaasti integroida henkilön
narratiiviin henkilökohtaisen jatkuvuuden turvaamiseksi ja normaalisti tämä onnistuukin
ilman vaikeuksia. Tunteet minäidentiteetistä ovat sekä vahvoja että hauraita. Hauraita
siinä mielessä, että se elämäkerta, joka yksilöllä on mielessä, on vain yksi niistä mahdollisista narratiiveista monien muiden mahdollisten 'tarinoiden' joukossa siitä, miten hän
kehittyi juuri siksi mitä on. Vahvoja toisaalta siksi, että tunne minäidentiteetistä on usein
tarpeeksi vahva kestämään vaihdokset niissä sosiaalisissa ympäristöissä, joissa hän liikkuu. Osa identiteettiä käsittelevistä tutkijoista ajattelevat identiteetin olevan pirstaloitunut, koska yksilöt monissa moderneissa olosuhteissa toimivat eri ympäristöissä ja tilanteissa eri ihmisten kanssa, jotka vaativat tilanteen mukaista käyttäytymistä. (Giddens
1991, 55, 100.) Saastamoinen (2006, 141) määrittelee minuuden pirstoutumisen siten, että
ihmiset joutuvat elämään ja toimimaan todella erilaisissa konteksteissa elämänsä aikana,
joista joissakin samanaikaisesti (Saastamoinen 2006, 141). Giddens (1991) mainitsee
Goffmanin olevan monien mielestä minuuden pirstoutumisen merkittävä teoreetikko.
Goffmanin mukaan yksilö siirtyessään kohtaamisesta toiseen, hienotunteisesti mukauttaa
minuuden presentaatiota sen mukaan, mitä tilanne vaatii. Tämän näkemyksen on ajateltu
usein viittaavan siihen, että yksilöllä on niin monta minuutta kuin on eri vuorovaikutuskonteksteja. Tämä muistuttaa post-strukturalista tulkintaa minuudesta. Giddensin mielestä kontekstien moninaisuutta ei tulisi nähdä yksinkertaisesti ja välttämättä tarkoittavan
minuuden pirstoutumista tai jakautumista moneen minuuteen. Se voi yhtä hyvin tarkoittaa, ainakin monissa tapauksissa, minuuden integroitumista. Yksilö voi käyttää monipuolisuutta luodakseen erottuvan minäidentiteetin, joka yhdistää elementtejä useista ympäristöistä integroiduksi narratiiviksi. Tällöin esimerkiksi kosmopoliitti henkilö saa voimaa
siitä, että on kotonaan erilaisissa konteksteissa. (Giddens 1991, 190.)
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Monet identiteettiä ja sosiaalista mediaa käsittelevät tutkimukset hyödyntävät teoriassaan
Goffmanin rooliteoriaa (esimerkiksi Uski 2015). Joitakin näitä tutkimuksia esitellään
myöhemmin tässä pro gradu -työssä, joten on syytä avata hieman Goffmanin käsityksiä.
Goffmanille kaikki sellainen toiminta on esittämistä, jolla yksilö pyrkii vaikuttamaan toiseen osallistujaan. Koska hyvin moni ihmisen toiminta on jollain tavalla pyrkimystä vaikuttaa toiseen, tavalla tai toisella, jää esittämisen ulkopuolelle lähes yksinomaan sellaiset
hetket kun toimija on yksin. Goffmanin mukaan yksilö esittäessään vaatii epäsuorasti,
että häntä havainnoivat henkilöt suhtautuisivat hänen luomaansa vaikutelmaan vakavasti,
eli uskovat muun muassa sen, että hänellä on ne piirteet, joita hän esittää. Toisaalta Goffman on myös sitä mieltä, että yksilö saattaa aivan vilpittömästi uskoa omaan rooliinsa ja
eläytyä siihen. Voi kuitenkin käydä niinkin, ettei esittäjä uskokaan rooliinsa ja voi olla
piittaamatta siitä, mitä muut ajattelevat. Kyyniseksi Goffman nimeääkin sellaisen henkilön, joka ei usko osaansa eikä välitä mitä muuta esityksestä ajattelevat. Vilpittömäksi hän
kutsuu aiemmin mainittua esiintyjää, joka uskoo esityksensä luomaan vaikutelmaan. Uskoessaan vilpittömästi omaan esitykseensä, esittäjästä tulee myös oma katsojansa eli hän
sekä esittää ja havainnoi omaa esitystään. Koska esittämiseen kuuluu, että osa tiedosta on
salattava katsojilta, jotta esitys olisi uskottava ja eheä, tämä tarkoittaa, että yksilön täytyy
salata niitä tällöin myös itseltään. Tätä itseharhaa kutsutaan dissosiaatioksi. Yksilö voi
lisäksi ylläpitää roolia, johon ei itse usko, ilman näkyviä katsojia. Hän voi olla itse oma
yleisönsä tai kuvitella sellaisen. Tällöin esittäminen ei lopu, vaikka yksilö olisikin yksin.
Minkälaisen hahmon sitten omaksummekaan, tehdessämme valinnan, määrittelemme
Goffmanin mukaan myös senhetkisen luonteemme. Itsestämme tietoisina lakkaamme elämästä ja alamme esittää. Käyttäytymisellä luodaan ja esitetään valittu persoonallisuus.
(Goffman 1971, 26–28, 67, 93–94.) Giddensille minäidentiteetti ei ole keinotekoinen eikä
esittämistä. Giddensin minäidentiteetti on projekti, jota rakennetaan erilaisten minäidentiteettiä ja elämäntyyliä koskevien valintojen kautta. Minäidentiteettiä ei siis valita, vaan
sen eteen tehdään töitä. Goffmanin näkemystä voidaankin pitää kyynisempänä kuin Giddensin. Goffmania onkin kritisoitu siitä, että se on kyyninen näkemys siitä, kuinka kaikki
manipuloivat ulkomuotoaan ja lavastavat epäautenttisia representaatioita itsestään (Elliot,
42, 51).

11

Giddensin lisäksi esimerkiksi Aro (1996) käyttää minuuden narratiivin kaltaista ilmaisua,
minäkertomusta, kuvaamaan yksilön itselleen ja muille kertomaa tarinaa itsestään. Arolle
(1996, 39, 72) minäkertomus (self-narrative) on identiteettikertomus ja sen subjektiivisinta ainesta ovat elämänselitykset. Elämänselitykset puolestaan ovat pohjimmiltaan moraalisia, eettisiä ja eksistentiaalisia ja ne kuvastavat kertojansa elämänfilosofiaa. Elämänselityksillä pyritään ymmärtää ihmistä ja ihmisenä olemisen ongelmaa, sekä ympäröivää
maailmaa. Niillä perustellaan lisäksi elämänvalintoja ja -ratkaisuja ja sitä. miten ollaan
päädytty olemaan siinä tilanteessa elämässään kuin sillä hetkellä ollaan. Määrätietoisen
elämänkulun ajatus kuuluu tähän olennaisesti. Elämän- ja identiteettikertomukseen kuuluu koherenssiin pyrkiminen, mutta se ei tarkoita sitä, että kertomusta yritettäisiin pitää
muuttumattomana vuosien kuluessa. Elämän- ja identiteettikertomusta voidaan muuttaa
muuttunutta tilannetta vastaavaksi ja sitä voidaan tulkita yhä uudestaan eri tavoin, jotta
vältettäisiin sisäisiä ristiriitoja. (Aro 1996, 39, 72.) Myös Bauman (2006, 27) on sitä
mieltä, että nykyajan muuttuvassa, lyhytaikaisten mahdollisuuksien maailmassa, jäykät
vanhat identiteetit eivät toimi. Arolle ja Giddensille on siis yhteistä minuuden narratiivin
jatkuva uudistaminen ja sisäisen eheyden varmistaminen, vaikka he käyttävätkin eri käsitteitä. Aro painottaa kuitenkin moraalista ja eksistentiaalista aspektia. Giddensille moraaliset kysymykset ovat ongelmallisia, sillä niiltä on kielletty vastaukset myöhäismodernin kontekstissa ja yksilö voi kokea tämän vuoksi elämässään tyhjyyden tunnetta, kuten
aiemmin kerrottiin.
Giddensin refleksiivisen modernin ihmiskuvaa on kritisoitu sen tiukasta individualismista
ja välineellisestä yhteisöllisyyden kuvauksesta. Tällaisessa teoriassa ihmisnäkemys on
hyvin kognitiivinen ja suuntauksen sisällä ilmaistu pskykologinen teoria on ongelmallinen, mikäli se pitää liian tiukkaan kiinni individualismin tai psykodynaamisten teorioiden
yleistyksistä. Minuutta ja identiteettiä tutkineet tutkijat ovat kahta mieltä myöhäismodernin ajan kulttuurisesta hengestä, jossa painottuu itsereflektointi ja tietoinen identiteettityö.
Se voi mahdollistaa merkityksellisen elämän ja emansipaation, mutta toisaalta sen voidaan ajatella olevan vieraantumiskehityksen eräs aste, joka vie ihmisiä kauemmas kestävistä vuorovaikutussuhteista ja yhteisöllisyydestä. (Saastamoinen 2011, 65.)
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2.3 RUUMIS
Ruumis on olennainen osa minuutta ja minäidentiteettiä. Ruumiin ulkomuoto sisältää ruumiin pinnan ominaisuuksia, vaatetuksen ja erilaiset koristeet, jotka ovat näkyvillä itselle
ja muille. Vaatteita ja koristeita käytetään usein vihjeinä yksilön toiminnan tulkitsemiseen. Yksilön käytös määrittelee, miten ulkomuotoa käytetään päivittäisessä toiminnassa.
Se kertoo kuinka ruumista käytetään suhteessa päivittäisen elämän perustaviin käytänteisiin. Tietyntyyppiset ruumiin ulkomuodot ja koristeet tulevat selvästi erityisen tärkeiksi
modernissa yhteiskunnassa. Monissa esimoderneissa kulttuureissa ulkomuoto oli selkeästi standardisoitu traditioiden mukaan. Vaatteet ja koristeet ovat tosin aina olleet jossain
mielessä osa individualisaatiota, vaikkakin niiden käyttö usein rajallisesti mahdollista toteuttaa. Ulkomuoto kertoikin esimoderneissa kulttuureissa pikemminkin sosiaalisesta
kuin henkilökohtaisesta identiteetistä. Minäidentiteetin elämäkerta ylläpidetään ruumiin
kontrollilla ja samaan aikaan minuus on jossain määrin jatkuvasti esillä toisille sen ruumiillistumisen myötä. (Giddens 1991, 99.)
Minuuden refleksiivisyys vaikuttaa syvästi ruumiiseen ja psyykkisiin prosesseihin. Ruumis ei ole niinkään ulkoa annettu, vaan sekin on refleksiivinen. Giddensin mukaan saattaa
vaikuttaa, että olemme siirtymässä kohti ulkomuodon narsistista kulttuuria, mutta se on
itse asiassa syvän huolen ilmentymä ruumiin "rakentamisesta" ja kontrolloinnista. Tämä
on hänen mukaansa olennainen yhteys ruumiin kehityksen ja elämäntyylin välillä, manifesti esimerkiksi pyrkimyksestä tiettyyn ruumilliseen järjestykseen. Giddens esittääkin,
että ulkonäöstä tulee keskeinen osa minuuden refleksiiviselle projektille. Vaatetuskin on
symbolinen esitys, joka antaa ulkoisen muodon minäidentiteetin narratiiville. (Giddens
1991, 7, 62, 100.) Myös Elliot (2014, 80) esittää, että post-traditionaalisissa sosiaalisissa
ympäristöissä identiteetti, kehon viehättävyys ja imago nousevat tärkeiksi.
Featherstone (1982) kuvaa aikansa ympäristöä kulutuskulttuurina, jossa ruumiilla on tärkeä rooli. Kulutuskulttuurissa tärkeää on ruumiin ulkonäkö ja vaikutelmien hallinta. Terveyden merkitystäkin korostetaan, mutta vain välineellisesti — se mahdollistaa hyvän
ulkonäön ja nuorekkaan olemuksen. Featherstone käyttääkin termiä ruumistyö (body
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work) toimista, joilla yksilöt pyrkivät esimerkiksi muuttamaan ruumistaan tietyn näköiseksi. (Featherstone 1982, 171, 178.) Myös Bordo (1993) on sitä mieltä, että meille
kerrotaan esimerkiksi mainoskuvissa jatkuvasti, että voimme "valita" ruumiimme. Tällaiseen ruumistyöhön ihmisiä painostavat Featherstonen (1982) mukaan erilaiset visuaaliset
kuvastot, joita muun muassa media tarjoaa. Tietoisuus omasta ulkonäöstä vahvistetaan
jatkuvasti vertailemalla omia kuvia itsestään idealisoituihin mainosten ja visuaalisen median kuviin. Kuvat suorastaan kutsuvat vertailemaan ja ne muistuttavat jatkuvasti siitä,
mitä olemme ja mitä voisimme olla. Median visuaalisia kuvastoja ei saisi siis sivuuttaa
pelkkänä viihteenä. Ruumista voidaan myös huoltaa. Huoltamisen käsite vertaa ruumista
koneeseen, joka vaatii huoltoa. Ruumiin huoltaminen pitää sisällään ulkonäön huoltamisen, samoin terveyden. Yksilön vanhenemisen merkkejä, painon kertymistä ja erilaisia
sairauksia voidaan siten pitää merkkeinä yksilön laiskuudesta huoltaa itseään. Mikäli taas
"onnistuu" ruumiin huollossaan ja pudottaa ylipainon pois, voi yksilön sosiaalinen elämä
ja siten elämäntyylin vaihtoehdot laajentua. Kun ruumiin nähdään heijastavan yksilön
minuutta, niin ruumiin huomiotta jättäminen voi vähentää yksilön hyväksyttävyyttä ihmisenä, näyttäytyä merkkinä laiskuudesta, huonosta itsetunnosta ja jopa moraalisena rappiona. On siis tärkeää ylläpitää menestynyttä kuvaa ja vaikutelmia. (Featherstone 1982.)
Ruumis on siis sekä Giddensin, että Featherstonen mukaan yhä enemmän itse rakennettu.
Giddensillä on vain optisempi näkemys sen seurauksista. Featherstonen huomiot ovat
kuitenkin nähtävissä julkisessa keskusteluissa, jossa yksilön valintoja ja esimerkiksi ylipainoa syytetään monista yksilön sairauksista.

2.4 ELÄMÄNTYYLI JA PUHTAAT IHMISSUHTEET
Elämäntyyli ei ole pelkästään pinnallista kuluttamista, vaikka varsinkin englanninkielistä
käsitettä 'lifestyle' usein käytetään sellaisissa yhteyksissä. Tässä tarkoitettu elämäntyyli
tuleekin erottaa mainosten ja erilaisten lehtien esittämästä elämäntyylistä, jolloin helposti
ajatellaan sen koskevan vain hyvinvoivaa väestönosaa. Vaikka on totta, että köyhemmillä
elämäntyylivalinnat ovat paljon rajallisemmat — tuottaahan moderni aika eroja, ekskluusiota ja marginalisaatiota. Joka tapauksessa, modernin kontekstissa me emme vain
seuraa elämäntyylejä, vaan meidän on pakko seurata — Giddensin mukaan meillä ei ole
muuta vaihtoehtoa. Elämäntyylin käsite kuuluu merkittävällä tavalla minäidentiteettiin
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myöhäismodernin kontekstissa ja nykyisessä sosiaalisessa elämässä elämäntyylin käsite
on erityisen tärkeä. Perinteiden menettäessä otettaan, päivittäinen elämä muodostetaan
uudelleen paikallisen ja globaalin dialektisen vuorovaikutuksen ehdoilla, jolloin yksilöt
joutuvat pohtimaan elämäntyylivaihtoehtoja. Vaikka moderni asettaa yksilön eteen haasteellisen laajan valikoiman erilaisia vaihtoehtoja, se ei kuitenkaan tarjoa paljon apua siihen, mitä yksilön tulisi valita. (Giddens 1991, 5–6, 81.)
Elämäntyylin voi määritellä integroiduksi osaksi käytäntöjä, joita yksilö omaksuu. Nämä
käytännöt eivät vain täytä yksilön tarpeita, vaan ne antavat aineksia tietyn minäidentiteetin narratiivin muodostamiseen. Edellä määriteltyä elämäntyylin käsitettä ei voi juuri soveltaa traditionaalisiin kulttuureihin, sillä elämäntyyliin kuuluu valtava määrä vaihtoehtoja, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne pikemminkin omaksutaan kuin annetaan jälkimaailmalle. Elämäntyylit ovat rutinoituneita käytäntöjä, joista tulee yksilön tapoja pukeutua, syödä, käyttäytyä ja kohdata toisia. Nämä rutiinit ovat kuitenkin refleksiivisesti
avoimia muutoksille, sillä minäidentiteetti on jatkuvassa muutoksessa. Kaikki pienet päätökset siitä, mitä yksilö tekee päivittäin, myötävaikuttaa näihin rutiineihin. Nämä päätökset eivät ole vain siitä, miten käyttäytyä, vaan myös kuka olla. Elämäntyyli koskettaa sitä
enemmän minäidentiteetin sisintä, rakentamista ja uusintamista, mitä post-traditionaalisemmassa ympäristössä ollaan. Vaikka erilaisia elämäntyylivaihtoehtoja on tarjolla paljon, niistä kaikki eivät ole kuitenkaan jokaiselle avoimia, sillä esimerkiksi köyhyys vähentää vaihtoehtoja millaisen elämäntyylin yksilö voi valita. Vaikka päivittäin eteemme
tarjoutuu monia erilaisia vaihtoehtoja, ovat todelliset elämäntyyliin liittyvät vaihtoehtomme rajallisempia. Elämäntyyliin kuuluu tietyt tavat ja suuntautumiset, jolloin elämäntyyli on melko yhtenäinen, mikä takaa ontologisen turvallisuuden jatkumisen. Mikäli on
sitoutunut tiettyyn elämäntyyliin, jotkut vaihtoehdot eivät vain tunnu sopivan sen kanssa
yhteen. Lisäksi elämäntyylin valintaan tai luomiseen vaikuttaa ryhmäpaineet, erilaiset näkemämme roolimallit ja sosioekonomiset olosuhteet. Eli käytännössä aiemmat valinnat
kaventavat vaihtoehtoja, mikäli yksilö haluaa pitää elämäntyylinsä yhtenäisenä. Tradition
menettäessä merkitystään, päivittäinen elämä uudelleenmuodostetaan paikallisen ja globaalin vuorovaikutuksessa ja yksilöt joutuvat neuvottelemaan elämäntyylivalintojen mo-
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nista vaihtoehdoista. Näitä monia vaihtoehtoja standardisoi kuitenkin muun muassa tuotteistaminen, sillä kapitalistinen tuotanto on yksi myöhäismodernin keskeisistä instituutioista. (Giddens 1991, 81–82, 86.)
Elämäntyylin käsite on nykyään kaupallistunut ja mainostajat markkinoivat "kulutuspaketteja" erilaisille kuluttajaryhmille. Minäprojektista tulee tällöin enemmän tai vähemmän tiettyjen tuotteiden omistamista ja keinotekoisen elämäntyylin tavoittelua. Tällöin
uusien tuotteiden ostaminen osittain korvaa aidon itsensä kehittämisen. Tällöin Giddensin
mukaan ulkomuoto siirtyy korvaamaan olemuksen, kun näkyvät menestyneen kulutuksen
merkit syrjäyttävät tuotteiden ja palveluiden käyttöarvon. Elämäntyylin yleensä ajatellaan
koskevan erityisesti kulutusta, mutta se ei rajoitu koskemaan pelkästään työelämän ulkopuolista aluetta, vaan myös itse työelämää. (Giddens 1991.)
Saastamoinen (2006, 177) arvioi, että identiteettiä rakennetaan kuluttamalla pyrkien erottautumaan muista, mutta toisaalta myös samastuen toisten kanssa. Wilskan (2001 61, 62)
mukaan elämäntyylit ja ruumiillisuus, joita tuotetaan kuluttamalla, saavat erityistä merkitystä nuoruudessa, enemmän kuin muissa elämänvaiheissa. Elliotin (2014, 2) mukaan
lojaliteetti tietyille tuotemerkeille voi kuvastaa yksilön ihanneminää ja siis sitä, mitä hän
haluaa olla. Kangaspunta, Aro ja Saastamoinen (2011) lisäävät, että massoille ei myydä
massatuotteita, vaan mahdollisuutta olla ainutkertainen ja erilainen. Tämän he saavuttavat
ostamalla jonkin tietyn tuotteen tai elämyksen. Tällainen kuluttaminen luo erilaista yhteenkuuluvuudentunnetta samalla tavalla kokevien ihmisten kanssa. Heidän mukaansa
tämä kuluttamisen logiikka hajauttaa sosiaalisuutta pienempiin kulutusyhteisöihin.
Bauman (2000, 74) käyttää ostosten tekemisen metaforaa koskemaan laajasti esimerkiksi
ruumiinkulttuuria, erilaisia elämäntyylivalintoja, työssä vaadittavien taitojen hankkimiseen, ystävien hankkimiseen ja vaatteiden ostamiseen. Hänen mielestään ostosaddiktit
haluaisivat kohdella kaikkia elämänvalintoja kuluttajavalintoina. (Bauman 2000, 74.)
Vaatteita haluamme ostaa saavuttaaksemme tietyn imagon ja pyrimme saada muut uskomaan, että olemme ne vaatteet, jotka ovat yllämme. Ihmiset haluavat tulla tunnustetuiksi
tuotemerkkien ja logojen avulla. Epävarmuus ja ahdistus ajavat ihmisiä kulutusyhteis-
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kunnassa pakonomaiseen ostamiseen. Ihmiset haluavat kokea itsensä kokonaisiksi ja varmoiksi, minkä he pyrkivät toteuttamaan ostamalla erilaisia tuotteita. (Bauman 2000; Bauman 2008, 12; Kangaspunta, Aro & Saastamoinen 2011, 254.) Saastamoisen (2006) mukaan identiteettiä rakennetaan ostamalla tunnusmerkit ja symbolit, joita vaaditaan samastumiseen ja toisaalta erottautumiseen. Näin oman itsensä tarkkailu ja toisten tarkkailtavana ja arvioitavana oleminen on tärkeä osa modernia minuutta. (Saastamoinen 2006,
177.) Kellner (1995, 259) esittääkin kyynisen näkemyksen siitä, että nykyään yksilön
identiteetin määrittää ulkonäkö, imago, tyyli ja se miltä henkilö vaikuttaa, kun ennen sen
määritteli mitä yksilö oli ja millaisia poliittisia, moraalisia ja eksistentiaalisia valintoja ja
sitoumuksia hän teki. Sulkunen (2009, 2) esittää, että nykypäivänä erilaiset asiantuntijat
ja auktoriteetit pyrkivät suostuttelemaan ihmisiä muuttamaan elämän käytäntöjään terveyden, ympäristön ja turvallisuuden vaatimuksiin (Sulkunen 2009, 2). Tämä ohjaa jossain määrin yksilöiden elämäntyyliin liittyviä valintoja.
Modernissa ajassa ihmissuhteet ovat merkittävällä tavalla erilaisia kuin modernia edeltävissä konteksteissa. Naimisiin mennään omasta valinnasta ja valitsemansa ihmisen
kanssa, toisin kuin ennen, jolloin yleensä perheenjäsenet olivat sopineet avioliiton asianomaisia juuri kuulematta. Nykyään läheiset ihmissuhteet eivät ole siis sidottuja ulkoisiin
olosuhteisiin sosiaalisessa tai taloudellisessa elämässä. Ystävyyssuhteetkin perustuvat
omaan valintaan ja niitä arvostetaan niiden itsensä vuoksi. Erilaiset velvollisuudet oman
suvun jäseniä kohtaan ovat vähentyneet, joskaan eivät poistuneet. Giddens (1991) kutsuu
tällaisia ihmissuhteita puhtaiksi ihmissuhteiksi (pure relationships).
Puhtaat ihmissuhteet ovat refleksiivisesti järjestyneitä, ja niissä keskeistä on sitoutuminen. Puhtaissa ihmissuhteissa keskitytään intiimiyteen, jonka saavuttamiseen liittyy molemminpuolinen luottamus, johon puhtaat ihmissuhteet perustuvat. Tällöin yksilön täytyy
niin luottaa kuin olla itse luotettava. Puhtaat ihmissuhteet ovat olemassa lähinnä seksuaalisuuden, avioliiton ja ystävyyden kentillä. Lasten ja vanhempien suhde, sekä muut sukulaisuussuhteet eivät täysin täytä puhtaan ihmissuhteen kriteerejä, sillä niissä on biologisia
yhteyksiä, jotka muodostavat perusehdot suhteen ylläpitämiseksi. Kun lapsi on muuttanut
kotoaan pois, on aikuisempi ja autonomisempi, astuu kuvaan mukaan enemmän puhtaan
ihmissuhteen tunnusmerkkejä.
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Omasta minäidentiteetistä neuvotellaan puhtaassa ihmissuhteessa itsensä tutkimisen ja
etsimisen ja intiimiyden kehittämisen kautta toisen kanssa. Puhtaat ihmissuhteet ovatkin
tärkein ympäristö refleksiivisen minäprojektin rakentamisessa, sillä se sekä sallii, että
vaatii jatkuvaa itseymmärrystä. Tämä on myös ehto kestävälle suhteelle toiseen. Nämä
puhtaat suhteet voidaan tosin myös katkaista ja niitä voikin kuvata toistaiseksi voimassaoleviksi (Giddens 1991; Bauman 2008, 15). Giddensille modernin ihmissuhteet tarjoavat
uudenlaisia mahdollisuuksia intiimeihin ihmissuhteisiin ja itseilmaisuun (Giddens 1991,
12, 94).
Bauman kritisoi Giddensiä, joka näkee puhtaat ihmissuhteet mahdollisuutena emansipaatioon ja takuuna onneen valinnanvapauden kautta. Hänen mukaansa Giddensin kanssa voi
olla samaa mieltä koskien parisuhdetta, vain jos keskittyy vahvempaan osapuoleen parisuhteessa. Hän painottaa, että esimerkiksi lapset tuskin koskaan näkevät avioliiton rikkoutumista vapauden manifestina. (Bauman 2000, 89–90.) Baumanin huomio on osuva,
mutta sitä on toisaalta myös helppoa kritisoida. Mikäli esimerkiksi vanhempien parisuhde
on riitaisa, tai jopa väkivaltainen, voi aikuisen päätös päättää parisuhde nähdä nimenomaan emansipaationa ja vapauden manifestina niin lapsille kuin aikuiselle.
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3. ITSEREPRESENTAATIO JA VALOKUVAT

Herkman (2007, 80–81) määrittelee representaation uudelleen esittämiseksi. Termi representaatio on peräisin englannin kielen esittämistä tarkoittavasta sanasta ja re-etuliite antaa merkityksen uudelleen esittämisestä. Koska se ei ole pelkästään esittämistä, eli ei kuvata asioita sellaisenaan kuin ne ovat, vaan asia, oli se kuva, teksti tai jokin muu, tuottaa
maailmansa uudelleen. Representaatio on valikoitu esitys todellisuudesta, johon on valikoitu mitä asioita todellisuudesta kerrotaan. (Herkman 2007, 80–81.) Representaation
voidaan katsoa tarkoittavan merkityksen tuottamista mielessämme olevien käsitteiden
avulla (Hall 1997, 17).
Representaation voidaan ajatella joko heijastavan tai rakentavan todellisuutta. Mikäli
ajattelemme representaation heijastavan todellisuutta, kysymme millä tavoin representaatio vastaa todellisuutta. Mikäli puolestaan ajattelemme representaation rakentavan todellisuutta, kysymme millä tavalla representaatio rakentaa todellisuutta ja millaisen todellisuuden se rakentaa. (Seppänen 2005, 78.) Tässä tutkimuksessa keskitytään lähinnä jälkimmäiseen representaation määritelmään, sillä tutkitaan refleksiivistä minäprojektia Instagramissa julkaistuissa kuvissa. Tällöin kuvat eivät yksinkertaisesti vain näytä refleksiivistä minäprojektia, vaan myös rakentavat sitä. On kuitenkin mielekästä pohtia, missä
määrin näillä kuvilla on yhteyttä todellisuuteen, vaikka se ei olekaan tutkimuskysymys.
Tässä pro gradu -työssä käytetään käsitteitä representaatio ja itserepresentaatio, jossa
representaatio kohdistuu henkilöön itseensä. Termiä presentaatio, eli esittäminen, käytetään tässä tutkimuksessa silloin kun käytetty lähde on sitä itse käyttänyt. Lähteistäni esimerkiksi Goffman (1971) käyttää esittämisen käsitettä ja Uski (2015) väitöskirjassaan
presentaation käsitettä.
Mäkiranta (2008, 64–65) kirjoittaa Slateriin viitaten, että sekä ammattimaisissa että amatöörimäisissä valokuvissa usein pyritään sellaiseen identiteetin representaatioon, joka
nostaa arjen yläpuolelle ja idealisoi kuvattua kohdetta. Mäkiranta lisää, että myös arkiset
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kuvat voivat päätyä albumiin, jos niissä on jokin erityinen tilanne. Albumiin yleensä päätyvät kuvat, joihin on ikuistettu jokin kuvaamisen arvoiseksi koettu hetki. (Mäkiranta
2008, 64–65.) Hirsch (2003, 244) puolestaan kirjoittaa, että albumeihin ei yleensä laiteta
kuvia, joissa näkyy esimerkiksi riita. Sinnemäen (1999, 130) mukaan ihmisiltä kysyttäessä, mitä ei sovi kuvata, nousevat esiin esimerkiksi "ikävät" ja "sopimattomat" tilanteet.
Esimerkkinä idealisoivasta kuvasta valokuva-albumissa Mäkiranta mainitsee syntymäpäiväkuvan (Mäkiranta 2008, 64–65). Kuvat ovat valikoituja representaatioita ja vaikka
periaatteessa ihmiset voidaan kuvata millaisina tahansa, ohjaa kirjoittamaton sosiaalinen
normisto sitä, miten ihmiset albumikuvissa esitetään. (Mäkiranta 2008.) Mäkiranta kirjoittaa albumikuvista ja vaikka tässä tutkimuksessani tutkin Instagram-kuvia, on niillä
yhtymäkohtia albumikuviin. Instagram on ikään kuin julkinen albumi, johon voidaan lisätä ja poistaa kuvia. Perinteisten albumikuvien yleisönä on yleensä perhe, sukulaiset ja
muutamat ystävät, mutta Instagramissa yleisö on monesti huomattavasti laajempi.
Ulkuniemen (2005, 157) mukaan itsestä otetut ja esille laitetut ihannekuvat lujittavat
identiteettiä rakkausfetissinä ja kohottavat sosiaalista statusta, jonka myötä myös itsetunto kohentuu. Ulkuniemen tätä kirjoittaessa ei sosiaalisesta mediasta juuri voinut puhua
samassa mittakaavassa kuin nykyään, ja hän mainitseekin esimerkkinä esille laitetuista
kuvista lompakkokuvat, joita voi esitellä toisille. Sosiaalisen median kautta kuvia voidaan
esitellä suuremmalle joukolle ihmisiä kuin lompakkokuvilla, mutta muuten katson, että
Ulkuniemen näkemystä voidaan soveltaa koskemaan myös haastattelemieni nuorten Instagramiin julkaisemia kuvia. Ulkuniemi (2005) jatkaa, että kuvia katselemalla voi rakentaa omaa identiteettiä. Valokuvien tulkintaan vaikuttavat kuitenkin monet eri tekijät,
jonka takia henkilökohtaisten kuvien katselu voi sekä vahvistaa, mutta myös rajoittaa
identiteettiä. Oman valokuvansa katsominen voi aikaansaada vierauden tunteen, sillä kuvaa katsoessa näkee itsensä aina toisten silmin. Tämän lisäksi omaa ulkonäköään kohtaan
voidaan olla kriittisiä ja ajatella, että ei näytetä tarpeeksi hyvältä, vaikka toisaalta voi olla
niin, että omaa kuvaansa katselemalla saattaa olla helpompaa hyväksyä itsensä. Ulkuniemen mukaan kuvan "minä" on aina "hän". Tämän vuoksi itsensä hyväksyminenkin voi
olla helpompaa omaa kuvaansa katsomalla, sillä kuvattu ikään kuin muuttuu toiseksi, jolloin itseensä saa etäisyyttä. Tällöin itseään voi kenties arvioida enemmän ulkopuolisen
silmin ilman niitä suuria tunnelatauksia, joita oman ulkonäkönsä arviointiin voi liittyä.
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Kuvia voidaan myös ottaa "ihanneminästä". Tällöin kuvan nähdessään voi keskittyä niihin puoliin itsessään, joista pitää. Tällöin voidaan puhua valokuvan voimauttavasta vaikutuksesta. (Ulkuniemi 2005, 157; ks. myös Seppänen 2005.) Seuraavaksi käsitellään
monilukutaitoa, johon kuuluu esimerkiksi visuaalinen lukutaito ja medialukutaito.

3.1 VISUAALINEN LUKUTAITO OSANA MONILUKUTAITOA
Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015) mainitaan monilukutaito jopa 71 kertaa.
Monilukutaito määritellään taidoksi tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden
luotettavuutta. Tavoitteeksi on määritelty monilukutaidon vahvistaminen. Siinä on erikseen mainittu aihekokonaisuutena monilukutaito ja mediat. Aihekokonaisuudet on tässä
määritelty yhteiskunnallisesti merkittäviksi kasvatus ja koulutushaasteiksi, jotka ovat lisäksi ajankohtaisia arvokannanottoja. Näitä aihekokonaisuuksia toteutetaan oppiainerajat ylittävästi. Aihekokonaisuutena monilukutaito ja mediat on tarkoitus syventää opiskelijoiden ymmärrystä monilukutaidosta ja medioista. Monilukutaito on määritelty taidoksi
tulkita, arvottaa ja tuottaa eri muodoissa ja konteksteissa olevia tekstejä. Medialukutaito
määritellään osaksi monilukutaitoa. Monilukutaito määritellään Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015) seuraavasti:
"Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen, jonka mukaan
tekstit ovat sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen tai kinesteettisten symbolijärjestelmien tai niiden yhdistelmien muodostamia kokonaisuuksia. Monilukutaito tukee ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä
sekä syventää kriittistä lukutaitoa ja kielitietoisuutta. Erilaiset lukutaidot kehittyvät kaikessa opetuksessa ja kaikissa oppiaineissa."
Tavoitteena on muun muassa harjaantua mediakriittisyyteen opiskelemalla miten yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat medioihin, oppia käyttämään
monilukutaitoa ja medioita itseilmaisussa ja toimimaan vastuullisesti sisällön käyttäjänä,
jakajana ja tuottajana. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, 35–39.)
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Visuaalista lukutaitoa voidaan pitää laajana käsitteenä, joka pitää sisällään kuvat ja visuaalisen ympäristön. Kupiainen (2007, 37) näkee visuaalisen lukutaidon taitona kriittisesti
arvioida visuaalisten medioiden representaatioita. Seppänen (2001, 14–16, 148) käyttää
käsitettä visuaalinen järjestys, jolla hän tarkoittaa visuaalisen todellisuuden säännönmukaisuuksia ja niihin kytkeytyviä merkityksiä. Hänelle visuaalinen lukutaito liittyy kriittiseen tulkintaan. Visuaalisessa lukutaidossa tärkeintä on kulttuurin ja yhteiskunnan merkitystuotannon ymmärtäminen. Visuaaliseen lukutaitoon kuuluu vallitsevien kulttuuristen itsestäänselvyyksien haastaminen ja näkymättömän tuomista näkyväksi ja tiedetyksi.
(Seppänen 2001, 224.) Kress ja van Leeuwen (2006, 4) huomioivat myös kulttuurin vaikutuksen ja väittävät, että visuaalisella kielellä itsessään ei ole yleismaaailmallista kielioppia, se ei ole läpinäkyvää ja yleismaailmallisesti ymmärrettyä, vaan kulttuurisesti sidottua.
Visuaalisen lukutaidon lisäksi puhutaan erikseen medialukutaidosta. Medialukutaidon
voi laajassa mielessä ymmärtää kriittisen ajattelun soveltamiseksi median viesteihin. Medialukutaitoon kuuluu ne tiedot ja taidot, joita vaaditaan median viestien arvioimiseen,
analysoimiseen ja tulkitsemiseen, jotta niiden tarkoitus, kohderyhmä ja mahdollinen vaikutus saadaan määritettyä. (Rosen, Quesada & Summers 1998, 47.) Potter (2013, 23)
määrittelee medialukutaidon näkökulmien yhdistelmiksi, joita käytetään aktiivisesti itsemme altistamiselle massamedialle ja sen viestien tulkitsemiselle. Visuaalisen lukutaidon ja medialukutaidon lisäksi puhutaan lisäksi kriittisestä lukutaidosta. Herkman (2007,
74) määrittelee kriittisen lukutaidon taidoksi jäsentää kriittisesti visuaalista kulttuuria ja
tunnistaa kuvista esimerkiksi taloudellisia ja yhteiskunnallisia intressejä. Median muuttuessa asiaa mutkistaa se, että esimerkiksi Lin, Li, Deng & Lee (2013) puolestapuhuvat
siirtymistä medialukutaidosta uuden median lukutaitoon, jolla he viittaavat uudistuneeseen mediaan, Web 2.0, johon kuuluu uuden teknologian lisäksi uudet median muodot,
kuten sosiaalinen media. Lukutaidon kenttä on monipuolinen, sillä kuten edellä kävi ilmi,
on sitä sovellettu ainakin teksteihin, visuaaliseen lukutaitoon yleensä, kuviin ja mediaan
erilaisilla käsitteillä. Kaikki osa-alueet ovat varmasti tärkeitä ja käsiteviidakosta voi yrittää selvitä monilukutaidon käsitteen avulla, jota käytetään esimerkiksi Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015).
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Monilukutaidon, johon kuuluu kriittinen tiedon arviointi, opetus on kannattavaa, sillä esimerkiksi kriittisen medialukutaidon opetuksen tulokset ovat yleensä olleet tehokkaita.
Jeong, Cho & Hwang (2012) ovat tehneet meta-analyysin (N= 4688) medialukutaidon
interventioista. Medialukutaidon interventiot viittaavat tässä koulutusohjelmiin, joiden
tarkoituksena on vähentää median haitallisia vaikutuksia informoimalla yleisöä, pyrkien
vaikuttamaan heidän mediaan liittyviin uskomuksiin ja asenteisiin, ja lopulta riskialttiiden käyttäytymismallien ehkäisyyn. Intervention vaikutukset eivät vaihdelleet esimerkiksi kohderyhmän iän tai aiheiden (alkoholi, väkivalta, seksi) mukaan. Meta-analyysin
mukaan ne interventiot olivat tehokkaimpia, joissa oli vähiten komponentteja. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että suurta informaatiomäärää on hankalaa omaksua. Tehokkuutta lisäsi se, että interventio koostui useammasta sessiosta. (Jeong, Cho & Hwang
2012.) Koulumaailmassa on siis tehokasta integroida kriittinen mediakasvatus ainerajojen
yli eri aineiden oppitunneille, jolloin opetuskertoja olisi useita, mutta kerralla opiskellut
sisällöt pysyisivät maltillisen kokoisina. Lukion opetussuunnitelmassa (2015, 35) tämä
toteutuu, sillä monilukutaito ja mediat on kaikille lukioille yhteinen aihekokonaisuus ja
otetaan siksi huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa, sekä lukioiden toimintakulttuurissa. Seuraavaksi esittelen Instagramia, joka on kuvien jakamiseen keskittyvä sosiaalisen median alusta.

3.2 INSTAGRAM
Tässä tutkimuksessa analysoidaan nimenomaan Instagramissa julkaistuja kuvia osana
refleksiivistä minäprojektia ja arvioidaan miten itserepresentaatio näkyy nuorten Instagram-kuvissa. Instagramilla on paljon yhtymäkohtia muihin sosiaalisen median alustoihin, kuten Facebookiin, mutta siinä on myös perustavanlaatuisia eroja. Instagram on
ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Sovelluksen voi ladata mobiililaitteelle ja luoda itselleen tunnukset ilmaiseksi. Instagramissa käyttäjät voivat ladata kuvia
ja videoita ja muokata niitä Instagramin omilla muokkaustoiminnoilla. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Instagram; https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram.) Instagram on ollut olemassa vuodesta 2010 ja sillä on nyt yli 500 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää
(https://www.instagram.com/about/us/). Instagram perustuu kuviin, joita ihmiset julkaisevat. Perustettuaan kuvanjakopalvelimeen tilin ja kirjauduttuaan sisään, voi ladata kuvia
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omalta laitteelta Instagram-tililleen. Oman tilin voi asettaa julkiseksi tai yksityiseksi. Mikäli tili on julkinen, kaikkien on mahdollista päästä tutkimaan tiliä ja sen kuvia, sekä
tykätä ja kommentoida kuvia. Mikäli tili on yksityinen, sitä pääsevät tutkimaan ainoastaan ne, jotka käyttäjä on hyväksynyt seuraajikseen. Instagramissa puhutaan seuraajista
ja seuraamisesta, ja se eroaa esimerkiksi Facebookin kavereista siten, että seuraaminen
Instagramissa ei ole vastavuoroista. Se, että jotakuta seurataan, ei tarkoita, että hän seuraisi takaisin. Usein Instagramissa seurataan omia kavereita, tuttuja ja tuntemattomia henkilöitä, joiden kuvat kiinnostavat. Lisäksi seurataan julkisuuden henkilöitä ja erilaisia yhteisöjä. Kaikki tilit eivät ole siis yksityisten ihmisten tilejä, vaan ne voivat kuulua yrityksille ja yhteisöille. Instagramista voidaan puhua sosiaalisena verkostona tai sosiaalisena
mediana, mutta tässä pro gradu -työssä käytän termiä sosiaalinen media.
Tilejä ja kuvia voidaan hakea Instagramin omalla haulla. Kuvia voi etsiä hashtageilla ja
sijainnilla. Myös ihmisiä voidaan etsiä heidän käyttäjätunnuksillaan. Monet laittavat julkaisemaansa kuvaan kuvatekstin ja hashtageja, jotta muut kuin seuraajat voivat löytää
julkaistut kuvat. Kuvaan voi myös merkitä, eli ''tägätä'', toisia käyttäjiä. Esimerkiksi jos
julkaisee kuvan, jossa ihmisellä on sylissään koira ja taustalla näkyy puistoa, voisivat
hashtagit olla #koira ja #puisto. Jos kuvassa olevalla ihmisellä on oma Instagram-tili, hänetkin voidaan merkitä kuvaan. Osa käyttäjistä pyrkii saamaan omille kuvilleen näkyvyyttä suosittujen hashtagien avulla. Toisten kuvia voi myös jakaa omalla tilillään, mikäli
ne ovat julkisia. Mikäli joku toinen jakaa kuvan, jonka on julkaissut, se saa enemmän
näkyvyyttä ja tykkäyksiä. Tällöin henkilö voi saada näkyvyyden kautta lisäksi lisää seuraajia profiililleen. Instagramissa eräs keskeinen toiminto on kuvista tykkääminen. Kaikista kuvista, jotka käyttäjä näkee, voi tykätä ja tykkäysten määrä näkyy julkisesti kuvan
alapuolella. Kuvan julkaisija saa aina ilmoituksen kun hänen kuvastaan on tykätty. Kuvien lisäksi Instagramissa voi jakaa lyhyitä videoita. Uudehko toiminto Instagramissa on
hetkien jakaminen. Hetki voi olla kuva tai video, jonka käyttäjä kuvaa Instagramin kautta
omalle tililleen ja jonka seuraajat pääsevät näkemään. Tätä hetki-toimintoa ei ollut haastatteluhetkellä vielä Instagramissa käytössä. Instagram muuttuu ja kehittyy jatkuvasti niin
kuin monet muutkin sosiaalisen median alustat. Instagramin profiileissa minäidentiteetin
narratiivi voidaan nähdä profiilin kronologisuudessa, jossa kuvat näyttäytyvät uusimmasta vanhimpaan (Uski 2015). Alla esitellään kaksi kuvaa Instagramista.
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Käyttäjänimi

1. ja 2. Kuvia Instagramista
Ensimmäisessä kuvassa on esitelty Instagramin hakutoiminto, jossa haetaan merkinnällä,
eli hashtagilla, kuvia Instagramista. Toisessa kuvassa näkyy kuva kirjoittajan jo poistetusta Instagram-profiilista. Profiilissa näkyy yläreunassa käyttäjän profiiliin luoma nimi
ja sen alapuolella käyttäjän julkaisujen määrä, seuraajien määrä ja seurattavien määrä.
Tämän alla käyttäjä voi kertoa valitsemansa nimen ja lyhyesti itsestään. Kuvauksen alla
näkyy käyttäjän julkaisemat kuvat uusimmasta vanhimpaan.
Seuraavaksi esittelen aiempia tutkimuksia liittyen itserepresentaatioon. Niissä on tutkittu
muun muassa positiivisuutta kuvissa, kuvista voimaantumista, kuvien johdonmukaisuutta
ja instrumentaalisuutta.
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4. AIEMPI TUTKIMUS ITSEREPRESENTAATIOSTA

Koska verkon rooli on muuttunut yhä tärkeämmäksi yhteiskunnassamme, on ymmärrettävää, että sen tutkiminen on tullut suosituksi. Viestintäteknologia on kehittynyt ja yleistynyt niin, että verkosta on tullut etenkin länsimaissa kaikkialla läsnä oleva, eli ubiikki.
(Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 9.) ebrand Suomi Oy on tutkinut yhteistyössä
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa suomalaisten nuorten ja nuorten
aikuisten sosiaalisen median käyttöä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena verkossa
ja vastaajina olivat 13-29-vuotiaille ihmiset ympäri Suomea vuonna 2016. Vastaajia oli
yhteensä 5520. Tutkimus on toteutettu samankaltaisena myös vuosina 2015 ja 2013,
minkä vuoksi sosiaalisen median käytön muuttumista voidaan arvioida. Tutkimuksessa
pyrittiin selvittämään muun muassa sitä, missä sosiaalisen median ympäristöissä ja palveluissa 13-29-vuotiaat nuoret liikkuvat ja toimivat, ja millaisia muutoksia sosiaalisen
median käytössä on ollut vuosien 2013-2016 aikana. Kyseisen tutkimuksen keskivertonuori on 19,5-vuotias ja käyttää sosiaalisen median palveluita noin 15 tuntia viikossa.
95% nuorista käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella. Tutkimuksen mukaan
suosituimmat sosiaalisen median palvelut nuorten keskuudessa ovat WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat, Facebook Messenger, Skype, Twitter ja
Steam. Avoimena tekstikysymyksenä kysyttiin, että mitä palveluita he käyttävät ajallisesti eniten ja vastaukset menivät lähes samalla tavalla kuin suosituimpien palveluiden
lista. Ajankäytöllisesti käytettiin eniten seuraavia: WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube, Spotify, Twitter, Steam, Facebook Messenger ja Reddit. Erilaisten
sosiaalisten median palveluiden käytössä on eroja eri ikäryhmien välillä. Esimerkiksi Instagramia käyttää tämän tutkimuksen mukaan lähes 90% 14-vuotiaista, mutta vain noin
50% 29-vuotiaista. Kaiken kaikkiaan Instagramia käyttää 72% vastaajista. Instagramin
käyttö on kasvattanut nuorten keskuudessa suosiotaan, sillä vuonna 2015 sitä käytti
ebrandin tutkimuksen mukaan 60% nuorista ja vuonna 2016 jo 72%. (Weissenfelt & Huovinen 2015; Weissenfelt 2016.)
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Instagramin lisääntyneen suosion vuoksi on mielekästä valita tutkimuksen keskiöön juuri
nuorten Instagramiin julkaistut kuvat. Sosiaalinen media on ajankäytöllisesti merkittävässä osassa nuorten elämässä ja älypuhelinten välityksellä lähes aina läsnä. Aihe on tärkeä senkin vuoksi, että nuoret viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, ja sosiaalisen
median käytöllä on vaikutuksia nuoriin. Nuoret tuottavat sisältöä moniin eri sosiaalisen
median alustoihin. On tärkeää ymmärtää, millaisia kuvia nuoret julkaisevat, jotta kasvattajat voivat auttaa nuoria kehittämään erityisesti heidän monilukutaitoaan, eli esimerkiksi
heidän kykyään tulkita kriittisesti sisältöjä, joihin he sosiaalisessa mediassa törmäävät ja
itse tuottavat.
Hiljattain tapahtuneesta viestinnän ja teknologian muutoksesta on käytetty muun muassa
käsitteitä web 2.0 ja sosiaalinen media. Nämä käsitteet kuvaavat usein niiden teknologisia
piirteitä tai sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. (Laaksonen, Matikainen &Tikka 2013,
12.)
Sosiaalinen media mahdollistaa harkinnan siitä, miten haluaa representoida itsensä
muille. Sosiaalisessa mediassa onkin mahdollista esittää itsestään eri versioita etäisyyden
päästä ja julkaista vain sellaista informaatiota, joka antaa halutunlaisen kuvan. Tällöin
nousevat kysymykset siitä, miten ja keille haluaa esitellä itsensä. Näin käy etenkin silloin
kun sosiaalisessa mediassa on kavereita tai seuraajia eri elämänalueilta ja sen lisäksi vielä
tuntemattomia ihmisiä. Tällöin sopivan minuuden rakentaminen on tärkeää. (Dourish &
Satchell 2011, 28; Papacharissi 2011, 252.) Nuorilla tämä voi tarkoittaa, että esimerkiksi
Instagramissa seuraajina on niin perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä, tuttuja koulusta, täysin tuntemattomia ja vaikkapa oma ihastuksen kohde tai seurustelukumppani. On todennäköistä, että näille eri ihmisille halutaan näyttää eri puolia itsestä, jolloin itserepresentaation pohdintaan joutuu käyttämään aikaa. Toisaalta käsillä olevan tutkimuksen haastattelussa, mutta myös ebrandin (Weissenfelt 2016) tutkimuksessa, kävi ilmi, että eri sosiaalisen median alustoilla on eri-ikäistä käyttäjäkuntaa. Tällöin esimerkiksi monien
nuorten vanhemmat voivat olla esimerkiksi Facebookissa, mutta eivät Instagramissa,
jonka käyttäjät ovat keskimäärin nuorempia. Tällöin nuorella voi olla helpompaa kohdentaa itse tuotettu sisältö sosiaalisessa mediassa rajatummalle seuraajajoukolle. Seuraavaksi
esitellään aiempia tutkimuksia itserepresentaatioon liittyen.
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Kaikki itserepresentaatiot eivät välttämättä ole kuvia henkilöstä itsestään, muiden kuvaamana tai selfieinä. Selfie voidaan määritellä valokuvaksi, joka on omakuva henkilöstä
itsestään, tai itsestään ja muista ihmisistä. Kuva on otettu kameralla tai kamerapuhelimella käsivarren mitan päästä tai peilin kautta ja se jaetaan yleensä sosiaalisessa mediassa. (Sorokowski, Sorokowska, Oleskiewicz, Frackowiak, Huk & Pisanski 2015.) Esimerkiksi Tiinberg ja Whelan (2017) kyseenalaistavat nykyisiä käsityksiä itserepresentaatiosta sosiaalisessa mediassa, etenkin kasvoja ja vartaloita itserepresentaationa. He väittävät, että itserepresentaatio digitaalisessa kommunikaatiossa ei tarkoita samaa kuin selfiet ja selfieitä puolestaan ei tulisi redusoiden samaistaa ruumiillistumisen performanssiin. Tämän väitteen he tekevät keskustelemalla "ei-selfieistä" ja muista kuvista, joissa
on visuaalinen itserepresentaatio, mutta joissa kuvat eivät näytä samalta kuin ihmiset,
jotka jakavat niitä, vaan niissä on erilaisia esineitä, eläimiä, fiktiivisiä hahmoja. Näitä
ovat esimerkiksi #EDC (“everyday carry”) ja #GPOY (“gratuitous picture of yourself”)
alustoilla Tumblr, Facebook, Instagram ja reddit. Tiinberg ja Whelan (2017) tutkivat etnografisesti yhteisöä #NSFW (not safe for work), josta he saivat aineiston #GPOY-osuuteen. Aineisto koostuu blogisisällöistä: kuvista, kuvateksteistä, hashtageista, tekstijulkaisuista ja vuorovaikutuksista. Aineiston #EDC-osuuteen he saivat etnografisesti erilaisilta
sivustoilta, kuten Facebookista, erilaisista valokuvablogeista, foorumeilta, Tumblrista ja
Instagramista. Tiinberg ja Whelan (2017) ymmärtävät itserepresentaation tiettyinä käytäntöinä, konventioina ja normeina sisällön tuottamiseen ja kuluttamiseen. He haluavat
kyseenalaistaa nykyisiä lähestymistapoja visuaalisiin itserepresentaatioihin sosiaalisessa
mediassa ja kyseenalaistaa sekä kasvojen ja ruumiiden luonnollistetun roolin välitteisessä
itserepresentaatiossa ja niissä hahmotuksissa, jotka lähtevät liikkeelle oletuksesta, että
tällaisissa representaatioissa täytyy olla ihmishahmoja. Esimerkiksi GPOY (Gratuitous
Picture Of Yourself) sisältää tavallisia selfieitä, mutta se on mitä tahansa, minkä yksilö
sanoo valinneensa edustamaan itseään. Yleensä nämä valinnat ovat omaperäisiä, humoristisia, arvaamattomia ja oivaltavia. Näitä voivat olla esimerkiksi kuva sarjakuvahahmosta ja siihen liittyvä kuvateksti. GPOY:n ei-selfiet voivat olla mitä tahansa, paitsi se
henkilö joka kuvan jakaa, esimerkiksi söpö kissanpentu. EDC on puolestaan akronyymi
termille “everyday carry”, eli vapaasti suomennettuna esineille tai asioille, jotka ovat joka
päivä henkilön mukana. Ihmiset, jotka jakavat EDC-kuvia, eivät samaistu kyniin tai muihin tavaroihin, joista he jakavat kuvia, vaan ihmisiin, jotka tekevät EDC:tä. He haluavat
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lisäksi tulla nähdyksi tietyntyyppisinä ihmisinä, Tiinbergin ja Whelanin (2017) mukaan
valmistautuneina ja tiedostavina, sekä tyylikkäinä. Tiinberg ja Whelan (2017) siis esittävät, että itserepresentaatioita ei saisi samaistaa vain selfieksi ja toisaalta selfiet eivät ole
yhtä kuin ruumiillistumisen performanssi. Omassa aineistossani ei kuitenkaan esiintynyt
tällaisia kuvia, mutta on tärkeää tiedostaa, että itseään voi representoida monin eri tavoin.
(Tiinberg & Whelan 2017.)
Ennen Instagramia nuoret ovat laittaneet kuvia esimerkiksi IRC-galleriaan ja muihin kuvagallerioihin Internetissä. Laukkanen (2006) perehtyi tutkimuksessaan IRC-galleriaan
ja Demix-galleriaan, joihin laitetaan kuvia toisten nähtäville. Etenkin IRC-galleria on ollut suosittu nuorten keskuudessa. Tammikuussa 2006 IRC-galleriassa oli yli 300 000
käyttäjää ja kuvia siellä oli yli 3,5 miljoonaa. Laukkanen kertoo, että irkkaaminen tapahtuu IRC-verkoissa, joihin voidaan tehdä keskustelukanavia ja joihin osallistutaan nimimerkeillä. IRC-gallerian kuvia pystyi selaamaan etsimällä nimimerkkiä, kanavaa tai galleriassa muodostetun yhteisön kuvia, tai selailla kuvia satunnaisesti. Käyttäjillä oli galleriassa oma sivu, jossa on hänen profiilinsa sekä oma kuva-arkisto. Kuvien valinnoillaan
nuoret saavat ainakin osittaisen hallinnan siitä, miten muut heidät näkevät. Laukkanen
kertoo valokuvan pysäyttävän ruumisesityksen, jolloin se on enemmän hallittavissa kuin
esimerkiksi kasvokkain tapaamisessa. Laukkasen haastattelemat 16-21-vuotiaat nuoret
kertoivat valitsevansa galleriaan omille sivuilleen ne kuvat, jotka ovat parhaimpia, edustavimpia, uusimpia, hienoimpia tai hauskoja kuvia. Yksi valitsee mahdollisimman erilaisia kuvia antaakseen itsestään mahdollisimman todenmukaisen kuvan, toinen taas pyrkii
antamaan itsestään edustavan kuvan. Suurin osa Laukkasen haastattelemista nuorista halusi näyttää kuvissa itseltään, mutta samalla suhteellisen kivalta. Kuvia ei valita kuitenkaan ainoastaan ulkonäöllisten syiden perusteella. Kukin valitsee, mitkä kuvat galleriaan
laittaa ja siten ne kertovat myös jotain kuvatun persoonasta. Kuvista katsotaan Laukkasen
mukaan vihjeitä siitä, minkälainen toinen ihminen on kokonaisuutena, ei vain ulkonäöltään. (Laukkanen 2006.)
Myös Pyykkösen (2010) mukaan kuvat toimivat osana yksilön identiteetin ilmaisua ja
hänen mukaansa IRC-galleria on yksi areena, jossa nuoret voivat rakentaa identiteettiä ja
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harjoitella itseilmaisua. Koskinen, Kurvinen ja Lehtonen (2001, 78) huomauttaa, että epämääräisen tuntemattoman joukon lisäksi kuvia katselevat Internetissä myös nettikeskusteluryhmän jäsenet ja omat kaverit, jolloin pelkkien edustavien kuvien valitseminen voi
tuntua teennäiseltä (Koskinen, Kurvinen & Lehtonen 2001, 78). Tällöin kuvissa ei keskitytä näyttämään pelkästään hyvältä. Kaksi Laukkasen (2006) haastateltavista kertoivat
haluavansa esiin kuvissaan omaa taiteellisuuttaan. Laukkasen mukaan heidän kuviensa
perusteella tämä tapahtui kuvia muokkaamalla ja yhdistelemällä, mutta myös harkituilla
asetelmilla tai kuvakulmilla. Kuvia paranneltiin esimerkiksi ylivalottamalla, jolloin ihon
virheet peittyvät ja silmät ja suu korostuvat. (Laukkanen 2006, 23.)
Koska edellä kuvatusta tutkimuksesta on jo aikaa, on hyvä pitää mielessä, että kuvien
muokkaus oli tuolloin työläämpää kuin nykyään, vaikkei se silloinkaan erityisen vaikeaa
ollut. Nykyään kuvien muokkaaaminen onnistuu helposti esimerkiksi Instagramin omilla
filttereillä ja älypuhelimessa on valmiita "kaunistustoimintoja", joilla kuvaan tulee valmiiksi sileämpi iho ja kasvoihin erilaiset mittasuhteet jo kuvaa ottaessa, ja lisää tämänkaltaisia sovelluksia löytyy ilmaiseksi ladattavaksi. Erilaisille kuvien yhdistelemiselle
löytyy puolestaan omia sovelluksia, joita voi myös ladata älypuhelimeensa ilmaiseksi.
Instagramissa on mahdollista myös ladata useita kuvia samaan päivitykseen, jolloin kuvat
voi yhdistää haluamallaan tavalla. Kuvien muokkaus ei ole vain yksilön oma valinta, vaan
kuvien muokkaus kertoo vallitsevan yhteiskunnan ihanteista. Esimerkiksi Balsamo
(1995, 226) esittää väitteen, että kauneuskirurgia muuttaa ruumiin kulttuurin merkiksi,
mutta mielestäni myös kuvanmuokkauksen voi nähdä tekevän saman ruumiin representaatiolle. Koskisen, Kurvisen ja Lehtosen (2001, 65) mukaan yhteisön sisällä muodostuneet tavat voivat vaikuttaa siihen, mikä nähdään kuvaamisen ja julkaisemisen arvoiseksi.
Laukkanen (2006) kirjoittaa, että hänen haastateltavansa olivat tietoisia kuvista esityksinä, vaikka tieto kuvien muokkauksesta ei murtanut kuvien todistusvoimaa. Hänen mukaansa kuvissa näytetään ja luodaan minäesityksiä, joiden tulkitaan kertovan, että millainen kuvattu on, millainen hän haluaisi olla ja miten hän haluaa tulla nähdyksi. Laukkasen
mukaan hänen tutkimissaan gallerioissa korostuvat nykyhetki ja tuoreus, toisin kuin perinteisessä perhealbumissa, joka kertoo erityisesti menneestä. Hänen tutkimuksessaan sii-
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hen oli osaltaan syynä se, että galleriaan mahtuu rajallinen määrä kuvia ja Internetin albumit myös muuttuvat jatkuvasti toisin kuin perinteiset valokuva-albumit. Kuitenkin molemmissa albumeissa kuvien kommentoiminen on keskeistä. (Laukkanen 2006, 23, 28.)
Töyssy (2012) on tutkinut identiteetin rakentamista Facebookissa pro gradu -työssään
Harkittu minuus. Sosiaalinen media identiteetin rakentamisen ympäristönä. Identiteetin
rakentumista ja minuuden esittämistä Töyssy tutki erityisesti Facebookin kontekstissa.
Tutkimustaan varten hän haastatteli kahdeksaa 25-28-vuotiasta aktiivista sosiaalisen median käyttäjää teemahaastattelulla. Töyssy tutki millainen paikka sosiaalinen media on
itsestä kertomiselle ja siten oman identiteetin rakentamiselle käyttäjien näkökulmasta,
minkälaiset puolet ihmisen elämästä ja siten myös minuudesta tuodaan esiin sosiaalisessa
mediassa ja mitkä jätetään pois, kuinka aitoa tai syvällistä minuutta ihmiset kokevat tuottavansa ja kuluttavansa sosiaalisessa mediassa ja minkälaista minuutta sosiaalinen media
rohkaisee tuomaan esille. Töyssy ei keskity esitettyjen identiteettien sisältöön, vaan tutkii
niitä olosuhteita, joissa omaa identiteettiä tuodaan esille ja muiden identiteettejä tarkastellaan. Töyssyn mukaan sosiaalisessa mediassa valitaan aina tarkkaan, mitä kertoo itsestään, jotta kerrottu tekisi vaikutuksen muihin. Hänen haastateltavansa olivat korostaneet
sosiaalisessa mediassa keskeistä olevan valinnanvapaus siitä mitä kertoo ja millaisen vaikutuksen haluaa kehenkin tehdä. Hänen aineistonsa perusteella sosiaalisessa mediassa
kirjoitetaan yleensä arjesta, yhteiskunnallisista ilmiöistä ja tärkeistä tapahtumista omassa
elämässä. Yleensä jaetaan positiivisia, hauskoja ja mielenkiintoisia asioita ja vältellään
voimakkaita tunteita herättäviä yhteiskunnallisia aiheita, sekä tylsiä, surullisia tai liian
henkilökohtaisia aiheita. Töyssy päättelee, että ihmiset jakavat pinnallisia aiheita mahdollisesti siksi, että niistä saadaan ennalta arvattavasti kevyttä ja positiivista palautetta.
Vaikka ikäviä asioita omasta elämästä ei sosiaalisessa mediassa kerrotakaan, haastateltavat korostivat, ettei se tarkoita, että jaetut positiiviset asiat eivät kuvaisi aitoa minuutta.
Töyssyn mukaan hänen saamansa tulokset vahvistavat aiempia tuloksia siitä, että virtuaaliminuutta ei pidetä vähemmän todellisena kuin muualla esitettävää minuutta, vaikka
siellä keskitytään ihanneminuuteen. Töyssy arvelee, että pinnallisiin asioihin keskittyminen ja minuuden rakentaminen viihdyttävien esitysten avulla sosiaalisessa mediassa voi
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olla keino suojella omaa yksityisyyttä ja tehdä kommunikaatiosta sujuvaa laajassa verkostossa. Hänen mukaansa on tärkeää tiedostaa, että sosiaalisessa mediassa korostetaan
ihanneminuutta, jotta osaa suhtautua siellä esitettäviin asioihin oikein. (Töyssy 2012.)
Noppari ja Hautakangas (2012) esittelevät Tampereen yliopiston journalismin, viestinnän
ja median tutkimuskeskuksessa vuonna 2011 tehtyä tutkimusta ja tämän aineiston avulla
tutustuvat muotiblogosfääriin ja sen toimintamalleihin, sekä pohtivat bloggaamisen suosion ja merkityksen kasvua. Tämän lisäksi he tutkivat itse harrastelijablogien kaupallistumista ja ilmiötä, jossa bloggaajista on tullut kysyttyjä henkilöitä niin muotiviikoille kuin
kirjoittajiksi naisten lehtien verkkosivustoille. Omaa tutkimustaan varten Noppari ja Hautakangas tutkivat 20:ä suomalaista suosittua muotiblogia ja ovat haastatelleet 15:a 19-38vuotiasta bloggaajaa. Tämän lisäksi he ovat haastatelleet viittä bloggaajien kanssa yhteistyötä tekevää yritystä ja tehneet verkkokyselyn blogien lukijoille, joista osalla on myös
oma blogi. Eräs keskeinen teema tutkimuksessa on minätyö. Minätyö tässä yhteydessä
liittyy siihen, että muotiin keskittyvät blogit muodostuvat bloggaajan persoonan ja hänen
henkilökohtaisen elämän esittämisen ympärille. Minätyö on myös motiivi blogin tekemiselle ja muotiblogin ammattimaistuminen rakentuu minätarinan kertomiselle. Noppari ja
Hautakangas käyttävät käsitettä minätarina ja Giddens (1991) minuuden narratiivi. Noppari ja Hautakangas (2012) huomasivat tutkimuksessaan, että myös bloggaajat kokivat
olevansa omina itsenään blogeissaan, vaikka he keskittyivätkin kertomaan itsestään ja
omista asioistaan positiivisuuden kautta. He kertoivat, että kyseessä on valikoitu minäesitys. Positiivisen tarinankerronnan voi ajatella mediastrategiaksi ja itsensä brändäämiseksi. Nopparin ja Hautakankaan mukaan käytännössä bloggaajien positiivisuus
vaikutti coping-keinolta, suojaten heitä aggressiivisilta keskusteluilta. Tällaisia keskusteluja ei haluta blogeihin, sillä eräs blogien päämääristä on rakentaa identiteettiä rakentavien ja voimauttavien keskustelujen avulla. Osaltaan Noppari ja Hautakangas katsoivat
myönteisyyden liittyvän maineenhallintaan. Erityistä oli, että bloggaajat itse vierastivat
sanaa brändäys. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että brändäystä ei tapahtuisi, vaan sitä,
että se on voitu sisäistää niin hyvin, ettei sitä tulla ajatelleeksi. Muotiblogeissa voimaantuminen ei ole niinkään vallitsevien ihanteiden murtamisessa, vaan itsensä hyväksymisestä toimintaympäristön ja järjestelmän sisällä. Heidän tutkimuksessaan bloggaajat voimaantuivat samankaltaisesti kuin psykoterapiassa voimauttavan valokuvan menetelmän
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avulla. Kun bloggaajat jatkuvasti katsoivat heistä otettuja kauniita kuvia, he tottuivat ulkonäköönsä ja alkoivat vähitellen suhtautumaan lempeämmin omiin kuviinsa ja uskonmaan niistä saadun positiivisen palautteen aidoksi. Noppari ja Hautakangas väittävätkin,
että kuvatuksi tuleminen ja valokuva sinänsä koetaan ilmaisevan, että jokin asia on arvokas, jolloin oman valokuvansa hyväksyminen voidaan tulkita itsensä hyväksymisen ja
arvokkaaksi kokemisen metaforana. (Noppari & Hautakangas 2012, 7, 14–16, 39–41, 44,
55.)
Ridell (2011) on tutkinut Facebookin käyttöä verkkokyselyn ja ryhmähaastattelun avulla.
Verkkokysely toteutettiin vuonna 2010 ja siihen osallistui 2189 suomalaista. Vastanneista
70, % oli naisia ja 80,3% vastanneista oli iältään 20-40-vuotiaita. Tutkimuksessaan hän
käsitteli esimerkiksi Facebookin käyttäjien profiilikuvia ja näkökulmana hänellä on aiheeseen autenttisuuden ja esityksellisyyden jänne. Ridell (2011) kirjoittaa, että profiilikuvia luonnehditaan usein positiivisilla sanoilla ja korostetaan niiden myönteisyyttä tai
hauskuutta ja useimmiten profiilikuvissa näyttäminen hyvältä, kauneus ja edustavuus liittyvät julkilausutusti oman persoonan osiksi. Joidenkin kuvien yhteydessä kerrottiin, että
niitä varten oli laittauduttu, mutta autenttisuutta korostettiin lisäämällä, että näyttää siinä
silti itseltään. Osalla vastaajista oli torjuva kanta kuvissa poseeraamiseen ja osa puolestaan toi suoraan esiin, miten poseeraa, ja joskus myös minkä vuoksi. Yleisö osataan ottaa
kuvissa huomioon. Profiilikuvilla halutaan antaa erilaisia vaikutelmia ja joskus halutaan
antaa ihmisille tietoisesti erilaisia viestejä. Osa kertoo muokanneensa kuvaansa näyttääkseen siinä paremmalta. Suuressa osassa kuvissa minä oli liitetty johonkin laajempaan yhteyteen, esimerkiksi kauniiseen maisemaan. Osassa näistä ympäristö kertoi harrastuksista
tai kuvasi tutkittavaa jollain muulla tavoin. Maisemalla voitiin pyrkiä antamaan jokin
tietty vaikutelma tai se oli taustalla minän hyvältä näyttämiselle. Vaikka kuvissa saatetaan
juhlia, niissä ei silti juuri ollenkaan hassutella, vaan näytetään hyvältä. Profiilikuvan haltijan ulkonäöllinen tunnistettavuus ei ollut kuvissa ratkaisevaa ja siksi kannattaa puhua
kuvien autenttisuuden ulottuvuuksista, joita profiilikuvalla ilmaistaan erilaisilla tavoilla.
(Ridell 2011.)
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Siibak (2009) on tutkinut, minkälaisia kuvia 11-18-vuotiaat virolaiset nuoret valitsivat
itserepresentaatioiksi tutkimuksen aikaan Viron suosituimmalla sosiaalisen median sivustolla rate.ee. Hän tutki miksi nuorilla on profiili kyseisellä sosiaalisen median alustalla ja
millaisia aspekteja nuoret pitivät tärkeinä itserepresentaatiossa omissa profiilikuvissaan.
Hän nojasi tutkimuksessaan Goffmanin vaikutelmienhallinnan (impression management)
teoriaan. Siibak (2009) raportoi tutkimuksensa vahvistavan aikaisempia tutkimuksia sen
suhteen, että kaikista tärkein tekijä profiilikuvan valinnassa on se, että näyttää hyvältä.
Toisena tuli se, että kuva on otettu kauniissa ympäristössä, mikä on yhteneväinen Ridellin
(2011) tutkimuksen tulosten kanssa. Tytöistä iso osa arvosti myös sitä, että kuva heijastaa
heidän persoonallisuuttaan, mutta sen sijaan vaatteet ja brändit eivät olleet tärkeitä niin
tytöille kuin pojillekaan. Nuorten vastaukset olivat johdonmukaisia, sillä kysyttäessä mitä
he pitävät tärkeänä asiana, jotta tulisi suosituksi muiden sosiaalisen median käyttäjien
keskuudessa, tärkeimmäksi nousi hyvä ulkonäkö. Siibakin (2009) mukaan hänen tutkimuksensa on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa siitä, että nuoret ovat hyvin tietoisia visuaalisesta itserepresentaatiostaan ja että nuoret stategisesti ja huolellisesti valitsevat
kuvia profiiliinsa. Hänen mukaansa nuoret kamppailevat tehdäkseen mahdollisimman hyvän vaikutelman niin suurelle yleisölle kuin mahdollista. (Siibak 2009.)
Uski (2015) on väitöskirjassaan tutkinut sosiaalisen median yhteisöpalveluissa tapahtuvan käyttäjäprofiilin ylläpitämisen kokemusta. Uski tutkii, miten itsepresentaatio sosiaalisen median yhteisöpalveluiden profiileissa on liitetty minäidentiteettiin, ja miten minäpresentaatio edustaa dialogia minäidentiteetin ja sosiaalisen maailmassa. Tutkimuksensa
hän sijoitti Facebookiin ja last.fm:ään. Hänellä on sama sosiaalipsykologinen idea tutkimuksessaan kuin tässäkin tutkimuksessa: minuus heijastelee yhteiskuntaa. Uskin väitöskirjan keskeisiä käsitteitä ovat profiilityö ja pitkittynyt identiteettiesitys. Uski (2015) yhdistelee tutkimuksessaan niin Goffmanin, Giddensin, Gergerin kuin Meadinkin identieettikäsityksiä kehittäessään profiilityön käsitteen. Tämä käsite kuvaa käyttäjäprofiilin käyttämisen kokemusta. Hänen tuloksensa osoittavat, että profiilityön keskeinen tehtävä on
ylläpitää identiteettiesityksen aitoutta. Profiilityö sijoittuu tutkimuksessa sosiaalipsykologian, yhteisöpalvelututkimuksen ja identiteetin tutkimuksen kentille. Uski perustaa näkemyksensä itsepresentaatiosta Goffmaniin väittäessään, että itsepresentaation tavoite on
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sama kuin profiilityön: esittää todenmukainen, mutta ideaalinen minuus toisille. Profiilityö on strateginen minäpresentaatio sosiaalisen median yhteisöpalveluissa. Uskin mukaan
sosiaalisen median yhteisöpalveluiden käyttäjien profiilit haastavat strategisen minäpresentaation muodostamalla pitkitetyn identiteetin performanssin, mikä poikkeaa muilla
identiteetin performanssin areenoilla tapahtuneesta strategisesta minäpresentaatiosta.
Hän väittää, että sosiaalisen median yhteisöpalveluiden käyttäjäprofiilit mahdollistavat
sosiaalisesti määritellyn "profiiliminän" pitkitetyn identiteettiperformanssin kautta. Pitkitetyn identiteetin performanssin prosessi sosiaalisen median yhteisöpalveluissa on yksi
yksilön refleksiivisimmistä sosiaalisista tehtävistä tämän päivän sosiokulttuurisessa kontekstissa. Uskille profiilit ovat manifestaatioita refleksiivisyydestä, pyrkimyksenä representoida käyttäjän identiteettiväitteitä kronologisesti. Narratiivimuotoinen presentaatio
käyttäjästä tukee muodostusta yhdistyneestä minuudesta, yhden identiteetin yhden tarinan ratkaisusta. Sosiaalisen median yhteisöpalvelun käyttäjäprofiiili on representaatio
minänarratiivista: profiililla on historia, joka on nähtävillä toisille. Hän huomasi tutkimuksessaan, että ihmiset voivat kokea paineita ylläpitää profiilia johdonmukaisena,
vaikka he olisivat kypsyneet ja heidän makunsa olisi muuttunut, ja että ilmaisullinen käyttäytyminen oli suuressa määrin sosiaalisesti rajoitettua sosiaalisen median yhteisöpalveluissa. Eräs mielenkiintoinen tulos väitöskirjassa on huomio sosiaalisen median ilmiöstä,
jossa Internetin ulkopuolisen maailman käytös on instrumentaalista suhteessa sosiaalisen
median kontekstiin. Käyttäytymisen presentaatio profiilissa voi olla arvostetumpi kuin
käyttäytyminen itse. (Uski 2015.) Saman on huomannut myös Freitas (2017).
boyd (2008) on tehnyt 2,5-vuotisen etnografisen tutkimuksen amerikkalaisten teini-ikäisten nuorten sitoutumisesta verkkoyhteisöpalveluihin ja tapoihin, jotka tukivat ja hankaloittivat itsepresentaatiota, vertaissosiaalisuutta ja neuvottelua aikuisyhteiskunnasta. Hän
on keskittynyt väitöskirjassaan tutkimaan verkkoyhteisöpalveluita verkostoituneena yhteisönä. boyd (2008) käyttää tutkimuksessaan Goffmanin käsitteitä, kuten yleisö ja esitys.
boyd näkee profiilit digitaalisina ruumiina. Ne sekä identifioivat henkilön ja ovat itserefleksiivisen tuottamisen tuotetta. boydin tutkimuksessa nuoret yrittivät representoida
itsensä mahdollisimman positiivisessa valossa. He eivät niinkään yrittäneet luoda profiileja, jotka eivät mitenkään liity heidän päivittäiseen elämäänsä tai idealisoituja minuuksia, vaikka niitäkin löytyi muutama. boydin mukaan pelkästään profiilin luomisen teko
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edellyttää jonkin verran itsereflektiota. Profiilin luominen on myös vaikutelmien hallinnan teko, vaatien harkitsemaan kuka näkee profiilin, ja miten he tulevat tulkituksi. boydin
mukaan on ymmärrettävää, että eri verkkoyhteisöpalveluissa tuodaan eri puolia esille,
sillä eri yleisöille esiinnytään verkon ulkopuolellakin eri tavoin: eri ikäisille selitetään
asioita eri tavoin ja jos on kaksikielinen, niin eri yleisöille puhutaan eri kielillä. (boyd
2008.) boyd ei käytä tutkimuksessaan käsitettä sosiaalinen media, vaan verkkoyhteisöpalvelu (Social networking sites, eli SNS). Näitä käytetään usein synonyymeina keskenään ja käsillä olevassa tutkimuksessa käytän sosiaalisen median käsitettä.
Freitas (2017) on tutkinut nuorten sosiaalisen median käyttöä ja tutkimustaan varten hän
haastatteli 184 opiskelijaa kolmestatoista korkeakoulusta Yhdysvalloissa ja näistä kouluista 884 opiskelijaa osallistui Internetissä tehtävään kyselytutkimukseen aiheesta. Kaikissa näissä kouluissa nousi yksi teema ylitse muiden: paine vaikuttaa onnelliselta. Freitas
käyttää monia Goffmanin käsitteitä, kuten esitys ja yleisö. Freitasin tutkimuksessa osa
haastateltavista kertoi, että ihmiset näyttävät "parhaan version itsestään" sosiaalisessa mediassa. Vaikka tiedostettiin, että näin tapahtuu, jatkuva kauniiden onnellisten ihmisten
kuvien virta näyttää Freitasin mukaan vaikuttavan silti nuoriin. Internetin kyselytutkimuksen väitteeseen "Yritän aina vaikuttaa positiiviselta/iloiselta kaikessa, joka liittyy oikeaan nimeeni" 73% vastasi kyllä ja 20% vastasi ei. Positiivisille julkaisuille sosiaalisessa
mediassa löytyy myös muita syitä: vältellään järkytyksen, mielipahan tai konfliktin aiheuttamista. Osa opiskelijoista arveli, että ihmiset eivät halua murehtia kenenkään puolesta, jolloin negatiivisia julkaisuja välteltiin. Kuitenkin positiivisten kuvien julkaiseminen tuntuu kohtuulliselta, sillä tuskin moni haluaa julkaista itsestään epäedustavia kuvia
kaikkien nähtäville.
Taakaksi positiivisuus muodostuu Freitasin mukaan siten, että positiivisuus vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Koska sosiaalinen media on jatkuvasti läsnä heidän elämässään, myös vaatimus julkaista elämän kohokohtia on jatkuva. Muunlainen julkaiseminen voi huolestuttaa läheisiä, tai pahempaa, se ei huolestuta ketään, ja kukaan ei reagoi mitenkään. Tämä
vahvistaa pelkoja näkymättömyydestä ja siitä, että kukaan ei välitä. Freitas käyttää ilmiöstä termiä "onnellisuusvaikutus" (happiness effect) teoksessaan kuvatakseen paineita,
joita nuoret kokevat vaikuttaakseen jatkuvasti positiivisilta sosiaalisessa mediassa. Hän
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kuitenkin huomauttaa, että se ei ole lähtökohtaisesti nuorten luoma ilmiö, vaan aiempien
sukupolvien, jotka ovat painottaneet onnelliselta näyttämistä elämässä ja ikävien asioiden
kertomisen välttämistä. Kuvissa elämän kohokohtien korostaminen ei ole sekään uutta.
Mikäli katsoo valokuva-albumeita, nekin ovat täynnä iloisia kuvia. Erilaista on se, että
ennen valokuva-albumeita ei työstetty jatkuvasti ja niitä pääsi näkemään vain ne henkilöt,
joille sen näytti. Todistusaineiston kerääminen jokaisesta kokemuksesta vie meidät kauemmas itse kokemuksesta, ihmisistä ja toiminnasta, mutta asettavat meidät noidankehään
tehdä asioita, joita emme välttämättä halua tehdä tai jotka ovat hauskoja, vain siksi että
voimme näyttää muille mitä olemme tehneet. Freitasin mukaan kokemuksen laatu on tulossa toiseksi ja sen korvaa todistusaineiston määrä, joita keräämme. Monet opiskelijat
tunnistivat tämän ja katuivat sitä. Freitas ehdottaa, että opiskelijoiden älylaitteiden käyttöä kampusalueella tulisi rajoittaa ja luoda wifittömiä alueita. Kyky ajatella kriittisesti ja
filosofisesti sosiaalisen median roolia ja vaikutusta elämässämme vaikuttaa Freitasin mukaan voimaannuttavan nuoria tekemään parempia päätöksiä sen käytössä. Se auttaa nuoria arvoimaan, mitä he näkevät siellä, ja miten heidän oma käyttäytymisensä vaikuttaa
heidän käsitykseensä itsestä ja ihmissuhteista. (Freitas 2017.)
Ridell (2011) pohtii sitä, miksi profiilikuvissa halutaan näyttää hyvältä ja piilottaa ikävät
asiat. Hän päättelee, että profiilikuvia voidaan tulkita toiveminän esityksiksi. (Ridell
2011, 38.) Freitas (2017) liittää sosiaalisen median osaksi arkista elämismaailmaa ja toteaa, että myös verkon ulkopuolisessa elämässä halutaan näyttää hyvältä ja tehdä vaikutus
toisiin ihmisiin. Verkossa tämä tulee vain helpommin nähtäville kuvallisen representaation kautta. Myös aiemmin mainitussa Töyssyn (2012) tutkimuksessa puhutaan ihanneminästä itserepresentaation yhteydessä, vaikka toisaalta voidaan puhua vaikutelmien hallinnasta. Niin Nopparin ja Hautakankaan (2012), Töyssyn (2012), Ridellin (2011), Laukkasen (2006), boydin (2008), Siibakin (2009), Uskin (2015) ja Freitasin (2017) tutkimuksissa tulee esille, että tutkitut halusivat vaikuttaa siihen, miten ihmiset heidät näkevät.
Kuvia varten voitiin laittautua ja niissä haluttiin näyttää yleisesti ottaen hyvältä tai edustavalta ja sisällöntuotannossa pyrittiin tuomaan lähinnä myönteisiä asioita esille, jolloin
on perusteltua puhua vaikutelmien hallinnasta. Vaikutelmien hallinta tarkoittaa valikoivaa itserepresentaatiota tai viestien muokkaamista sosiaalisesti haluttujen asenteiden
ja minuuden ulottuvuuksien paljastamiseksi (Connolly 2016, 54). Todennäköisesti myös
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tämän tutkimuksen nuoret pyrkivät vaikuttamaan siihen, minkälaisen vaikutelman kuvillaan muille antavat. On mahdollista, että kuvissa pyritään luomaan valheellisiakin vaikutelmia. Tutkimuksessani keskityn kuitenkin identiteetin ilmaisuun ja sen tulkitsemiseen
Giddensin refleksiivisen minäprojektin avulla, jolloin en keskity arvioimaan sitä, kuinka
todenmukaisia kuvat ovat, vaikka sitä onkin hyvä pohtia.
Niin boydin (2008), Nopparin ja Hautakankaan (2012) ja Freitasin (2017) tutkimuksessa,
sekä Töyssyn (2012) pro gradu -työssä korostui sosiaalisen median käyttäjien positiivisiin
asioihin keskittyvä itserepresentaatio. Noppari ja Hautakangas (2012) blogitutkimuksessaan ja Töyssy (2012) pro gradu -työssään huomasivat, että vaikka itserepresentaatio oli
valikoitu ja positiivisia puoli korostettiin, tutkitut eivät kokeneet, että nämä asiat eivät
kuvaisi heidän aitoa minuuttaan. Laukkasen (2006) tutkimuksessa IRC-galleriaan ja demix-galleriaan liittyen kuvia valikoitiin ulkonäön, mutta myös muiden kriteerien perusteella: haluttiin esimerkiksi laittaa monipuolisesti kuvia, jotta syntyisi mahdollisimman
todenmukainen kuva itsestä. Siibakin (2009) ja Ridellin (2011) tutkimuksissa kauniilta
näyttäminen profiilikuvissa oli tärkeää ja yleinen pyrkimys. Kaunis maisema oli lisäksi
haluttu tausta omalle itselle. Ulkonäkö korostui siis enemmän Siibakin (2009) ja Ridellin
(2011) tutkimuksissa kuin Laukkasen (2006) tutkimuksessa. Uskin (2015) väitöskirjassa
näkyi pyrkimys pitää oma profiili johdonmukaisena, vaikka henkilön mieltymykset olivat
jo muuttuneet. Uski (2015) ja Freitas (2017) huomasivat lisäksi ilmiön, että kokemukset
olivat usein instrumentaalisia suhteessa sosiaalisen median kontekstiin. Olen esittänyt
edellä aiempia tutkimuksia itserepresentaatiosta sosiaalisessa mediassa. Siirryn seuraavaksi käsittelemään tutkumuksen metodologiaa.
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5. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus. Tässä tutkimuksessa pyritään kuvailemaan ja
ymmärtämään tutkittavien nuorten Instagramiin julkaisemia kuvia Giddensin refleksiivisen minäprojektin kautta, sekä tutkimaan nuorten itserepresentaatiota Instagramissa. En
siis pyri tilastolliseen yleistykseen, jonka voisi aukottomasti liittää koskemaan kaikkien
nuorten refleksiivistä minäprojektia ja itserepresentaatiota Instagramissa. (Tuomi& Sarajärvi 2009, 85; Eskola & Suoranta 1998, 61.) Tässä pro gradu -työssä oli alun perin tarkoitus käyttää teoriaohjaavaa sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-97), mutta
siirryin analysoimaan aineistoa Giddensin refleksiivisen minäprojektin viitekehyksessä
teorialähtöisesti ja aiempiin tutkimuksiin itserepresentaatiosta nojaten. Tämä ratkaisu
syntyi sen vuoksi, että aineistoa alustavasti tutkiessa kävi ilmi, että vastauksia tuli hyvin
identiteettiin ja itserepresentaatioon liittyen ja vaikutti siltä, että aineiston voisi analysoida viitekehyksenä Giddensin refleksiivinen minäprojekti ja aikaisemmat tutkimukset
itserepresentaatiosta. Ongelmallista on, että tämän tutkimuksen teemahaastattelun teemoja ei ole muodostettu Giddensin teorian, tai aikaisempien tutkimusten itserepresentaatiosta, pohjalta. Tulokset olisivat kuitenkin todennäköisesti olleet vielä kuvaavampia ja
syvemmälle pureutuvampia, mikäli aineiston hankinnassa olisi käytetty refleksiivisen minäprojektin viitekehystä ja tutkimuksia itserepresentaatiosta alunperinkin. Esimerkiksi
keskeistä osa-aluetta refleksiivisessä minäprojektissa, minuuden narratiivia, ei pystynyt
tämän aineiston pohjalta tutkimaan. Sosiaalista mediaa voi lähestyä tutkimuksen kannalta
yleisenä ilmiönä tai kutakin palvelua erikseen (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013,
17). Tässä tutkimuksessa keskitytään vain yhteen sosiaalisen median alustaan, Instagramiin, jota on tutkittu vähemmän kuin esimerkiksi Facebookia.

5.1 TEEMAHAASTATTELU
Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Teemahaastattelu etenee etukäteen valittujen teemojen varassa, joita täydennetään lisäkysymyksillä. Teemahaastat-
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telu on avoin ja siksi sitä voidaan pitää samankaltaisena kuin syvähaastattelu. Teemahaastattelussa painotetaan ihmisten antamia tulkintoja ja merkityksiä sekä sitä, miten
merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Haastattelujen yhdenmukaisuus voi vaihdella
lähestulkoon avoimen haastattelun tyyppisestä strukturoidun tyyppiseen haastatteluun.
Ruusuvuori ja Tiittula (2005, 10–12) kuvaavat teemahaastattelun olevan yksi tunnetuin
strukturoidun ja strukturoimattoman haastattelun välimuotoon sijoittuva puolistrukturoitu
haastattelu. Puolistrukturoidulle haastattelulle ominaista on, että jokin haastattelun näkökulma on ennalta päätetty, mutta ei kaikki. Teemahaastattelussa käydään läpi kaikkien
haastateltavien kanssa samat aihepiirit, teemat, mutta sanamuodot ja kysymysten järjestys
voivat vaihdella. Teemahaastattelua voidaan pitää melko samankaltaisena luonnollisen
keskustelutilanteen kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; Ruusuvuori & Tiittula 2005,
10-12; Eskola & Suoranta 1998, 87; Alasuutari 1994, 145; Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.)
Tässä tutkimuksessa kysymysten sanamuodot ja järjestys vaihtelivat haastattelusta toiseen. Joitakin teemoja oli valmisteltu tarkemmin, jotta käytössä olisi sellaisia ilmaisuja,
jotka on helppo ymmärtää. Näin oli etenkin identiteettiteeman kohdalla. Pyrkimys oli,
että haastattelut ovat rentoja ja että haastattelija ei dominoisi ainakaan liikaa haastattelun
kulkua, vaan pikemminkin ohjaisi sen kulkevan suunniteltujen teemojen puitteissa. Hirsjärvi ja Hurme (2001, 107) kertovat, että haastattelu kannattaa aloittaa helpoilla laajoilla
avauskysymyksillä. Haastattelut alkoivat aina pyynnöllä kertoa kuvista, mikä oli suhteellisen helppo tapa aloittaa keskustelu luontevasti.
Haastatteluprosessi lähti liikkeelle vierailullani eräässä suomalaisessa lukiossa ja rehtorin
luvan kysymisellä tutkimuksen toteuttamiseksi lukiossa. Luvan saamisen jälkeen lähetin
sen kaupungille tutkimuslupapyynnön liitteenä. Tutkimusluvan saavuttua palasin lukiolle
eräälle tunnille kertomaan tutkimuksesta ja kysymään siihen vapaaehtoisia. Koska tutkimukseen osallistuminen vei opiskelijoilta aikaa, lupasin jokaiselle osallistujalle yhden ilmaislipun Biorex-elokuvateatteriin, jonka he saisivat käyttää haluamallaan tavalla. Koska
kyseiseltä tunnilta tutkimukseen suostui vain kaksi ja tarvitsin tutkimukseen kuusi opiskelijaa, lupasi opettaja pyytää opiskelijoita mukaan toiseltakin kurssilta, ja antaa minulle
lopuksi suostuneiden yhteystiedot. Saatuani kaikkien mukaan ilmoittautuneiden yhteystiedot, otin heihin yhteyttä tekstiviestillä, jossa esittelin itseni lyhyesti ja tutkimukseni
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aiheen. Pyysin heitä lähettämään minulle sähköpostiosoitteensa, mikäli haluaisivat vielä
perehtyä infolappuseen, jonka jaoin heille oppitunnilla, ja jota tutkittavia etsivä opettaja
lupasi myös jakaa opsikelijoille. Lähetin infolapun jokaiselle yksityisesti sähköpostitse ja
haastatteluaikoja alettiin sopia. Haastattelut toteutuivat toukokuussa 2016. Haastattelut
tulivat erittäin tiiviiseen tahtiin, sillä oli toukokuu ja opiskelijoilla oli tenttiviikko tulossa,
minkä jälkeen heillä ei enää ollut oppitunteja kyseiselle keväälle.
Tutkimusta varten haastattelin siis kuutta yli 16-vuotiasta nuorta. Viisi haastattelua suoritettiin lukion neuvotteluhuoneessa ja yksi opiskelijan kotona. Kukin haastattelu kesti
noin puoli tuntia. Haastattelut tapahtuivat viikon sisällä kolmena eri päivänä. Yhtenä päivänä oli kolme haastattelua, yhtenä kaksi ja yhtenä päivänä yksi haastattelu. Kaksi haastateltavista on poikia ja neljä tyttöjä. En kerännyt haastateltavista erikseen taustatietoja,
sillä se ei ollut tutkimuksessani relevanttia, sillä aiheeseen ei syvennytä heidän taustojensa kautta. Tutkimuksessa ei myös vertailla tyttöjen ja poikien kuvien eroja. Ennen jokaista haastattelua pyydettiin lupa haastattelujen äänittämiseen ja kaikki nuoret antoivat
siihen luvan.
Tutkimuksen tarkoituksena on siis tutkia sitä, miten refleksiivinen minäprojekti näkyy
nuorten Instagramiin julkaisemissa kuvissa ja miten itserepresentaatio näkyy nuorten Instagramissa julkaisemissa kuvissa. Kuten aiemmin kerrottiin, haastattelua tehdessäni tutkimuskysymys oli erilainen kuin mitä se lopulta on tässä pro gradu -työssä. Tutkimuskysymykset refleksiivisestä minäprojektista ja itserepresentaatiosta muodostuivat vasta aineiston keräämisen jälkeen. Aiemmin olin kiinnostunut nuorten Instagramin käytöstä
yleisesti ja heidän identiteetti-ilmaisustaan Instagramissa. Tutkimuskysymykset olivat
haastattelun aikaan: 1. Millaisia kuvia nuoret laittavat Instagramiin? 2. Mitä kuvat kertovat heistä itsestään? 3. Miten seuraajat ja kuvien tykkäykset ja kommentointi koetaan?
Jokainen nuori toi haastatteluun kolme kuvaa, jotka ovat heidän Instagram-tilillään ja
haastattelu rakentui lähtökohtaisesti näiden kuvien varaan ja siihen, mitä nuoret niistä itse
kertoivat. Haastateltavat olivat saaneet tietoa tutkimuksesta ja siitä, miten kuvat tulisi valita, paperista, jonka esittelin erään kurssin oppilaille ja jota kurssin opettaja jakoi vielä
muiden kurssien opiskelijoille, joita hän opetti. Ohjeessa pyrittiin valitsemaan sellaisia
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kuvia, jotka saa julkaista pro gradu -työssä, jotka olisi opiskelijalle merkityksellisiä, tärkeitä tai tyypillisiä kuvia, eli samankaltaisia kuin mitä yleensä julkaisee Instagramissa.
Kaikki haastattelut alkoivat pyynnöllä kertoa omin sanoin ensimmäisestä kuvasta, sitten
toisesta ja kolmannesta. Teemahaastattelu toteutui näiden kuvien kerronnan välissä ja
mahdollisuuksien mukaan kysymykset sulautuivat aiempaan keskusteluun. Haastatteluaineisto kerättiin teemahaastattelulla. Teemat olivat: 1. hashtagit, tykkäykset ja kuvien
kommentit, 2. julkisuus ja yksityisyys, 3. seuraajat Instagramissa, 4. identiteetti, 5. miten
ja miksi Instagramia käytetään, 6. mitä kuvia julkaistaan ja miksi. Tämän lisäksi pyysin
haastateltavia aina kertomaan omin sanoin, mitä kuvissa on ja missä ne on otettu. Tarkoituksena oli saada selville perusasioita siitä, mitä kuvissa on ja rohkaista heitä kertomaan
kuvista itse lisää. Pyrin välttämään kysymyksiä, joihin pystyi vastaamaan yhdellä sanalla.
Kaikkien haastateltavien kanssa käytiin samat teemat läpi, mutta painotukset olivat erilaisia. Minua kiinnosti teemoja muodostaessani Instagramiin laitetut kuvat ja yleisesti Instagramin käyttö, sekä identiteetin ilmaisu Instagramissa. Huomasin kuitenkin, että identiteetti ja itserepresentaatio olivat teemoja, jotka näkyivät vahvasti aineistossa. Tämä
käänsi alkuperäiset suunnitelmani kuvien yleisestä kuvaamisesta ja identiteetin ilmaisusta
tulkintaan nuorten Instagramiin laittamista kuvista refleksiivisenä minäprojektina, sekä
tutkimaan, miten itserepresentaatio aineistossa näkyy.
Haastattelussa vältin identiteetti-sanan käyttöä, sillä uskoin, että se ei ole tarpeeksi selkeä
ja yksiselitteinen sana, ja että sitä ei välttämättä ymmärretä samoin kuin tässä tutkimuksessa. Tämän vuoksi operationalisoin käsitteen. Kysyin esimerkiksi, että kokevatko he,
että heidän laittamansa kuvat voivat kertoa heistä jotain ja mitä he uskoivat, että kuvat
heistä kertoivat. Erityisesti se, että millä perusteella he valitsevat kuvansa, tuotti laajoja
vastauksia identiteettiin liittyen. Luultavasti se johtui siitä, että se esitettiin useasti haastattelun aikana eri muodoissa ja he ehtivät tämän vuoksi prosessoida sitä ajallisesti eniten.
Jokaisen heidän esittelemänsä kuvan jälkeen kysyttiin, millä perusteella he valitsivat juuri
sen kuvan Instagramiin. Tämän lisäksi kysyttiin erikseen, millä perusteella he yleensä
päättävät, mitä he julkaisevat. Mitä kuvia julkaistaan ja miksi-teema tuotti siis laajoja
vastauksia ja oli korostettuna haastattelussa. Näissä vastauksissa puhuttiin yllättäen eniten identiteetistä.
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Tämän tutkimuksen aineisto on laajuudeltaan 58 sivua litteroitua tekstiä fontilla Times
New Roman, fonttikoolla 11, rivivälillä 1,5. Kuvia on yhteensä 18. Eskola ja Suoranta
(1998, 62) ovat pohtineet sitä, milloin aineisto on riittävä. Yksi tapa määritellä aineiston
riittävyys on saturaation saavuttaminen, eli piste, jolloin uudet tapaukset eivät tuota tutkimuksen kannalta enää mitään uutta tietoa. Tässä aineistossa tämä määritelmä on haastava useammastakin syystä. Ensiksikin on jo aiemmin esitelty se, että aineistoa kerätessäni tutkimuskysymykset olivat erilaisia kuin millaisia ne nyt ovat. Tämän vuoksi aineisto
olisi voinut olla kyllääntynyt alkuperäisten tutkimuskysymysten osalta, mutta ei välttämättä nykyisten. Toisaalta sen vuoksi, että haastattelujen lukumäärä, kuusi, muodostui
koehaastattelun pituuden pohjalta niin, että tämän tutkimuksen aineiston määrä olisi pro
gradu -työhön kohtuullinen. Koehaastattelu kuitenkin kesti noin 45 minuuttia. Mikäli aineistoa olisi kerätty enemmän, olisi todennäköisesti saatu lisää erilaisia vastauksia. Tämän tutkimuksen pohjalta voisikin tehdä uuden tutkimuksen laajemmalla aineistolla. Tämän tutkimuksen aineisto kuitenkin avaa tutkittavaa ilmiötä alustavasti, vaikkei sitä tyhjentävästi pystykään kuvaamaan.

5.2 TEORIALÄHTÖINEN SISÄLLÖNANALYYSI
Olen analysoinut aineiston teorialähtöisellä sisällönanalyysilla. Teorialähtöisessä analyysissa tukeudutaan joko johonkin teoriaan, malliin tai auktoriteetin ajatteluun. Ilmiö, jota
tutkitaan, määritellään aiemmin tunnetun mukaisesti. Aineiston analyysia ohjaa kehys,
joka on muodostettu aikaisemman tiedon pohjalta. Usein tällaisessa tutkimuksessa testataan aiempaa tietoa uudessa kontekstissa, kuten myös käsillä olevassa tutkimuksessa.
(Tuomi & Sarajärvi 2011, 97.) Sisällönanalyysi on eräänlainen perusanalyysimenetelmä
ja sitä voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sitä voidaan käyttää
yksittäisenä metodina, mutta myös teoreettisena kehyksenä ja liittää se erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysi ei ole silti pelkästään laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmä, vaan sen avulla voidaan tehdä monenlaisia tutkimuksia. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia ja siinä etsitään tekstin merkityksiä. Myös esimerkiksi diskurssianalyysi ja historiallinen analyysi ovat tekstianalyyseja ja näiden kaikkien tutkimusaineistona voi olla samanlainen materiaali ja jopa tutkimusongelma voi olla samanlainen.
Ero muodostuu tutkimuksen kohteessa. Siinä missä sisällönanalyysissa etsitään tekstin
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merkityksiä, niin esimerkiksi diskurssianalyysissa analysoidaan sitä, miten merkityksiä
tekstissä tuotetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 91, 104.) Sisällönanalyysia on käytetty ahkerasti etenkin median tutkimisessa. Syynä voi olla se, että sisällönanalyysi vaikuttaa
vaativan vain vähän teoreettista analyysia. Sisällönanalyysia voidaan pitää yksinkertaisimpana tapana selvittää jotain median tarkoituksista. Sisällönanalyysi on kuitenkin
melko tekninen toimenpide. Sillä voidaan tutkia millaista tahansa merkityksellistä visuaalista tai verbaalista informaatiota. (Leeuwen & Jewitt 2006, 13–15.) Krippendorffin
(2013) mukaan sisällönanalyysia voidaan käyttää myös kuviin, mutta silloin kuvat täytyy
muuttaa tekstiksi kuvailemalla ne hyvin tarkasti. Myös Leeuwen ja Jewitt (2006, 14–15)
kutsuvat kaikkia aineistoja teksteiksi, olivat ne kuvia tai eivät.
Leeuwen ja Jewitt (2006, 13) määrittelevät sisällönanalyysin empiiriseksi ja objektiiviseksi toimenpiteeksi tallennetun audio-visuaalisen representaation määrälliselle tutkimiselle käyttäen luotettavia eksplisiittisesti määriteltyjä kategorioita. Myös Rose (2001)
korostaa sisällönanalyysin eksplisiittisyyttä. Kuvien sisällönanalyysi on vastakkainen esimerkiksi sommitelma-analyysille (compositional analysis), joka on metodologisesti hiljainen luottaen asiaan, jota kutsutaan "hyväksi silmäksi". Sisällönanalyysi on sen sijaan
eksplisiittinen ja se perustuu erilaisiin sääntöihin ja toimiin, joita täytyy tarkasti noudattaa, jotta se olisi luotettava omilla ehdoillaan. Sisällönanalyysi ikään kuin pakottaa tutkijan olemaan metodologisesti eksplisiittinen sen sijaan, että luottaisi niin sanottuihin alitajuisiin strategioihin. (Rose, 2001, 54, 56.)
Sisällönanalyysit yleensä käyttävät paljon numeroita todistaakseen väitteensä. Tämä johtuu toistettavuudesta ja validiteetista, sillä sisällönanalyysi tarjoaa tekniikoita suurten kuvamäärien käsittelyyn johdonmukaisesti. (Rose 2001, 55.) Sisällönanalyysi onkin tutkimustekniikka, jolla voidaan tehdä toistettavia ja valideita päätelmiä teksteistä. Sisällönanalyysi on tieteellinen työkalu. Tutkimusmenetelmien tulee johtaa tuloksiin, jotka
ovat toistettavissa. Eli toinen tutkija eri aikana saisi samat tulokset käyttäessään samaa
tekniikkaa tutkittavaan ilmiöön. (Krippendorf 2013, 24.)
Tuomi ja Sarajärvi (2011) ovat kuvailleet yksinkertaisesti, miten sisällönanalyysi perusperiaatteiltaan etenee. Ensin päätetään, mikä aineistossa kiinnostaa. Sen jälkeen aineisto
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käydään läpi ja erotellaan ja merkitään ne asiat, jotka kuuluvat kiinnostukseen. Muu jätetään tutkimuksesta pois. Tämän jälkeen aineisto joko luokitellaan, tyypitellään tai teemoitellaan. Lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2011.) Sisällönanalyysin
eteneminen on kuitenkin tätä täsmällisempää ja etenkin muuttujiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Muuttujat luodaan sen jälkeen, kun ollaan päätetty, mikä aineistossa kiinnostaa. Muuttujat, sekä niiden arvot tulee määritellä tarkasti, jotta tutkimus on toistettavissa. Määriteltyjen arvojen tulee olla eksklusiivisia ja kyllääntyneitä. Jokainen muuttuja
on siis itsenäinen muista muuttujista, eivätkä ne mene päällekkäin keskenään. Kyllääntyneisyydellä viitataan siihen, että arvojen tulisi kattaa kaikki mahdolliset kategorisoinnit
kyseisestä muuttujasta. Esimerkiksi sukupuoli voi olla muuttuja ja sen arvoja voivat olla
mies ja nainen. Kun muuttujat tai kategoriat on valittu ja määritelty, aineisto koodataan
ja lopuksi lasketaan. (Neuendorf 2002; Leeuwen & Jewitt 2006, 16–17; Rose 2001, 63.)
Analysoitaessa kuvia sisällönanalyysissa tulee ottaa huomioon kuva-aineiston representatiivisuus. Aineiston perusteella pitää pystyä kertomaan ilmiöstä. Sitä varten ei tarvitse
kuitenkaan tutkia kaikkia mahdollisia aiheeseen liittyviä kuvia. Lähes kaikki sisällönanalyysit luottavat jonkinlaiseen otokseen. Tämä johtuu siitä, että sisällönanlyysissa on
yleensä suuri määrä dataa. Otoksen tulisi olla edustava. (Rose 2001, 57.)
Sisällönanalyysi ei kuitenkaan kerro esimerkiksi kuvista mitä tahansa. Sitä voidaan käyttää vain tiettyjen asioiden tutkimiseen ja se ei pysty esimerkiksi vahvistamaan väitteitä
jonkin representaation merkityksestä ja vaikutuksista. Sisällönanalyysilla voidaan saada
esimerkiksi tulos, että väkivalta televisiossa on lisääntynyt, mutta ei voida kertoa sitä, että
sillä olisi jotain vaikutusta katsojiin. (Leeuwen & Jewitt 2006, 13.) Sisällönanalyysi ei
pysty myöskään kertomaan kuvan tuotannosta tai yleisöstä mitään. Visuaaliset kuvat eivät ole tyhjiössä ja niiden katsominen sellaisenaan jättää huomiotta se, miten ne on tuotettu ja tulkittu. (Rose 2001, 37, 56.)
Käsillä olevassa tutkimuksessa on sovellettu teorialähtöistä sisällönanalyysia hyvin vapaasti, jotta se palvelisi tämän tutkimuksen tavoitteita. Haastattelut on teemoiteltu siten,
että muuttujina on ollut aiemmin esitellyt Giddensin (1991) minäidentiteetin keskeisiä
käsitteitä: elämäntyyli, puhtaat ihmissuhteet ja ruumis. Muuttujille annettiin arvoja eli ne
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ikään kuin operationalisoitiin (Neuendorf 2002). Muuttujien arvojen muodostaminen oli
löyhää eikä kattanut kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, eli arvot eivät olleet kyllääntyneitä.
Tämä johtuu siitä, että valitut muuttujat ovat erittäin laajoja ja esimerkiksi kaikki elämäntyyliin liittyvät asiat on lähes mahdotonta kirjoittaa ylös analyysia varten. Tämän takia
hahmottelin suuria linjoja ja mietin, millaisia erilaisia aihealueita voi aineistosta voi löytyä, jotta osaisin tunnistaa jonkin asian kuuluvan elämäntyyliin, kun sellainen tulisi aineistossa vastaan. Kirjoitin ne ylös ja ne kattoivat suuren osan siitä, mitä aineistosta oli
löydettävissä. Kuvat kuvailin kirjallisesti ennen analyysia hyvin tarkasti (Krippendorff
2013), jotta kuvien sisällönanalyysi onnistuisi. Tämän jälkeen kävin läpi litteroidut haastattelut ja kirjallisesti kuvaillut kuvat ja merkitsin eri väreillä tekstiin eri teemoihin kuuluvat kohdat. Sitten tein jokaiselle informantille oman tekstiosion, jossa oli hänen kuvistaan ja haastatelluistaan löydetyt teemat ja niiden sisällöt ja kirjoitin ne auki. Samoin tein
itserepresentaatiota tutkiessani. Tutustuin teoriaan ja loin itserepresentaation muuttujiksi
positiivisuuden kuvissa, voimaantumisen kuvista, vaikutelmien hallinnan, sekä kuvien
johdonmukaisuuden ja instrumentaalisuuden. Kirjoitin teoriaan pohjautuvia listoja siitä,
miten nämä muuttujat voisivat näkyä kuvissa, eli muodostin muuttujille arvoja. Kuten
refleksiivisen minäprojektinkin kohdalla, olivat muuttujat niin laajoja, etten pyrkinyt niiden kyllääntymiseen eli siihen, että ne kattaisivat kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Tavoitteena oli pikemminkin oppia tunnistamaan muuttujat aineistossa. Aineiston arvoja on laskettu, mutta numeerista dataa ei ole ollut juuri mielekästä käyttää johtopäätöksissä, sillä
aineisto on hyvin pieni sisällönanalyysiksi. Alla on esitetty vielä refleksiivisen minäprojektin valitut muuttujat ja millaisia arvoja olen niille antanut, eli miten olen ne operationalisoinut.
Ruumis: oman kehon representaatio, erilaiset fyysisen toiminnan muodot, ilmeet, asennot, ulkonäkö, vaatteet ja asusteet
Puhtaat ihmissuhteet: kaverit, parisuhde (tarkasteltu kuitenkin myös perhettä)
Elämäntyyli: harrastukset, vapaa-ajan vietto (esimerkiksi matkailu ja juhliminen), pukeutuminen, tyyli, ruoka, opiskelu, yksilön tavat olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa
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Kaikki arvot eivät ole muodostettu Giddensin (1991) teoriasta suoraan, vaan olen arvioinut, mitä muuta näihin muuttujiin liittyy ja mitä aineistossa voisi olla mahdollista nähdä.
Giddensin omaan teoriaan kuuluu suoraan ruumiista ulkonäkö, vaatteet ja asusteet. Puhtaista ihmissuhteista kuuluu kaverit ja parisuhde. Perhe ei kuulu puhtaisiin ihmissuhteisiin
ollenkaan, mutta perhettä on kuitenkin tarkasteltu, jotta näitä voisi verrata keskenään.
Elämäntyyliin kuuluu Giddensillä kaikki yksilön tavat olla, harrastukset ja vapaa-aika,
sekä ne tavat, joilla yksilö on vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Vaatteet ja asusteet ovat sellainen minäidentiteetin osa, joka sopisi yhtä hyvin niin ruumiillisuuteen kuin elämäntyyliin. Giddens (1991) kirjoittaa pukeutumisesta elämäntyylin
yhteydessä, mutta vaatteista ja asusteista ruumiin yhteydessä. Tässä tutkimuksessa on pyritty jatkamaan tällä linjalla. Ruumiin yhteydessä käsitellään vaatteita ja asusteita yleisellä tasolla ja elämäntyylin yhteydessä pukeutumista elämäntyylin osana. Pyrin siis analysoimaan, miten minäidentiteetin osa-alueet näkyvät kuvissa ja haastatteluissa. Puhtaat
ihmissuhteet, ruumis ja elämäntyyli ovat osa-alueita, joita kuvissa esiintyy eivätkä ne ole
toisiaan poissulkevia.
Aro (1996) kirjoittaa, että "minä", "identiteetti", joka haastattelussa muovautuu, on tutkijan ja haastateltavan yhteistyössä muodostunut. Hänen mukaansa sama koskee identiteettikertomusta, jonka maailma on tällöin yhtä todellinen tai epätodellinen kuin kaikki muutkin mahdolliset maailmat. Identiteettikertomusta rakennetaan ja tulkitaan tässä hetkessä,
jolloin se ei ole koskaan täysin samanlainen. Tämän vuoksi voidaan väittää, että ihmiselle
rakentuu elämänsä aikana monia identiteettikertomuksia, jotka kilpailevat keskenään ja
joista osa saattaa olla myös ristiriitaisia. (Aro 1996, 74.) Mäkiranta (2008, 66–67) kertoo
laajentavansa Aron määritelmää identiteettikertomuksesta sisältämään kysymykset siitä,
kuka ja mitä kuvattava on juuri kyseisessä valokuvassa. Tämä näkemys menee yhteen
Giddensin jatkuvasti päivittyvän ja tarkistetun minäidentiteetin kanssa ja tässä on sovellettu tätä näkemystä minäidentiteetin jatkuvasta rakentumisesta siten, että oletetaan nuorten kertovan haastatteluissa minäidentiteetistään sellaisena kuin se on juuri haastatteluhetkessä rakentunut. Tämän minäidentiteetin narratiivin valossa he kertovat omista In-
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stagram-kuvistaan. Vaikka he myöhemmin tulkitsisivat omat Instagram-kuvansa tai minäidentiteettinsä toisin, on heidän haastattelussa jakamansa kuvaus osa heidän senhetkistä
narratiiviaan.
Olen siis luonut refleksiiviseen minäprojektiin muuttujiksi elämäntyylin, ruumiin ja puhtaat ihmissuhteet ja käsitellyt niitä kunkin haastateltavan kohdalla erikseen, jotta haastateltavien eroja ja yhtäläisyyksiä olisi helpompi arvioida. Tämän jälkeen tulkitsin näiden
muuttujien sisään muodostuneita arvoja refleksiivisen minäprojektin viitekehyksessä ja
pyrin näkemään samankaltaisuuksia ja eroja tutkittavien välillä. Sitten analysoin aineistoa
suhteeessa aiempiin tutkimuksiin itserepresentaatiosta käyttäen muuttujia positiivisuus,
voimaantuminen kuvista, vaikutelmien hallinta, johdonmukaisuus julkaistuissa kuvissa
ja kuvien instrumentaalisuus. Lopuksi pohdin, millaisia johtopäätöksiä tutkimuksesta
voidaan tehdä, tutkimusmenetelmien sopivuutta ja analyysin osuvuutta. Seuraavaksi keskitytään, miten refleksiivinen minäprojekti näyttäytyy haastattelujen ja kuvien perusteella
lukiolaisnuorten Instagram-kuvissa. Mikäli haastattelusitaatti on ollut pitkä, on siitä voitu
lyhentää osa pois, mutta se on merkitty sitaattiin aina kahdella viivalla (--).
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6. REFLEKSIIVINEN MINÄPROJEKTI AINEISTOSSA

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu siis sekä kuudesta haastatteluista, että 18 kuvasta,
jotka haastatellut nuoret ovat julkaisseet Instagramissa. Osa näistä kuvista on liitetty tähän
tutkimukseen. Vaikka kaikkien kuvien julkaisuun tässä tutkimuksessa on saatu asianomaisen lupa, en ole halunnut käyttää niitä kuvia, joissa henkilö on liian tunnistettavissa
tai jotka yhdessä haastattelussa esiin tulleiden tietojen kanssa paljastaisivat liikaa esimerkiksi tutkittavan kodin sijainnista. Haluan ylläpitää tutkittavien anonymiteettiä ja tähän
aiheeseen syvennytään vielä tutkimuksen lopussa. Haastateltuihin kuuteen nuoreen viitataan heidän anonymiteettinsä suojelemiseksi nimillä H1, H2, H3, H4, H5 ja H6. Aineisto
on analysoitu Giddensin refleksiivisen minäprojektin viitekehyksessä ja seuraavaksi käsitellään kunkin nuoren kuvat ja haastattelut erikseen refleksiivisen minäprojektin näkökulmasta, jonka jälkeen jatketaan yhteenvedolla aineiston kuvista ja haastatteluista samaisesta näkökulmasta.

6.1 MUOTIA JA MATKUSTELUA
Alla on H1:n haastatteluun tuomat kolme kuvaa. Ne on julkaistu hänen Instagram-tilillään.

3., 4. ja 5. H1:n Instagram-kuvia
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H1:n ensimmäinen kuva on otettu junan sisältä junan ikkunasta, jossa näkyy sadepisaroita ja
vesinoroja. Kuvassa on junan ikkunan reunalla H1:n aurinkolasit ja pöydällä juomapullo. Ikkunasta näkyy rautatieasemaa. Kuva on otettu Snapchatin (sosiaalinen media) kautta, muokattu mustavalkoiseksi ja kuvaan on käytetty Snapchatin kellofiltteriä, jossa näkyy kellonaika
digitaalisena. Toisessa kuvassa H1 istuu laiturilla meren äärellä Espanjassa katse kohti aurinkoa. Kolmannessa kuvassa H1 seisoo sivuttain kuvaajaan nähden sillalla. Taustalla näkyy
Aurajoki. Kahdessa hänen valitsemassaan kuvassa hän esiintyy itse ja kolmannessa ei ole ollenkaan ihmisiä. Niissä kuvissa, joissa hän itse esiintyy, on kuvan ottanut sisko. Sen, minkä
hän itse on ottanut junassa, paikalla oli mukana äiti, mutta hän ei esiinny kuvassa. H1:n kuvissa ei siis näy puhtaita ihmissuhteita.

H1:n omien sanojen mukaan hänen valintaperusteensa kuvan julkaisemiselle Instagramissa on persoonallisuus ja se, että ne ovat esimerkiksi matkoilta. Kaikki kolme
H1:n tuomaa kuvaa liittyvätkin jollain tavalla matkustamiseen. H1:n mielestä hänen kuvansa ovat persoonallisia ja rauhallisia. Persoonallisuus kuvaa hänen henkilökohtaista
tyyliään kuvissa kertoen omalta osaltaan hänen elämäntyylistään. Hänen tuomat kuvat
ovatkin rauhallisia, eikä niissä ole paljon toimintaa. Etenkin laiturikuvasta välittyy rauhallinen ja haaveksiva tunnelma, mikä johtuu osittain valitusta eteerisestä filtteristä. H1
uskoo, että hänestä saa Instagramissa persoonallisen vaikutelman ja erilaisen kuin muista,
ja hän kertoo tavoitteenaan olleenkin persoonallinen Instagram-tili ja muista erottautuminen. Hän korostaa, että ei halua olla niin kuin muut Instagramissa. H1 ottaa omien sanojensa mukaan itsestäänkin kuvia, eli selfieitä, mutta vähemmän. Hän haluaa mieluummin,
että hän on itse kuvassa siten, että kuvan taustalla on jotain kiinnostavaa. Selfieitä hän
ottaa esimerkiksi silloin kun hänellä on uudet vaatteet tai kivat vaatteet päällä. Hän kertoo
kuvaavansa päivän asuja (#ootd) ja käyttää hashtageina vaatevalmistajien nimiä, eli brändejä. Hän on saanut joitain kuviaan esille vaatemerkkien omille Instagram-sivuille, mistä
hän on ollut iloinen. H1 haaveilee muotiin keskittyvästä blogista ja tällainen näkyvyys on
jotain, mitä hän todennäköisesti tavoittelee. Hän sanoo pitävänsä maisemista, sommitelmista ja taiteellisuudesta, jolloin kuvissa näkyy hänen elämäntyyliään taiteellisuuden ja
tyylin kautta. Snapchatin kautta otettu kuva junan sisältä on Snapchatin käyttäjien keskuudessa helposti tunnistettavissa sen kellofiltterin avulla. Kuva kertoo, että hän käyttää
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Snapchat-alustaa ja hänen tavastaan olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Hän
halusi julkaista kuvan, jotta kaikki tietäisivät hänen olevan lähdössä matkalle.
Kaikki kolme H1:n esittelemää kuvaa ovat matkustusaiheisia, mikä kertoo hänen matkustelevasta elämäntyylistään. Koska H1 on vielä nuori, hän ei ole itse lähtenyt omin päin
matkustelemaan, ja kaikkien kuvienottohetkellä on ollut läsnä perhettä. Tällaisen matkustelevan elämäntyylin taustalla on siis perheenjäsenten kanssa matkustelu. Perhettä ei kuitenkaan näy kuvissa, joten H1 pyrkii ehkä luomaan aikuisempaa vaikutelmaa elämäntyylistään, matkustamisesta ilman perhettä. H1:llä on Instagram-tilillään selfieitä päivän
asuistaan, joissa on merkitty hashtageilla vaatteiden merkit. Kuvassa, jossa hän on sillalla,
H1 on huolitellun näköinen ja katse kiinnittyy maiseman lisäksi hänen pukeutumistyyliinsä. Merkitsemällä hashtagein vaatemerkkejä kuviinsa hän pyrkii identifioimaan itsensä brändin mainostamaan elämäntyyliin, erottautumaan muista ja samastamaan muihin ihmisiin, jotka käyttävät samoja vaatemerkkejä (Saastamoinen 2006). Hän siis erottautuu ja samaistuu toisiin ihmisiin ja elämäntyyliin kuluttamalla vaatteita ja elämystuotteita, joksi matkustelu voidaan katsoa.
Ruumiis tulee vahvasti esille siinä, että H1 kertoo esiintyvänsä yleensä itse kuvissaan.
Usein hänellä on uudet vaatteet tai vaatteet, joista hän pitää ja niillä on hänelle selvästi
tärkeä merkitys. Kuvassa, jossa hän istuu laiturilla Espanjan meren rannalla, hän näkyy
kuvassa pienempänä taustalla ja hänen pukeutumiseensa ei kuitenkaan kiinnitä erityistä
huomiota, joten kaikki H1:n kuvat eivät todennäköisesti keskity pukeutumiseen. Kummassakaan kuvassa, jossa hän esiintyy, H1 ei katso suoraan kameraan. Siltakuvassa hän
on sivuttain kameraan nähden niin, että hänen oikea profiilinsa näkyy ja hän katsoo kohti
kuvan oikeaa laitaa hymyillen. Laiturilla istuessaan hän katsoo aurinkolasit silmillään kuvasta poispäin merelle. Yhdessäkään näissä kolmessa kuvassa häneen ei siis saa suoraa
katsekontaktia. Tämä voi olla sattumaa, mutta myös tietoinen päätös olla näyttämättä
omia kasvojaan liian tarkasti Instagram-seuraajille tai tämän pro gradu -työn lukijoille.
H1:n mukaan hänen kuvansa ovat rauhallisia ja näissä kuvissa hän itse onkin selvästi
aloillaan suhteellisen passiivisissa aktiviteeteissa.
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6.2 RUUMIS JA MATKUSTELU
Alla on H2:n haastatteluun tuomat kolme kuvaa. Hän on julkaissut ne Instagrm-tilillään.

5., 6. ja 7. H2:n Instagramissa julkaisemia kuvia
Ensimmäisessä kuvassa H2 on mökkeilemässä ja seisoo järvessä. Toisessa kuvassa hän on
Helsingissä Kiasmassa saamelaisten oikeuksia käsittelevän teoksen edessä. Kolmannessa kuvassa hän on berliiniläisessä kahvilassa ja ottaa kuvaa peilin kautta älypuhelimellaan. Kuvassa, jossa H2 on järvessä, oli mukanaan hänen kavereitaan, ja kahdessa seuraavassa oli
mukana hänen perheensä. Näitä ihmisiä ei kuitenkaan näy kuvissa, jolloin hänen kuvissaan
ei näy myöskään puhtaita ihmissuhteita.

H2 on kaikissa kolmessa kuvassa jossain muualla kuin kotikaupungissaan. Kiasmassa
otettu kuva tuo H2:n mielestä hänen persoonaansa esiin. Hän itse kertoo, että ei pidä paikallaan olosta, vaan "--tykkään käydä paljon kaikkialla" ja että hän on kuvataidelinjalla.
Kiasmassa otettu kuva tuo esille hänen elämäntyyliään: matkustamista, taiteen harrastamisesta ja kiinnostuksesta pohjoisiin asioihin. Lisäksi haastattelu avaa taidekiinnostuksen
myös valintoihin lukio-opinnoissa kuvataidelinjalaisuuden kautta. Saamelaisten oikeuksia käsittelevä teos tuo esille H2:n mukaan hänen "lappipuoltaan", eli pohjoista elämäntyyliä. Tässä kuvassa ei ole H2:n mukaan oleellista syvällinen taustapuoli, eli esimerkiksi
taideteoksen viesti, vaan se, että hän pitää tästä valokuvasta. Kuva on H2:n mielestä mukava ja se "on kiva jakaa kavereille". Vaikka taideteoksen viestiä voidaan pitää kantaaottavana, on huomioitava, että H2 ei ole siis todennäköisesti tarkoittanut ottavansa kantaa
yhteiskunnallisiin asioihin, vaikka tämän kuvan voi tulkita tekevän niin. Hän istuu teoksen edessä hieman salaperäisen näköisenä, katse maahan luotuna. Tämä kuva viestittää
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kiinnostuneisuutta kulttuuriin ja taiteeseen, sekä yhteiskunnallisten asioiden tiedostamisesta, vaikka yhteiskunnallisten asioiden tiedostaminen ei haastattelun perusteella olekaan se viesti, jonka hän tietoisesti halusi välittää.
Kuvan, jossa hän on berliiniläisessä kahvilassa, H2 otti, koska halusi "laittaa kuvan Berliinistä jonnekin". Hän kuitenkin lisäsi, että kuvassa tärkeintä ei ole se, että hän on Berliinissä, vaan se, että kuva on hänestä "tosi kiva". Hänen sanoissaan on siis hieman ristiriitaisuutta. Tulkintaa, että hän halusi julkaista kuvan Berliinissä olemisesta, vahvistaa se,
että kuvan kuvateksti on pelkkä Berlin. Tästä, ja sen perusteella, että hänen kaksi muutakin kuvaa on jostain muualta kuin hänen kotikaupungistaan, on mahdollista tehdä tulkinta
siitä, että hän on halunnut näyttää Instagram-seuraajilleen matkustavansa ja olevansa Berliinissä. Tässä kuvassa näkyy kahvilan sisäpuolta ja berliiniläistä katukuvaa, sillä kahvilan seinässä on suuret ikkunat. Hän pitää tästä kuvasta juuri siksi:
"Tässä kuvassa mä tykkään ite siitä, että tää on tosi, minun mielestä, hieno kuva. Että
siinä on kuitenkin tuo peilin kautta otettu se, mutta se ei oo semmoinen peiliselfie. Ja sit
siinä näkyy tuo tuosta toi efekti, että on samalla kadulla, vaikka on kahvilassa, niin mä
tykkään siitä kuinka kompleksi se on."
Näissä kaikissa kuvissa tulee haastattelujen perusteella esiin juuri hänen näkemyksensä,
tyylinsä. Hän haluaa julkaista kuvia "Silloin ku jotain tapahtuu. Niin silloin tietenkin laittaa." Hän ei halua julkaista Instagramiin arkisia asioita, vaan mieluummin sellaisia, joista
voi itse myöhemmin nähdä missä on käynyt: "Että mieluummin kattoo, että ai olin
tuolla." Järvikuvasta H2 kertoo olevansa kuvassa mökillä kavereidensa kanssa. Kuva voi
nähdä kertovan mökkeilevästä aktiivisesta elämäntyylistä. Kuvassa on jälleen salaperäisyyttä, sillä se on muokattu tummaksi, siten, että H2 on pelkkä musta siluetti kuvassa.
Muokkaus on ollut tietoinen valinta: hän kertoi päättäneensä säätää kontrastit kuvasta
tummiksi ja kertoo, että halusi julkaista kuvan, sillä se oli "hieman taiteellinen puolimaisemakuva". Kuvan voi nähdä edustavan hänen taiteellista tyyliään.
H2 esiintyy itse kaikissa kolmessa kuvassa, jolloin hänen oma ruumiinsa tulee kuvan katsojien nähtäville. Kiasmassa otetussa kuvassa H2 on kuvan keskiössä istumalla keskellä
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lattialla teoksen edessä. Hänen keltainen t-paitansa ja värikäs huivinsa ovat kuvan ainoat
kirkkaat värit, sillä teos on mustavalkoinen ja lattia ruskea. Katse keskittyy kuvassa häneen niin sijainnin kuin värien takia. H2 istuu risti-istunnassa ja pitää kiinni käsistään.
Hänen päänsä on kääntynyt kuvan oikealle puolelle ja hänen katseensa on suunnattu alaviistoon. Tästä välittyy miettivä tai ehkä jopa surumielinen tunnelma, vaikka hän korostaakin positiivisuutta kuvissaan. Yhdistettynä takana näkyvään teokseen, vahvistuu mielikuva, että hän on mietteliäs tai jopa surumielinen. Mutta koska hän itse korostaa kuvissaan positiivisuutta, voi olla, että pään asento ja katseen lasku alas olisi tulkittavissa pikemminkin kainoudeksi, mietteliäisyydeksi tai salaperäisyydeksi. On mahdollista myös,
että hän ei jostain syystä halua näyttää kasvojaan, minkä takia hän on kääntänyt katseensa
poispäin kuvaajasta. Kahvilakuvassa H2:lla on yllään ulkovaatteet: musta takki ja viininpunainen huivi. Kuva on kahvilan puolelta tumma ja vaikka hän katsoo suoraan kameraan, niin ilmeestä ei saa selvää. Hän ikään kuin sulautuu kahvilan ympäristöön kuvassa.
Hän näyttää kuvassa sen vuoksi hieman salaperäiseltä. Kuvassa, jossa H2 on järvessä,
hän on kuvan keskiössä, keskellä kuvaa. Hän on vyötäröstä ylöspäin vedenpinnan yläpuolella. Hänen kätensä ovat ylhäällä ja hänen ympärillään on vesipisaroita. Näyttää siltä,
että hän on juuri ponnistanut veden alta ylös tai ainakin nostanut käsivartensa veden alta
taivasta kohti. Kuvasta välittyy iloisuus, positiivinen tunnelma ja energisyys. Kuvassa on
jälleen salaperäisyyttä, sillä se on muokattu tummaksi, siten, että H2 on pelkkä musta
siluetti kuvassa. Vaikka kontrastien säätämisen taustalla voi olla hänen taiteellinen näkemyksensä, voi syynä olla oman kehon peittäminen. Hän on todennäköisesti kuvassa uimaasussa ja on mahdollista, että hän ei halunnut julkaista sellaista kuvaa julkiselle Instagram-tililleen, jossa hänellä ei ole paljon vaatteita. Tässä taas voi olla taustalla periaatelinjaus itserepresentaatiosta tai epävarmuus omasta kehosta. Koska H2 on kaikissa kuvissa hieman salaperäinen, hänen kasvojaan ei näy yhdessäkään kuvassa selkeästi, vahvistuu vaikutelma siitä, että hän tietoisesti piilottaa kasvonsa, ehkä jopa kehonsakin.
Tämä tulkinta syntyy siitäkin huolimatta, että H2 kertoo haluavansa julkaista Instagramiin kuvia, joissa on vain hän itse eikä kukaan muu. Tässä ruumiin esilletuomisessa ja
toisaalta piilottamisessa on mielenkiintoinen ristiriita. Tämä synnyttää vaikutelman siitä,
että hänellä olisi ristiriitainen suhde ruumiiseensa tai että hän on yksinkertaisesti päättänyt, ettei halua tuoda sitä selkeästi esille Instagramissa. Se, että hän haluaa olla itse ku-
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vissa ilman muita ihmisiä tarkoittaa, että hän haluaa rajata puhtaat ihmissuhteet pois kuvista. Näiden julkaistavien kuvien tulee olla H2:n mukaan kiinnostavia ja "--miellyttää
silmää". Kysyessä, mitä hän tarkoittaa kiinnostavuudella, hän tarkentaa, ettei hän ota itsestään kuvia kun esimerkiksi vain makaa sängyllä. Eli hän siis todennäköisesti tarkoittaa,
että hän tekee jotain kuvassa tai hänen taustallaan on jotain mielenkiintoista. Silmien
miellyttämisellä hän puolestaan kertoo viittaavansa siihen, mitä kuvassa tapahtuu: hyvään
tunnelmaan ja positiivisuuteen.

6.3 ELÄMÄNTYYLI JA SEN TUOTOKSET
Alla on H3:n haastatteluun tuomat kolme kuvaa. Hän on julkaissut ne Instagram-tilillään.

8., 9. ja 10. H3:n Instagramissa julkaisemia kuvia

H3:lla on Instagram-tilillään ainoastaan maisema- ja luontokuvia. Erityisesti hän on kuvannut omien sanojensa mukaan revontulia, maisemia ja siltoja. Kaksi ensimmäistä hänen haastatteluun tuomista kuvista ovat revontulikuvia, jotka hän oli ottanut kotipihallaan. Yksi kuvista on maisemakuva, jossa on pudas. H3:n kuvissa ei ole ihmisiä, joten niistä ei ole nähtävissä ruumista eikä puhtaita ihmissuhteita.

H3:n kaikki kuvat voi tulkita edustavan hänen elämäntyyliään. H3 kokee, että hänen tilinsä on ennemminkin "--maailmanlaajuinen kaikkia koskettava tili kuin lifestyle- tai kaveriporukan juttuihin keskittyvä tili.". Hän on kuvataidelinjalla ja tietynlainen taiteellisuus tulee hänen kuvissaan esiin vahvan valokuvauksen harrastuneisuuden muodossa. H3
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itse kertoo valokuvaansa todella paljon ja sen olevan jo enemmän kuin pelkkä harrastus.
Tämän perusteella sen voi tulkita olevan hänelle elämäntyyli. Valokuvauksen voi siis
nähdä olevan osa hänen elämäntyyliään, joka tulee esiin H3:n kuvissa. Hänellä on haaveissa työllistyä valokuvaajaksi jonain päivänä. Tämänkin vuoksi on ymmärrettävää, että
hän haluaa laittaa kuviaan esille toisten nähtäville. Kuviensa hashtageissa H3 kertoo mainitsevansa kameramerkin. H3 siis samastuu ja erottautuu kulutusvalinnallaan. Tällaisella
brändihashtageilla voidaan identifioitua muiden samanmielisten joukkoon, eli tässä tapauksessa ihmisiin, jotka käyttävät samanmerkkistä kameraa ja osallistuvat, tai ainakin
haluavat osallistua, sen edustamaan elämäntyyliin. (Saastamoinen 2006.) H3 ei usko, että
kuvat kertovat hänestä itsestään paljoakaan ja hän kertoo, että hänen tilinsä on pikemminkin kuvagalleria kuin profiiliin, eli häneen itseensä, keskittyvä. Nämä kuvat eivät kerrokaan hänen ihmissuhteistaan tai ruumiistaan, sillä niissä ei näy ihmisiä. Hänen elämäntyylinsä tulee kuitenkin esiin, ja yllättäen hieman hänen tapaansa vuorovaikuttaa ihmisten
kanssa. Ensimmäisessä kuvassa on revontuli, joka muodostaa "check sign":in, mikä oli
hänestä hauska ja sen voi nähdä edustavan H3:n huumorintajua. H3:n valokuvat kertovat
hänen elämäntyylistään ollen samalla sen tuotoksia.

6.4 KUVIA HARRASTUKSISTA JA ITSESTÄ
Alla on yksi H4:n haastatteluun tuomista kuvista. Hän on julkaissut sen Instagram-tilillään.

11. H4:n Instagramissa julkaisema kuva
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H4:n ensimmäinen, yllä oleva, kuva on maisemakuva hänen kotiseudultaan, läheltä hänen
kesämökkiään. Kuvassa on aurinkoinen kesäpäivä ja siinä näkyy törmä. Toinen kuva on selfie, jossa H4 näkyy harteista ylöspäin ja kuvassa näkyy hänen kasvonsa edestäpäin. Kolmannessa kuvassa hän istuu vanhempiensa luona sohvalla kuvaajaan nähden sivuttain ja katsoo
kuvaajaa kohti humoristisen tuimalla ilmeellä. Hänellä on korvansa takana Internet-yhteyden
signaalinvahvistin, sylissään tietokone ja vieressään avonainen vihko. H4:n kuvissa ei näy
muita ihmisiä, joten niissä ei näy puhtaita ihmissuhteita. Maisemakuvan ottohetkellä oli läsnä
hänen enonsa ja kuvan, jossa hän istuu sohvalla, on ottanut hänen isänsä. Sukulaisia tai perheenjäseniä on siis ollut paikalla, mutta he eivät ole kuvassa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole nähtävillä kahta jälkimmäistä kuvaa, sillä hänen kasvonsa ovat niissä suuressa roolissa ja H4 on selkeästi tunnistettavissa. Vaikka tähän tutkimukseen on saatu hänen lupansa
kuvien julkaisuun, pyrin silti suojelemaan hänen anonymiteettiään.

Maisemakuvan H4 valitsi julkaistavaksi, koska siitä tulee hänelle kesäinen olo. H4 kertoo
kuvaavansa maisemia ja sen olevan jo eräänlainen harrastus. Kuva on hänen kotiseudultaan, läheltä hänen mökkiään. Kuva kertoo hänen elämäntyylistään siis siten, että se kertoo hänen kuvaamisharrastuksestaan ja siitä millaisessa paikassa hän on elänyt ja liikkunut. Haastattelussa hän kertoi, että pitää ulkona liikkumisesta ja hän ottaa paljon maisemakuvia, jolloin kuva kuvastaa myös tätä elämäntyylin osaa. H4 kertoo kotiseutunsa olevan hänelle tärkeä, jolloin tämä kuva on hänelle merkityksellinen. H4 harrastaa teatteria
ja hän kertoo haastattelussa, että hänellä on Instagramissa kuvia, joissa hän on harrastamassa teatteria. Nämä kuvat kertovat harrastusten muodossa hänen elämäntyylistään. Teatteriharrastuskuvia H4 kertoo laittavansa kertoakseen, että "--hei, minä olen nyt täällä ja
teen nyt tällaista" eli kertoakseen elämäntyylistään. Kuvassa, jossa H4 on sohvalla tietokoneen ääressä, hän saattaa olla opiskelemassa, sillä hänellä on toisella puolellaan sohvalla vihko auki.
H4 esiintyy kahdessa niistä kolmesta kuvasta, jotka hän haastatteluun toi. Hänen itse ottamassa kuvassa itsestään, eli selfiessä, kuva on rajattu siten, että siinä näkyy hänen kasvonsa, kaulansa ja hartiat osittain. Hänellä on päällään vihreä paita. Taustalla olevaa ympäristöä ei näy juuri ollenkaan eikä sille ole annettu kuvaan erityistä merkitystä, vaan
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kuva on keskittynyt häneen. Kuva on otettu edestäpäin ja aavistuksen ylhäältä käsin. Hänen huulensa ovat puristuneet yhteen ja suunpielet ovat aavistuksen verran ylöspäin,
mutta hän ei varsinaisesti hymyile. Hän halusi julkaista tämän kuvan Instagramissa, koska
hän ei yleensä koe onnistuvansa kuvissa, mutta tähän kuvaan hän oli tyytyväinen. Tämä
kuva kuvastaa siis sitä, millainen hänen oma ruumiillisuutensa on hänestä sopivaa tai
hyvännäköistä. Toisessa kuvassa, jossa H4 itse on, hän istuu sohvalla kannettavan tietokoneen edessä, vieressään vihko ja korvansa takana hänellä on Internet-yhteyden signaalivahvistin. Hän istuu sohvalla ja hänestä näkyy hänen oikea kylkensä ja kasvot lähes
kokonaan. Hänen sormensa ovat näppäimistöllä ja hänen leukansa on painettu rintaa
kohti. Hän katsoo suoraan kohti kuvaajaa ja hänellä on humoristisen vihainen ilme. Hän
mahdollisesti opiskelee kuvassa, mikä kertoisi hänen elämäntyylistään opiskelijana. Kuvassa hänellä oli omien sanojensa mukaan "patenttiratkaisu" huonoon Internet-yhteyteen.
H4:n isä otti tilanteesta useita kuvia, mutta H4 valitsi kuvan, jossa hänellä oli hauskin
ilme, joka viestittää "--mene pois siitä". Kuva edustaa hänen mukaansa hänen huumorintajuaan ja hän valitsi sen "hauskuuttamisen arvon" takia. Hän muodostaa ruumiillaan,
kasvojensa ilmeellä ja signaalinvahvistimen kantamisella, huumoria kuvaan, joka kertoo
hänen tavastaan vuorovaikuttaa toisten ihmisten kanssa, H4:n huumorintajusta. H4 puhuu
kuvista, joissa hän itse esiintyy harvinaisina. Mutta kun hän haastattelussa selailee Instagram-kuviaan, hän huomaa, että "--onhan niitä nyt jonkun verran, mutta vähemmän
kuin maisemakuvia". Hänen haastatteluun tuomista kuvissakin kahdessa kolmesta hän
esiintyy itse. Hänen Istagram-kuvissaan hän on itse siis melko usein nähtävillä seuraajilleen ja hänellä on siis enemmän kuvia itsestään enemmän kuin hän ehkä haluaisi myöntää.
H4 kertoo laittavansa mieluummin kuvia, joissa hän ei itse ole tai joissa hän on tekemässä
jotain, ennemmin kuin selfieitä.

6.5 TAITEELLISUUS JA JOHDONMUKAISUUS
Seuraavaksi on esitety H5:n haastatteluun tuomat kolme kuvaa. Hän on julkaissut ne Instagram-tilillään.
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12., 13. ja 14. H5:n Instagramissa julkaisemia kuvia
Ensimmäisessä H5:n kuvassa on siipirataslaiva, jonka H5 näki ollessaan matkustamassa perheensä kanssa Ruotsissa. Toinen kuva on otettu katedraalista Firenzessä. Kuvanottohetkellä
oli mukana hänen perheensä. Kolmas kuva on otettu kirjastosta, jossa H5 kertoo opiskelevansa usein. H5:n mukaan tuomissa kuvissa ei ole ihmisiä, joten niissä ei voi nähdä ruumiillisuutta tai aitoja ihmissuhteita.

Kaikissa H5:n kuvissa toistuu sama tyylillinen teema, jossa diagonaaliset linjat kuvien
yläpuoliskossa ja ruskean sävyt. Kuvat jatkavat tyyliä, jonka hän itse sanoo kokevansa
kiinnostavaksi. Hän kertoo laittavansa Instagram-tililleen mielellään ruskeasävyisiä ja
selkeitä kuvia. Hänelle on tärkeää, että Instagram-tilin kuvat sopivat keskenään yhteen ja
ylläpitävät harkittua kaunista kokonaisuutta. Joissakin kuvissa valintaperusteena julkaisemiselle on ensisijaisesti se, että kuva sopii hyvin yhteen muiden hänen Instagra-tilinsä
kuvien kanssa. Yhteen sopiminen on hänen omien sanojensa mukaan hänen suurin kriteerinsä. Valitessaan kuvia hän kertoo aina miettivänsä, että kuva olisi mahdollisimman
kaunis tai hyvännäköinen. Hän näkee vaivaa ja käyttää aikaa hienovaraiseen kuvien säätelyyn ja rajaamiseen, jotta se näyttäisi hänen mielestään mahdollisimman hyvältä. Tällainen tyylillinen johdonmukaisuus tuo selvästi H5: omaa tyyliä esiin. Hän kertoo olleensa kuvataidekoulussa ja huolitelluissa kuvissa näkyy harrastuneisuutta valokuvaukseen ja taiteelliseen ilmaisuun. H5 kokee, että Instagramissa ei jaeta "oikeaan elämään"
liittyviä asioita samalla tavalla kuin esimerkiksi Facebookissa. Hän kertoo, että hänelläkin on oikeastaan vain kuvia kauniista asioista tilillään, ei henkilökohtaisia asioita. Tällä
hän perustelee sen, että ei usko, että nämä kuvat kertoisivat hänestä kuin vähän. Kuvista
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näkee kuitenkin, että mitä hän on "--pitänyt merkittävänä, kauniina tai ihmisten kanssa
jakamisen arvoisina". Kolmas kuva on otettu kirjastossa, jossa hän oli opiskelemassa, ja
jossa hän kertoo viettävänsä aikaa toisinaan muutenkin. Kirjasto on hänelle hänen mukaansa siinä mielessä tärkeä paikka. Tällöin kuva kertoo hänen elämäntyylistään opiskelijana ja siitä, että hän viettää siellä aikaa. Ensimmäisessä kuvassa on siipirataslaiva, joka
oli H5:n mukaan huvittava näky ja tämän kuvan voidaan katsoa edustavan hänen huumorintajuaan. Hän oli tuolloin Ruotsissa, eli kuva on myös kuva matkustamisesta ja siten
elämäntyylistä. Toinen kuva on otettu Italiassa, jossa hän asui vuosia sitten jonkin aikaa
perheensä kanssa. Hän kaipasi sinne takaisin ja halusi laittaa kuvan paikallisesta katedraalista. Kuva on rajattu kiinnostavalla tavalla, mikä kiinnittää huomion. Kuva kertoo ulkomailla asumisesta ja siis elämäntyylistä. Näitä kaikkia kuvia yhdistää siis ruskean sävyt
ja diagonaaliset linjat, ja hän kertoo, että näitä samoja elementtejä on nähtävissä hänen
muissakin Instagram-kuvissaan. Hänellä on selkeä oma tyyli, jonka ylläpitäminen on hänelle tärkeää. Nämä kuvat kertovat hänen taiteellisesta elämäntyylistään, mutta ovat samalla myös tuotoksia siitä, samoin kuin H3:n luontokuvat.

6.6 ELÄMÄNTYYLI TAITEELLISISSA KUVISSA
Alla on yksi H6:n kolmesta haastatteluun tuomasta kuvasta. Hän on julkaissut sen Instagram-tilillään.

15. H6:n Instagramissa julkaisema kuva
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Ensimmäisessä kuvassa on jokimaisema ja vain tämä kuva on liitetty tähän tutkimukseen.
Taivas on hyvin pilvinen, mutta keskellä kuvan yläosassa näkyy valon kajastusta. Kuvassa
näkyy myös puita. Toinen kuva on maisemakuva H6:n kodin läheltä. Siinä näkyy vesistöä ja
hänen kotikaupungin helposti tunnistettava rakennus. Kolmannessa kuvassa H6 esiintyy ystävänsä kanssa. H6 on ystävänsä kanssa peräkkäin kuvassa niin, että heidän molempien kasvot ovat kohti kameraa. Kuva on rajattu niin, että heistä näkyy vain päät ja hartiat ja H6:n
kädet, jotka pitävät kahta Pikkuprinssi-kirjanmerkkiä hänen edessä olevan ystävänsä silmien
edessä. Edessä oleva ystävä on ottanut kuvan heistä älypuhelimellaan, joten kuva on selfie.
Kahta jälkimmäistä kuvaa ei näy tutkimuksessa H6:n anonymiteetin suojelemiseksi.

Molemmat maisemakuvat hän valitsi tililleen sillä perusteella, että ne hänen mukaansa
miellyttivät häntä esteettisesti. Molemmat maisemakuvat ovat samansävyisiä ja ne on todennäköisesti muokattu sellaisiksi osoittaen hänen omaa taiteellista näkemystään ja tyyliään. H6 itse näkee, että kuvat kertovat ottajastaan lähinnä sen minkä kuvaaja on kokenut
kauniiksi tai kuvattavan arvoiseksi. H5 myös ajatteli näin. H6 kertoo ajattelevansa Instagram-kuviaan teoksina galleriassa ja pitävänsä sellaisten asioiden kuvaamisesta, jotka
ovat esteettisesti viehättäviä tai saavat ihmiset miettimään. Hänellä olisi omien sanojensa
mukaan enemmän kuvia ihmisistä Instagram-tilillään, jos joku haluaisi asettua hänelle
kuvattavaksi. Hän keskittyy siis Instagram-tilillään taiteelliseen ilmaisuun. Hänen maisemakuvansa ovat siis elämäntyylikuvia ja samalla tuotoksia hänen elämäntyylistään, kuten
esimerkiksi H3:lla. Tällä hänen valitsemallaan polulla pysyminen korostuu kun hän korostaa, että ei ikinä ottaisi esimerkiksi ruokakuvia, joka implisiittisesti viittaa erilaisen
tyylin esilletuomiseen. Kuvalla, jossa H6 on ystävänsä ja Pikkuprinssi-kirjanmerkkien
kanssa, hän osallistui francofonia-kuvakilpailuun Instagramissa. Francofonia on ranskan
kielen opiskelijoiden kuvakilpailu. Se kuvaa heidän elämäntyyliään ranskan kielen opiskelijoina. Kuvan kaksi Pikkuprinssi-kirjanmerkkiä viittaavat lisäksi lukemisharrastukseen.
Kuva, jossa H6 on ystävänsä kanssa, on kaikista tutkimuksen kuvista ainoa, jossa on kuvattuna puhdas ihmissuhde, tai jossa on ylipäätään tarkoituksella kuvattu toinen ihminen
haastatellun lisäksi (H2:n Berliinissä otetussa kuvassa on taka-alalla tuntematon ohikulkija). He ovat olleet ystäviä pitkän aikaa ja hänestä on mukavaa, että hänen ystävänsä on
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kuvassa. He ovat peräkkäin ja lähellä toisiaan kuvassa, mikä johtuu heidän kuvausideastaan, mutta myös siitä, että kuva on itse otettu eli selfie. Ruumis on nähtävillä kuvassa,
jossa H6 on ystävänsä kanssa. Kuva on rajattu niin, että vain edessä olevan ystävän ylävartalo näkyy hartioista ylöspäin ja H6:sta näkyy vain osa hänen kasvojaan ja hänen kätensä, jotka pitelevät Pikkuprinssikirjanmerkkejä hänen ystävänsä silmien edessä peittäen
ne. Kuvassa H6:lla on korostetun avonaiset silmät ja hän on kallistanut päätään vähän
taaksepäin kuvan oikeaa laitaa kohti, mikä luo kuvaan dramaattisuutta. Heidän pukeutumisensa ei korostu kuvassa. Edessä oleva ystävä hymyilee hieman. Haastateltava ja hänen
ystävänsä ovat peräkkäin kuvassa niin, että molempien kasvot ovat kohti kameraa. H6 on
taimmaisena ja hänen kätensä näkyvät. Heidän ruumiinsa ovat tässä välineinä kilpailua
varten. H6 kertoo, että ideana heillä oli kuvassa, että ranskan kieli on ikään kuin marionetti. Ranskan kieltä symboloivat Pikkuprinssi-kirjanmerkit. Tällöin H6, joka pitää kirjanmerkkejä on ikään kuin marionettitaiteilija kuvassa. Ruumiit tuottavat tässä kuvaan
esityksen marionettiesityksestä. Heillä ei ole kuvassa kuitenkaan mitään muuta rekvisiittaa tai maskeerauksia, vaan he ovat pukeutuneet normaalisti.

6.7 YHTEENVETOA REFLEKSIIVISESTÄ MINÄPROJEKTISTA AINEISTOSSA
6.7.1M INÄIDENTITEETIN JOHDONMUKAISUUS
Minäidentiteetti on refleksiivinen minuus, joka tulee ymmärtää henkilön omaelämäkerran
ehdoilla. Minäidentiteetti olettaa siten refleksiivisen tietoisuuden ja minäidentiteettiä tulee jatkuvasti luoda ja ylläpitää refleksiivisessä toiminnassa, eli minäidentiteetti ei ole
ulkoa annettu. Minäidentiteetti on refleksiivisesti järjestetty pyrkimys ja minuus on refleksiivinen projekti, joka koostuu koherentista, mutta jatkuvasti korjatusta narratiivista.
Henkilön identiteetti ei siis löydy käytöksestä eikä toisten reaktioista, vaan kyvystä pitää
tietty narratiivi jatkuvana. Henkilö, jolla on kohtuullisen vakaa tunne minäidentiteetistä,
on tunne elämäkerrallisesta jatkuvuudesta, johon hän saa refleksiivisesti otteen ja josta
hän voi kommunikoida toisille. (Giddens 1991.)
Instagramin profiileissa minäidentiteetin narratiivi voidaan nähdä profiilin kronologisuudessa, jossa kuvat näyttäytyvät uusimmasta vanhimpaan (Uski 2015). Kuten aiemmin
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kerrottiin, tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista arvioida minuuden narratiivia sinänsä,
mutta aineistosta oli tulkittavissa johdonmukaisuuksia narratiivissa profiileiden johdonmukaisuuden kautta. H1, H2 ja H5 kertoivat, että heille on tärkeää pitää oma Instagramtili johdonmukaisena. Sen lisäksi H3 oli johdonmukainen siinä, että hänen Instagramtilillään on vain luonto- ja maisemakuvia, ja H6 näki omat Instagram-kuvansa eräänlaisina taideteoksina, jolloin esimerkiksi ruokakuvien julkaiseminen ei tulisi kyseeseen. Tämän perusteella voidaan väittää, että viisi kuudesta haastateltavasta haluaa pitää Instagram-tilinsä johdonmukaisena. Tämän voi tulkita minuuden narratiivin johdonmukaisuutena Instagramissa (Giddens 1991). Tämän aineiston Instagram-kuvissa korostui elämäntyyli ja ruumis. Puhtaita ihmissuhteita ei juuri ollut. Seuraavaksi käsitellään elämäntyyliä, ruumista ja puhtaita ihmissuhteita osana refleksiivistä minäprojektia tässä aineistossa.

6.7.2 TAITEELLISUUS JA KULUTTAMINEN OSA ELÄMÄNTYYLIÄ
Giddensin (1991) elämäntyylin voi määritellä osaksi niiden käytäntöjen joukkoa, jonka
yksilö omaksuu. Siihen kuuluu tapa pukeutua, syödä, käyttäytyä ja kohdata toisia ihmisiä.
Elämäntyylivaihtoehtoja rajoittaa esimerkiksi varallisuus ja se, että tiettyyn elämäntyyliin
sitouduttuaan kaikki vaihtoehdot eivät tunnu enää sopivilta. Lisäksi ryhmäpaineet ja roolimallit vaikuttavat elämäntyyleihin. Elämäntyyli koskee kuluttamisen lisäksi esimerkiksi
työelämää. (Giddens 1991.) Tästä voimme päätellä sen koskevan myös opiskelua peruskoulun jälkeen. Esimerkiksi lukio on nuoren, enemmän tai vähemmän itsenäisesti, muodostama valinta. Lukio-opetuksen sisältä puolestaan voi jossain määrin itse valita mitä
kursseja haluaa suorittaa. Tässä aineistossa opiskelu näkyi H6:n kuvassa, jolla hän osallistui ranskan kielen opiskelijoiden kilpailuun. H5:n kirjastokuvassa hän oli kirjastossa
opiskelemassa ja H4:n kuvassa, jossa hän on tietokoneen ääressä, on ehkä kyse opiskelusta. Juhlimista ei ollut nähtävillä kuvissa eikä haastatteluissa. Aineistossa näkyi matkustelua, pukeutumista ja siten muodin harrastamista, luonnossa liikkumista, valokuvaamisen harrastamista ja taiteellisuutta. Lisäksi H4 kertoi, että hänellä on Instagram-tilillään
kuvia teatteriharrastuksestaan.
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Haastattelujen myötä selvisi, että suuri osa, ellei kaikki, haastateltavista kävivät lukiossa
kuvataidelinjaa. Tämä voi aiheuttaa sen, että analyysi kuvaa lähinnä lukion kuvataideopiskelijoiden Instagram-kuvia refleksiivisenä minäprojektina. Taiteellinen harrastuneisuus tuli selkeästi ilmi useassa haastattelussa. H1 kertoi pitävänsä sommitelmista, maisemista ja taiteellisuudesta ja että se näkyy hänen kuvissaan. H1 haluaa myös, että hänen
kuvansa sopivat keskenään yhteen ja ovat tyyliltään persoonallisia ja rauhallisia. H2 määrittelee haastattelussa itseään sen kautta, että on kuvataidelinjalla. Hän muokkaa kuvia ja
taiteellisuus voi olla kriteeri kuvan julkaisemiselle Instagramissa. H3:n elämäntyyliin
kuuluu valokuvaus ja hänen Instagram-kuvansa kertovat tästä elämäntyylistä ollen samalla sen tuotoksia. H4 kertoo samaten harrastavansa valokuvausta liikkuessaan luonnossa. H5 kertoo, että hänen Instagram-kuvissaan toistuu sama tyyli, johon kuuluu diagonaaliset linjat, selkeys ja ruskeat sävyt. H5 menee niin pitkälle johdonmukaisuudessaan, että hänen tärkein kriteerinsä kuvan julkaisemiselle Instagramissa on se, että se sopii
hänen muihin kuviinsa. Hän käyttää aikaa säätääkseen hienovaraisesti kuvia, jotta ne
näyttäisivät mahdollisimman hyviltä. H6 ajattelee Instagram-kuviaan teoksina galleriassa, joten on helppo päätellä hänen kuviensa olevan osa hänen taiteellista elämäntyyliään. Hän kertoo kuvaavansa asioita, jotka ovat hänestä kauniita tai saavat ihmiset miettimään eikä voisi kuvitella ottavansa kuvia esimerkiksi ruoasta. Taiteellisuus on merkittävä
osa näiden nuorten minäidentiteettiä ja elämäntyyliä. Osalla tämä painottuu voimakkaammin kuin toisilla. Koska ehkä jopa kaikki näistä nuorista on kuvataidelinjalla, se voi olla
syy, miksi taiteellisuus korostuu kuvissa ja osana elämäntyyliä. Toisaalta valokuvaus on
joka tapauksessa merkittävästi läsnä tässä ikäluokassa, jossa kameralliset älypuhelimet ja
kuviin keskittyvä sosiaalisen median alustat ovat arkipäivää. Tällaiset olosuhteet voivat
ruokkia sitä, että valokuvaus ja taiteellisuus ovat jollain lailla osa lähes kaikkien nuorten
elämäntyyliä.
Tämän tutkimuksen aineistossa oli nähtävissä kuluttaminen: vaatemerkeistä ja kameramerkistä kerrottiin hashtagein, ja uusia vaatteita esiteltiin. Elämystuotteina näkyi matkustelu, ja kulttuurin kuluttaminen. Mutta kaikilla kulutusvalinnat eivät näyttäytyneet. Oli
tavallisella älypuhelimella otettuja maisemakuvia, harrastekuvia ja selfie, jossa asuvalintaa ei voi päätellä ja taustalla ei näy mitään tuotteita. Tässä pienessä aineistossa oli erotettavissa erilaisia elämäntyyliprofiileja. H3:n elämäntyyli näkyi luontokuvauksessa ja
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H6:lla ja H5:llä kuvaamisharrastuksessa, jossa keskityttiin kauniiden asioiden kuvaamiseen. H4 harrasti jonkin verran myös maisemakuvausta, jonka lisäksi hän otti kuvia teatteriharrastuksestaan. H1:llä ja H2:lla korostui kuluttaminen.
H1 halusi ottaa kuvia erityisesti matkoilta ja hän julkaisee kuvia, joissa hän kuvaa päivän
asujaan. H1:n kaikki haastatteluun tuomat kuvat liittyivät matkustamiseen ja yhdessä
niistä huomio keskittyy myös hänen pukeutumiseensa. Myös H2:n kaikki haastatteluun
tuomat kuvat ovat otettu muualla kuin hänen kotipaikkakunnallaan: mökillä, Berliinissä
ja Helsingissä. Hän haastattelussa korosti, että ei pidä paikallaan olosta ja pitää matkustelusta. On huomionarvoista, että nämä nuoret ovat olleet matkoilla perheensä kanssa ja
perhe on mahdollistanut tämän elämäntyylin. On kuitenkin ollut nuorten oma valinta julkaista niistä kuvia. H3:n maisemakuvissa ei ole nähtävillä suoraan kuluttamista, mutta
hän kertoo laittavansa kuvan hashtageihin kameramerkkinsä. Tällä tavoin hän voi samastua muihin samaa kameramerkkiä käyttäviin ja erottua niistä, jotka kuvaavat erimerkkisillä kameroilla ja toisaalta niistä, jotka kuvaavat älypuhelimella (Saastamoinen 2006).
H4:n ja H6:n kuvissa eikä haastatteluissa tule ilmi, että kulutusta juuri näkyisi heidän
Instagram-kuvissaan. H5:llä on kuitenkin yksi kuva matkalta, jolloin siinä näkyy elämystuotteiden kuluttaminen.
Refleksiiviseen minäprojektiin kuuluu osittain myös keinotekoisen elämäntyylin tavoittelua omistamalla tiettyjä tuotteita (Giddens 1991). Giddens (1991) pitää pukeutumista
symbolisena esityksenä, joka antaa ulkoisen muodon minäidentiteetin narratiiville. Tällä
tavoin nuorten pukeutuminen on osaltaan nuorten elämäntyyliä. Saastamoinen (2006)
väittää, että kulutusvalinnoilla erottaudutaan ja samastutaan toisiin ihmisiin ostamalla tietyt symbolit ja tunnusmerkit. Tällä tavoin itsensä tarkkailu ja toisten tarkkailtavana oleminen on olennainen osa modernia minuutta. (Saastamoinen 2006.)
Tällainen oman itsen tarkkailu, tarkkailtavana oleminen ja muiden tarkkailu ovatkin erittäin helppoa Instagramissa, ja siellä on helppoa näyttää niin kuvin, kuvatekstein kuin
hashtagein omista kulutusvalinnoistaan. Samalla uskollisuus tietyille tuotemerkeille voi
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kertoa siitä, mitä yksilö haluaa olla, eli hänen ihanneminästään (Elliot 2014, 2). Omistamalla jokin tietty tuote, tai elämystuote, tai kuluttamalla jotain palvelua voidaan saada
tunne omasta erityisyydestä (Kangaspunta, Aro & Saastamoinen 2011).
Baumanin (2000; 2008) mukaan ostamme vaatteita saavuttaaksemme tietynlaisen imagon
ja kokeaksemme itsemme itsevarmoiksi. Toisaalta boyd (2008, 140) näkee, että vaatteet
ja asusteet ovat työkaluja itseilmaisuun ja nuoret pukeutuvat yhtenä osana identiteettityötä. Tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret siis ovat niin pukeutumisellaan, matkustamisella ja muilla kulutusvalinnoillaan tuoneet esille omaa elämäntyyliään ja samalla
erottautuneet toisista, joilla on eri elämäntyyli ja samastuneet niihin, joilla on samankaltainen elämäntyyli tai ainakin elämäntyyli, johon he itse pyrkivät. Nuorten matkustuskuvissa ei näy perhettä, mutta jokaisessa matkustuskuvassa perhe on ollut läsnä. Perheen
poissaoloon kuvissa voi olla monta syytä, mutta on uskottavaa ajatella, että on nuoren
oma valinta rajata heidät pois ja vaikutelmien hallinnalla luoda kuvaa aikuismaisesta elämäntyylistä, jossa matkustetaan itsenäisesti tai ystävien kanssa.

6.7.3 RUUMIS USEIN ESILLÄ KUVISSA
Ruumis on tärkeä osa minäidentiteettiä. Vaatetus ja koristeet kuuluvat ruumiin ulkomuotoon ja niitä käytetään vihjeinä yksilön toiminnan tulkitsemiseen. Ulkonäkö on keskeistä
minuuden refleksiivisessä projektissa. (Giddens 1991.) Ulkonäön kautta ruumis on samaten olennaisesti osa refleksiivistä minäprojektia eikä ruumis ei ole annettu. Sitä pyritään
muokkaamaan halutunlaiseksi. Esimerkiksi Featherstone käyttää ruumistyön käsitettä
muun muassa niistä toimista, joilla yksilöt pyrkivät muokkaamaan ruumista tietynlaiseksi. Ihmiset vertailevat itseään median kuviin ja ne joissain määrin ohjailevat sitä,
miltä halutaan näyttää. (Featherstone 1982.) Tämän tutkimuksen aineistossa ei ollut paljastavia kuvia, eikä kuvia, joissa poseerataan viettelevästi tai samankaltaisesti kuin lehtien
mainoksissa. Tämän tutkimuksen H4:n selfiessä nuorella oli hyvin todennäköisesti päämäärä näyttää lähinnä hyvältä ja kuva toimikin hänelle voimauttavana. Hän oli itse kuvaansa tyytyväinen erityisesti sen vuoksi, että koki, ettei yleensä onnistu kuvissa, mutta
tähän kuvaan hän oli tyytyväinen. Hyvältä näyttämiselle on siis paineita niin Giddensin
(1991) kuin toisaalta Featherstonenkin (1982) mukaan, mikä voi rohkaista julkaisemaan
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kuvia, joissa näyttää omasta mielestään hyvältä. Featherstonen mukaan nykyajan kulttuurissa ruumiilla on tärkeä rooli ja sen ulkomuotoa ja terveyttä käytetään sen tulkitsemiseen,
millainen ihminen on sisäisiltä ominaisuuksiltaan. Ylipainoa ja sairauksia voidaan esimerkiksi pitää laiskuuden ja huonon itsetunnon osoituksena. Omaa ruumista vertaillaan
median kuvastoihin ja ne muistuttavat siitä, mitä olemme, mutta lisäksi, mitä haluaisimme
olla. Median kuvastot tulisi siis ottaa vakavasti. (Featherstone 1982, 171, 172, 178, 186,
192.)
H1 haaveilee muotiblogista ja kertoi julkaisevansa Instagram-tilillään päivän asuistaan
kuvia ja laittavansa hashtageihin niiden tuotemerkit. Kuvia näkemättä on hankalaa arvioida miltä ne näyttävät, mutta voi olla, että tällaiset kuvat ovat saaneet visuaalisia vaikutteita mediassa näkyvistä vaatemainoksista ja muotiblogeista. Siinä miten ihmiset olivat
tämän aineiston kuvissa, näkyi variaatiota. Seisottiin järvessä, istuttiin kahvilassa, oltiin
Kiasman lattialla risti-istunnassa, oltiin lähikuvassa, niin, että vain kasvot tai vain hartioista ylöspäin näkyivät, seisottiin sillalla, istuttiin laiturilla ja oltiin tietokoneen ääressä
sohvalla. Erityisen liikunnallisia tai vauhdikkaita kuvia ei silti ollut. Ruumis on tässä aineistossa myös väline: se oli huumorin lähde hauskalla ilmeellä tai sen ilmaisuvoimalla
pyrittiin voittamaan kilpailu. Mielenkiintoista on se, että H1:llä ja H2:lla on Instagramtileilllään haastattelun perusteella paljon kuvia itsestään, mutta kuvissa, jotka he toivat
haastatteluun, heidän kasvonsa eivät ole missään kuvassa selkeästi näkyvillä. H2 vielä
erityisesti kertoo, että haluaa, että kuvassa on vain hän eikä muita ihmisiä, mutta hänen
kasvonsa eivät ole selkeästi näissä kuvissa nähtävillä. Toisaalta hän haluaa tuoda ruumiinsa toisten nähtäville, mutta toisaalta taas ei. Tämä voi olla ristiriitaista suhtautumista
omaan ruumiiseen tai sitten he päätyivät valitsemaan nämä kuvat juuri siksi, että heillä
on paljon kuvia itsestään, mutta näissä kuvissa heidän kasvonsa eivät ole niin tunnistettavissa, jolloin heitä ei niin haittaisi, että nämä kuvat julkaistaan tässä pro gradu-työssä.
Nuorten kuvissa ruumis oli usein nähtävissä, eli ruumis on todennäköisesti koettu olennaiseksi refleksiivisen minäprojektin osaksi ja haluttu tuoda oma ruumis muiden nähtäville Instagramissa. Kahdeksassa kuvassa kahdeksastatoista kuvasta esiintyi nuori itse ja
yhdessä näistä kuvista nuori on kuvassa ystävänsä kanssa.
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6.7.4 PUHTAIDEN IHMISSUHTEIDEN PUUTTUMINEN
Puhtaat ihmissuhteet ovat refleksiivisesti järjestäytyneitä ja niissä olennaista on sitoutuminen ja intiimiys. Puhtaat ihmissuhteet ovat olemassa lähinnä seksuaalisuuden, ystävyyden ja avioliiton kentillä ja ne ovat tärkeä ympäristö refleksiivisen minäprojektin rakentamisessa. (Giddens 1991.) Vain yhdessä tämän aineiston kuvassa oli nähtävillä puhdas
ihmissuhde. Kuvassa nuori on yhdessä ystävänsä kanssa. Aineistossa ei ole yhtään seurustelukuvia. Muutama nuorista kertoi haastattelussa, että olisi halunnut ottaa mukaan
jonkin kuvan, jossa kaveritakin esiintyy, mutta eivät laittaneet, sillä eivät olleet kysyneet
heiltä ennen haastattelua. Vaikka näin pieni tutkimus ei ole täysin yleistettävissä, niin
tässä on silti mahdollisesti vääristymä kaverikuvien osalta ja todennäköisesti kaverikuvia
julkaistaan enemmän Instagramiin kuin mitä tässä tutkimuksessa on nähtävillä. Puhtaat
ihmissuhteet voi siis olla sellainen osa-alue, joka on aliedustettuna omassa aineistossani.
Vain H6:n yhdessä kuvassa oli nähtävillä hänen pitkäaikainen ystävänsä, jonka kanssa
hän osallistui kyseisellä kuvalla kilpailuun. He ovat läheisiä ja ovat kuvassakin lähellä
toisiaan. H6 piti siitä, että hänelle jäi kuva muistoksi hetkestä. Olen edellä analysoinut
kuuden lukiolaisnuoren haastatteluja ja Instagramiin julkaisemia kuvia Giddensin (1991)
refleksiivisen minäprojektin viitekehyksessä. Seuraavaksi analysoidaan sitä, miten itserepresentaatio on nähtävillä aineistossa.
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7. ITSEREPRESENTAATIO AINEISTOSSA

7.1 VAIKUTELMIEN HALLINTA
Sosiaalisessa mediassa on mahdollista valita, miten haluaa representoida itsensä toisille
(Dourish, & Satchell 2011, 28). Töyssyn (2012) pro gradu -työssä Facebookista identiteetin rakentamisen ympäristönä hänen haastateltavansa korostavat sosiaalisessa mediassa keskeistä olevan valinnanvapaus siitä, mitä kertoo ja millaisen vaikutuksen haluaa
ihmisiin tehdä. Laukkasen (2006) mukaan kuvien valinnoilla nuoret pystyvät osittain hallitsemaan vaikutelmia siitä, miten heidät nähdään. Laukkasen haastattelemat nuoret valitsivat joko uusimpia, hienoimpia ja edustavampia kuvia itsestään tai sitten hauskoja kuvia. Valittu itserepresentaatio kertoo myös jotain kuvatun persoonasta. Kuvista voi katsoa
vihjeitä siitä, minkälainen toinen ihminen on kokonaisuutena, ei vain ulkonäöltään.
(Laukkanen 2006, 21–22.)
Tiinberg ja Whelan (2017) tutkivat visuaalisia itserepresentaatioita, joissa kuvat eivät
näytä samalta kuin ne ihmiset, jotka niitä julkaisevat. Tällaiset kuvat ovat esimerkiksi
fiktiivisiä hahmoja, eläimiä ja erilaisia esineitä. Tällaisia itserepresentaatioita ei ollut nähtävillä tässä aineistossa, jossa elottomiakin asioita on kuvattu, mutta niitä ei ole haastattelujen perusteella tarkoitettu kuvaamaan henkilöä itseään. Mendelsonin ja Papacharissin
(2011, 263) tutkimuksessa korkeakouluopiskelijoiden Facebook-kuvista, naisilla oli flirttailevia kuvia, joissa paljastettiin pintaa ja poseerattiin viettelevästi kameralle. Tällaisia
kuvia ei näkynyt tässä aineistossa. Tässä tutkimuksessa tutkittavat ovat tosin nuorempia
kuin Mendelsonin ja Papacharissin tutkimuksessa ja nuoret saivat itse valita mitä kuvia
he halusivat näyttää. On mahdollista, että myös tämän tutkimuksen nuorilla on tällaisia
kuvia, mutta niitä ei koettu sopivaksi näyttää tutkijalle tai voi olla, että vain sellaiset nuoret halusivat osallistua tutkimukseen, joilla ei ole tällaisia kuvia tai tällaiset kuvat eivät
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ole lukio-ikäisillä yleisiä. Tai sitten kyse on sattumasta. Tässä aineistossa korostuivat tutkittavien taiteellisuus, persoonallisuus ja positiivisuus asioina, joita haluttiin tuoda esille
julkaistuissa Instagram-kuvissa.
Siibakin (2009) tutkimuksessa tärkein kriteeri sosiaalisen median profiilikuvan valinnassa oli hyvältä näyttäminen. Ulkonäköä arvostettiin ja sen ajateltiin tuovan suosiota
nuorten keskuudessa. Toisena tuli kriteeri, että kuva on otettu kauniissa maisemissa. Tytöistä osa arvosti sitä, että profiilikuva heijasti heidän persoonallisuuttaan, mutta niin tytöt
kuin pojatkaan eivät pitäneet tuotemerkkejä tärkeinä. (Siibak 2009.) Välimaan (2001, 91)
tutkimuksessa nuorten yleisin tapa puhua ruumiillisuudesta on ulkonäkö. Ulkonäöstä oltiin kiinnostuneita ja siitä puhumista oikeutettiin. Nuoret kuitenkin kertoivat, että ei ulkonäkö ole loppujen lopuksi niin tärkeä asia.
Sosiologisessa ruumiillisuustutkimuksessa nähdään, että ruumista käytetään näyttämään
elämäntapaa ja kyvykkyyttä. (Välimaa 2001, 91–92.) Ulkonäön tärkeys nuorten keskuudessa on siis helppo ymmärtää. Tämän pro gradu -työn aineistossa ulkonäkö ei silti juuri
tullut esille, eikä sitä lähtökohtaisesti tutkittu. H1 kertoi, että hänen profiilinsa ei keskity
ulkonäköön ja H2 kertoi haluavansa, että hänen kuvansa näyttävät hyvältä, mutta kysyttäessä millainen kuva näyttää hyvältä, hän korosti positiivista tunnelmaa, ei ulkonäköä.
Vain H4 kertoi selfiestään siten, että hän piti siitä, miltä hän kuvassa näytti. Haastatteluissa ei siis ylipäätään juurikaan puhuttu ulkonäöstä, joten on hankalaa arvioida, mitä
ulkonäkö merkitsee Instagram-kuvien kontekstissa näille nuorille.
Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa tuli esille, oli tuotemerkkien esilletuominen sosiaalisessa mediassa merkityksellistä osalle nuorista, mikä poikkeaa Siibakin (2009) tuloksista.
Ridellin (2011) tutkimuksessa tuli ilmi, että Facebookin profiilikuvilla halutaan luoda
erilaisia vaikutelmia ja joskus tietoisesti antaa erilaisia viestejä. Suuressa osassa Ridellin
(2011) tutkimuksen profiilikuvissa minä oli liitetty laajempaan yhteyteen, esimerkiksi
kauniiseen maisemaan, jota myös Siibakin (2009) tutkimuksen nuoret pitivät tärkeänä.
Ridellin (2011) tutkimuksessa kuvan ympäristö saattoi kertoa harrastuksista tai kuvata
henkilöä jollain muulla tavalla. Maisemalla voitiin pyrkiä antamaan tietty vaikutelma tai
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se toimi taustana hyvältä näyttämiselle. (Ridell 2011, 171, 174.) Toisten ihmisten positiivisten asioiden julkaiseminen ja vaikutelmien luominen tunnistettiin osassa haastatteluissa, mutta esimerkiksi H2 myönsi, että hänkin julkaisee lähinnä positiivisia asioita.
Tätä hän puolusteli sillä, että huonoista asioista ei tarvitsekaan kertoa. On jokaisen oma
valinta, mitä julkaisee, mutta esimerkiksi Mäkirannan (2008) mukaan kuvat ovat aina
valikoituja representaatioita ja vaikka ihmiset voisivat kuvata mitä tahansa, ohjaa heitä
kirjoittamaton normisto siitä, miten ihmiset albumikuvissa esitetään. Väitöskirjassaan sosiaalisesta mediasta Uski (2015) on huomannut saman ilmiön. Albumikuvista Hirsch
(2003, 244) kirjoittaa samaten, että albumeihin ei yleensä laiteta kuvia, joissa näkyy esimerkiksi riita ja Sinnemäen (1999, 130) mukaan ihmisten mielestä ei tule kuvata ikäviä
tai sopimattomia tilanteita. Laukkasen (2006) tutkimuksessa nuoret olivat myös tietoisia
kuvista esityksinä. Toisaalta vaikka nuoret tiesivät, että kuvia oli esimerkiksi muokattu,
se ei vähentänyt niiden todistusvoimaa. Hänen mukaansa kuvissa voidaan näyttää se mitä
on, mutta myös millainen haluaisi olla ja miten haluaisi tulla nähdyksi. (Laukkanen
2006.) Kuvan kohdetta siis usein idealisoidaan (Mäkiranta 2008). Näin vaikuttaa olevan
myös haastatelteltujen nuorten Instagram-kuvissa, joissa ylivoimaisia kriteereitä julkaisuille ovat kuvan kauneus, hyvä tunnelma ja positiivisuus. Tämän pro gradu -työn tuloksilla on siis yhtymäkohtia aiempiin tutkimuksiin kuvausympäristön ja kuvauksen kohteiden idealisoinnin suhteen. Tämän tutkimuksen kuvissa ei oltu kuvattu mitään negatiivista,
vaan kuvat olivat joko positiivisia, tai jopa hauskoja, tai sitten neutraaleja. boydin (2008,
130) mukaan profiilin luominen itsessään on vaikutelmien hallinnan teko, sillä se vaatii
harkitsemaan, kuka näkee profiilin ja miten tulee tulkituksi. H1 kertoo, että hän pyrkii
luomaan itsestään tietynlaista kuvaa Instagram-kuvillaan, eli hän kertoo pyrkivänsä vaikutelmien hallintaan ja valikoituun itserepresentaatioon:
H1: Joo. Ja tää (kuva) niinku kertoo hyvin sitten sitä ideaa, mikä mulla on niinkö Instagramissa yleensä, että toi tyyli on just tuommoinen rauhallinen ja persoonallinen.
M: Joo kyllä. Oot puhunut tästä tyylistä, että minkä tyylisiä kuvia haluat laittaa, niin onko
sulla tarkoituksena, että haluaisit luoda myös itsestäsi tietynlaisen kuvan siihen profiiliin?
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H1: No oikeastaan no joo. Sehän tulee oikeastaan ihan automaattisesti kun mä laitan
niitä kuvia, et just tommoinen, että mä tykkään vähän taiteellisesta ja tykkään sommitelmista ja niinku maisemista ylipäätään, että ja kaikkia uusia ideoita keksiä, et mitä niinku
saa taustalle ja niinku. Että itseasiassa joo. Kyllähän siinä niinku tulee se persoonallisuus
muovautuu noitten kuvien mukaan, että.
M: Joo. Mitä ajattelet, että nämä kuvat kertoo sinusta, mitä sulla on Instagramissa. Minkälainen kuva sinusta muodostuu?
H1: No oikeastaan...niin...sitä mä en oo miettinytkään koskaan tota ihan hirveästi. Vähän
vaikeaa sanoa itse sillai, että mitä mä oon niinku kavereilta kuullut tai ylipäätään uusilta
ihmisiltä, ketä niin on just tullut niitä, että sulla on kyllä kivoja kuvia Instagramissa ja
että sitä kautta, että ne on niinku sitten ollut sillai, että sanoneet sitä, että helposti lähestyttävä. Et noi kuvat niinkö antaa semmoisen, että en oo niinku sillai, että ulkonäköä kauheesti niinku kato, et niinku kun ite en ole pääasiassa näissä kuvissa yleensä. Niin semmoinen ehkä ja... en mä tiiä (naurahtaa). Se on vähän vaikee kysymys.
M: Joo. Joo, että sie et oo sitten itsekään miettinyt, että minkälainen kuva sinun mielestä
niistä tulee. Että just vaan kavereilta sitten kuullut.
H1: Joo. En mä ihan hirveästi, mutta ehkä ihan semmoinen just niinku persoonallinen ja
semmoinen, että haluaa vähän erottua joukosta. Että semmoinen ehkä tulee luultavasti,
että.
M: Joo.
H1: Ja se on kyllä ollut ihan semmoinen tavoitekin, mikä kyllä on ollut alusta asti Instagramin kun mä tein sen, niin se oli heti semmoinen, että mä haluan erottua, että mä en
halua ollaihan semmoinen kuin kaikki muut sitten siellä, että. Näin. Ja sitten, että niitä
kuvia voi käyttää sitten ihan muussakin tarkoituksessa, että jos vaikka jotain blogia tekee
tai näin niin.
H1 uskoo kuitenkin kuvan muodostumisen tapahtuvan automaattisesti kuvien valintojen
kautta. Mutta kysyttäessä millainen kuva hänestä Instagramissa muodostuu, hän kertoo,
että ei ole miettinyt asiaa, vaikka hän sanoi aiemmin haastattelussa haluavansa kuviensa
olevan rauhallisia ja persoonallisia, jonka hän toistaa myös yllä olevassa haastattelun kohdassa. H1 kertoo, että kavereiden mukaan hänellä on kivoja kuvia: hän on niissä helposti
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lähestyttävä eikä kuvissa keskitytä ulkonäköön. Todennäköisesti siis ainakin rauhallisuuden ja persoonallisuuden liittäminen omaan itserepresentaatioon on tietoista ja on mahdollista, että kavereiden kertoma vaikutelma on sellainen, johon hän on tietoisesti pyrkinyt. Voi olla niinkin, että hän kertoi pyrkimästään vaikutelmasta kavereiden kertomana,
vaikka se olisi hänen oma näkemyksensä. Oman Instagram-tilin suunnitelmallisuuden
paljastaminen voi olla sosiaalisesti vähemmän hyväksyttävämpää ja helpompi kertoa kavereiden suulla omia ajatuksiaan. H1 haluaa, että niissä kuvissa, joissa hän esiintyi itse,
oli taustalla maisema, mikä menee yhteen Ridellin (2011) ja Siibakin (2009) havaintojen
kanssa.

7.2 POSITIIVINEN KUVA JA VOIMAANTUMINEN
Ridellin (2011, 162–163, 166–167) tutkimuksessa profiilikuvia luonnehdittiin usein positiivisella ilmauksilla ja korostetaan niiden positiivisuutta ja hauskuutta ja usein profiilikuvassa hyvältä näyttäminen, kauneus ja edustavuus liittyy oman persoonan osiksi. Freitasin (2017, 6) tutkimuksessa monet haastateltavat kertoivat, että ihmiset näyttävät "parhaan version itsestään" sosiaalisessa mediassa (Freitas 2017, 17). Haastattelussa H2 kertoi omista havainnoistaan:
H2:--Että ei ehkä pidä uskoa liian helposti, että jos joku laittaa jonkun hashtagin "parasta ikinä" tai tälleen. Että oon monesti nähnyt, että itsekin oon ollut semmoisessa kuvassa ja oikeasti kaikki on ollut puhelimella. Että ei se välttämättä ole se todellisuus. Että
ehkä voisi olla vähän kriittisempiä siitä.
M: Uskotko sitten, että ihmiset laittaa paljonkin sellaisia kuvia, jotka antaa paremman
kuvan heidän omasta elämästään kuin mitä se todellisuudessa on?
H2: Joo. Musta tuntuu, että vähän niinku Facebookissa on aikaisemmin ollut se, että ihmiset vähän hienostelee elämäänsä ja nytten Facebook on vähentynyt, se on vähän kuolemassa, niin se siirtyy Instagramiin ja musta tuntuu, että kyllä se enemmän värittää.
Niinku minäkin laitan enemmän niitä positiivisia asioita. En minä laita huonona päivänä,
vaikka ehkä hehkuta elämääni niin paljon tuolla, mutta siis silleen. Mieluummin niistä
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hyvistä puolista puhuu kuin niistä huonoista. Ja eikä musta välttämättä niistä huonoista
tarvikaan julkisesti kaikille kertoa.
H2 siis tiedosti sen, että itsestä pyritään antamaan Instagramissa hyvä kuva, mahdollisimman suotuisia vaikutelmia pyritään antamaan ja joskus jopa siinä määrin, että asioita voidaan jopa hieman vääristellä. Osa haastateltavista koki, että he eivät julkaise Instagramissa henkilökohtaisia asioita ja että se siten eroaa esimerkiksi Facebookin käytöstä. H3 julkaisi ainoastaan maisema- ja luontokuvia eikä lainkaan kuvia omasta arjestaan. H6 piti kuviaan teoksina galleriassa, mutta osallistui kuvillaan ajoittain erilaisiin
kilpailuihin. H5 kertoi haastattelussa, että "-- Niin siellä (Facebookissa) ehkä jaettiin
enemmän semmoisia oikeeseen elämään liittyviä asioita. Niinku mullakin tässä oikeastaan vaan kauniita asioita eikä niinku sitä arkea, että minkälaisia mun päivät oikeasti on,
niin ei se niinku tässä käy millään tavalla ilmi.''
Haastatteluiden ja aineiston kuvien perusteella syntyy vaikutelma, että Instagramin käyttö
eroaakin esimerkiksi Facebookin käytöstä itserepresentaatiossa. Tätä ei kuitenkaan arvioida sen tarkemmin tässä tutkimuksessa. Instagramissa painottuu, ainakin tämän aineiston perusteella ja positiivisuuden suhteen Freitasin (2017) tutkimuksen perusteella, kuvien kauneus ja positiivisuus. Kaikkien haastateltavien Instagram-tilit olivat julkisia ja
voi olla, että tällaisella yleisellä tasolla pysyminen ja kuvien kauneuteen ja positiivisuuteen keskittyminen on strategia saada lisää seuraajia ja tykkäyksiä omille kuville. Instagram on ollut pelkistetympi kuin Facebook, mutta se on vuosien varrella liittänyt alustaansa samoja toimintoja kuin mitä on Facebookissa (esimerkiksi pikaviestit). Lähtökohtaisesti Instagramin toiminnoissa kuitenkin aiemmin korostuivat kuvien julkaisu, tykkäykset ja seuraaminen. Seuraajien ja tykkääjien määrä on monille merkityksellistä ja se
kävi ilmi haastatteluissa. Seuraajien ja tykkääjien määrää on helppo vertailla kavereiden
ja tuntemattomienkin profiilien seuraajien ja tykkääjien määrään, jolloin paineet julkaista
kuvia, jotka miellyttävät mahdollisimman monia voivat kasvaa. H1 esimerkiksi ajatteli,
että on mahdollista nousta Instagram-kuvilla suosioon niin kuin Benjamin Peltonen, josta
myöhemmin tuli laulava artisti.
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Useampi haastateltavista myös tiedosti, että kuville voi saada enemmän tykkäyksiä erilaisilla julkaisustategioilla, kuten julkaisemalla niitä tiettyihin kellonaikoihin, jolloin ihmiset ovat sosiaalisen median parissa. On siis mahdollista, että ainakin osa haastatelluista
nuorista pyrkii jopa ensisijaisesti saamaan positiivisilla ja kauniilla kuvillaan tykkäyksiä
ja seuraajia, eivätkä yksinkertaisesti jakamaan kauniita ja positiivisia asioita ihmisille
yleisesti. Positiivisiin asioihin keskittyminen ei kuitenkaan tarkoita, etteivät nuoret kokisi
olevansa omina itsenään sosiaalisessa mediassa (Noppari & Hautakangas 2012; Freitas
2017; Töyssy 2012). Töyssyn (2012) pro gradu -työssä Facebookista hän tuli siihen johtopäätökseen, että Facebookissa yleensä jaetaan positiivisia, hauskoja ja mielenkiintoisia
asioita ja vältellään voimakkaita tunteita herättäviä yhteiskunnallisia aiheita, sekä tylsiä,
surullisia tai liian henkilökohtaisia aiheita. Töyssy (2012) arvelee, että tällaisissa aiheissa
pitäydytään mahdollisesti siksi, että niistä tiedetään saavan kevyttä palautetta. Niillä suojataan yksityisyyttä ja tehdään kommunikaatiosta sujuvaa. Nopparin ja Hautakankaan
(2012, 39–42) mukaan positiivisen tarinankerronnan voi nähdä mediastrategiaksi, itsensä
brändäämiseksi ja liittyvän maineenhallintaan. Freitasin (2017, 71) kyselytutkimuksessa
70% vastasi ''kyllä'' ja 16% ''jonkin verran'' kysymykseen, että kokevatko he sosiaalisessa
mediassa olevansa jonkun tietyn imagon valvojia ja 79% vastasi "kyllä" väitteeseen "Olen
tietoinen, että nimeni on brändini ja minun täytyy varjella sitä huolellisesti." Nuoret aikuiset muokkasivat, valvoivat ja varjelivat tiettyä netti-imagoa yleisöään varten. (Freitas
2017, 71.) Julkisen Instagram-profiilin luomaa kuvaa itsestä yritetään todennäköisesti siis
pitää tietynlaisena ja tätä pyrkimystä voidaan pitää jopa itsestäänselvyytenä. Kaikki haastatellut nuoret kertoivat harkitsevansa, mitä julkaisevat, ja osa hyvinkin tarkkaan. Esimerkiksi H4: "No minä aika tarkkaan mietin, että mitä niinkö laitan. -- Että niinkö öö... sinänsä kuitenkin jos mie niinkö jotain valokuvia laitan, niin suunnittelen tarkkaan, että
mitä se on. Tai sillä lailla sen viestin niinkö mietin, että mitä haluan tällä sanoa ja että
onko tämä nyt tarpeellista laittaa tätä." Kuvien julkaisu ei ole missään nimessä vain kevyttä ajanvietettä, johon ei käytettäisi aikaa ja ajatusta. Kuvat, niiden sanoma, niiden
luoma vaikutelma ja mahdolliset hashtagit ovat tärkeitä asioita nuorille. Ja toisaalta, miksi
ne eivät olisi. Kuten aiemmin esitettiin, nuoret käyttävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa (Weissenfelt 2016). He tutkivat toisten julkaisuja ja profiileja sosiaalisessa mediassa
ja vertailevat itseään muihin (Esimerkiksi de Vires & Kühne 2015; Appel, Gerlach &
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Crusius 2016; Lee 2014; Nesi & Prinstein 2015; Verduyn, Ybarra, Oscar, Maxime, Jonides & Kross 2017) ja toisten mielipiteillä on tunnetusti väliä.
Freitasin (2017) haastatteluissa ja kyselyissä sosiaalisesta mediasta paine vaikuttaa onnelliselta nousi suurimmaksi teemaksi. Esimerkiksi väitteeseen "Yritän aina vaikuttaa
iloiselta kaikessa, joka liittyy oikeaan nimeeni" 73% vastasi kyllä ja vain 20% vastasi ei.
(Freitas 2017, 13.) Positiivisuuden korostamiseen löytyy Freitasin (2017, 67–68) mukaan
useita syitä, kuten mielipahan ja konfliktien välttäminen. Positiiviset julkaisut tuntuvat
myös kohtuullisilta, sillä tuskin moni haluaa julkaista surullisia tai epäedustavia kuvia
itsestään. (Freitas 2017.) Tämän tutkimuksen aineistossa positiivisten asioiden julkaiseminen oli voimakkaasti esillä vahvistaen aiempien tutkimuksien tuloksia positiivisuuden
korostamisesta. H2 kertoo julkaisevansa kuvia, jotka ovat positiivisia ja niissä on hyvä
tunnelma ja jotka luovat vaikutelman siitä, että on ollut mukavaa. Positiivisuutta hän korosti mainitsemalla sen hyvin monta kertaa haastattelun aikana. Kuten aiemmasta haastattelunkohdasta tuli ilmi, H2 ikään kuin oikeuttaa positiivisiin asioihin keskittymisen
kertomalla siitä, että muutkin julkaisevat positiivisia kuvia ja ettei hänen mielestään ikävistä asioista tarvitsekaan kertoa. H2 julkaisee mieluummiin positiivisia asioita. Valikoivaa itserepresentaatiota siis käytetään ja se tunnistetaan muiden julkaisuissa. Haastattelussa tulee vaikutelma, että on tärkeää tuottaa itsestä vaikutelma positiivisena ihmisenä.
H4 ei omien sanojensa mukaan julkaise kuvia tarkoitushakuisesti niin, että pyrkisi luomaan tiettyä kuvaa itsestään. Hän uskoo, etteivät hänen kuvansa kerro hänestä muuta kuin
sen, että hän liikkuu luonnossa ja pitää valokuvaamisesta. Tämä ei kuitenkaan täysin pidä
paikkansa, sillä haastattelussa hän kertoo, että hänellä on kuvia harrastuksistaan ja selfieitä. H4:n mukaan hänen kuvissaan on aina positiivinen pohjavire. H4 sanoo ettei esimerkiksi "--kuvaa räntäsadetta ja laita #paskasää" tai laita harrastuskuviin, että on rankkaa työtä, vaan kuvaa sellaista, jotka kertovat miten mukavaa on. Hänelle on tärkeää,
millaisen tunnelman kuvat antavat, eli tässä tapauksessa positiivisen. H4 sanoo pohtivansa tarkasti ennen kuvan julkaisemista sitä, että mitä laittaa, mitä haluaa sillä sanoa ja
onko sitä tarpeellista julkaista. Hän pohtii siis tarkasti, mitä julkaisee, mutta ei kuitenkaan
tiedosta, että kuvat voivat kertoa hänestä enemmän kuin vain sen, että hän liikkuu luon-
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nossa ja valokuvaa. Voi olla, että H4 ei tiedosta, että tarkalla kuvien valinnalla, valikoidulla itserepresentaatiolla, hän luo itsestään tiettyä kuvaa Instagramiin, vaikka kuvat
eivät valtavasti hänestä itsestään paljastaisikaan. H5 ei puhu positiivisista kuvista, mutta
korostaa laittavansa kuvia, jotka ovat mahdollisimman kauniita tai hyvännäköisiä ja julkaisee vain tällaisia kuvia. H5:n mukaan nämä kuvat eivät liity hänen henkilökohtaiseen
elämäänsä eivätkä kerro hänestä paljoakaan. H5 on kuitenkin julkaissut esimerkiksi kuvan matkaltaan Ruotsissa ja kuvan Firenzestä, jossa hän asui. Nämä kuvat kertovat hänestä ainakin vähän. Myös H3, H2 ja H6 korostavat kuviensa kauneutta julkaisuperusteena.
Töyssy (2012) arvelee, että sosiaalisessa mediassa korostetaan ihanneminuutta. Toisaalta
boydin (2008, 128) tutkimuksessa nuoret pyrkivät representoimaan itseään sosiaalisessa
mediassa mahdollisimman positiivisessa valossa, mutta eivät kuitenkaan yrittäneet luoda
profiileja, jotka eivät mitenkään liittyneet heidän päivittäiseen elämäänsä tai idealisoituja
minuuksia, vaikka niitäkin löytyi muutama. On ehkä tulkintakysymys, missä menee raja
valikoidun itserepresentaation ja ihanneminuuden välillä ja tätä varten ihanneminä olisi
syytä määritellä tarkasti. Miten tahansa ihanneminä määritelläänkään, on kuitenkin uskottavaa ajatella esimerkiksi boydin (2008) väitöskirjan valossa, että nuoret yleensä pikemminkin keskittyvät julkaisemaan valikoituja positiivisia, mutta todellisia, asioita elämästään, jolloin kyseessä on valikoitu itserepresentaatio kuin luomaan sellaista kuvaa sosiaalisessa mediassa, johon kuuluisi epätosien asioiden julkaiseminen. Tällainen valikoitu
itserepresentaatio voi olla myös ihanneminä, tai sitten vain tietty kuvien kokoelma, joka
yksinkertaisesti kertoo yhdestä tai useammasta osa-alueesta yksilön elämästä tai kiinnostuksen kohteista. Vaikka esimerkiksi H5 kertoo, ettei hänen kuvansa Instagramissa liity
hänen henkilökohtaiseen elämäänsä, mikä oli harvinaista boydin (2008) tutkimuksessa,
ne kertoivat kuitenkin jotain: siitä, missä hän on käynyt. Ne liittyivät siis kuitenkin jollain
tavoin hänen henkilökohtaiseen elämäänsä.
H4 kertoo laittavansa mieluummin kuvia, joissa hän ei itse ole tai joissa hän on tekemässä
jotain, ennemmin kuin selfieitä. Hän kertoo haastattelussa, ettei hänellä ole Instagramissa
juurikaan kuvia itsestään, mutta kun hän tämän väitteen tueksi alkaa selaamaan In-
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stagram-tiliään, H4 päätyy toteamaan, että niitä kuitenkin on jonkin verran, mutta kuitenkin vähemmän kuin maisemakuvia Hänellä on siis enemmän kuvia itsestään enemmän
kuin hän ehkä haluaisi myöntää. Muissakaan haastatteluissa selfieitä ei varsinaisesti tuomittu ja niitä oli muillakin haastateltavilla, mutta selfiet, joissa ei tapahtunut mitään tai
joissa ei ollut taustalla mitään mielenkiintoista suhtauduttiin hieman negatiivisesti, samoin mikäli julkaisijalla paljon samankaltaisia selfieitä Instagram-tilillään. Diefenbachin
ja Christoforakosin (2017) mukaan voidaan esittää tulkinta, että selfieiden ottaminen koetaan olevan omien standardien alapuolella, jolloin niihin suhtaudutaan negatiivisemmin,
vähätellään tai jopa tuomitaan. Freitasin (2017) tutkimuksessa kaikilla nuorilla vaikutti
olevan vahva näkemys selfieistä. Niitä vastaajia oli kaksi kertaa enemmän, jotka eivät
pitäneet selfieistä, kuin niitä, jotka pitivät (Freitas 2017, 84–85). Selfieistä ei-pitämistä
perusteltiin sillä, että ne eivät ole hyväksi ihmisten itsetunnolle, kehokuvalle ja keskinäiselle kilpailulle. Niitä pidettiin myös narsistisina. (Freitas 2017, 85.) Toisaalta monet selfienvihaajat pitivät paljon selfieistä muilla alustoilla kuin Facebookissa ja Instagramissa:
lähinnä Snapchatissa, jossa ne katoavat lyhyen ajan kuluttua. Niissä he saattoivat lähettää
vaikkapa kahdeksan selfietä päivässä. (Freitas 2017, 86.)
Osa Freitasin (2017, 82) haastattelemista nuorista murehtii sitä, että heidät on luokiteltu
omahyväisiksi, vaikka selfiekulttuuri on joillekin ennen kaikkea luovaa hauskanpitoa.
Toisille taas selfiet ovat vakava asia, ilmaisu siitä kuka on (Freitas 2017, 84). Freitasin
Nettikyselyssä noin viidennellä oli positiivisia tunteita selfieitä kohtaan. Positiivisen
asennoitumisen selfieitä kohtaan he perustelivat itsetunnon nostamisella, itseilmaisulla ja
identiteetin vahvistamisella. Selfiet voivat myös olla Freitasin mielestä voimaannuttavia.
Naiset esimerkiksi saavat esittää itsensä ja kehonsa juuri sillä lailla kuin haluavat, samoin
kuin erilaiset marginaaliryhmät. (Freitas 2017, 88.) Kääntöpuolena on että naisten, etenkin nuorten, oletetaan tarjoavan kuviansa katseltavaksi ja arvioitavaksi. Naisia ja tyttöjä
on aina arvioitu heidän ulkonäkönsä perusteella, mutta sosiaalinen media vie sen intensiteetin uudelle asteelle. Freitas väittää tutkimuksensa perusteella, että selfiet ovat kaukana
narsistisista. Jotkut selfiet voivat olla narsistisia, mutta enimmäkseen ne ovat leikkisiä,
henkilöä vahvistavia, jopa voimaannuttavia, luovia identiteetin ilmaisuja. Kääntöpuolena
selfieissä on huoli ja ahdistus dokumentoida elämänsä kohokohtia tietyn imagon ylläpi-
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tämiseksi. (Freitas 2017, 102.) Freitas pitää nuoria pioneereina sosiaalisen median käytössä, eikä pioneerina olo ole helppoa. He eivät ole missään nimessä narsistisia, ja useimpien itsetunto oli kaukana korkeasta (Freitas 2017, 255, 258). Ulkuniemen (2005) mukaan
voi olla helpompaa hyväksyä itsensä katselemalla kuvaa omasta itsestään, sillä silloin voi
katsoa itseään ikään kuin ulkoa päin. Minästä voi tulla "hän", jolloin kuvan arvioon ei
liity niin vahvaa tunnelatausta. Kuvasta voi saada voimauttavia vaikutuksia, mikäli katsoo kuvaa ihanneminästään, jolloin voi keskittyä niihin puoliin itsessään, joista pitää. Hänen mukaansa tällaisen kuvan esille laittaminen voi kohottaa itsetuntoa. (Ulkuniemi 2005,
157.) H4:n selfiessä oli tulkittavissa kuvan voimauttava vaikutus: "--Oon itse sen ottanut
eli selfie. Tää on- mie valitsin tämän siksi koska öö... itse en koe sillä lailla, etä onnistun
kuvissa. Varsinkin kun itse yritän sitä ottaa. Tämä oli sillä lailla minusta niinkö onnistunut. Ja tykkään tuosta ilmeestäni mikä mulla on, että se sattui tuo kamera räpsähtämään
niinkö oikeaan aikaan niin sanotusti. Ja sitten tuota... niin tämä on minun mielestäni tuota
minusta itsestäni harvinaisen onnistunut selfie." H2 puolestaan pohti: "Että varsinkin ne,
joilla on tosi paljon tykkäyksiä, niin kyllä se silleen varsinkin jos tulee paljon kommenttia.
Että tietenkinhän se antaa paremman olon ja ehkä silleen, varsinkin jos laittaa vaan semmoisia positiivisia kuvia ja semmoisia. Antaa käsityksen, että mun elämä on vaan niin
mahtavaa tai jotain sellaista ja tälleen.-- Niinku antaa itsetuntoa, että hei, ihmiset tykkää
tästä kuvasta ja tälleen, että joku pitää mua nättinä tai tälleen. "
Syy keveiden, positiivisten ja kauniiden asioiden julkaisemiselle, ja mahdollisesti tykkäyksien ja seuraajien tavoittelemiselle, voi olla syynä pyrkimys voimaantumiseen ja itsetunnon nostattamiseen. Nopparin ja Hautakankaan (2012) mukaan muotiblogeissa voimaantuminen ei ole niinkään vallitsevien ihanteiden murtamisessa, vaan itsensä hyväksymisestä toimintaympäristön ja järjestelmän sisällä. Heidän tutkimuksessaan bloggaajat
voimaantuivat samankaltaisesti kuin psykoterapiassa voimauttavan valokuvan menetelmän avulla. Kun bloggaajat jatkuvasti katsoivat heistä otettuja kauniita kuvia, he tottuivat
ulkonäköönsä ja alkoivat vähitellen suhtautumaan lempeämmin omiin kuviinsa ja uskonmaan niistä saadun positiivisen palautteen aidoksi. Noppari ja Hautakangas väittävätkin,
että kuvatuksi tuleminen ja valokuva sinänsä koetaan ilmaisevan, että jokin asia on arvokas, jolloin oman valokuvansa hyväksyminen voidaan tulkita itsensä hyväksymisen ja
arvokkaaksi kokemisen metaforana. (Noppari & Hautakangas 2012, 55.) Tämän pro
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gradu -työtä varten haastateltavien nuorten kuvissa ei ollut aina kuvattuna he itse. On
kuitenkin mahdollista, että kuvien yleinen tykkäysmäärä ja seuraajien määrä koetaan voimaannuttavina huolimatta siitä, mitä kuvissa esiintyy.

7.3 KUVIEN JOHDONMUKAISUUS JA INSTRUMENTAALISUUS
Uskin (2015) väitöskirjan tutkimuksessa nuoret ihmiset kokivat paineita ylläpitää profiilia johdonmukaisena siitäkin huolimatta, että he olivat kypsyneet ja heidän makunsa oli
muuttunut. Tässä pro gradu -työn tutkimuksessa johdonmukaisuus tuli myös ilmi haastatteluissa. H4:ää ja H2:ta lukuun ottamatta muut haastateltavat puhuivat Instagram-tiliensä johdonmukaisuudesta, mutta H4 ja H2 kyllä tosin kertoivat julkaisevansa positiivisia kuvia, joka luo tiettyä johdonmukaisuutta kertomuksiin kuvista. H1 halusi ylläpitää
rauhallista ja persoonallista tyyliään, johon kuului kuvat, joissa hän esiintyi erilaisten
maisemien kanssa, on esimerkiksi matkalla ja kuvat, joissa hän esitteli vaatevalintojaan.
H2 halusi kuviensa olevan sellaisia, joissa tapahtuu ja joissa on hyvä tunnelma. Hänen
kolme haastatteluun tuomaansa kuvaa olivat lisäksi matka-aiheisia, mikä voi olla eräs
teema hänen Instagram-tilillään. H3 julkaisi vain maisema- ja luontokuvia, H5:lle kauniiden kuvien julkaisussa tärkein kuvien julkaisuperuste oli se, että ne sopivat yhteen aiempien kuvien kanssa, jolloin tyyli pysyi johdonmukaisena, ja H6 julkaisi vain häntä esteettisesti viehättäviä kuvia tai kuvia, jotka saavat ihmiset miettimään, mutta myös joitain
kuvia, joilla osallistui kilpailuihin. Uskille (2015) sosiaalisen median profiilit ovat manifestaatioita refleksiivisyydestä, pyrkimyksenä representoida käyttäjän identiteettiväitteitä
kronologisesti. Narratiivimuotoinen presentaatio käyttäjästä tukee muodostusta yhdistyneestä minuudesta, yhden identiteetin yhden tarinan ratkaisusta (Uski 2015, 37). Sosiaalisen median yhteisöpalvelun käyttäjäprofiiili on representaatio minänarratiivista: profiililla on historia, joka on nähtävillä toisille. (Uski 2015.)
Freitasin (2017, 262) haastattelun nuorilla kokemuksen laatu tuli usein toiseksi, kun he
keräsivät todistusaineistoa sosiaaliseen mediaan kokemuksesta. Uski (2015) huomasi sa-
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maisen ilmiön sosiaalisessa mediassa: Internetin ulkopuolisen maailman käytös on instrumentaalista suhteessa sosiaalisen median kontekstiin. Käyttäytymisen representaatio
profiilissa voi olla arvostetumpi kuin käyttäytyminen itse. (Uski 2015, 77.) Tämän pro
gradu -työn aineistossa tällainen todistusaineiston kerääminen oli jossain määrin nähtävissä. Hankalampaa on kuitenkin arvioida, missä määrin nuoret ovat pyrkineet tekemään
jotain vain siksi, että saisivat siitä hyvän kuvan Instagramiin. Tällainen toiminta tuli ilmi
oikeastaan vain H2:n Berliinikuvasta. Hän halusi mennä erääseen kahvilaan ainoastaan
siksi, että siellä on wifi ja hän voisi julkaista kuvan Berliinistä sosiaaliseen mediaan. Kuva
Berliinistä vaikutti olevan julkaistu pelkästään sen vuoksi, että se oli Berliinistä. Kaikki
matkakuvat ovat ylipäätään todistusaineistoa siitä, että on matkustanut kyseisessä paikassa viestittäen "Minä kävin täällä". Matkakuvia oli H1:llä, H2:lla ja H5:lla. H1 halusi
julkaista kuvan junan ikkunasta siksi, että kaikki tietäisivät hänen olevan lähdössä matkalle. Toisaalta H3:n järjestelmäkameralla otetut luontokuvat voidaan tulkita todistusaineistoksi siitä, että hän on nähnyt upeita revontulia ja maisemia, samoin H4:n älypuhelimella otetut luontokuvat voidaan nähdä todistusaineistoksi luonnossa liikkumisesta ja
kauniiden maisemien näkemisestä. H5:n ja H6:n taiteellissävytteisiä kuvia ei ehkä voi
nähdä todistusaineiston keräämisenä kokemuksista, vaan lähinnä kuvina elämäntyylistä.
Sosiaalisen median instrumentaalisuus näkyi myös muilla tavoin. H1 haaveilee muotiblogista ja tavoitteli näkyvyyttä vaatekuvillaan, ja H3 haaveilee ammatista valokuvaajana,
jolloin kuvien näkyvyys Instagramissa ei olisi ainakaan pahitteeksi. H6 käytti Instagramia
muun muassa kilpailuihin osallistumiseen. Kuten aiemmin tuli ilmi, H2 kertoo, että toisinaan ihmiset antavat ymmärtää Instagramiin julkaistussa kuvassa olevan jokin erityinen
hetki esimerkiksi laittamalla #parasta ikinä kuvatekstiin, vaikka todellisuudessa hetki on
tavanomainen tai jopa tylsä. Tällöinkin on kyse siitä, että kerätään todistusaineistoa kokemuksista. Mutta tässä tapauksessa vaikutelman luominen korostuu ja kokemuksen todenmukaisuuden rajoja venytetään, jollei jopa rikota.
Herää kysymys, onko representaatiosta tullut tärkeämpää kuin se mitä representoidaan ja
onko se, että onnistuneesti representoi jotain kokemusta tai elämäntyyliä, se mitä tavoitellaan ennemmin kuin itse kokemusta. Ainakin Freitasin (2017) tutkimuksen tulos kokemuksen toissijaisuudesta kuvalliseen todistusaineistoon nähden ja se, että kuvissa pyritään vaikutelmien hallintaan ja positiiviseen itserepresentaatioon, sekä se, että tykkääjiä
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ja seuraajia halutaan lisää, luo pohjaa sen spekuloimiseen, että representaatio ja vaikutelmat voivat ainakin joskus olla tärkeämpää kuin se mitä representoidaan myös tämän tutkimuksen nuorten kohdalla. Kaikille haastateltaville seuraajien tai tykkääjien määrä ei ole
silti ainakaan heidän omien sanojensa mukaan erityisen tärkeää, mutta seuraajia halutaan
lisää siitä huolimatta. Esimerkiksi H5:n haastattelussa syntyi vaikutelma, että hän haluaisi
lisää seuraajia Instagramissa, kuten hänellä on eräässä toisessa sosiaalisen median alustassa, vaikka kieltää seuraajien määrän olevan hänelle erityisen tärkeää. Hän pohtii muun
muassa sitä, että seuraajia voisi saada ei-henkilökohtaisilla kauniilla kuvilla:
H5: No joo. Oon aatellut, että en laita sinne (Instagramiin) mitään, mikä mitä en haluaisi,
että muut näkee, niin sekin tietenkin vaikuttaa siihen, että mitä sinne laittaa sitten kun se
on julkinen. Ja sitten oon aatellut, että ehkä se olisi helpompi saada jotain lisää seuraajia
tai semmoisia, jos haluais, mutta ei sillä kyllä.. 89 seuraajaa, niin ei oo toiminut tämä
taktiikka ihan niin hirveen hyvin (naurahtaa). Lähinnä ne on kaikki siis tuttuja kyllä. Että
ei sillä oikeastaan oo mulle ollut niin kovin paljon väliä, että onko se... julkinen tai yksityinen, etten oo hirveästi sitä miettinyt.
M: Joo. Tuota olisiko sulle sitten tärkeää, että niitä seuraajia olisi sitten enemmän?
H5: No ei..
M: Tai onko sillä ylipäätään väliä?
H5: On se ihan kiva, niin sitten tuntuu, että voi niinku silleen suurempi osa ihmisistä tai
suurin osa ihmisiä on kiinnostunut sinun tekemisistä. Mulla on tuossa Tumblr-sovelluksessa tai tässä palvelussa on 600 seuraajaa, niin siinä on paljon enemmän. Mutta se on
taas semmoinen, että siellä ei oikeastaan jaeta, tai mä en ainakaan jaa, vielä vähemmän
mitään henkilökohtaista, että en oo edes omalla nimellä siellä. Niin se on sitten vähän
erilainen, että tässä on oikeastaan pelkkiä tuttuja nämä seuraajat. Niin oikeastaan täällä
vaan seuraan semmoisia ihmisiä, joita tunnen ja sitten julkkiksia, että en oo tähän hirveästi panostanut silleen, että olisin yrittänyt saada lisää seuraajia jotenkin niinku oikeen
haalimalla, että joitain tägejä käyttänyt, että seuratkaa minua, niin seuraan takaisin.
Semmoistahan voisi yrittää, mutta en oo semmoista tehnyt.
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H5 ei ollut siis käyttänyt muita strategioita seuraajien saamiseksi kuin kuviaan. H4 oli
muuttanut profiilinsa hiljattain julkiseksi uteliaisuudesta, että jakaisivatko muut hänen
kuviaan:
H4: Öö, no mulla on ollut nyt aika pitkään yksityinen, mutta nytten laitoin sen (Instagramin) sitten vähän aikaa sitten julkiseksi.
M: Joo. Mikä sut sai laittamaan sen sitten julkiseksi profiiliksi?
H4: No mietin sillä lailla, että ko mulla on esimerkiksi näitä maisemakuvia on, niin se
olis kiva jos tästä lähtien tuota öö... ne vähän leviäis laajemmalleki ehkä. Että jos joku
ne vaikka jostakin löytäis. Niin nyt jatkossa kokeilisin vähän aikaa semmoista.
H4 haluaisi siis, että hänen kuviaan jaettaisiin, mikä johtaa monesti myös suurempiin
tykkääjämääriin ja seuraajien lukumäärään kun uudet ihmiset löytävät käyttäjäprofiilin ja
kuvat. H3 kertoo saavansa lisää motivaatiota tykkäyksistä ja yleisesti pitävänsä niistä ja
pitävänsä siitä, jos hänen kuviaan jaettaisiin. H1 kertoo käyttävänsä vaatekuviensa
hashtägeissä tuotemerkkien nimiä ja näiden tuotemerkkien Instagram-tileillä oli jaettu hänen kuviaan, mistä hän on iloinen. Kaikille kuvien jakaminen ei ollut tärkeää. H6 ei halunnut, että hänen kuviaan jaettaisiin, sillä ne olivat hänen teoksiaan:
H6: No ei mulla oikeastaan sinänsä kiinnosta, että jakaako kukaan kun se tavallaan mähän sinänsä haluun pitää siinä sen copyrightin siihen omaan kuvaani. En halua, että tulee
mikään semmoinen kiertävä. Ja tuskin noista tuleekaan kun ne on maisemakuvia, mutta
toisaalta niin, että... en mä tiiä. Mun mieluummin tavallaan pidän ne kuitenkin tuollain
itselläni ne kuvat, että että jos joku haluaa nähdä niin se on vähän, että tulee galleriaan
katsomaan minun valokuviani. Että silleen niinku että no niin otan tuon valokuvan tuolta
seinältä ja (naurahtaen) alan viemään sitä pitkin kylää!
Edellä on tutkittu sitä, miten itserepresentaatio on nähtävillä aineistossa. Tämän tutkimuksen aineistossa oli siis useita samankaltaisuuksia aiempiin tutkimuksiin liittyen. Positiivisuutta korostettiin ja vaikutelmienhallintaa harjoitettiin. Kuvien kautta voitiin voimaantua ja ne saattoivat nostaa itsetuntoa. Instagram-tilit pyrittiin pitämään johdonmukaisina ja negatiivisia asioita ei kuvattu. Eroavaisuuksiakin muihin tutkimuksiin löytyi,
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sillä tässä tutkimuksessa tuotemerkit olivat osalle haastateltaville merkittäviä, tosin kuin
esimerkiksi Siibakin (2009) tutkimuksessa. Kuvien julkaiseminen on merkityksellistä yksilön kannalta. Esimerkiksi Ulkuniemen (2005, 157) mukaan kuvien katseleminen ja
niistä keskusteleminen vahvistavat ystävyyttä ja ryhmäidentiteettiä. Näin voi olla esimerkiksi H6:n kuvassa, jossa hän on ystävänsä kanssa. Mäkirannan (2005) mukaan omat valokuvat voivat toimia yksilön identiteettityönä ja Laukkanen (2006, 29) esittää, että omien
kuvien esittäminen julkisesti Internetissä ja niiden kommentoimisen mahdollisuus tekevät identiteettityöstä myös yhteisöllistä ja interaktiivista. Kuvat kertovat itsen lisäksi
omista suhteista toisiin ja "meistä", sillä usein julkaistaan omien kuvien lisäksi kaveri- ja
seurustelukuvia. Laukkanen huomauttaa, että vaikka oman kuvan saa esille, se ei tarkoita
samaa kuin se, että kuva tulee nähdyksi. Internetin kuvagallerioissa julkaistut kuvat ja
niissä olevan "minän" attribuutit saavat merkityksensä vuorovaikutuksellisesti ja yhteisöllisesti silloin kun muut katsovat ja kommentoivat niitä. (Laukkanen 2006, 29). Seuraavaksi tehdään yhteenvetoa tutkimuksesta ja liitetään se mediakasvatuksen kenttään
monilukutaidon käsitteen avulla. Tämän lisäksi arvioidaan tutkimuksen kulkua ja pohditaan, miten aihetta voisi tutkia jatkossa.
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8. YHTEENVETO

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu lukiolaisnuorten Instagramiin julkaisemia kuvia osana
refleksiivistä minäprojektia ja sitä, miten itserepresentaatio näkyy nuorten Instagramiin
julkaisemissa kuvissa. Kuvia osana refleksiivistä minäprojektia on lähestytty Giddensin
(1991) refleksiivisen minäprojektin viitekehyksellä käyttäen keskeisinä käsitteinä minäidentiteettiä, ruumista, puhtaita ihmissuhteita ja elämäntyyliä. Tutkimuskysymyksinä oli,
miten nuorten refleksiivinen minäprojekti näkyy heidän Instagramissa julkaisemissa kuvissa ja miten nuorten Instagramiin julkaisemissa kuvissa näkyy itse-representaatio. Refleksiivisen minäprojektin kohdalla on tutkittu erityisesti elämäntyyliä, puhtaita ihmissuhteita ja ruumista. Sitä, miten kuvissa näkyy itserepresentaatio, on tutkittu aikaisempien
tutkimuksien pohjalta. Itserepresentaatiosta tarkasteltiin erityisesti positiivisuutta, kuvista
voimaantumista, vaikutelmien hallintaa, sekä kuvien johdonmukaisuutta ja instrumentaalisuutta. Aineistona tutkimukselle on ollut kuuden lukiolaisnuoren haastattelut ja yhteensä 18 kuvaa.
Todennäköisesti kaikki, mutta ainakin suurin osa, nuorista kävivät lukiossa kuvataidelinjaa, mikä voi osaltaan selittää sitä, että taiteellisuus korostui nuorten haastatteluissa. Toisaalta elämme ajassa, jossa kuvaaminen on arkipäiväistynyt, se on helposti lähes kaikkien
ulottuvilla älypuhelinten avulla ja kuvia julkaistaan paljon sosiaalisessa mediassa. Tällöin
on mahdollista, että kuvien sommitelmiin ja kuvakulmiin osataan kiinnittää enemmän
huomiota kokemuksen myötä ja kuvien ottaminen saa taiteellisia piirteitä huolimatta siitä,
harrastaako taiteellista ilmaisua muuten kuin sosiaalisen median valokuvien muodossa.
Myös esimerkiksi Laukkasen (2006) haastateltavista muutama kertoi haluavansa tuoda
kuvissaan IRC-galleriassa esiin omaa taiteellisuuttaan muokkaamalla ja yhdistelemällä
kuvia ja harkituilla asetelmilla ja kuvakulmilla. Instagram-kuvissa näkyy taiteellisuus
osana elämäntyylinä, mutta tämän elämäntyylin tuotoksia ovat samalla Instagram-kuvat.
Elämäntyyli ylipäätään oli vahvasti edustettuna nuorten kuvissa ja tuli ilmi haastatteluissa. Elämäntyylikuvissa näkyy taideharrastusta, matkustelua, ja muotiin keskittyvää
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elämäntyyliä. Minäprojektista on tullut jossain määrin erilaisten tuotteiden omistamista,
jolloin tavoitellaan keinotekoisesti elämäntyyliä, eikä niinkään kehitetä itseä (Giddens
1991). Tässä aineistossa kuluttaminen näkyi niin konkreettisina tuotteina kuin elämystuotteinakin, tässä tapauksessa matkustamiseen ja kulttuuriin liittyen. Matkustamiseen
liittyviä kuvia on tässä aineistossa yllättävän paljon, seitsemän kahdeksastatoista kuvasta
voidaan katsoa liittyvän matkustamiseen, jonka lisäksi on yksi kuva Firenzestä, missä
nuori oli asunut vähän aikaa perheensä kanssa. Yksi kuvista on Helsingin Kiasmasta,
jonka voidaan katsoa niin matkustamiseen kuin kulttuuriin. Myös konkreettisia tuotteita
esiteltiin kuvissa. Haastattelussa tuli esiin vaatekuvat, joissa esiteltiin kuvateksteissä vaatteiden merkit. Näitä kuvia ei näy juurikaan itse kuvissa, mutta ne tulivat selkeästi ilmi
H1:n haastattelussa. H3 julkaistessaan maisemakuviaan, liitti kuvien hashtageihin järjestelmäkameransa merkin. Saastamoisen (2006) mukaan kulutusvalinnoilla erottaudutaan
ja samastutaan ostamalla tietyt symbolit ja tunnusmerkit. Tällä tavoin itsensä tarkkailu ja
toisten tarkkailtavana oleminen on olennainen osa modernia minuutta. (Saastamoinen
2006.) Oman itsen tarkkailu ja toisten tarkkailu ja toisten tarkkailtavana oleminen on erittäin helppoa sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa, jossa on helppoa näyttää kuvin
ja tekstein omista kulutusvalinnoistaan. Uskollisuus tietyille tuotemerkeille voi kertoa
siitä, mitä yksilö haluaa olla eli hänen ihanneminästään (Elliot 2014, 2). Omistamalla
jonkin tuotteen, elämystuotteen, tai kuluttamalla jotain palvelua ,voidaan saada tunne
omasta erityisyydestä (Kangaspunta, Aro, Saastamoinen 2011). Baumanin (2000; 2008)
mukaan ostamme vaatteita saavuttaaksemme tietynlaisen imagon ja kokeaksemme itsemme itsevarmoiksi. Toisaalta boyd (2008, 140) on sitä mieltä, että vaatteet ja asusteet
ovat työkaluja itseilmaisuun ja nuoret pukeutuvat yhtenä osana identiteettityötä.
Tämän tutkimuksen lukiolaisnuoret ovat kulutusvalinnoillaan tuoneet esille elämäntyyliään erottautuen niistä, joilla on erilainen elämäntyyli ja samastuen niihin, joilla on samankaltainen elämäntyyli tai elämäntyyli, jonka he haluaisivat itsellään olevan. Nuorten matkustamisesta elämäntyylinä on hyvä huomioida se, että kaikissa tämän aineiston matkustuskuvissa oli ollut läsnä perhettä, vaikka heitä ei näykään kuvissa. He ovat siis olleet
matkoilla perheensä kanssa, jolloin päätös matkustamisesta on ensisijaisesti heidän vanhempien. On ollut kuitenkin nuorten oma päätös laittaa tällaisesta elämäntyylistä kuvia
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Instagramiin. Vaikka aineisto on pieni, siitä on mahdollista jaotella karkeasti erilaisia elämäntyyliprofiileja. H1:llä ja H2:lla korostui kuluttaminen, kuten vaatteet ja matkustelu.
H1:llä kuluttaminen näkyi vaatteiden ja matkustelun kautta ja H2:lla se tuli ilmi matkustelun kautta. H3:n elämäntyyli näkyi luonto- ja maisemakuvauksessa ja H6:lla ja H5:llä
kuvaamisharrastuksessa, jossa keskityttiin kauniiden asioiden kuvaamiseen. H4 harrasti
jonkin verran myös maisemakuvausta, jonka lisäksi hän otti kuvia teatteriharrastuksestaan.
Tämän aineiston kuvissa vain H6:n yhdessä kuvassa on nähtävillä puhdas ihmissuhde.
Hän on kuvassa pitkäaikaisen ystävänsä kanssa. On uskottavaa ajatella, että puhtaat ihmissuhteet ovat aliedustettuna tässä aineistossa. Tätä tukee se, että osa haastateltavista
kertoi, että olisi halunnut ottaa yhden kuvan, jossa esiintyy hänen kaverinsa, mutta ei ollut
kysynyt tämän suostumusta kuvan antamisesta tutkimuksessa käytettäväksi, joten hän ei
valinnut sitä. Tämä on mahdollisesti rajannut joiltain muiltakin nuorilta kaverikuvia tai
seurustelukuvia pois.
Haastateltavat nuoret itse näkyivät kuitenkin tuomissaan kuvissa. Kaikkiaan kahdeksassa
kuvassa on nähtävillä nuori itse, joten ruumiillisuus tulee aineistossa esiin. Kolme näistä
kuvista on selfieitä. Ruumis on tässä aineistossa myös väline: se on huumorin lähde hauskalla ilmeellä tai sen ilmaisuvoimalla pyrittiin voittamaan kilpailu. H1, H2 ja H4 esiintyvät Instagram-kuvissaan tämän aineiston perusteella usein. H2 kertoo, että hän itse asiassa
haluaa, että hän on Instagramissa julkaisemissaan kuvissaan itse niin, että kuvassa ei ole
ketään muita. Vaikka H1:llä ja H2:lla on Instagram-tileilllään haastattelun perusteella paljon kuvia itsestään, kuvissa, jotka he toivat tutkimusta varten, heidän kasvonsa eivät ole
yhdessäkään kuvassa selkeästi näkyvillä. H2 näyttää kuvissa jopa salaperäiseltä. Tämä
voi kuvata ristiriitaista suhtautumista omaan ruumiiseen tai sitten he päätyivät valitsemaan nämä kuvat juuri siksi, että heillä on paljon kuvia itsestään, mutta näissä kuvissa
heidän kasvonsa eivät ole niin tunnistettavissa, jolloin heitä ei niin haittaisi, että ne julkaistaan tässä pro gradu -työssä. He siis ovat voineet valita tällaiset kuvat siksi, että ne
julkaistaan tutkimuksessa. H4 kasvot ovat puolestaan selkeästi nähtävissä kuvissa ja hänen selfiessään ne ovat pääosassa. Selfie toimi hänelle voimauttavana, sillä hän oli tyytyväinen siihen, miltä siinä näytti, vaikka koki, ettei yleensä muuten onnistunut kuvassa.

87

Ulkuniemi (2008) kirjoittaa, että ihannekuva itsestä voi nostaa itsetuntoa. Samoin Noppari ja Hautakangas (2012) huomasivat blogitutkimuksessaan, että kuvat omasta itsestä
toimivat voimauttavana, vaikkakin kulttuuristen ihanteiden sisällä eikä niitä kyseenalaistaen tai rikkoen. Vaikka yksilöllinen voimaantuminen voidaan nähdä toivottavana, niin
mikäli kaikki kuvalliset voimaantumiset tapahtuvat kulttuuristen ihanteiden sisäpuolellä
eivätkä ne haasta niitä, voi syntyä lisää tarvetta voimaantumiselle, jolloin noidankehä on
valmis. Ihmiset altistuvat samojen ihanteiden edustamille kuville, jolloin ihanteista poikkeaminen voi synnyttää epätyytyväisyyttä omaan itseensä. Tällöin tulee tarvetta voimaantumiselle, joka mahdollisesti syntyy täyttämällä kuvassa kulttuuriset ihanteet, jolloin tällaisen kuvan ottamisen jälkeen, se saatetaan julkaista sosiaalisessa mediassa, jolloin tulee
taas yksi kuva lisää vallitsevista kulttuurisista ihanteista. Tässä aineistossa ulkonäön merkitys ei siltikään juuri tullut esiin kuten Siibakin (2009) tai Ridellin (2011) tutkimuksissa
sosiaalisessa mediassa. Tätä kuitenkin todennäköisesti selittää se, että ulkonäöstä ei juuri
puhuttu haastattelujen aikana.
Siibakin (2009) ja Ridellin (2011) tutkimusten kanssa yhteneväisyyksiä löytyy esimerkiksi sen kanssa, että nuorista osa arvosti sitä, että oli kuvassa niin, että taustalla on kaunis
maisema tai ylipäätään jotain kiinnostavaa. Yhteneväisyyksiä löytyi boydin (2008), Freitasin (2017), Töyssyn (2012) ja Hautakankaan ja Nopparin (2012) tuloksiin siitä, että pyrittiin julkaisemaan sosiaalisessa mediassa, tässä tapauksessa Instagramissa, positiivisia
kuvia. Kuvilla pyrittiin lisäksi vaikutelmien hallintaan, mikä oli nähtävillä esimerkiksi
Töyssyn (2012) pro gradu -työssä, sekä Freitasin (2017) ja Laukkasen (2006) tutkimuksissa. Haastatteluissa nuoret kertoivat harkitsevansa tarkkaan sitä, mitä Instagramissa julkaisevat. Kuvissa ei näkynyt mitään negatiivisia asioita, vaan ne olivat positiivisia tai
neutraaleja. Mäkirannan (2008) mukaan kuvat ovat aina valikoituja representaatioita ja
vaikka ihmiset voisivat kuvata mitä tahansa, ohjaa heitä kirjoittamaton normisto siitä,
miten ihmiset albumikuvissa esitetään. Väitöskirjassaan sosiaalisesta mediasta Uski
(2015) on samaten huomannut kyseisen ilmiön. Kuvan kohdetta usein idealisoidaankin
(Mäkiranta 2008). Näin vaikuttaa olevan myös haastateltavieni Instagram-kuvissa, joissa
ylivoimaisia kriteereitä julkaisuille ovat kuvan kauneus, hyvä tunnelma ja positiivisuus.
On mahdollista, että yleisellä tasolla pysyminen, kuvien kauneuteen ja positiivisuutteen
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keskittyminen Instagram-kuvissa on strategia saada lisää seuraajia ja tykkäyksiä omille
kuville.
Uskin (2015) väitöskirjan tutkimuksessa nuoret ihmiset kokivat paineita ylläpitää profiilia johdonmukaisena siitäkin huolimatta, että he olivat kypsyneet ja heidän makunsa oli
muuttunut. Tässä pro gradu -työn tutkimuksessa johdonmukaisuus tuli myös ilmi haastatteluissa. Kuvien haluttiin sopivan keskenään yhteen ja ainoastaan H4:n haastattelussa
ei tullut ilmi johdonmukaisuuteen pyrkimisestä. Uski (2015) ja Freitas (2017) huomasivat
tutkimuksissaan, että Internetin ulkopuolisen maailman käytös oli instrumentaalista suhteessa sosiaalisen median kontekstiin ja Internetin ulkopuolisen maailman toiminnalla
pyrittiin keräämään todistusaineistoa sosiaaliseen mediaan. Tässä aineistossa todistusaineiston kerääminen oli jossain määrin nähtävissä esimerkiksi matkustuskuvissa. Hankalampaa on kuitenkin arvioida, missä määrin nuoret ovat pyrkineet tekemään jotain vain
siksi, että saisivat siitä hyvän kuvan Instagramiin ja vain yhdessä kuvassa tällainen käyttäytyminen tuli ilmi. Kokemuksista haluttiin kuitenkin todennäköisesti todistusaineistoa,
sillä ainakin matkustuksesta on yllättävän paljon kuvia.
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9. POHDINTA

9.1 MONILUKUTAITO JA INSTAGRAMISSA JULKAISTUT KUVAT
Tämän tutkimuksen johdannossa on kerrottu jo aiemmin jonkin verran monilukutaidosta
ja lukion opetussuunnitelmasta. Tässä kohtaa palaamme aiheeseen jälleen. Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015) monilukutaito on siis määritelty taidoksi tuottaa ja
tulkita erilaisia tekstejä ja arvioida tiedon luotettavuutta, arvottaa ja tuottaa eri muodoissa
ja konteksteissa olevia tekstejä. Medialukutaito määritellään siinä osaksi monilukutaitoa.
Lukion opetussuunnitelman perusteissa on mainittu tavoitteeksi vahvistaa monilukutaitoa
ja sen kehittäminen on kirjoitettu tavoitteeksi kaikissa kielissä useimmilla kursseilla.
Myös medialukutaito tulee usein esiin. Tavoitteena on muun muassa harjaantua mediakriittisyyteen opiskelemalla miten yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät
vaikuttavat medioihin, oppia käyttämään monilukutaitoa ja medioita itseilmaisussa ja toimimaan vastuullisesti sisällön käyttäjänä, jakajana ja tuottajana. (Lukion opetussuunnitelma 2015, 35-39.)
Visuaalinen lukutaito, joka on osa monilukutaitoa, muodostuu visuaalisten järjestysten
ymmärrykseksi ja kykyä tehdä niistä perusteltuja tulkintoja, kykyä ymmärtää niiden kulttuurisia merkityksiä ja historiallisuuden, sekä valtaprosessien tajuamista, mutta myös kyvyksi hahmottaa vaihtoehtoisia järjestyksiä. Visuaalisen lukutaito ei ole yksisuuntainen
eikä se siis koske vain sitä, miten yksilö katsoo ja tulkitsee visuaalista todellisuutta. Visuaalinen lukutaito pitää sisällään ymmärryksen siitä, millainen vaikutus toisten katseilla
on oman subjektiutemme rakentumiseen ja minuuteemme. (Seppänen 2001, 24.) Esimerkiksi Instagramissa minuutemme on toistuvasti toisten katseiden kohteena. Seppäsellä
(2001, 224) visuaalinen lukutaito liittyy kriittiseen tulkintaan. Hänen mukaansa visuaalisessa lukutaidossa tärkeintä on kulttuurin ja yhteiskunnan merkitystuotannon ymmärtäminen. Visuaaliseen lukutaitoon kuuluu vallitsevien kulttuuristen itsestäänselvyyksien
haastaminen ja näkymättömän tuomista näkyväksi ja tiedetyksi. (Seppänen 2001, 224.)
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Kriittisen medialukutaidon voi määritellä ymmärrykseksi mutkikkaista poliittisista, taloudellisista ja ideologisista käytännöistä. Sen avulla tulkitaan sosiaalista todellisuutta ja
pyritään muuttamaan ajan kulttuurisia olettamuksia ja ennakkoluuloja. (Kupiainen & Sintonen 2009, 127.) Herkmanille (2007, 80) kriittisen mediakasvatuksen idea on monipuolistaa näkökulmia arkiseen kuluttamiseen ja elämyshakuisuuteen keskittyvään kulttuuriin. Potterin (2013, 260) mukaan medialukutaito on suuntautunut proaktiiviseen toimintaan, jossa käsitellään mahdollisia riskejä ennemmin kuin odotellaan negatiivisia vaikutuksia ja kohdistetaan syytöksiä kun on jo liian myöhäistä estää ongelmien kärjistymistä.
Medialukutaito antaa paremman aseman saavuttaa positiivisia vaikutuksia medialta ja
välttää sen negatiivisia vaikutuksia. (Potter 2013, 260.) Tämänkin väitteen perusteella
monilukutaidon ottaminen mukaan lukion opetussuunnitelmaan on perusteltua osana
nuorten hyvinvoinnin tukemista ennaltaehkäsiten mahdollisia ongelmia ja vahvistaen median positiivisia vaikutuksia.
Monilukutaito sisältää monia eri osa-alueita, mutta tässä keskitymme vain Instagramin
kuviin. Nuoret tarvitsevat siis lukion opetussuunnitelman (2015) mukaan taitoa tulkita,
arvioida, arvottaa, tuottaa ja suhtautua kriittisesti myös kuviin. Osa tämän tutkimuksen
haastateltavista kertoo tiedostavansa valikoidut itserepresentaatiot Instagramissa ja tällaisten asioiden tunnistamista tulisi tukea ja antaa siihen työkaluja. Positiivisia ja kauniita
asioita korostetaan Instagramissa ja joskus kuvia julkaistaan tarkoituksena kerätä tykkäyksiä ja saada lisää seuraajia. Vaikutelmien hallintaa käytetään sosiaalisessa mediassa
(Freitas 2017; Uski 2015; Töyssy 2012; boyd 2008) ja itserepresentaation kenttä voi olla
kapea, sillä näkymätön normisto ohjaa sitä mitä kuvataan (Mäkiranta 2008; Uski 2015).
Negatiivisista asioista ei juuri julkaista kuvia, mutta kuvia positiivisista asioista julkaistaan niin tämän aineiston kuin aiempien tutkimusten mukaan (Freitas 2017; Töyssy
2012).
Tuotemerkkejä tuodaan kuvissa esille tämän aineiston perusteella. Instagramissa on sellainen ominaisuus, että se ehdottaa julkaisuja muun muassa sen perusteella, ketä seuraa,
missä profiileissa on vieraillut ja mitä seuraajat seuraavat. Mikäli siis joku seuraa lähinnä
sellaisten Instagram-käyttäjien profiileja, joissa esitellään paljon merkkivaatteita ja ne on
merkitty hashtagein, voi kyseisen henkilön Instagram-kokemus täyttyä merkkivaatteiden
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kuvista kun Instagram ehdottaa lisää samankaltaisia julkaisuja. Näin voi käydä, ellei aktiivisesti ala seurata tai etsi muunlaisia julkaisuja. Instagramin sisällöstä ylipäätään voi
saada yksipuolisen kuvan, mikäli sen toimintamekanismeja ei ymmärrä tai seuraa useita
keskenään samankaltaisia profiileja. Instagramin kuvat ruumiista, elämäntyyleistä ja
muusta sisällöstä voivat toimia voimaannuttavina, mutta myös synnyttää vääristyneitä
mielikuvia; kuvia, että kaikilla muilla on merkkivaatteita, kaikki muut ovat lihaksikkaita
ja kauniita, ja että kaikilla muilla on hauskempaa (Esimerkiksi Freitas 2017 ja de Vires
& Kühne 2015).
On olemassa paljon tutkimuksia siitä, miten sosiaalisen median kuvat vaikuttavat ulkonäköpaineisiin ja mielialaan. Aiheesta on saatu erilaisia tutkimustuloksia, joissa osassa
on huomattu myös sosiaalisen median positiivisia vaikutuksia kehonkuvaa kohtaan. Näin
oli esimerkiksi Slaterin, Varsanin ja Diedrichsin (2017) tutkimuksessa korkeakoulun
naisopiskelijoista. Toisaalta negatiivisiakin yhteyksiä on havaittu. de Viresin ja Kühnen
(2015) tutkimuksen mukaan Facebookin käyttö liittyi suurempaan negatiiviseen sosiaaliseen vertailuun. Sosiaalinen media, kuten Facebook, antavat heidän mukaansa ymmärtää,
että muilla menee paremmin kuin itsellä (myös Freitas 2017). Intensiivisempi Facebookin
käyttö on yhteydessä suurempaan negatiiviseen sosiaaliseen vertailuun Facebookissa,
joka taas oli yhteydessä negatiiviseen itsehavainnointiin: matalaan itsehavaittuun sosiaalisiin taitoihin ja matalampaan fyysiseen viehättävyyteen. Niillä, jotka olivat tyytyväisempiä elämäänsä, ei ollut yhtä suurta yhteyttä Facebookin käytön ja negatiivisen sosiaalisen vertailun välillä kuin niillä, joilla oli matala tai keskimääräinen arvo tyytyväisyydessä elämään. (de Vires & Kühne 2015.) Appel, Gerlach ja Crusius (2016) vahvistavat,
että Facebookin käyttö on yhdistetty masentuneisuuteen, mutta kausaalisia yhteyksiä on
silti vaikeaa vetää. Lee (2014) on tutkinut myös sosiaalisen median ja epävarmuuden välisiä yhteyksiä. Hän tutki korkeakouluopiskelijoiden epävarmuutta mitaten sitä neljällä
eri osa-alueella: minäkuvan selkeydellä, epävarmuuden sietämisellä, ahdistuneisuudella
ja masentuneisuudella. Lee (2014) tuli siihen tulokseen, että mitä enemmän henkilö on
Facebookissa, sitä enemmän hän vertailee itseään muihin, tai henkilö, jolla on taipumus
sosiaaliseen vertailuun, käyttää enemmän Facebookia. (Lee 2014.) Nesi ja Prinstein
(2015) tutkivat nuoria kahdessa osassa tehdyn kyselyn avulla, joilla oli vuosi väliä. Ky-
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selyssä tutkittiin masennusoireita, kuinka usein käyttää erilaista teknologiaa (mukaan luettuna sosiaalinen media), ylenmääräistä vahvistuksen etsimistä, teknologiaperustaista
sosiaalista vertailemista ja palautteen etsimistä. Heidän tutkimuksessaan selvisi, että teknologiaperustainen vertailu oli yhteydessä masennusoireisiin. Verduyn, Ybarra, Oscar,
Maxime, Jonides ja Kross (2017) tutkivat subjektiivista hyvinvointia: mitä ihmiset tuntevat eri hetkinä, ja kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä. He huomasivat, että passiivinen
sosiaalisen median käyttö ruokkii sosiaalista vertailua ja kateutta, mikä vaikuttaa negatiivisesti subjektiiviseen hyvinvoinnin kokemukseen. Aktiivinen sosiaalisen median käyttö
(sisällön tuottaminen) puolestaan ennustaa subjektiivista hyvinvointia. (Verduyn, Ybarra,
Oscar, Maxime, Jonides & Kross 2017.)
Freitasin (2017) verkon kyselytutkimuksessa 55% vastasi "kyllä" väitteeseen "Huomaan
vertailevani paljon itseäni muihin". Avoimessa kysymyksessä kysyttiin, että kokevatko
he, että he vertailevansa itseänsä muihin ja/tai että he jäävät jostain paitsi. Vähän yli puolet 320 niistä, jotka vastasivat kysymykseen, sanoivat "kyllä". Usein lisäten, että se tekee
heidät surulliseksi eivätkä he haluaisi kokea niin. Vain 16% väitti, että he eivät ole koskaan vertailleet itseään muihin ja kokeneet jäävänsä mistään paitsi. (Freitas 2017, 41.).
Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että ihmiset vertailevat ulkonäköään ja muita ominaisuuksiaan myös verkon ulkopuolella (Uski 2015, 78). Negatiivinen sosiaalinen vertailu
ja siihen liittyvät seuraukset eivät ole siis vain sosiaaliselle medialle ominainen ilmiö.
Myös Freitas muistuttaa, että statuskilpailussa ei ole mitään uutta. Ero sosiaaliseen mediaan on se, että sosiaalinen media on myös läsnä koko ajan, jos vain haluamme. (Freitas
2017, 39.) Sosiaalisella medialla ja erilaisilla negatiivisilla, mutta myös positiivisilla, tunteilla on siis yhteyksiä, vaikka niiden kausaalisuussuhteista on hankalaa saada varmuutta.
Instagram-kuvat eivät aina näyttäydy vain haasteina: niiden avulla voidaan laajentaa refleksiivistä minäprojektia sosiaaliseen mediaan, vahvistaa tunnetta jatkuvasta minänarratiivista ja kokea voimaantumista. Voimaantumisen kokemuksen kanssa tulee kuitenkin
myös olla kriittinen, sillä Nopparin ja Hautakankaan (2012) tutkimuksessa ainakin muotiblogeissa omien kuvien kautta voimaantuminen tapahtui vallitsevien kulttuuristen ihanteiden sisällä, eivätkä ne siis haastaneet vallitsevia ihanteita ja käsityksiä. Vallitsevien
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ihanteiden haastaminen olisi kuitenkin toivottavaa. Esimerkiksi Kupiaiselle (2007) kriittinen lukutaito sisältää itse tulkinnan lisäksi tietoisuuden lukutaidosta ja sen komponenteista eli merkityksen rakentumisesta katsomisessa tai lukemisessa. Kupiainen painottaa,
että kriittisen lukutaidon on tultava praksikseen eli kriittisiin tekoihin, joilla voidaan pyrkiä muuttamaan visuaalisia järjestyksiä. (Kupiainen 2007, 53–54.) Tämän perusteella vallitsevien kulttuuristen ihanteiden ja normiston tiedostaminen olisi paikallaan, jolloin niihin voidaan suhtautua kriittisesti ja niitä osataan tietoisesti murtaa, tai ainakin haastaa,
omalla toiminnalla.
Haastatellut nuoret osoittivat taiteellista kiinnostusta ja pyrkimystä taiteelliseen ilmaisuun kuvillaan. Tällainen ilmaisu voi olla palkitsevaa, ja esimerkiksi H3 sai lisää motivaatiota kuvaamiseen, saadessaan kuvilleen paljon tykkäyksiä. Tässä piilee voimavara ja
uhka yhdessä ja samassa ilmiössä. Toisaalta tykkäykset voivat motivoida ja saada paremmalle mielelle, mutta tykkäysten vähyys voi aiheuttaa päinvastaisia reaktioita. Kaikkiin
tykkäysten määrä ei välttämättä vaikuta, tai ainakaan paljon, mutta sekin on asia, josta
voi olla hyvä keskustella nuorten kanssa. Refleksiivinen minäprojekti ulottuu Instagramiin, jossa voidaan tuoda esille omaa elämäntyyliä, kuten esimerkiksi taiteellisuutta, sekä
ruumista ja puhtaita ihmissuhteita. Siis asioita, jotka ovat merkityksellisiä nuorten elämässä. Omia harrastuskokemuksiaan voi jakaa, kuten H4 ja H3, julkaisemalla niistä kuvia
ja täten tavoittaa mahdollisesti samanmielisiä ihmisiä pitkienkin etäisyyksien päästä.
Heiltä saadut tykkäykset ja kommentit voivat kannustaa harrastuksen jatkamiseen kuten
H3:n kohdalla. Omasta itsestään voi julkaista kuvia, kuten yhtenä esimerkkinä H4 selfiellään, joissa näyttää sellaiselta, joista itse pitää ja kokea tyytyväisyyttä omaan itseensä ja
hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin on. Kaverisuhteet ja seurustelu ovat tärkeitä asioita
ja julkaistessa niiden avulla voi kertoa näistä suhteista muille ihmisille.
Tämän pro gradu -työn aineistossa korostuivat elämäntyyliin ja ruumiiseen liittyvät kuvat.
Tämän pienen tutkimuksen perusteella nämä ovat sellaisia asioita, joihin voisi olla hyvä
keskustella nuorten opetuksessa monilukutaidossa koskien sosiaalista mediaa. Instagramissa, ja sosiaalisessa mediassa ylipäätään, julkaistut sisällöt olisi hyvä liittää suurempiin konteksteihin: vallitsevaan kulttuuriin, sen ihanteisiin ja kapitalistiseen kulutus-
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kulttuuriin, jolloin voi olla helpompi ymmärtää, että sosiaalisen mediaan liittyvät haasteet, mutta myös voimavarat, eivät koske pelkästään yksilöä. Esimerkiksi erilaiset yritykset ovat löytäneet sosiaalisen median ja erilaiset Instagram-käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, jolloin mainoksen ja henkilökohtaisen profiilin raja hämärtyy.
Tämä voi hämmentää nuoria, mikäli he eivät ymmärrä, miten markkinointi toimii sosiaalisessa mediassa. Moderni avaa minuuden projektin, mutta se tapahtuu kapitalismin standardisoivilla ehdoilla. Kapitalismi on yksi merkittävimmistä modernin institutionaalisista
ulottuvuuksista ja kapitalismin pääomankasvun prosessi edustaa yhtä tärkeintä voimaa
modernien instituutioiden takana. Individualismi ulottuu kuluttamisenkin piiriin. Yksilöiden halut tulevat systeemin jatkuvuuden kulmakiveksi ja markkinoiden ohjaamasta yksilöllisestä valinnanvapaudesta tulee puitteet yksilölliselle itseilmaisulle. (Giddens 1991,
196–197). Kulutusvalinnat osana elämäntyyliä ovat nähtävillä Instagramissa, oli sitten
kyse tuotteista tai palveluista. Kuten aiemmin esitellyissä tutkimuksissa tuli esille, on sosiaalisella medialla yhteyksiä oman kehon viehättävyyden kokemiseen (esimerkiksi de
Vires & Kühne 2015), vaikka kausaalisia suhteita on hankalaa tehdä. Tutkimusten valossa
vaikuttaa siltä, että mikäli sosiaalinen media vaikuttaa negatiivisesti oman viehättävyyden kokemukseen, se tapahtuu sosiaalisen vertailun kautta. Nuorten kanssa voisi olla
hyvä keskustella ulkonäköpaineista ja kuvista, joihin sosiaalisessa mediassa törmää.
Myös siitä, millaisia vaikutelmia kuvat synnyttävät olisi hyvä keskustella niin tämän kuin
aiempien tutkimusten perusteella.
Seppänen (2001) on sitä mieltä, että visuaalisen lukutaidon kehittämisessä kouluilla on
keskeinen rooli. Kouluissa oppilaat olisi hyvä saada käsittelemään identiteettejään katseen kohteena ja keskellä visuaalista järjestyksiä. (Seppänen 2001, 224–225.) Myös Niinistö ja Sintonen (2007, 24) ovat sitä mieltä, että kun lasten mediaan liittyvää itseilmaisua
tuetaan ylipäätään, pystytään kehittää kriittistä medialukutaitoa. Lukion opetussuunnitelma (2015) on ottanutkin monilukutaidon yhdeksi tärkeäksi aihekokonaisuudekseen.
Lukion opetussuunnitelmassa (2015, 41) on lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteeksi määritelty muun muassa: "syventää kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan
ja kehittää siten ajatteluaan, laajentaa yleissivistystään, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa maailmankuvaansa ja identiteettiään." Tässä kontekstissa ei selviä,
koskeeko identiteetti pelkästään identiteettiä suomenkielisenä vai identiteettiä ylipäätään.
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Mikäli kyseessä on identiteetti yleisesti, olisi mielenkiintoista, mikäli opetukseen olisi
mahdollista liittää identiteetti sosiaalisessa mediassa ja liittää sitä monilukutaidon yhteyteen. Lukion opetussuunnitelmassa korostetaan siis monilukutaidon tärkeyttä, ja varmasti
syystäksin. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisikin se, miten monilukutaidon
opetus näkyy käytännössä lukioissa ja käsitelläänkö sosiaalista mediaa, ja jos käsitellään,
niin miten.

9.2 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

Tässä tutkimuksessa on analysoitu nuorten Instagram-kuvia ja haastatteluja. Eräs puute
tutkimuksessa on se, että on tutkittu kuvia, muttei kuvatekstejä. Nuorilta kysyttiin haastatteluissa yleisesti kuvien hashtageista, mutta ei niistäkään kuvakohtaisesti. Kuvien tekstejä ja hashtageja tuli satunnaisesti esiin haastattelujen aikana, muttei systemaattisesti.
Esimerkiksi Suvanto ym. (2004, 165) ovat sitä mieltä, että kuvateksti vaikuttaa kuvan
tulkintaan. Kuvatekstit olisivat voineet kertoa lisää kuvasta ja siitä, miksi kuva on haluttu
julkaista.
Tällä aineistolla ei pystytty arvioimaan minuuden narratiivisuutta, joka on keskeinen Giddensin (1991) refleksiivisessä minäprojektissa. Tälle on syynä se, että teemahaastattelua
ei alun perin tehty Giddensin refleksiivisen minäprojektin viitekehyksessä, vaan se muodostui vasta aineiston keräämisen jälkeen. Mikäli aineisto olisi alun perin hankittu tällä
viitekehyksellä, olisi minuuden narratiivisuus tullut todennäköisesti paremmin esille ja
tutkimuskysymyksiin olisi voitu vastata vielä paremmin, vaikka tälläkin aineistolla on
mahdollista niihin vastata.
Ihmisiä tutkittaessa on eettisesti tärkeää, että tutkittavilta on asianmukaiseen informointiin perustuva suostumus. Tämän lisäksi tärkeää tutkimuksen eettisyyden kannalta on yksityisyys ja luottamuksellisuus, joiden tulee säilyä tutkimuksen julkaisemisenkin yhteydessä. Tutkittavilla on oikeus tietää olevansa tutkimuksen kohteina, lukuun ottamatta joi-
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takin tapauksia, mikä on tärkeää huomioida, etenkin kuin monia aineistoja kerätään nykyisin Internetistä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 20; Eskola & Suoranta 1998, 57; Turtiainen
& Östman 2013, 56.) Tässä tutkimuksessa aineisto kuitenkin kerättiin erilaisten tutkimuskysymysten varassa kuin mitä lopulta päädyttiin tutkimaan. Tämän vuoksi tutkittaville
annettu informaatio tutkimuksesta poikkeaa siitä, mitä lopulta tutkittiin. Tämän voi nähdä
ongelmallisena eettisyyden kannalta, mutta toisaalta voidaan kysyä, olisiko nuorille ollut
osallistumisen kannalta mitään eroa siinä, tutkitaanko Instagramin käyttöä, sinne julkaistuja kuvia ja identiteetin ilmaisua vai Instagramiin julkaistuja kuvia refleksiivisenä minäprojektina. Tässä tutkimuksessa kaikilta tutkittavilta saatiin lupa heidän antamiensa kuvien käyttöön ja julkaisuun tutkimuksessa ja he itse pääsivät kertomaan haastattelussa
kuvistaan, sen sijaan, että analysoidut kuvat olisi otettu satunnaisten ihmisten julkisilta
Instagram-tileiltä heiltä lupaa kysymättä. Tällainenkin on mahdollista, sillä kaiken verkkosisällön ajatellaan usein olevan julkista ja kaikille avointa, vaikka tosiasiassa julkisuuden asteet eivät ole yksinkertaisia. Tämä kuitenkin johtaa ongelmiin tutkimusetiikassa ja
aineiston edustettavuudessa. (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 22.)
Huomionarvoista on, että yksityinen/julkinen eronteko tulee yhä uudelleen esiin Internetin tutkimusetiikkaan liittyvissä väittelyissä (Rosenberg 2010, 23). Haastateltujen nuorten
anonymiteettia onkin pyritty suojelemaan eri tavoin tässä tutkimuksessa. Kaikkia heidän
tutkimustaan varten antamia kuvia ei ole julkaistu, mikäli niistä voi päätellä haastateltavan kotipaikkakunnan tai mikäli nuoren kasvot ovat siitä tarkasti tunnistettavissa. Tämän
lisäksi heidän nimiään eikä muita tunnistettavia tietoja ei kerrota tutkimuksessa. Vaikka
sain kaikilta nuorilta luvan heidän antamien kuviensa julkaisuun tutkimuksessa, en julkaissut tunnistettavimpia siitä syystä, että on mahdollista, että tunnistettavat kuvat voisivat myöhemmin harmittaa heitä. Tämän lisäksi koen tärkeämpänä nuorten anonymiteetin
suojaamisen kuin sen, että kaikki kuvat olisivat nähtävillä tutkimuksessa. Kyseessä on
siis arvovalinta.
On tutkijan päätös, miten aineisto koodataan ja miten analyysin tuloksia tulkitaan. Tämän
voi nähdä eettiseksi kysymykseksi, jolloin tutkijan tulee tunnistaa oma toimijuutensa.
(Paasonen 2013, 42.) Aineisto on litteroitu sanasta sanaan, sillä pyrkimyksenä on ollut
olla mahdollisimman tarkka ja kunnioittaa alkuperäistä puhujaa. Haastattelun sitaatteja,
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jotka päätyivät tutkimukseen, on kuitenkin muokattu. Murresanoja on vähennetty, jotta
nuorten kotipaikkakuntaa olisi vaikeampia arvioida. Mikäli haastattelusitaatti on ollut
pitkä, on siitä voitu lyhentää osa pois, mutta se on merkitty sitaattiin aina kahdella viivalla
(--). Koen vastuuta siitä, että nuorten sanomia ei vääristellä ja että heidän puhettaan esitellään relevantissa kontekstissa ja tieteellistä vastuuta siitä, että analyysi perustuu tieteelliseen viitekehykseen ja aiempaan tutkimukseen.
Haastattelut rakentuivat lähtökohtaisesti nuorten omien kuvien varaan. Testihaastattelussa tämä järjestely sopi hyvin ja testihaastateltavalla riitti puhetta kuvistaan, mutta valitettavasti näin ei ollut asianlaita haastattelemieni nuorten kohdalla. Nuoret kertoivat kuvistaan ja he vastasivat lisäkysymyksiin, mutta loppujen lopuksi he kertoivat kuvistaan
melko vähän. Osasyynä voi olla se, että kaikki haastateltavat olivat jännittyneitä, mutta
uskon, että olisi kannattanut hankkia useampi testihaastateltava ennen varsinaista tutkimusta. Näin olisi voitu varautua siihen, että kuvista ei synnykään niin paljon keskustelua
ja mahdollisesti keksiä sellaisia kysymyksiä, joilla niistä olisi muodostunut enemmän
keskustelua. Useampi testihaastattelu olisi voinut kehittää haastattelutaitoja, jolloin useampien lisäkysymysten esittäminen olisi tapahtunut luontevammin.
Nuoruuteen liittyvät identiteettikokeilut kuuluvat nuoruuteen, mutta lähinnä vain eliitin
maailmassa (Aro 1996, 39). Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuuksia pohtia oman identiteettinsä muodostamista tai sitä, millainen elämäntyyli sopisi juuri itselle. Sosiaalinen
media ei ole sekään kaikkien käytössä, sillä vaikka Internet on jatkanut voittokulkuaan ja
yhä useammilla ihmisillä on pääsy Internetiin Tämän pro gradu-työn yleistettävyys on
siis varsin rajallinen, eikä sitä voi yleistää koskemaan edes kaikkia suomalaisia lukiolaisnuoria. Koen kuitenkin, että tämä pro gradu -työ on onnistunut avaamaan sitä, miten lukiolaisnuorten refleksiivinen minäprojekti näyttäytyy Instagramin kuvissa ja aihetta olisi
mahdollista tutkia mielekkäästi suuremmallakin aineistolla.

98

LÄHTEET
Ahadzadeh, Ashraf, Sharif, Saeed & Ong, Fon Sim 2017. Self-schema and self-discrepancy mediate the influence of Instagram usage on body image satisfaction among youth.
Computers in human behavior. Volume 68(3), sivut: 8–16.
Alasuutari, Pertti 1994. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.
Andreassen, Cecilien, Pallesen, Ståle & Griffiths, Mark 2017. The relationship between
addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national
survey. Addictive Behaviors volume 64(1). Sivut: 287–293.
Appel, Helmut, Gerlach, Alexander, Crusius, Jan 2016. The interplay between Facebook
use, social comparison, envy and depression. Current Opinion in Psychology. Volume
9(3). Sivut: 44–49.
Aro, Laura 1996. Minä kylässä: identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena.
Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto.
Balsamo, Anne 1995. Forms of Technological Embodiment: Reading the Body in Contemporary Culture. Teoksessa: Featherstone, Mike & Burrows, Roger (toim.) 1995. Cyberspace/cyberbodies/cyberpunk. Cultures of technological embodiment. Lontoo: Sage
Publications Ltd.
Bauman, Zygmunt 2007. Consuming life. Cambridge: Polity Press.
Bauman, Zygmunt 2006. Identity: Conversations with Benedetto Vecchi. Cambridge:
Polity Press.
Bauman, Zygmunt 2009. Identity in the Globalizing World. Teoksessa: Elliot, Anthony
& du Gay, Paul (toim.) Identity in question. Lontoo: Sage Publications Ltd. Sivut: 1–12.

99

Bauman, Zygmunt 2000. Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.
Bauman, Zygmunt 2008. The art of life. Cambridge: Polity Press.
Blachnio, Agata, Przepiorka, Aneta & Rudnicka, Patrycja 2016. Narcissism and self-esteem as predictors of dimensions of Facebook use. Personality and Individual Differences. Volume 90(3). Sivut: 296–301.
Bordo, Susan 1993. Unbearable weight: Feminism, Western culture and the body. Berkeley: University of California Press.
boyd, Danah 2008. Taken out of context: American teen sociality in networked publics.
Berkeley: University of California. (Ph.D./väitöskirja)
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=761026119090111091086076065107090007060032006019028017122097
0770051210100241270280930260120490280000970380721080880311041250020050
5509201307212109600212709711307200104600801000709000206908312402012711
6065024017119001029085064086092003095082103126112031&EXT=pdf
Tarkistettu 22.11.2017
Connolly, Irene 2016. Self and identity in cyberspace. Teoksessa Connolly, Irene, Palmer,
Marion, Barton, Hannah & Kirwan, Gráinne (toim.) 2016. An Introduction to cyberpsychology. Sivut: 45–57.
Diefenbach, Sarah; Christoforakos, Lara 2017. The Selfie Paradox: Nobody Seems to
Like Them Yet Everyone Has Reasons to Take Them. An Exploration of Psychological
Functions of Selfies in Self-Presentation. Frontiers in Psychology. Volume 8(1). Sivut:
123–127.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00007/full
Tarkistettu 8.11.2017
Elliot, Anthony 2014. Concepts of the self. Cambridge: Polity Press.

100

Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
Fardouly, Jasmine & Vartanian, Lenny 2016. Social Media and Body Image Concerns:
Current Research and Future Directions. Current Opinion in Psychology. Volume 9(3).
Sivut: 1–5.
Featherstone, Mike 1982. The Body in Consumer Culture. Teoksessa: Featherstone,
Mike, Hepworth, Mike & Turner, Bryan (toim.) 1991. The body. Social process and cultural theory. Lontoo: Sage Publications Ltd.
Freitas, Donna 2017. The Happiness effect. How social media is driving generation to
appear perfect at any cost. New York: Oxford University Press.
Giddens, Anthony 1995. Elämää jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa. Teoksessa: Beck,
Ulrich, Giddens, Anthony & Lash, Scott 1995. Nykyajan jäljillä: refleksiivinen modernisaatio. Tampere: Vastapaino. Sivut: 83–152.
Giddens, Anthony 1991. Modernity and self-identity. Self and society in the late modern
age. Cambridge: Polity Press.
Goffman, Erving 1971. Arkielämän roolit. Oikeille jäljille rooliviidakossa. Porvoo:
WSOY.
Hall, Stuart 1997. The work of representation. Teoksessa: Hall, Stuart (toim.) 1997. Representation: Cultural representations and signifying practices. Lontoo: Sage Publications
Ltd. Sivut: 13–74.
Hendrickse, Joshua, Arpan, Laura, Clayton, Russell & Ridgway, Jessica 2017. Instagram
and college women's body image: Investigating the roles of appearance-related comparisons and intrasexual competition. Computers in Human Behavior. Volume 74(9). Sivut:
92–100.

101

Herkman, Juha 2007. Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino.
Hirsch, Marianne 2003. Collected memories: Lorie Novak's Virtual Family Album. Teoksessa Smith Sidonie & Watson, Julia (toim.). Interfaces: women, autobiography, image,
performance. The University of Michigan Press. Sivut: 240–260.
Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2001. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria
ja käytäntö. Helsinki: Helsinki University Press.
https://www.instagram.com/about/us/
Tarkistettu 26.1.2017
International Telecommunication Union (ITU) Lehdistötiedote 31.7.2017.
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR37.aspx
Tarkistettu 22.1.2018
International Telecommunication Union (ITU). Country ICT data statistics.
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2017/Individuals_Internet_2000-2016.xls
Tarkistettu 29.11.2017
Itäpuisto, Maritta 2006. Läheisriippuvaisen puuttuva identiteetti? Teoksessa: Rautio,
Pertti & Saastamoinen, Mikko (toim.) 2006. Minuus ja identiteetti. Tampere: Tampereen
Yliopistopaino Oy. Sivut: 123–137.
Jeong, Se-Hoon, Cho, Hyunyi & Hwang, Yoori 2012. Media Literacy Interventions: A
Meta-Analytic Review. Journal of Communication. Jun 1; 62(3). Sivut: 454–472.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3377317/
Tarkistettu: 13.11.2017
Kangaspunta, Seppo, Aro, Jari & Saastamoinen Mikko 2011. Epilogi: Yhteisyyden jatkumo. Teoksessa: Kangaspunta, Seppo (toim.) 2011. Yksilöllinen yhteisöllisyys.

102

Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. Sivut: 245–266.
Kangaspunta, Seppo 2011. Traditionaalista yhteisöstä verkkoyhteisyyteen. Teoksessa:
Kangaspunta, Seppo (toim.) 2011. Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden
muutoksen ymmärtämiseen. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print.
Sivut: 15–34.
Kellner, Douglas 1995. Media Culture. Cultural studies, identity and politics between the
modern and the postmodern. Lontoo: Routledge.
Koskinen, Ilpo, Kurvinen, Esko, Lehtonen, Turo-Kimmo 2001. Mobiili kuva. Helsinki:
Edita/IT Press.
Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo 2006. Reading images: The Grammar of visual
design. Lontoo: Routledge.
Krippendorff, Klaus 2013. Content analysis: An Introduction to its methodology. Lontoo:
Sage Publications.
Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara 2009. Medialukutaidot. Osallisuus. Kasvatus. Helsinki: Helsinki University Press/Palmenia.
Kyrölä, Katariina 2006. Ruumiillisuus. Teoksessa: Ridell, Seija, Väliaho, Pasi & Sihvonen, Tanja (toim.) 2006. Mediaa käsittämässä. Tampere: Vastapaino. Sivut: 153–180.
Laaksonen, Salla-Maaria, Matikainen, Janne, Tikka, Minttu 2013. Tutkimusotteita verkosta. Teoksessa: Laaksonen, Salla-Maaria, Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.).
Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino. Sivut: 9–33.

103

Laukkanen, Marjo 2006. Nähdä ja näkyä netissä. Valokuvagalleriat yhteisöllisyyden
paikkoina. Teoksessa: Mäkiranta, Mari & Brusila, Riitta (toim.). Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapland University Press/Lapin
yliopistokustannus. Sivut: 13–32.
Lee, Hye-Ryeon, Lee, Hye Eun, Choi, Jounghwa, Kim, Jang Hyun & Han, Hae Lin 2014.
Social Media Use, Body Image and Psychological Well-Being: A Cross-Cultural Comparison of Korea and the United States. Journal of Health Communication. Volume 19(7).
Sivut: 1343–1358.
Lee, Sang Yup 2014. How do people compare themselves with others on social network
sites?: The case of Facebook. Computers in Human Behavior. Volume 32(3). Sivut: 253–
260.
van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey 2006. Handbook of visual analysis. Lontoo: Sage
Publications.
Lin, Tzu-Bin, Li, Jen-Yi, Deng, Feng & Lee, Ling 2013. Understanding New Media Literacy: An Explorative Theoretical Framework. Educational Technology and Society.
Volume 16(4). Sivut: 160–170.
Opetushallitus 2015. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Määräykset ja ohjeet
2015: 48. Opetushallitus. Helsinki: Next Print Oy.
http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
Tarkistettu 8.12.2017
McCain, Jessica, Borg, Zachary, Rothenberg, Ariel, Churillo, Kristina, Weiler, Paul,
Campbell, William 2016. Personality and selfies: Narcissism and the Dark Triad. Computers in Human Behavior. Volume 64(10). Sivut: 126–133.

104

Mendelson, Andrew L. & Papacharissi, Zizi 2011. Look at Us: Collective Narcissism in
College Student Facebook Photo Galleries. Teoksessa: Papacharissi, Zizi (toim.): A Networked Self. Identity, Community, and Culture on Social Network Sites. New York:
Routledge. Sivut: 251–273.
Mouzelis, Nicos 1999. Exploring post-traditional orders: Individual reflexivity, 'pure relations' and duality of structure. Teoksessa: O'Brien, Martin, Penna, Sue & Hay, Colin
(toim.). Lontoo: Longman. Sivut: 83–97.
Mythen, Gabe 2004. Ulrich Beck: A critical introduction to the risk society. Lontoo: Pluto
Press.
Mäkiranta, Mari 2008. Kerrotut kuvat. Omaelämänkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön
ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Nesi, Jacqueline & Prinstein, Mitchell 2015. Using Social Media for Social Comparison
and Feedback-Seeking: Gender and Popularity Moderate Associations with Depressive
symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology. November 2015, Volume 43(8).
Sivut: 1427–1438.
Neuendorf, Kimberly 2002. The content analysis guidebook. Lontoo: Sage Publications.
Niinistö, Hanna & Sintonen, Sara 2007. Mä keksin! Tehdään yhdessä mediakulttuuria.
Teoksessa: Pentikäinen, Leena, Ruhala, Anu & Niinistö, Hanna (toim.) Mediametkaa!
Osa 2- Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan. Helsinki: Mediakasvatuskeskus
Metka ry. Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke 2006-2007. Sivut: 23–30.
Noppari, Elina & Hautakangas, Mikko 2012. Kovaa työtä olla minä. Muotibloggaajat
mediamarkkinoilla. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy.

105

Noppari, Elina & Uusitalo, Niina 2011. Kavereita verkossa ja sen ulkopuolella. Näkökulmia nuorten verkkoyhteisöllisyyteen. Teoksessa: Kangaspunta, Seppo (toim.) 2011. Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. Sivut: 140–166.
O'Brien, Martin 1999. Theorising modernity: Reflexivity, identity and environment in
Giddens' social theory. Teoksessa: O'Brien, Martin, Penna, Sue & Hay, Colin (toim.).
Lontoo: Longman. Sivut: 17–38.
Paasonen, Susanna 2013. Ihmisiä, kuvia, tekstejä ja teknologioita. Teoksessa: Laaksonen,
Salla-Maaria, Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.). Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino. Sivut: 34–48.
Potter, W. James 2013. Media literacy. Yhdysvallat: SAGE Publications, Inc.
Pyykkönen, Piia 2010. Nuorten identiteetti-ilmaisu IRC-galleriassa. Ilmaisukeinoina nimimerkit, profiilikuvat ja kuvatekstit. Jyväskylän yliopisto. Pro gradu -työ.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/25000/URN:NBN:fi:jyu201009142571.pdf?sequence=1
Tarkistettu 23.11.2017
Ridell, Seija 2011. Elämää Facebookin ihmemaassa. Tampere: Tampereen yliopistopaino
Oy.
Rose, Gillian 2001. Visual Methodologies. An introduction to the interpretation of visual
materials. Lontoo: Sage Publications.
Rosen, Elana Yonah, Quesada, Arli Paulin & Summers, Sue Lockwood 1998. Changing
the world through media education. Colorado: Fulcrum Resources.
Rosenberg, Åsa 2010. Virtual World Research Ethics and the Private/Public Distinction.
International journal of Internet research ethics. Volume 3(1). Sivut: 23–37.

106

http://ijire.net/issue_3.1/3_rosenberg.pdf
Tarkistettu: 29.11.2017
Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa 2005. Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
Saastamoinen, Mikko 2011. Intensiivistyvä yksilöllistyminen ja sosiaalisuuden muuttuvat muodot. Teoksessa: Kangaspunta, Seppo (toim.) 2011. Yksilöllinen yhteisöllisyys.
Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print. Sivut: 61–91.
Saastamoinen, Mikko 2006. Minuus ja identiteetti tutkimuksen haasteina. Teoksessa:
Rautio, Pertti & Saastamoinen, Mikko (toim.) 2006. Minuus ja identiteetti. Tampere:
Tampereen Yliopistopaino Oy. Sivut: 170–181.
Saastamoinen, Mikko 2006. Yksilö, riskititietoisuus ja psykokulttuuri. Teoksessa: Rautio,
Pertti & Saastamoinen, Mikko (toim.) 2006. Minuus ja identiteetti. Tampere: Tampereen
Yliopistopaino Oy. Sivut: 138–169.
Salokoski, Tarja & Mustonen, Anu 2007. Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin, sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin. Mediakasvatusseuran julkaisuja 2/2007. Helsinki: Mediakasvatusseura ry.
http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-2-1.pdf
Tarkistettu 14.11.2017
Seppänen, Janne 2001. Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Tampere: Vastapaino.
Seppänen, Janne 2005. Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle. Tampere: Vastapaino.

107

Sheldon, Pavica & Bryant, Katherine 2016. Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior. Volume 58(5).
Sivut: 89–97.
Siibak, Andra 2009. Constructing the Self through the Photo selection - Visual Impression
Management on Social Networking Websites. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial
Research on Cyberspace. Volume 3(1).
https://cyberpsychology.eu/article/view/4218/3260
Tarkistettu 8.11.2017
Sinnemäki, Aino 1999. "Tämä-on-ollut". Teoksessa: Kukkonen, Juha & Vuorenmaa,
Tuomo-Juhani: Varjosta. Tutkielmia suomalaisen valokuvan historiasta. Helsinki: Suomen valokuvataiteen museo. Sivut: 124–137.
Slater, Amy, Varsani, Neesha & Diedrichs Philippa 2017. #fitspo or #loveyourself? The
impact of fitspiration and self-compassion Instagram images on women's body image,
self-compassion and mood. Body Image. Volume 22(3). Sivut: 87–96.
Sorokowski, P, Sorokowska A., Oleskiewicz, A., Frackowiak, T., Huk, A. & Pisanski, K
2015. Selfie posting behaviors are associated with narcissism among men. Personality &
Individual Differences. Volume 85(14). Sivut: 123–127.
Sulkunen, Pekka 2009. The saturated society. Governing risk and lifestyles in consumer
culture. Lontoo: Sage Publications Ltd.
Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internetin
käyttö mobiililaitteilla. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_kat_002_fi.html
Tarkistettu 30.11.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2016. Helsinki: Tilastokeskus.

108

http://www.stat.fi/til/sutivi/2016/sutivi_2016_2016-12-09_tie_001_fi.html
Tarkistettu 30.10.2017
Suvanto, Titta, Töyssy, Seppo, Vartiainen, Liisa & Viitanen, Pirjo 2004. Kuvan tekijä.
Taide ja visuaalinen maailma 1. Porvoo: WSOY.
Tiinberg, Katrin & Whelan, Andrew 2017. Sick bunnies and pocket dumps: "Not-selfies"
and the genre of self-representation. Popular Communication. Volume 15(2). Sivut: 141–
153.
Tuomi, Joona & Sarajärvi, Anneli 2011. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Turtiainen, Riikka & Östman, Sari 2013. Verkkotutkimuksen eettiset haasteet: Armi ja
anoreksia. Teoksessa: Laaksonen, Salla-Maaria, Matikainen, Janne & Tikka, Minttu
(toim.). Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere:
Vastapaino. Sivut: 49–67.
Töyssy, Saara 2012. Harkittu minuus. Sosiaalinen media identiteetin rakentamisen ympäristönä. Tampereen yliopisto. Pro gradu-työ.
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/83239/gradu05656.pdf?sequence=1
Tarkistettu 28.11.2017
Ulkuniemi, Seija 2005. Valotetut elämät. Perhevalokuvan lajityyppiä pohtivat tilateokset
dialogissa katsojien kanssa. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.
Uski, Suvi 2015. Profile work for authenticity. Self-presentation in social network services. Publications of the Department of Social Research 2015:18 Social Psychology.
Helsinki: Unigrafia. Väitöskirja.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/157971/profilew.pdf?sequence=1
Tarkistettu: 27.11.2017

109

Verduyn, Philippe, Ybarra, Oscar, Résibois, Maxime, Jonides, John & Kross, Ethan 2017.
Do Social Network Sites Enhance or Undermine Subjective Well-Being? A Critical Review. Social Issues and Policy Review. Volume 1(1). Sivut: 274–302.
Välimaa, Raili 2001. Nuoret ja ulkonäön merkitys. Teoksessa: Puuronen, Anne & Välimaa, Raili (toim.). Nuori ruumis. Helsinki: Gaudeamus.
Weissenfelt, Jukka & Huovinen, Juha 2015. SoMe ja nuoret 2015.
http://www.ebrand.fi/somejanuoret2015/
Tarkistettu 17.11.2016
Weissenfelt, Jukka 2016. SoMe ja nuoret: kyselytutkimus nuorten sosiaalisen median
käytöstä.
http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016
Tarkistettu: 30.1.2018
https://fi.wikipedia.org/wiki/Instagram
Tarkistettu 26.1.2017
https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram
Tarkistettu: 26.1.2017
Wilska, Terhi-Anna 2001. Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa. Teoksessa: Puuronen, Anne & Välimaa, Raili 2001. Nuori ruumis. Nuorisotutkimusverkon julkaisu.
Tampere: Gaudeamus. Sivut: 60–70.

LIITTEET

Hei!
Opiskelen Lapin yliopistossa yleistä kasvatustiedettä ja olen nyt tekemässä pro gradutyötäni. Aion tässä pro gradussani tutkia lukiolaisten Instagramiin laittamia kuvia ja haluaisin haastatella kuutta opiskelijaa aiheesta. Haastateltava valitsee kolme kuvaa, joista
hän haluaa kertoa. Kuvat tulisi olla sellaisia, joita yleensä laitat Instagramiin tai jotka ovat
muuten sinulle itselle merkityksellisiä. Haastattelun aikana keskustelemme näistä kuvista
ja haastattelu kestää noin 30-40 minuuttia. Ehtona tutkimukselle on se, että sinulla on
ollut Instagram-tili ainakin kuukauden verran ja että siellä on vähintään kolme kuvaa.
Sinun tulee olla 16-vuotias tai vanhempi osallistuaksesi tutkimukseen.
Haastattelut ja esittelemäsi kuvat tulevat pro gradu-työhöni. Anonymiteettiä pyrin suojaamaan tutkimuksessani siten, että haastateltavat ovat tutkimuksessa nimettöminä eikä
mitään erityisiä tunnistustietoja kerrota. Esitellyt kuvat tulevat sellaisena tutkimukseen.
Jokainen tutkimukseen osallistuva saa ilmaisen elokuvalipun Rovaniemen Biorexiin.
Mikäli sinulla tulee jotain kysyttävää tutkimuksen jälkeen, voit ottaa minuun yhteyttä
joko puhelimitse tai sähköpostilla:
Minna Ankerman
minna.ankerman@gmail.com
p. 0400121110

