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”hmm.. Mun mielestä tää on hyvä kysely ja selvittää varmaan aika paljon nuorten 

ajatusmaailmaa. Mulla on galleriassa kuvia vain sen takia koska mä halusin laittaa ja 

musta se on kivaa. nykyään kaikenlaisilla ihmisillä on kuvia galleriassa, enää ei ehkä 

hävetä niin paljon laittaa itsestään kuvia julkisille sivuille. Niille jotka ovat yksinäisiä, 

löytyy galleriasta usein mukavaa seuraa ja jopa ammattimaista tukea. Kaiken kaikkiaan 

nuoret ovat rohkeampia. Galleria on arkipäivää ja nuoret puhuu siitä melkein päivittäin, 

galleria toimii myös eräänlaisena tapaamis-paikkana. Galleriassa voi ilmaista itseään 

päiväkirjan ja yhteisöjen muodossa. "Käytän" galleriaa aina kun olen koneella. 

Kommenttien saaminen on kivaa, ei sillä että kukaan olisi itserakas, mutta onhan se kiva 

kun saa positiivista kommenttia. ” 

 

 

Kommentoi eräs kyselyyn vastannut nuori 
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1. JOHDANTO 

Tämä tutkimus lähti liikkeelle kiinnostuksesta nuoriin median käyttäjinä. Elämme median 

kyllästämässä maailmassa ja tämän päivän lapsille ja nuorille media on ollut aina 

käytettävissä. Mediasta on tullut merkittävä sosiaalistaja lasten ja nuorten elämässä. 

Uusimpien tutkimusten mukaan nuorten eniten suosima media on maailmanlaajuisesti 

Internet (ks. esim. Teenagers--, 2006). Internetin kautta tietokoneen ruudulle avautuu 

virtuaalinen maailma, jossa ei tunneta maiden välisiä rajoja. Erilaiset verkon tarjoamat 

palvelut, kuten pelit tai keskustelufoorumit, ovat sulautuneet osaksi nuorten arkea ja 

erityisesti yhteydenpitoa. Tätä tutkimusta motivoi kiinnostus näitä uudenlaisia 

verkkoyhteisöjä kohtaan, joita ei ole Suomessa juurikaan tutkittu.  

 

Suomalaisten nuorten keskuudessa Internetin kuvagalleriat ovat tulleet erityisen suosituiksi 

ja nuoret käyttävät niitä ahkerasti päivittäin. Tässä tutkimuksessa on kiinnostuttu Suomen 

suosituimman kuvagalleriapalvelun, IRC-Gallerian 13–15-vuotiaiden käyttäjien 

kehonkuvatyytyväisyydestä sekä identiteetti-ilmaisusta kyseisessä palvelussa. Identiteetti-

ilmaisuksi tässä tutkimuksessa ymmärretään kuvien ja nimimerkkien kautta tapahtuva 

oman identiteetin konstruointi Internetissä. Kehonkuvatyytyväisyyttä lähestytään 

painoindeksin, Thompsonin ym. (1999) vartaloasteikon sekä Palmqvistin ja Santavirran 

(2006) luomien kehonkuvaryhmien kautta.  

 

Tutkimus rakentuu seuraavasti. Teoriaosan alussa kuvaillaan, mitä kuvagalleriat oikein 

ovat ja mikä niissä nuoria viehättää sekä määritellään muita nykyiseen media-aikakauteen 

liittyviä käsitteitä. Tämän jälkeen käsitellään nuoruusikää ja sille ominaisia piirteitä ja 

pohditaan media-aikakauden luomia haasteita sekä mahdollisuuksia nuoruuden 

identiteettityölle ja kehitystehtäville. Sen jälkeen perehdytään minuuden ja identiteetin 

käsitteisiin sekä virtuaali-identiteettiin ja muihin identiteetin käsitteeseen liittyviin 

puhetapoihin. Lopuksi perehdytään kehonkuvan ja kehollisuuden määritelmiin ja 

sosiokulttuurisen teorian näkemykseen kehonkuvan muodostumisesta. Teoriaosassa 

tuodaan esille myös tutkimuksen kannalta olennaisia aikaisempia tutkimuksia ja niiden 

tuloksia. Tutkimuksen empiirisen osuuden alussa esitellään tutkimusongelmat ja 

tutkimuksen toteutuksen menetelmät, jonka jälkeen kuvataan tutkimuksen tuloksia. 
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Työ on ajankohtainen, sillä nuorten psyykkiset ongelmat ja myös kehotyytymättömyys 

näyttää olevan kasvamassa. Kauneus ja ulkonäkö ovat nousseet kulttuurissamme 

ennennäkemättömään rooliin. Nuorten vanhempien ja koulumaailman tulisi kyetä 

tarjoamaan enemmän tukea ja ohjausta kasvaneiden ulkonäköpaineiden maailmassa. 

Kuvagallerioista on tullut kiinteä osa nuorisokulttuuria ja nuorten arkea niin yhteydenpidon 

kuin palautteen saamisen ja antamisen välineenä. Yhteydenpidon lisäksi kuvagallerioissa 

korostuu oma ulkonäkö, jota tuodaan esille valokuvien avulla. Vielä jonkin aikaa sitten 

Internetiä pidettiin tilana, jossa sai liikkua ilman omaa kehoa ja vapaana 

ulkonäköpaineista, mutta nykyään myös Internetissä oma fyysinen olemus on 

merkittävässä roolissa. Tämän vuoksi on perusteltua lähteä tutkimaan sitä, minkälaisia 

mahdollisuuksia IRC-Galleria tarjoaa kehollisuuden ja identiteetin konstruoimiseen ja mitä 

nuoret kertovat itsestään nimimerkeillään ja kuvillaan internetissä. Kyseessä on 

kasvatuspsykologinen tutkimus, jonka yhtenä tavoitteena on herättää keskustelua siitä, 

kuinka nuoria voitaisiin ohjata ja tukea käyttämään mediaa ja Internetiä kriittisesti sekä 

pohtia nuorten kehollisuudelle ominaisia piirteitä nykyaikana. 
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Tässä raportin luvussa käydään läpi tutkimuksen tavoitteet sekä esitellään tarkemmin 

tutkimuskohdetta. Tutkimuskohteena on Suomen suurin Internetin yhteisöpalvelu, IRC-

Galleria ja sitä käyttävien 13–15-vuotiaiden nuorten kehonkuvatyytyväisyys sekä heidän 

identiteetti-ilmaisunsa kuvagalleriassa. Luvussa tarkastellaan myös tämän tutkimuksen 

lähestymistapaa ja media-aikakauteen liittyviä termejä ja käsitteitä, jotka helpottavat 

tutkimuksen lukemista.  

2.1. Tutkimuskohteena Internetin kuvagalleriaa käyttävien 13–15-vuotiaiden nuorten 

kehonkuva ja identiteetti-ilmaisu 

Internet mahdollistaa erilaisten verkkoyhteisöjen muodostumisen. Maailmanlaajuisesti 

erilaiset yhteisölliset galleriasivustot ovat erittäin suosittuja sekä nuorten että aikuisten 

keskuudessa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton TUNNE (Turvallinen nuorten netti) -

hanke toteutti keväällä 2006 kuvagalleriakyselyn (N = 11 264). Kysely kartoitti 

suomalaisten nuorten suosimien kuvagallerioiden iloja ja ongelmia sekä selvitti nuorten 

kokemuksia kuvagallerioiden käytöstä. Kysely tehtiin Suomen suosituimpien 

kuvagallerioiden (IRC-Galleria, ii2 ja Kuvake) alle 18-vuotiaille käyttäjille. Kyselyyn 

vastanneista 39 prosenttia oli 12–15-vuotiaita ja 58 prosenttia 15–17-vuotiaita. Vastaajista 

kaksi kolmasosaa oli tyttöjä, mikä kuvastaa varsin realistisesti myös kuvagallerioiden 

sukupuolijakaumaa. Kysely osoitti selkeästi kuvagallerioiden suosion nuorten 

keskuudessa. 

 

Internetpohjaiset kuvagalleriat ovat suosittuja muuallakin maailmassa ja vastaavia 

palveluita ovat esimerkiksi My Space Yhdysvalloissa ja LunarStorm Ruotsissa. 

Kuvagallerioihin rekisteröidytään ja luodaan oma käyttäjäprofiili, jonka avulla käyttäjä 

esittelee itsensä muille. Esittely itsestä tapahtuu kuvien, nimimerkin ja muiden valinnaisten 

perustietojen avulla (esim. asuinalue, ikä, mielipiteet, harrastukset). Useasti näiden asioiden 

avulla kerrotaan omista kiinnostuksen kohteista, mielipiteistä, arvoista ja asenteista sekä 

harrastuksista. Joissakin palveluissa on mahdollista kirjoittaa myös nettipäiväkirjaa eli 

blogia tai chattailla. Pääasiallisesti kuvagallerioissa kommunikoidaan kommentoimalla 

muiden käyttäjien kuvia. Nämä kommentit ovat usein kaikille rekisteröityneille käyttäjille 
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julkisia. Useissa palveluissa on mahdollista kirjoittaa myös yksityisiä viestejä tai määritellä 

kuvakansioita näkyviksi vain tietyille käyttäjille. 

 

Kuvagallerioissa tapahtuva kommentointi on uudenlainen tapa kommunikoida, jos sitä 

vertaa esimerkiksi perinteisiin chat-palveluihin. Kirjoitetut kommentit jäävät näkyville, 

vaikka toinen käyttäjä ei olisikaan samanaikaisesti kirjautuneena. Preecen (2000) mukaan 

tietoverkoissa tapahtuvassa kommunikaatiossa on erilaisia piirteitä kuin kasvokkain 

tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Ihmiset eivät välttämättä tee liian nopeita päätelmiä 

ulkoisten seikkojen perusteella, koska fyysiset siteet puuttuvat verkossa. Verkossa ihmiset 

voivat ottaa toisensa helpommin aidosti huomioon, mikä voidaan nähdä 

verkkovuorovaikutuksen etuna. (Preece, 2000, s. 9–10.) Joidenkin näkemysten mukaan 

virtuaaliset ihmissuhteet jopa mahdollistavat todellisempien, rikkaampien ja intiimimpien 

suhteiden luomisen kuin perinteiset ihmissuhteet. Tätä perustellaan sillä, että 

virtuaalikanssakäymisessä osoitetaan aitoa ja vastavuoroista kiinnostusta toista kohtaan, 

mikä taas ei aina päde perinteiseen kanssakäymiseen. (Ks. esim. Preece, 2000, s. 196–197; 

Holloway, 2003, s. 10.) Kuvagallerioissa käyttäjien kuvat ovat kuitenkin keskeisessä 

asemassa, joten ulkoisia seikkoja on mahdotonta olla huomioimatta. Kuvat toimivat useasti 

tutustumisen välineenä, sillä niitä on helppo kommentoida. 

 

Kanssakäyminen kavereiden kanssa on kuvagalleria-kyselyyn vastanneista nuorista paras 

asia kuvagallerioissa (Peura ym., 2006, s. 5). Internet tukeekin jo olemassa olevia siteitä 

ystäviin ja perheisiin mahdollistamalla helpompia ja erilaisia tapoja kommunikoida 

välimatkasta ja sijainnista huolimatta. Vahvojen siteiden luominen verkossa tavattuihin 

kavereihin on kuitenkin harvinaisempaa ja syvällisten siteiden muotoutuminen kestää 

yleensä kauemmin. Ystävyyssuhteiden kesto on riippuvainen yhteisestä historiasta, joten 

tuoreessa ystävyyssuhteessa ei välttämättä esiinny suurta halukkuutta säilyttää suhdetta 

välimatkan päästä (Aho & Laine, 2002, s. 166). Kuvagalleria-kyselyyn vastanneista 

nuorista puolet on saanut kuvagallerioista ystäviä, joita joka neljäs on tavannut myös 

kasvotusten (Peura ym., 2006, s. 5). Kuvagalleriat ovat näin ollen melko yleinen tapa 

tutustua uusiin ihmisiin ja solmia ystävyys- ja seurustelusuhteita.  

 

Suomalaisten nuorten suosimat kuvagalleriat (IRC-Galleria, ii2 ja Kuvake) eroavat jossain 

määrin toisistaan muun muassa siinä, minkälaisia palveluja sivusto tarjoaa. 

Rekisteröitymisen ikäraja Kuvakkeeseen on 15 vuotta ja kahteen muuhun kuvagalleriaan 
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12 vuotta. Ikärajoja on kuitenkin käytännössä mahdotonta valvoa, joten tätä nuoremmatkin 

käyttäjät voivat rekisteröityä palveluun. Pääasialliset käyttäjäryhmät vaihtelevat hieman eri 

sivustoilla, vaikka nuorilla onkin yleensä profiilisivu useammassa kuin yhdessä netin 

kuvagalleriassa tai yhteisössä (ks. Peura ym., 2006, s. 4). IRC-Galleria on Suomen suurin 

yhteisösivusto ja se on ylittänyt 800 000 viikoittaisen kävijän rajan (Dynamoid Oy, 2007). 

Käyttäjä- ja kävijämäärät lisääntyvät kaikissa palveluissa ja esimerkiksi IRC-Galleriassa 

on rekisteröityneitä käyttäjiä yli 430 000 ja yli kuusi miljoonaa kuvaa (IRC-Galleria, 

2007).  

 

Erilaisten kuvagallerioiden kohderyhmät eroavat hieman toisistaan. Useissa eri maissa 

toimiva BeautifulPeople -sivusto on esimerkiksi tarkoitettu kauniille, samoin ajatteleville 

ihmisille. Yhteisöön voi rekisteröityä ainoastaan silloin, kun vastakkaista sukupuolta olevat 

käyttäjät äänestävät päätöksestä ja hyväksyvät tällä tavalla yhteisön jäseneksi tarpeeksi 

hyvännäköisen jäsenen (ks. BeautifulPeople, 2006). Joillakin sivustoilla on mahdollista 

arvioida ihmisiä ulkonäön perusteella, mikä voi tapahtua esimerkiksi numeroasteikon 

avulla (esim. City--, 2006). Kuvakkessa voi Kumpi vai kampi -palvelun avulla valita 

satunnaisista kuvapareista mieluisamman kuvan, jolloin voittoprosentit näkyvät kyseisten 

käyttäjien profiilisivulla (Kuvake, 2006). Edellä mainitut palvelut edellyttävät sitä, että 

käyttäjä itse antaa luvan kuvansa/kuviensa arvostelemiseen. Useissa kuvagallerioissa on 

erilaisia listoja suosituimmista käyttäjistä tai heidän kuvistaan, kuten esimerkiksi eniten 

kommentoidut, parhaimmat arvostelut ja suurimmat kävijämäärät saaneet kuvat.  

Kuvagallerioissa oman itsensä valikoivalla esiintuomisella on olennainen rooli ja useissa 

kuvagallerioissa korostuu käyttäjien ulkoinen olemus ja sen arvioinnin mahdollistaminen 

erilaisten ominaisuuksien kautta. IRC-Gallerian, ii2:n ja Kuvakkeen nettisivuilta löytyy 

tarkempaa tietoa kyseisistä palveluista sekä ohjeita ja neuvoja myös lasten vanhemmille.  

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kuvagalleriakyselyyn vastanneista nuorista viidesosa 

(20 %) pitää palveluiden parhaana puolena toisten kuvien katselua ja lähes saman verran 

(18 %) pitää parhaana asiana palautteen saamista omista kuvista. Vastaajista 60 prosenttia 

kertoo saaneensa myönteisiä kommentteja ulkonäöstään ja 70 prosenttia vastaavasti muista 

asioista. Tytöt saavat tutkimuksen mukaan enemmän myönteisiä kommentteja omasta 

ulkonäöstään kuin pojat. (Peura ym., 2006, s. 5–6.)  

 

http://www.irc-galleria.net/
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Toisten kuvien katselu ja kommenttien saaminen omista kuvista näyttävät korostuvan 

kuvagallerioiden vetovoimatekijöinä. Juuri oma ulkonäkö, kuvat ja kehollisuus ovat 

keskeisessä asemassa kuvagallerioissa. Kehollisuuden korostumiseen kuvagallerioissa 

vaikuttanevat käsitykset nykyajalle ominaisesta ulkonäkökeskeisestä ja julkisuushakuisesta 

kulttuurista. Kuvagalleriat mahdollistavat oman itsen esille tuomisen ja kuvagallerioissa 

voi jopa tulla julkkikseksi menestymällä esimerkiksi erilaisissa ulkonäköäänestyksissä. 

Joissakin kuvagallerioissa oman kuvansa saa myös pientä maksua vastaan kuvagallerian 

etusivulle, jolloin toisten ihmisten huomio kiinnittyy varmemmin itseen.  

 

Nuoruudessa erityisesti oma keho nousee olennaiseksi osaksi oman itsen määrittelyssä ja 

on myös hauras identiteetin osa-alue. Nuoren kehossa tapahtuu muutoksia, jotka muuttavat 

hänen käsitystä itsestään. Yksilön keho saa arvonsa toisten ihmisten ilmaisemista 

reaktioista sosiaalisin ja symbolisin käsittein. (Ks. esim. Wilson, 1979, s. 48–49.) 

Kuvagallerioissa muiden ihmisten reaktiot ovat nähtävissä kommenteissa tai jopa vielä 

selvemmin erilaisissa äänestyksissä, jossa mittelöidään gallerian kauneimman tai 

komeimman tittelistä. Tämä voi selittää sitä, miksi juuri nuoret ovat kiinnostuneita 

kuvagallerioiden käytöstä. Nuoret laittavat kuvagallerioihin kuvia itsestään, koska janoavat 

palautetta muuttuvasta kehostaan ja suhteuttavat käsityksiä itsestään vertaamalla itseään 

toisiin käyttäjiin. Kuvagallerioissa nuoret esittelevät oman kehon lisäksi 

kokonaisvaltaisemmin omaa tyyliä; pukeutumista, meikkaamista ja hiuksia, sillä 

pelkästään fyysiset piirteet eivät määrittele omaa ulkonäköä. Pukeutumalla tiettyihin 

merkkeihin eli brändeihin nuoret voivat ilmaista kuuluvansa tiettyyn heimoon tai ryhmään 

(Mattila, 2006, s. 44–59). Tiettyjen vaatemerkkien käyttämisellä halutaan viestiä jotain 

itsestä ja omasta yksilöllisyydestä, mutta toisaalta kuulua samoin ajattelevien nuorten 

ryhmään. Nuorille merkkivaatteet ja hiustyylit ovat eräänlaisia symboleita, joilla halutaan 

viestiä toisille ihmisille omasta identiteetistä ja ansaita hyväksyntää. Omaa tyyliä ei enää 

tyydytä esittelemään vain kaupunkien kaduilla, vaan oma vartalo kaikkine symboleineen 

on viety Internetin kuvagallerioihin toisten ihmisten arvioitaviksi ja kommentoitaviksi.  

 

Kehollisuus ja ulkonäkö ovat olleet tärkeitä identiteetin alueita erityisesti naisille ja 

tytöille, mutta nykyään myös merkittävässä osassa poikien identiteettityötä. Se miltä 

näyttää, kertoo kuka on, niin poikien kuin tyttöjenkin kohdalla. Tämä tekee 

kuvagallerioista mielenkiintoisen tutkimuskohteen nimenomaan kehollisuuden 

näkökulmasta. 



 
 

 

7 

2.2. Tutkimuksen lähestymistapa 

Kyseessä on kasvatuspsykologinen tutkimus. Kasvatuspsykologia tutkii ihmisen kasvua ja 

psyykkistä kehitystä, oppimista ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä niiden häiriintymistä ja 

erityispiirteitä ihmisen elämänkulun eri vaiheissa. Kasvatuspsykologiaa on pidetty osana 

kasvatustiedettä, osana psykologiaa tai sovellettuna sosiaalipsykologiana, riippuen siitä, 

kuka on katsonut tekevänsä kasvatuspsykologista tutkimusta (Latomaa ym., 2002, s. 421.) 

Tässä tutkimuksessa kasvatuspsykologia ymmärretään tieteenä, joka tutkii yksilön kasvua 

psyykkisesti aikuiseksi, tämän edellytyksiä, mahdollisuuksia, päämääriä ja prosessia, jolla 

kasvu tapahtuu (Vrt. esim. Latomaa ym., 2002, s. 423). Kasvatuspsykologian 

tutkimuskohteeksi mielletään perinteisesti erilaiset oppimisen ilmiöt, mutta 

kasvatuspsykologian tutkimuskohteena voi olla myös ihmisen psyykkinen kehitys ja 

haasteena ennen kaikkea ennaltaehkäisevä työ kehityksen häiriintymisen estämiseksi 

kasvun eri vaiheissa. Käsillä olevan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi 

ennaltaehkäisevässä työssä kehonkuvaltaan häiriintyneiden nuorten parissa työskentelevien 

henkilöiden keskuudessa. 

 

Tässä tutkimuksessa on kiinnostuttu yksilön kasvusta, minuuden ja identiteetin 

kehityksestä kehollisuuden näkökulmasta. Näin ollen tässä tutkimuksessa otetaan lyhyesti 

kantaa siihen, miten ihmisen määrittyminen sekä yksilölliseksi että yhteiskunnalliseksi 

toimijaksi tässä tutkimuksessa ymmärretään. Tähän kysymykseen on eri psykologia-tieteen 

suuntauksissa vastattu eri tavoilla ja niiden välinen ero voidaan kiteyttää lyhyesti siihen, 

halutaanko korostaa yksilön sisäistä vai ulkoista maailmaa eli yksilön mieltä tai tajuntaa 

vai vuorovaikutusta ja yhteiskuntaa. Väittelyä dualistisesta jaosta sisäiseen ja ulkoiseen 

maailmaan on käyty kautta aikojen.  

 

Tässä tutkimuksessa ajatellaan, että ihmisen ”sisäinen” on myös sosiaalisesti kehittynyt. 

Ihmisen minä ei ole täysin valmiina ihmisessä syntyessään, vaan se kehittyy sosiaalisissa 

tilanteissa, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tämän tutkimuksen taustalla 

vaikuttavat George Herbert Meadin ajatukset, jotka korostavat yksilön ja yhteiskunnan 

suhteen näkemistä toisiaan edellyttävänä suhteena: yksilö elää yhteiskunnassa ja 

yhteiskunta koostuu yksilöistä. Meadin mukaan yksilön mieli ja tietoisuus syntyvät 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielen avulla. Ihmisen tietoisuus omasta minästä kehittyy 

muiden ihmisten asenteista häntä kohtaan. (Miller, 1982, s. 54, 56.) 
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Sosiokulttuurinen teoria ja erityisesti median rooli itsen ja oman kehon määrittelyssä toimii 

tämän tutkimuksen laajempana teoreettisena viitekehyksenä. Sosiokulttuurisen teorian 

mukaan lapset ja nuoret ovat sosiaalisia ja aktiivisia toimijoita, joiden kasvu ja kehitys 

tapahtuvat sosiaalisissa tilanteissa kulttuuriin sidottuna. Sosiaalisella vuorovaikutuksella on 

merkittävä rooli lasten kehityksessä tietoisiksi toimijoiksi. (Vygotsky, 1982.) 

Sosiokulttuurisen teorian mukaan ihmisen kehonkuvaan vaikuttavat kulttuuriset tekijät, 

jotka ovat aina sidottuja aikaan ja paikkaan, sosiokulttuuriseen tilanteeseen. Nuoret saavat 

palautetta omasta kehostaan muun muassa vanhemmilta, roolimalleilta ja kavereilta. Myös 

median kautta välittyvät muoti- ja kauneusihanteet vaikuttavat nuorten käsityksiin omasta 

ulkonäöstä ja kehosta (ks. esim. Thompson ym., 1999; Bissel & Zhou, 2004; Botta, 1999). 

Kauneusihanteet ovat vaihdelleet eri aikakausina ja tällä hetkellä länsimaisessa kulttuurissa 

ihannoidaan hoikkaa vartaloa niin miesten kuin naisten keskuudessa.  

 

Yhteiskunnan ulkonäkökeskeisyys ja sen merkitys nykyaikana motivoivat osaltaan tätä 

tutkimusta. Erityisesti nuorten uskotaan olevan alttiita median välittämille 

kauneusihanteille, koska he ovat siinä kehitysvaiheessa, jossa muilta saadulla palautteella 

on merkittävä rooli oman identiteetin muodostumisessa. Median vaikutuksia nuorten 

käsityksiin omasta ulkonäöstä onkin tutkittu melko paljon (ks. esim. Bissel & Zhou, 2004; 

McCabe & Ricciardelli, 2003; Botta, 1999). On kuitenkin hyvä muistaa, että kulttuuriset 

mallit, media ja muoti eivät toimi vaikuttavina voimina yksin, vaan nuoret tulkitsevat niitä 

itse oman kokemushistoriansa ja toimintansa kautta jokainen yksilöllisesti. Median kuvat 

täyttävät jokaisen nuoren maailman ja muokkaavat heidän käsityksiään asioista, mutta 

olennaisessa osassa on kuitenkin heidän omat tulkintansa näistä median kuvista. 

2.3. Media-aikakauden käsitteitä 

Seuraavaksi kuvataan lyhyesti tässä tutkimuksessa esiintyviä nuoruuteen liittyviä media-

ajan käsitteitä. Luetteloon valitut käsitteet ovat lähinnä melko uusia ja vielä 

vakiintumattomia ja liittyvät läheisesti media-aikakauden nuorten elämään. Tällä tavoin 

lukijan toivotaan pystyvän paremmin orientoitumaan tekstiin. Muut tutkimuksen kannalta 

olennaiset käsitteet määritellään tarkemmin tutkimuksen tekstissä tai niiden merkitys 

selviää asiayhteydessä. Käsiteluettelo ei pyri antamaan kattavaa selitystä jokaisesta 

käsitteestä ja jossain toisessa lähteessä sama käsite voidaan määritellä eri tavalla. Käsite on 

tutkijoiden määrittelemä, ellei toisin mainita. 
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Media-ajan käsitteitä 

 

Blogit/nettipäiväkirjat ovat verkossa olevia päiväkirjoja, jotka ovat usein kaikkien 

luettavissa. 

Brändit ovat merkkituotteita, -symboleita, joiden avulla tuote erotetaan kilpailijoiden 

tuotteista tai palveluista (ks. tarkemmin esim. Lehtimäki & Suoranta, 2006).  

Chatit ovat reaaliaikaisia keskustelufoorumeita, joissa keskustelukumppaneina ovat useasti 

tuntemattomat henkilöt. Tekstipohjaisesti käydyt keskustelut ovat kaikkien 

kirjautuneiden luettavissa, mutta eivät säily sivustoilla pitkään.  

Habbo Hotel on virtuaalinen hotelli, jonka ikäraja on 13 vuotta. Se on yhdistelmä pelistä ja 

chatista. Hotellissa voi muun muassa sisustaa omaa huonetta, pelata pelejä ja jutella 

toisten käyttäjien kanssa. 

ii2 on nuorille suunnattu suomalainen kuvagalleriapalvelu, joka on perustettu vuonna 2002. 

Käyttäjät voivat luoda oman profiilisivun, selata ja kommentoida muiden profiileja 

sekä kuvia ja keskustella muiden käyttäjien kanssa. 

Internet on eripuolille maailmaa ulottuva digitaalinen tietoverkko. Se on jatkuvasti 

muuttuva ja rajoiltaan epämääräinen media. Siitä voidaan näkökulmasta riippuen puhua 

kyberavaruutena, verkkoviestinnällisenä välineenä, teknisinä laitteina ja sovelluksina 

tai käyttökulttuureina. (ks. esim. Paasonen & Järvinen, 2006.) 

IRC, ”Irkki” on suomalaisen Jarkko Oikarisen kehittelemä maailmanlaajuinen Internet 

Relay Chat -keskusteluverkko. Se on vanhin pikaviestinpalvelu, jossa reaaliaikainen 

keskustelu tapahtuu aiheiden mukaisesti ryhmitellyillä kanavilla. Kanavan käyttäjiä 

saattaa yhdistää esimerkiksi maantieteellinen sijainti, harrastus tai musiikkimaku. 

(Vainio, 1997, s. 52–53.) Irkkaus tarkoittaa keskustelua IRC-verkossa ja irkkaaja on 

henkilö, joka käyttää IRCiä (IRC-opas--, 2004). 

IRC-Galleria, ”Galtsu” on suomalainen kuvagalleriapalvelu, joka on perustettu vuonna 

2000. Suomalaiset Internetin käyttäjät sekä irkkaajat voivat lisätä kuvia ja tietoja 

itsestään, sekä kommentoida toisten kuvia. Galleriairkkaus tarkoittaa keskustelemista 

kommenttien välityksellä IRC-Galleriassa. 

Keskustelupalstoilla voi lukea ja itse kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä erilaisista 

aiheista. Keskustelut eivät ole reaaliaikaisia vaan ne tallentuvat sivulle, mikä 

mahdollistaa niiden lukemisen ja seuraamisen myöhemmin. 

Kuvagalleriat tarkoittavat Internetissä olevia palveluita (esim. IRC-Galleria, ii2, Kuvake), 

joihin käyttäjät voivat luoda oman profiilisivun lisäämällä omia kuviaan sekä muita 
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tietoja itsestään ja kommunikoida muiden käyttäjien kanssa. Osassa kuvagallerioissa 

voi kirjoittaa esimerkiksi blogia tai laittaa muiden käyttäjien kuvia 

paremmuusjärjestykseen. 

Kuvagalleriaprofiili on kuvagallerian käyttäjän itselleen luoma kuvagalleriasivu. 

Kuvagalleriaprofiilissa käyttäjä voi tuoda itsestään esille asioita esimerkiksi kuvien, 

nimimerkin ja yhteisöihin kuulumisen kautta. 

Kuvake on suomalainen kuvagalleriapalvelu. Kuvakkeessa voi esimerkiksi ”bongata” 

suosikkikuvia tai käydä keskustelua chatissa.  

Kyberavaruus on tietokoneiden ja niiden yhteyksien muodostama virtuaalinen ulottuvuus. 

Internetin voidaan ajatella muodostavan kyberavaruutta muistuttavan tilan. (Ks. 

Kumpulainen, 2004, s. 19–20.) 

Pikaviestimiä käytetään nykyään paljon reaaliaikaiseen kommunikaatioon ja ne ovat 

osittain korvanneet puhelimen käytön nuorten keskuudessa, sillä niitä käytetään 

pääasiassa kavereiden kanssa keskustelemisessa (esim. Messenger, Skype). 

Pikaviestimet ovat tekstipohjaisia, mutta niiden kautta on myös mahdollista olla ääni- 

tai videoyhteydessä, jakaa tiedostoja tai pelata pelejä.  

Virtuaalitodellisuus, virtuaalimaailma tunnetaan myös käsitteillä keinotodellisuus ja 

lumetodellisuus. Virtuaalisuuden peruskäsitteitä ovat immersiivisyys, läsnäolo ja 

etäläsnäolo. Näillä käsitteillä viitataan siihen, että käyttäjälle luodaan illuusio 

virtuaalisesta maailmasta, jonka kanssa hän voi olla vuorovaikutuksessa useiden 

aistiensa välityksellä. 

Virtuaalinen yhteisö muodostuu ihmisistä, jotka ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

keskenään verkossa, jakavat samanlaisen päämäärän ja kiinnostuksen kohteet sekä 

omaavat tietyn käyttäytymissäännöstön ja tietokonejärjestelmän, joka mahdollistaa 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja toimii yhteishengen luojana (ks. Preece, 2000, s. 25, 

197). Virtuaalisesta yhteisöstä voidaan käyttää myös käsitettä verkkoyhteisö. 
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3. NUORUUS MEDIOITUNEESSA MAAILMASSA 

Kun tutkitaan yhtä Internetin kuvagalleriaa ja nuorten kehonkuvaa, on syytä aluksi 

tarkastella sitä laajempaa yhteisöä ja globaalia maailmaa, jossa tutkimuskohteena olevat 

nuoret elävät. Nykyistä yhteiskuntaa kuvaa informaation runsas määrä ja sen nopea 

leviäminen, minkä vuoksi voidaan yleisesti puhua informaatio- tai verkostoyhteiskunnasta. 

 

Informaatioyhteiskunnasta käytetään näkökulmasta riippuen käsitteitä informaatio-, tieto-, 

verkosto- tai osaamisyhteiskunta (ks. esim. Karvonen 2002). Informaatioyhteiskunta-

termillä voidaan painottaa informaatioprosessoinnin teknologioita, esimerkiksi laitteistoja, 

kun taas tietoyhteiskunnalla korostetaan tiedon ja henkisen pääoman asemaa 

yhteiskunnassa (Matikkala & Inkinen, 2004, s. 12). Käsitteet eivät ole toisiaan poissulkevia 

vaan tuovat esiin oman näkökulmansa. Tietysti on muistettava, että tietoyhteiskunnan ja 

informaatioyhteiskunnan käsitteitä käytetään joissain yhteyksissä miltei samaa 

tarkoittavina asioina, eikä ole mahdollista tietää, mitä ”tietoyhteiskunta” eri yhteyksissä 

milloinkin merkitsee (Karvonen, 2000, s. 83). 

 

Tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksia pohditaan yleensä talouden ja työelämän 

näkökulmista, mutta yhtä tärkeää on pohtia sen merkitystä ja vaikutuksia yksittäisten 

ihmisten, esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla (ks. esim. Kangassalo & Suoranta, 2001, 

7–12). Syytä tähän tarkasteluun olisi, sillä lapset ja nuoret ovat aikuisten kanssa yhtä lailla 

informaatioyhteiskunnan jäseniä ja aktiivisia osapuolia. Tässä luvussa 

informaatioyhteiskunnan piirteitä kuvataan lasten ja nuorten näkökulmasta ja käsitellään 

niitä asioita, jotka liittyvät olennaisesti nuorten elämään informaatioyhteiskunnan ja 

nuorisokulttuurin jäseninä. Aluksi käsitellään nuoruusikää kehitysvaiheena ja luodaan 

katsaus siihen, miten nuoret käyttävät Internetiä ja tuodaan esille minkälaisia haasteita ja 

mahdollisuuksia Internet luo nuorten psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle. 

3.1. Nuoruusikä käsitteenä ja kehitysvaiheena 

Modernissa yhteiskunnassa nuoruus on elämänvaihe, jota kuvaa joustavuus ja liikkuvuus 

(Fornäs, 1998, s. 292). Käsitteet nuoruus ja nuori ovat moniulotteisia ja tulkinnanvaraisia. 

Nuoruuden määrittely ja sen tietyt sisällöt voidaan nähdä professionaalisesti tuotettuna, 
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varjeltuna ja ylläpidettynä sekä historiallisesti muuttuvana sosiaalisena konstruktiona. 

Nuoruus on neuvottelunvarainen asia ja siihen kuuluvat piirteet määritellään aina 

yhteiskunnallisessa kontekstissa ja eri asiayhteyksissä. Nuoruus ei ole siis pysyvä tai 

annettu tosiasia, sillä vain pieni osa koko maailman nuorista elää länsimaissa määritellyn 

nuoruuden. (Suoranta, 2001, s. 16.) Yleisesti ottaen ihmisen kehittymiseen lapsesta 

aikuiseksi voidaan kuitenkin liittää tietyt psykologiset, sosiaaliset ja biologiset tapahtumat 

(Nurmi, 1995, s. 256–258). 

 

Biologisesti nuoruus on rajattu kehon fyysisen kasvun tilaksi, joka alkaa seksuaalisella 

kypsymisellä puberteetti-iässä ja päättyy, kun kaikki fysikaaliset toiminnot ovat 

kehittyneet. Fyysinen nuoruus voi kestää vain joitakin teini-iän vuosia, mutta psykologinen 

nuoruus myöhäismodernilla aikakaudella saattaa jatkua useita vuosia pidemmälle. (Fornäs, 

1998, s. 292–293.) Useissa tutkimuksissa (esim. Aapola, 1999; Puuronen, 1997) nuoren 

ihmisen alaikärajana pidetään 11–14-vuotta ja yläikärajana 20–34-vuotta. 

 

Nuoruusikä voidaan jakaa kolmeen jaksoon, jotka tuovat uusia haasteita ja tehtäviä nuorten 

kehitykselle. Kukin jakso voi kestää keskimäärin kolme vuotta, mutta kehityksen 

eteneminen on kuitenkin yksilöllinen prosessi ja mainitut ikävuodet ovat ainoastaan 

viitteellisiä. Varhaisnuoruus (noin 11–15-vuotiaana) alkaa puberteetin myötä. 

Hormonitoiminnan muutokset saavat aikaan nuoressa kasvupyrähdyksen ja koko kehon 

muuttumisen sekä seksuaalisuuden heräämisen (Rantanen, 2004a, s. 46). Varhaisnuoruutta 

kuvataan myös teini-iän käsitteellä (ks. Aledin, 2005, s. 56). On ymmärrettävää, että juuri 

varhaisnuoruudessa muuttuva keho muodostuu nuorelle merkittäväksi itsen määrittäjäksi ja 

nuori tarkentaa huomiota fyysisen minänsä tutkiskeluun. Teini-iässä nuoren ja ympäristön 

välinen vuorovaikutus lisääntyy ja nuoret ovat erityisen herkkiä ulkoisille vaikutuksille 

rakentaessaan identiteettejään (Aledin, 2005, s. 56).  

 

Tyttöjen ja poikien välillä on eroja puberteetin alkamisessa. Tytöillä nopean pituuskasvun 

vaihe sijoittuu 9–13,5 vuoden välille ja pojilla vastaavasti 10,5–15,5 vuoden välille. 

(Piippo, 1996, s. 36–37.) Nuoren ihoon saattaa ilmestyä aknea, hiki alkaa haista, tytön 

rinnat kasvavat ja kuukautiset alkavat, pojan äänenmurros alkaa ja peniksen kasvuvauhti 

on nopeaa ja siemensyöksyt alkavat. Tässä vaiheessa tarkkaillaan tarkkaan muita nuoria ja 

vertaillaan omien sukupuolielimien kasvua ja muutosta muihin samanikäisiin. (Ryhänen & 

Kankkonen, 2006, s. 21.) Ei ole siis ihme, että kaiken tämän fyysisen kasvun keskellä moni 
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kehonkuvaan liittyvä asia on nuorelle epäselvä ja orastava miehisyys sekä naiseus koetaan 

epävarmana. Tässä vaiheessa nuorille itselleen on myös tärkeää olla normaali, samanlainen 

kuin muutkin, joten tietoa ja tukea tarvitaan kehitykseen liittyvissä asioissa (Piippo, 1996, 

s. 36).  

 

Pojat ja tytöt kokevat murrosikänsä eri tavalla. Tämä käy ilmi muun muassa Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton nuorten puhelimen ja netin vuosiraportista (2006). Nuorten puhelin ja 

netti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton tarjoama ilmainen palvelu nuorille, jonne 

nuoret voivat soittaa tai kirjoittaa ja keskustella mieltään askarruttavista asioista. 

Puheluissa käy ilmi, että molemmat sukupuolet pohdiskelevat erilaisia tietokysymyksiä, 

tekemisen puutetta, murrosikään liittyviä asioita, ehkäisyä ja päihteiden käyttöä.  Tytöt 

pohdiskelevat enemmän seurusteluun liittyviä asioita, ihastumista sekä ihmissuhteita 

kotona ja kaveriporukassa. Pojat puolestaan pohtivat raportin mukaan ennen kaikkea 

seksuaalisuuteen ja omaan vartaloonsa liittyviä asioita, mutta myös seurustelemiseen 

liittyvät asiat ja ihastuminen askarruttavat. Poikia muun muassa kiinnostaa tietää, onko 

itsetyydytys normaalia ja tekevätkö sitä muutkin. Pojilla on selvästi tiedonpuutetta ja tarve 

puida normaalin seksuaalisuuden muotoja. Tyttöjen kysymyksissä nousi esille myös omaan 

ulkonäköön liittyvät kysymykset. Monet tytöt kyselevätkin ”Olenko liian lihava?”.  

Poikien kysymyksissä omasta kehosta nousi esille parrankasvu, äänenmurros ja 

sukupuolielimien koko. Nuoret myös kokivat hämmennystä ja häpeää homoseksuaalisista 

toiveistaan. (Ryhänen & Kankkonen, 2006.) 

 

Seksuaalisuuteen ja omaan kehonkuvaan liittyvät teemat ovat olennainen osa aikuiseksi 

kasvavan nuoren pojan ja tytön elämää. Lapsen vartalo kasvaa aikuisen vartaloksi 

kolmessa neljässä vuodessa. Nuori ei tietenkään ole täysin hormoniensa ja muutostensa 

orja, mutta ne eivät myöskään voi olla vaikuttamatta nuoren tunteisiin, ajatuksiin ja 

tekoihin. (Ryhänen & Kankkonen, 2006, s. 17.) Nuoren ruumis kehittyy niin nopeasti, ettei 

nuori ehdi kunnolla käsitellä mielessään näitä muutoksia, jolloin tässä kehitysvaiheessa on 

havaittavissa taantumaa. Taantuma on kuitenkin normaali kehitysvaihe ja eteenpäinmenoa 

– kasvua kohti aikuisuutta. Taantuma on pojilla tyttöjä voimakkaampaa. Ylläpitääkseen 

eheää minäkuvaa nuori käyttäytyy yleensä tässä vaiheessa provosoivasti aikuisia ja 

ympäristöä kohtaan. Tämä voi näkyä nuoren käyttäytymisessä röyhkeytenä vanhempia 

kohtaan, kiroilemisena, itsekeskeisyytenä, uhoamisena ja opitun seksisanaston ahkerana 

käyttönä. Tässä iässä nuoren on vaikeaa olla empaattinen, sillä kaiken kuohunnan keskellä 
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on keskityttävä vain itseen. Tämän vuoksi nuori sijoittaa pienuuttaan ja epävarmuuttaan 

aikuisiin erilaisilla uhoamisilla ja provosoivilla teoilla. (Ryhänen & Kankkonen, 2006, s. 

22.) 

 

Nuorten tarve olla samanlainen kuin muut tässä iässä on voimakasta. Jo 13-vuotiaana pojat 

pohdiskelevat, onko penis oikean kokoinen ja tytöt puolestaan rintojensa suuruutta. 

Eritahtinen kehitys suhteessa samanikäisiin kavereihin koetaan nolona. (Ryhänen & 

Kankkonen, 2006.) Aihe on niin arka nuorelle, että se vaatii ikään kuin piiloutumista 

ronskiuden ja rivouden taakse, jolloin seksiin liittyviä termejä käytetään suurella äänellä 

kaveriporukassa. Tämä näkyy myös kuvagallerioissa ja perustetuissa yhteisöissä – monet 

tämän ikäiset haluavat korostaa seksuaalisuuttaan kuulumalla esimerkiksi yhteisöön, joissa 

mainitaan sukupuolielimet tai vitsaillaan niiden suuruudesta. 

 

Kun varhaisnuoruutta elävät 11–13-vuotiaat ovat vielä keskellä hämmennystä ja kehon 

sekä mielen myllerrystä, 14–16-vuotiaat ovat jo hiukan alkaneet sopeutua muuttuneeseen 

vartaloonsa, mutta silti aika ajoittain mieleen tulee epävarmuuden tunne siitä, olenko minä 

sittenkään normaali (Ryhänen & Kankkonen, 2006, s. 23). Tämä epävarmuus voi jatkua 

vielä pitkälle aikuisuuteenkin, jos omasta muuttuvasta kehosta saatava palaute ympäristöltä 

on negatiivista ja itselle syntyy negatiivinen käsitys omasta kehosta ja ulkonäöstä. 

Seksuaaliset yllykkeet ja niiden hallinta on 14–16-vuotiailla tärkeää mielen työtä. Nuoria 

mietityttää tässä iässä erityisesti itsetyydytykseen liittyvät asiat ja se, onko itsetyydytys 

normaalia. Aikuista tarvitaan tässä iässä osoittamaan nuorelle, että seksuaalisuus on 

myönteinen asia, elämää ja hyvinvointia eteenpäin vievä voima, mikä tekee myös 

itsetyydytyksestä normaalia. (Ryhänen & Kankkonen, 2006, s. 17.) 

 

Nuoruusiän keskivaiheessa (noin 15–18-vuotiaana) nuori selkiinnyttää minäkokemustansa, 

kokeilee omia rajojansa ja erilaisia rooleja. Tähän vaiheeseen kuuluu myös ihmissuhteiden 

lujittuminen, seurustelun aloittaminen ja myös seurustelusuhteiden mahdollinen 

päättyminen. Tässä iässä myös oman kehon ja seksuaalisuuden haltuun ottaminen ja 

kokeminen myönteisenä ja tyydytystä antavana on tärkeää. (Rantanen, 2004a, s. 46–47.) 

Vanhemmilta saatu palaute omasta kehosta ja mieheksi tai naiseksi kehittymisestä on 

merkittävää. Irrottautuminen vanhemmista on yleensä jo tässä vaiheessa pitkällä.  
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Nuoruusiän loppuvaihe puolestaan pitää sisällään ideologisen kriisin (noin 19–20/25-

vuotiaana), jolloin ajankohtaiseksi tulee itsenäisen elämän aloittaminen, seestymisvaihe 

sekä pohdiskelu omasta asemasta maailmassa. (Hägglund, Pylkkänen, & Taipale, 1978, s. 

40–41.) Eriksonin (1968) mukaan onnistuneen nuoruusiän saavutuksena voidaan pitää 

eheän identiteetin muodostumista. Eheän identiteetin omaava nuori uskaltaa itsenäistyä ja 

konkreettinen irrottautuminen lapsuuden kodista onnistuu ja oman itsenäisen elämän 

rakentaminen voi alkaa. 

 

On hyvä muistaa, että jokainen nuori on yksilöllinen ja nuoruus ikävaiheena eroaa 

pituudeltaan ja sisällöillään myös kulttuureittain. Kaikki ihmiset käyvät kuitenkin läpi 

jonkinlaisen nuoruuden ennen kuin heistä tulee aikuisia. Nuoret pohtivat omaa paikkaansa 

aikuisten yhteiskunnassa ja etsivät vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuten ”kuka minä 

olen” ja ”millainen olen muiden ihmisten silmissä”. Nuori on altis vaikutteille, pohtii 

asioita ja omaa käyttäytymistään ja kokee voimakkaasti tunnetasolla itseensä kohdistuvan 

arvostelun (Aho & Laine, 2002, s. 29). Nykyisen kaltainen maailma medioineen tarjoaa 

nuorille mahdollisuuksia, mutta luo myös samalla uusia haasteita ja vaatimuksia. Samalla 

kun nuorella on uudenlaisia välineitä ja mahdollisuuksia identiteettien kokeilemiseen 

Internetissä, luovat nykykulttuurin epärealistiset kauneusihanteet ja samaistumismallit 

haasteita nuorelle hyväksyä oma keho ja ulkonäkö sekä muodostaa positiivinen 

kehonkuva. 

 

Nykyajalle on myös ominaista, että lapsilla on pääsy aikuisten maailmaan yhä 

varhaisemmassa vaiheessa. Peruskoulun kuudennella luokalla olevat lapset kokevat jo 

olevansa nuoria tai jopa nuoria aikuisia. Osaltaan vaateteollisuus ja viihdekulttuuri 

edistävät keskilapsuuden katoamista ja lapset eriytyvät jo yhä aiemmin tiettyihin 

elämäntyyleihin ja alakulttuureihin. (ks. esim. Lallukka, 2003, s. 99; Mustonen & 

Pulkkinen, 2003, s. 37.) Nuorisokulttuuri osaltaan auttaa varhaisteinejä irrottautumaan 

vanhemmistaan mahdollistamalla persoonallisen elämäntyylin kehittämisen (Aledin, 2005, 

s. 56).  Medialla on tässä oma osansa, sillä nuoret viettävät nykyään paljon aikaa erilaisten 

medioiden parissa. 
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3.2. Nuoret ja Internetin käyttö 

Elämme erilaisten teknisten laitteiden ja ohjelmistojen maailmassa, joiden avulla 

käsitellään ja siirretään informaatiota nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Tämän 

kaiken on tehnyt osaltaan mahdolliseksi Internet, jonka käyttäjien määrä lisääntyy 

jatkuvasti. Internetin yksi tärkeimmistä piirteistä on vuorovaikutteisuus eli interaktiivisuus, 

joka erottaa sen perinteisistä medioista (Vainio, 1997, s. 45). Informaatiota voidaan vaihtaa 

ja tuoda julki nopeasti Internetin välityksellä maantieteellisistä rajoituksista riippumatta. 

Ihmisten ei ole enää välttämätöntä tavata perinteisesti samassa tilassa, esimerkiksi saman 

kahvipöydän äärellä, vaan erilaiset virtuaaliset kahvitteluhetket ovat tulleet perinteisten 

rinnalle jäädäkseen. Verkko on muodostunut kiinteäksi osaksi arkista kanssakäymistä, 

huvittelua ja yhteydenpitoa (Kangas, 2006, s. 67). 

 

Lasten ja nuorten tietoyhteiskunnan muodostumisessa ei ole olennaisinta tekniikan käyttö, 

vaan vuorovaikutus ja merkitykset, joita tämän tekniikan käyttöön liittyy. Suomalaiset 

nuoret käyttävät paljon tietotekniikkaa ja ovat eurooppalaisittain ahkeria Internetin 

käyttäjiä (Illegal--, 2004). Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2006 -kyselyssä tuli esille, 

että lapset kokevat Internetin luontevana ja tarpeellisena osana heidän elämäänsä. Internet 

on 11–17-vuotiaille lapsille ennen kaikkea yhteydenpitoväline, mikä tuli esille myös 

kuvagalleriakyselyssä (ks. Peura ym., 2006). Kyselyn mukaan pojat siirtyvät 

nettipelaamisen kautta myös yhteydenpitäjiksi. Tytöille netti on ennen kaikkea väline 

yhteydenpitoon. Erityisesti 13–15-vuotiaat nuoret näyttävät olevan ahkeria yhteydenpitäjiä. 

(Netti--, 2006, s. 6–7.) 

 

Nuoria kiehtoo erityisesti Internetin reaaliaikaisen vuorovaikutuksen mahdollistamat 

palvelut. Tästä esimerkkinä kuvagallerioiden suuri suosio sekä muut reaaliaikaisen 

viestinnän muodot kuten IRC tai pikaviestimet (esim. MSN Messenger). Internetin 

reaaliaikaisissa keskusteluissa ajatuksia ja tunteita voi ilmaista vapaammin kuin 

kasvotusten. Asioista voi olla helpompi puhua tekstimuodossa ja pikaviestimiä 

käytetäänkin lähinnä tuttujen kavereiden kanssa keskusteluun ja chatteja vieraiden kanssa 

jutteluun. Lapsen ääni 2006 -kyselyssä vastaajista kolmasosa pitää yhteyttä vain ennestään 

tuttuihin kavereihin ja hieman useampi juttelee myös tuntemattomien kanssa mutta ei tapaa 

heitä oikeassa elämässä. Joka kuudennelle oli muodostunut nettitutuista uusia ystäviä. 

(Netti--, 2006, s. 8.) Internetillä on tärkeä rooli kaverisuhteiden hoitamisessa sekä uusien 
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suhteiden solmimisessa. Esimerkiksi Habbo Hotel -nuorisopalvelun 12–16-vuotiaat 

käyttäjät hyödyntävät Internetiä ystäviensä kanssa keskustelemiseen. Habbo Hotellin 

käyttäjistä 89 prosenttia pitää Internetiä pääasiallisena medianaan tiedon hankinnassa ja 

verkottumisessa. (Teenagers--, 2006.) 

 

Nuoret siis hyödyntävät Internetiä erityisesti sosiaalisten suhteidensa hoitamisessa, ja 

kuvagalleriat toimivat tärkeinä areenoina uusien suhteiden solmimiseen. Sosiaalinen 

vuorovaikutus on oleellista myös Fornäsin (2000, s. 34) mukaan mediavälitteisessä 

viestinnässä. Suoranta (2001) tuo esille näkemyksen, jonka mukaan pelätään, etteivät 

sähköiset välineet tarjoa inhimillistä tunnesuhdetta ja tekevät lapsuuden maailmasta lopun. 

On totta, että median tuottamat sisällöt eivät voi korvata läheisiä ihmissuhteita, mutta 

mediavälitteinen viestintä voi myös rikastaa lasten arkea ja kokemusmaailmaa. On 

kuitenkin muistettava, että tietokoneet ja verkko ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

ainoastaan kommunikaation välineitä ja vuorovaikutus verkossa tapahtuu nimenomaan 

yksilön ja verkon sekä siellä liikkuvien muiden käyttäjien välillä, ei yksilön ja tietokoneen 

(ks. esim. Turkle, 1995). 

 

Nuorten informaatioyhteiskuntaa voidaan näin ollen kuvata sosiaaliseksi, sillä nuoret 

hyödyntävät informaatioteknologiaa nimenomaan sosiaaliseen yhteydenpitoon. 

Verkkovuorovaikutuksesta on paljon oletuksia, mutta vain vähän tutkimusta. Sen on 

katsottu eroavan kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja sitä on pidetty sosiaalisesti 

vihjeettömänä, johtuen nonverbaalisen viestinnän puutteesta. (Matikainen, 2001, s. 26–27.) 

Vuorovaikutusta verkossa on myös pidetty emotionaalisesti köyhänä, koska emootioiden 

ilmaiseminen on siellä vaikeampaa kuin reaalimaailmassa. Verkossa omat tunteet eivät 

välity automaattisesti muille vaan ne täytyy välittää. Keinot emotionaaliseen ilmaisemiseen 

ovat vähäisempiä verkossa kuin reaalimaailmassa. (Matikainen, 2006, s. 119.) Toisaalta 

voidaan ajatella juuri päinvastoin, sillä nimenomaan verkon tarjoamat tunnekokemukset 

vetävät nuoria puoleensa. Suler (2005) tuo esille ajatuksen verkolle ominaisesta 

ihmiskehottomuuden piirteestä. Tämän ajattelutavan mukaan verkossa voidaan liikkua 

ilman kehoa ja olla näin suojassa sosiaaliselta eriarvoisuudelta, kuten iältä, sukupuolelta ja 

etniseltä alkuperältä (Suler, 2005). Fornäs (2000, s. 44) sen sijaan on sitä mieltä, että 

verkon avulla pystymme ulottamaan läsnäolomme kauemmas, mutta emme pääse eroon 

fyysisestä ruumiistamme ja sen merkityksestä viestintätilanteissa. Tämä näkyy selvästi 

kuvagallerioissa, koska siellä nimenomaan ulkoinen olemus on tärkeässä roolissa verkossa 
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liikuttaessa. Yksilön oman kehon merkitys ei poistu tai vähenny kuvagallerioissa, vaan 

päinvastoin korostuu. 
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4. KEHOLLISUUDEN KAUTTA MÄÄRITTYVÄ MINUUS 

Tässä luvussa määritellään ihmisen minuuteen liittyviä käsitteitä. Luvussa 4.1. perehdytään 

lyhyesti minuuden problematiikkaan ja määritellään siihen yleisimmin liitettyjä käsitteitä. 

Tämän jälkeen luvussa 4.2. pohditaan identiteettiin liittyvää kehollisuuden käsitettä ja 

tehdään lyhyt katsaus kehonkuvatutkimuksen historiaan. Luvussa 4.3. esitellään 

sosiokulttuurinen teoria kehonkuvan muodostumisesta sekä uusimpia tutkimuksia muun 

muassa median vaikutuksista kehonkuvaan.  

4.1. Minuus ja identiteetti 

Minään ja ihmisen minuuteen liittyvät asiat ovat aina askarruttaneet tutkijoita ja minään 

liittyvistä käsitteistä on esitetty paljon erilaisia määritelmiä ja teorioita. Minuuden suosiota 

tutkimuskohteena voidaan osittain ainakin selittää sillä, että se on ihmiselle 

elämyksellisesti kaiken keskipiste, jonka ympärillä maailma pyörii (Ojanen, 1994, s. 25).  

Psykologisessa minuuteen liittyvässä kirjallisuudessa törmää tämän tästä käsitteisiin 

persoonallisuus, minä, identiteetti, minäkäsitys, minäkuva, itsearvostus, itsevarmuus, 

itsensä tiedostaminen, itseluottamus ja itsetunto. Yksilön minään liittyvät käsitteet ovat 

ongelmallisia, sillä niitä käytetään arkikielessä ja joskus myös ammattikirjallisuudessa 

synonyymeinä. 

 

William James ja George Herbert Mead ovat niitä varhaisia teoreetikoita, joiden analyysi 

ihmisen tietoisuudesta, minuudesta ja yhteiskunnasta ovat edelleen ajankohtaisia ja 

tunnustettuja (ks. esim. Harter, 1999, s. 6). He molemmat jakavat minän kahteen 

ulottuvuuteen: kokevaan minään/subjektiminään (engl. I) ja koettuun 

minään/objektiminään (engl. Me). Jamesin mukaan koettu minä koostuu materiaalisesta 

(keho, vaatteet, perhe, omaisuus), sosiaalisesta (vertaisten antama tunnustus) ja 

hengellisestä aspektista (James, 1950, s. 400–401). Meadin määritelmän mukaan 

subjektiminä (I) on minuuden spontaani ja aktiivinen osa, joka toimii nykyhetkessä. 

Objektiminä (Me) on puolestaan minuuden jo toteutunut puoli, jota subjektiminä (I) voi 

tarkastella ja arvioida. (Mead, 1962.) Jamesin mukaan minä on monimutkainen prosessi ja 

tapahtumasarja, joka on samanaikaisesti sekä yksilön tajunnan virtaa eli havaintoja, 

ajattelua, suunnittelua, arvioita ja valintoja että näiden tuloksena kertyviä minäkäsityksen 
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rakenteita. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilössä voidaan ajatella olevan sellaisia prosesseja 

tai rakenteita, joiden avulla yksilö tulkitsee, arvioi ja jäsentää kokemuksiaan. James 

määrittelee itsearvostuksen ihmisen onnistumisen suhteena tavoitteisiin. (James, 1950, s. 

400–401.) 

 

Minän jaottelu kahteen ulottuvuuteen on perusteltua. Ensimmäinen ulottuvuus, minä 

subjektina eli kokijana ja tekijänä, on jotakin joka on vain minussa. Tätä osaa minästä on 

vaikea arvioida tai mitata, mutta se on jotain, joka on aina mukana minussa, näkyy 

kaikessa käyttäytymisessä ja hallitsee minää. Toinen ulottuvuus, minä objektina, koettuna 

ja tekemisen kohteena, on jotain, jota voi tutkia, analysoida ja tarkastella ikään kuin 

ulkopuolisena. Minä on objektina silloin, kun ihminen esimerkiksi reflektoi jälkikäteen 

toimintaansa, muistelee jotain keskustelua ja sitä, mitä on sanonut. Yksilöstä tulee 

itsellensä objekti, kun hän sisäistää toisten ihmisten asenteet itsestään. Niinpä toisilla 

ihmisillä on valtaa objektiminän muodostumiseen. Objektiminän merkitys korostuu 

erityisesti esimerkiksi ryhmätilanteissa ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 

(Aho & Laine, 2002, s. 17.) 

 

Ojanen (1994) jakaa minän kolmeen osaan: identiteettiin, minäkuvaan ja itsetuntoon. 

Pohtiessaan omaa identiteettiään, ihminen pohtii kysymyksiä, kuten ’Kuka minä olen?’ ja 

’Mihin minä kuulun?’. Identiteetissä on näin ollen kyse ihmisen omasta ainutlaatuisuudesta 

sekä oman paikan määrittelystä maailmassa. Minäkuvaa pohtiessaan ihminen kysyy 

itseltään ’Millainen minä olen?’ ja kuvaa näin ollen yksilön omia kokemuksia itsestään. 

Itsetuntoa kuvastaa kysymyksenasettelu ’Mikä on minun arvoni ja merkitykseni?’ Itsetunto 

kertoo, tiedostaako, tunteeko ja arvostaako yksilö itseään ja siihen voidaan sisällyttää 

Ojasen mukaan lisäksi kolme osaa: minätietoisuus, itsearvostus ja itsetuntemus. Itsetunto 

toimii minän työvälineenä, jonka avulla hankitaan ja jäsennetään tietoa itsen ja ympäristön 

suhteista. (Ojanen, 1994, s. 31–32.) Persoonallisuuden ja minän välistä eroa Ojanen (1994, 

s. 27–28) selventää seuraavalla vertauksella:  

 

”Minä on yhtä kuin persoonallisuus siinä muodossa kuin itse sen näen. 

Toinen ihminen näyttäytyy toiselle ihmiselle persoonallisuutena, mutta 

henkilölle itselleen kyseessä on minä.”  
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Ihmisen persoonallisuus on siis yksilöstä saatava kokonaiskuva, jonka ydin on hänen 

minänsä.  

 

Hirsjärvi (1983) määrittelee kasvatustieteen sanastossa minäkuvan ja minäkäsityksen 

synonyymeiksi ja ne tarkoittavat henkilön käsitystä itsestään sellaisena, joksi hän kokee 

itsensä (havaittu todellinen minä), joksi toiset henkilöt hänet kokevat (sosiaalinen minä) ja 

jollainen hän toivoisi olevansa (ihanneminä) sekä psyykkisenä että fyysisenä olentona. 

Minäkäsitys tulkitaan osaksi henkilön pysyviä luonteenpiirteitä, jotka ohjaavat hänen 

valintataipumuksiaan ja tekojaan. Markus ja Nurius (1986) ovat määritelleet käsitteen 

mahdolliset minät, jotka ilmenevät useimmiten kertomusten muodossa. Mahdolliset minä-

konstruktiot representoivat ihmisten ajatusta siitä, millaiseksi hän joko haluaa tulla tai 

millaiseksi tuloa hän välttelee. Ne toimivat kannustimina ja motivointitekijöinä 

tulevaisuuden suhteen ja tarjoavat arvioivan ja tulkitsevan kontekstin nykyiselle minälle. 

(Markus & Nurius, 1986, s. 954–955.) 

 

Arkikielessä puhutaan yleisesti identiteetistä ja se ymmärretään ongelmitta. Identiteetin 

käsite on kuitenkin laaja ja eri tieteenalojen sisällä filosofit, psykologit ja muut tutkijat ovat 

määritelleet identiteetin monilla erinäisillä tavoilla. Identiteetin ja minäkäsityksen 

suhteesta on tiedemaailmassa monenlaisia tulkintoja. Identiteetti voidaan nähdä toisaalta 

osana minäkäsitystä, ja toisaalta identiteetti voi sisältää minäkäsityksen (Laurila, 1999, s 

57). Yksilön minäkäsitystä voidaan nimittää myös identiteetiksi (Antikainen ym., 2000, s. 

266–267). Hirsjärvi (1983, s. 61) tarkoittaa identiteetillä minäkäsityksen yhtenäisyyttä, 

jolloin minäkuvat ovat riittävästi sopusoinnussa omien ihanteiden ja normien kanssa sekä 

realistisia suhteessa minään ja ympäristöön. Ojanen (1985, s. 9) luonnehtii identiteetin 

sellaisiksi asioiksi, jotka kuvaavat yksilön roolia tai asemaa, ja se on voimakas silloin, kun 

yksilön asema ja paikka ovat selkeitä. Erikson (1968) pitää identiteetin muotoutumisen 

edellytyksenä eheytymistä kokonaisuudeksi, jäsentymistä suhteessa aikaan ja ympäristöön. 

Eheän identiteetin omaava henkilö kykenee tuntemaan samuutta ja jatkuvuutta ja 

kokemaan myös tämän samuuden ja jatkuvuuden itselle tärkeiden ihmisten kautta. 

 

Minää ja identiteettiä on vaikea erottaa toisistaan, mutta identiteetin käsitteessä sosiaaliset 

tekijät, kuten esimerkiksi perhe, roolit, sukupuoli, kansallisuus, voidaan nähdä enemmän 

korostuneena kuin muissa minään liittyvissä käsitteissä. Identiteetissä on ihmisen 

ainutlaatuisuuden lisäksi kyse hänen paikkansa määrittelystä, siitä mihin yksilö kuuluu, 



 
 

 

22 

erityisesti suhteessa toisiin ihmisiin ja ryhmiin. (Aho & Laine, 2002, s. 18; Mustonen, 

2001, s. 120.) Identiteetti voidaan myös nähdä eräänlaisena minäkuvan abstraktiona, jossa 

on kaksi osa-aluetta: persoonallinen identiteetti ja ryhmäjäsenyyksiin perustuva sosiaalinen 

identiteetti. Sosiaalista identiteettiä sanotaan myös kollektiiviseksi identiteetiksi, jonka 

alalajeja ovat muun muassa etninen tai kulttuurinen identiteetti. Identiteetti rakentuu 

sosiaalisessa toiminnassa etenkin samastumalla, rooleihin sitoutumalla sekä haasteita ja 

ongelmia työstämällä. (Mustonen, 2001, s. 120.) 

 

Tässä tutkimuksessa identiteetti ymmärretään käsitteenä, jossa korostuvat ihmisen minän 

tietoinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Identiteetistä voidaan erottaa sen sosiaalinen ja 

persoonallinen puoli ja se voidaan jakaa eri alalajeihin, kuten sukupuoli- ja seksuaali-

identiteettiin, kulttuuriseen identiteettiin sekä keholliseen identiteettiin. Nuoruudessa 

erityisesti sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin vahvistuminen ovat keskeisessä roolissa. 

Sukupuoli-identiteetissä on kysymys biologisesta tosiasiasta ja psyykkis-sosiaalisesta 

kokemuksesta eli siitä, kokeeko yksilö itsensä mieheksi tai naiseksi. Sukupuoli-identiteetti 

ilmenee esimerkiksi ihmisen käyttäytymisenä ja joko miehisenä tai naisellisena 

yksilöllisyytenä. Sukupuoli-identiteetti on syvä tietoisuus omasta sukupuolesta - tyttö tietää 

olevansa tyttö ja poika tietää olevansa poika. Sukupuoli-identiteetti on sukupuoliroolin 

henkilökohtainen perusta. Seksuaali-identiteetissä sen sijaan on kysymys yksilön 

käsityksestä itsestään seksuaalisena yksilönä itselle ominaisine mieltymyksineen ja 

seksuaalikäyttäytymisen muotoineen. Seksuaalisen käyttäytymisen muotoina voidaan pitää 

esimerkiksi homo- ja heteroseksuaalisuutta. (Karanka, 2002.) 

 

Järventien (2001, s. 118) mukaan identiteetin käsite edustaa oikeastaan juuri sitä, mihin 

Mead (1962) viittaa käsitteellä ”Me” (objektiminä), joka siis tarkoittaa toisten ihmisten 

odotuksiin mukautuvaa minän puolta erotuksena minän toisesta puolesta, jota hän nimittää 

käsitteellä ”I”. Identiteetin ymmärretään tässä tutkimuksessa tarkoittavan samaa kuin mitä 

James ja Mead kuvaavat koetulla minällä. Jamesin (1950) mukaanhan koettu minä koostuu 

materiaalisesta, sosiaalisesta ja hengellisestä aspektista. Identiteetin voidaan ajatella 

kuvaavan oikeastaan näiden asioiden selkeyttä yksilön elämässä. Kun puhutaan nuoren 

identiteettityöstä, tarkoitetaan juuri nuoren käyvän läpi elämässään asioita näihin 

aspekteihin liittyen. Nuori pohtii esimerkiksi omaa rooliaan sosiaalisessa yhteisössä, omaa 

fyysistä olemustaan, seksuaalisuuttaan ja maailmankatsomustaan suhteessa ympäröivään 

maailmaan ja kulttuuriin. Identiteettityötä voidaan kuvata myös itsereflektion käsitteellä.  
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Tällöin yksilö asettuu oman tarkastelunsa kohteeksi ja muodostaa näin tietoisen 

kokemuksen itsestään, jota minäkäsityksen tai minäkuvan käsitteellä voidaan kuvata. Se, 

minkälainen kokemus ihmisellä on itsestään, kuvaa myös hänen identiteettiään ja sen 

selkeyttä. Näin ollen tämän tutkimuksen kohteena ovat nuorten identiteetin erilaiset alalajit 

ja niiden esilletuonti kuvagalleriassa. 

4.1.1. Virtuaali-identiteetti 

Kommunikaation ja yhteydenpidon lisäksi verkot ja digitaalinen media tarjoavat nuorille 

uudenlaisen tilan ja välineen erilaisille leikkimielisille ja vakaville minäkokeiluille. 

Turklen (1995) mukaan Internetin suhteellinen anonymiteetti ja monipuoliset 

toimintaympäristöt antavat käyttäjille mahdollisuuden kokeilla ja tutustua 

persoonallisuutensa eri puoliin. Virtuaalisissa yhteisöissä on esimerkiksi mahdollista 

työstää erilaisia identiteettejä, mikä voi olla hyödyksi nuorten identiteetin kehitykselle. 

(Turkle, 1995, s. 203–204.) Roolinottotaidot auttavat nuorta avartamaan näkemystä itsestä 

ja muista ihmisistä. On tärkeää tutustua asioihin eri näkökulmista ja oppia näin 

ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja elämän monimutkaisuutta. Monipuoliset 

roolikokeilut voivat osaltaan lisätä suvaitsevaa asennetta muita ihmisiä kohtaan. 

(Mustonen, 2001, s. 124.) 

 

Tätä leikkimielistä identiteettien kokeilua kuvataan monissa Internet-tutkimuksissa 

kaksiosaisen identiteettikäsityksen mukaan. Puhutaan virtuaali- tai keinoidentiteetistä tai 

aidosta identiteetistä, jotka menevät osittain päällekkäin. Aito identiteetti tarkoittaa 

Internetin käyttäjän oikeaa henkilöllisyyttä, persoonallisuutta ja toimintaa, keinoidentiteetti 

puolestaan verkkohahmoa ja Internetissä havaittavaa toimintaa. (Raappana, 2004, s. 45–

46.) Voidaan ajatella, että keinoidentiteetin käsite soveltuu parhaiten kuvaamaan 

esimerkiksi verkkopelin hahmoa, jonka yksilö on luonut omaksi kuvakseen tiettyyn 

peliympäristöön. Tällöin hahmo saattaa poiketa huomattavastikin henkilön todellisesta 

identiteetistä. Tämä selittyy osaltaan sillä, että peleissä pelaajien todelliset identiteetit eivät 

ole samalla tapaa keskeisiä, koska toiminta keskittyy tiiviimmin pelaamiseen ja pelin 

antamaan kehikkoon (Kangas, 2006, s. 67). Sen sijaan keskustelupalstoilla nuoret voivat 

leikitellä erilaisilla identiteeteillä, mutta näissä esitetyissä identiteeteissä voi olla myös 

todennäköisemmin yhteistä heidän todellisen identiteettinsä kanssa. Kuvagallerioissa 

esitetään yleensä oma aito identiteetti, eikä palvelun tarkoituksena ole niinkään roolien 
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kokeileminen. Virtuaali-identiteetit ovat muuttuneet askeleen todenmukaisemmiksi ja ovat 

yhä useammin melko selkeitä oman itsen kuvia (Kangas, 2006, s. 67–68). 

4.1.2. Identiteetti-ilmaisu verkossa 

Keskustelupalstoilla ja chateissa identiteetin ilmentäjänä toimivat erityisesti nimimerkit, 

jotka toimivat ikään kuin kehon korvikkeina. Niiden avulla on mahdollista tuoda esille 

haluttuja asioita itsestään. Keskustelupalstoilla identiteetin ilmentämisen välineenä toimii 

myös a/s/l -koodi, jolla ilmaistaan käyttäjän ikä (engl. age), sukupuoli (engl. sex) ja 

paikkakunta (engl. location). Käyttäjät vaihtavat nimimerkin ja koodin avulla tietoa iästä, 

sukupuolesta, seksuaalisesta identiteetistä ja erityisistä kiinnostuksen kohteista. Ne 

toimivat myös esimerkiksi keskustelun avaajana sekä välineenä suhteiden solmimiseen. 

Internetissä ei ole samassa mittakaavassa perinteisten sukupuoliroolien taakkaa, joten 

erityisesti tyttöjen on helpompi edetä suhteiden aloittamisessa. Internet tarjoaa melko 

turvallisen paikan harjoitella uusia ihmissuhteiden muotoja, sillä siellä tapahtuvan 

seurustelun riskit ovat pienemmät. (Subrahmanyan ym., 2004, s. 659–661.) Nimimerkillä 

on osansa identiteetin ilmentäjänä myös kuvagallerioissa. Kaikkien käyttäjien on 

päätettävä itselleen nimimerkki rekisteröitymisen yhteydessä. Erona keskustelupalstoihin 

on kuitenkin se, että tärkeässä roolissa ovat myös käyttäjien kuvat sekä yhteisöt tai 

kanavat, joihin liitytään. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä identiteetti-ilmaisu kuvaamaan kuvagalleriassa 

tapahtuvaa itsen valikoivaa esille tuomista ja ollaan kiinnostuneita kuvailemaan sitä, 

millaista identiteetti-ilmaisua nuoret Internetin kuvagalleriassa käyttävät. Identiteetti-

ilmaisu voi olla tietoista tai tiedostamatonta identiteetin eri osa-alueiden konstruointia, 

kuten esimerkiksi oman sukupuolen esille tuomista. 

4.1.3. Tyylit ja kuluttaminen identiteetin ilmentäjinä 

Nykyään oman ulkonäön merkitys on noussut niin suureksi, että on esitetty näkemys, jonka 

mukaan ulkonäkö on sama asia kuin oma identiteetti. Nuoret käyttävät kaunistautumiseen 

ja pukeutumiseen enemmän rahaa kuin koskaan aikaisemmin ja muodista sekä vaatteista 

on tullut yhä tärkeämpi osa nuorten elämää. (Wilska, 2001, s. 60–61.) Ihmiset kuluttavat 

ylipäätänsä hyvinvoivassa ja vaurastuneessa yhteiskunnassa enemmän. Suomessa lama 
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käänsi 1990-luvun alussa kulutuksen laskuun, mutta laman jälkeen 90-luvun loppupuolella 

kulutus alkoi jälleen lisääntyä (Ahlqvist & Raijas, 2004, s. 8, 10). Voidaan jopa ajatella, 

että nykyihmisten identiteetit määrittyvät kuluttamisen kautta. ”Olet sitä mitä ostat” -

periaatteella jokainen voi luoda itselleen sellaisen identiteetin, minkä haluaa tai 

paremminkin mihin hänellä on varaa. 

 

Ulkonäkö on itsen tietoinen minäkertomus, joka on muokattavissa ja suunniteltavissa 

(Lähde, 2004, s. 22). Giddensin (1991) mukaan kehosta on tullut jälkimodernissa 

yhteiskunnassa identiteetin rakentamisen keskeinen osa. Oman kehon suunnittelu on 

olennainen osa identiteettiä ja jatkuva kiinnostus kehoon olennainen osa sosiaalista 

käyttäytymistä. Kehollisuus on eräänlainen projekti, joka antaa ihmisille elämänhallinnan 

tunnetta ja mahdollisuuden toteuttaa itseään. (Giddens, 1991.) Tämä on mielenkiintoinen 

huomio, sillä kiinnostus omaa kehoa kohtaan on muodostunut olennaiseksi osaksi 

sosiaalista käyttäytymistä. Välttämättä tätä ei edes tiedosteta, vaan se tapahtuu arjen 

käytännöissä kuin itsestään. Erilaiset kuntosalijäsenyydet, henkilökohtaiset 

kuntovalmentajat/personal trainerit ja tyylikonsultit liittyvät kiinteänä osana yhä useamman 

ihmisen elämään. Hyvän ja menestyksekkään elämän tunnuspiirteitä ovat huoliteltu ja 

kaunis ulkonäkö, johon ihmiset kuluttavat yhä suuremman osan ajastaan ja rahastaan. 

 

Tavoitellessaan kulttuurissa vallalla olevaa kauneusihannetta, niin naiset kuin miehetkin 

oppivat katsomaan itseään ikään kuin ulkoapäin, koska ulkonäköstandardit kannustavat 

toimimaan näin. Tähän liittyy myös loputon ulkonäköön ja omaan kehoon yhteydessä 

oleva tyytymättömyys. Kehollisuuden ja kulutuksen saralla on nähtävissä merkkejä 

muutoksista. Yksi näkyvimmistä viimeaikaisista muutoksista on poikien kulutuksen 

muuttuminen. Vuosien 1998 ja 2000 välillä alle 20-vuotiaiden poikien kauneudenhoito- ja 

kosmetiikkamenot ovat kaksinkertaistuneet, kun tyttöjen vastaava kulutus on pysynyt 

ennallaan. (Wilska, 2001, s. 67–68.) Nuorille miehille merkitsevät selvästi yhä enemmän 

ulkonäkö, oma tyyli ja muodikkuus, mistä kertoo ulkonäköön liittyvien sukupuolisten 

tabujen rikkoutuminen (esimerkiksi kauneudenhoitotuotteiden käyttö). 

 

Nuorille kulutus merkitsee ennen kaikkea itseilmaisua ja oman identiteetin esilletuomista. 

Wilska (2001, s. 61) tuo esille, että eräiden teorioiden mukaan nykynuorten 

aikuisidentiteettien tärkeimmäksi rakennusaineeksi on muodostunut tuotantoon ja 

kulutukseen osallistuminen. Voidaan sanoa, että erilaiset kulutustapahtumat, kuten 



 
 

 

26 

shoppailu, meikkaaminen tai kännykän osto tuovat esille jotain sellaista, jonka nuoret 

kokevat kuuluvan aikuisidentiteettiin ja jota he haluavat tavoitella. Aikuisen identiteetti 

voidaan nähdä aikuisen kuluttajan identiteettinä, jonka johtomotiivina on halutun tavara- ja 

elämysmaailman kerääminen ”hyvän elämän” ja ”hyvän minuuden” tunnusmerkeiksi. 

(Wilska, 2001, s. 61.) Nykyään nuorten identiteettityössä näyttää olennaisessa osassa 

olevan oman identiteetin jakaminen muiden kanssa. Omaa itseä voi tuoda esille 

kuluttamalla tiettyjä tuotteita ja nämä tuotteet jaetaan legitimoivan yleisön eli toisten 

samojen tuotteiden kuluttajien kanssa. Ulkonäkö toimii näin nuoruudessa ikään kuin oman 

identiteetin esittelypintana.  

 

Internetin kuvagalleriat voidaan tämän valossa nähdä tarjoavan ostoskeskusten ja katujen 

lisäksi uudenlaisen kanavan omien kulutustottumusten, ulkonäön, vaatteiden, 

merkkituotteiden ja oman identiteetin esittelyyn. Kuvagallerioissa tapahtuva itsen 

valikoiva esilletuominen valokuvien, nimimerkin ja yhteisöjen kautta voidaan nähdä 

identiteetti-ilmaisuna, jolla nuori haluaa tuoda esille itsestään asioita, joita hän pitää 

tärkeinä. Kuvien kautta nuori voi tuoda esille asioita liittyen esimerkiksi tyyleihin, 

kuluttamiseen ja kauneusihanteisiin. Nuoret voivat antaa palautetta toisilleen ulkonäöstä ja 

kokea yhteenkuuluvuutta kuulumalla samaan yhteisöön, jossa esimerkiksi halutaan tuoda 

esille tietynlaista elämäntyyliä tai harrastusta. Kuvagallerioissa nuori voi jäsentää ja 

arvioida itseään muiden käyttäjien kommenttien sekä kuvagalleriassa olevan muun 

informaation kautta samalla tavalla kuin hän jäsentää itseään Internetin ulkopuolella 

esimerkiksi omassa vertaisryhmässään. 

4.1.4. Media-aikakauden luomat haasteet nuoruuden identiteettityölle 

Nuoruusikää kokoava kehitystehtävä liittyy identiteetin muodostamiseen. Nykyisin 

kiinnitetään huomiota identiteetin rakentumisen elinikäiseen prosessiin ja identiteetti 

nähdään moninaisena ja liikkuvana. Puhutaan identiteettityöstä, identiteetistä prosessina, 

joustavasta ihmistyypistä tai keskeneräisestä ihmisestä. (Suurpää & Aaltojärvi, 1996, s. 9.) 

Maailma muuttuu jatkuvasti ja yhä nopeammin, mikä edellyttää myös sitä, että yksilö 

muokkaa, rakentaa ja muuntaa identiteettiään aktiivisesti eri tilanteissa ja ikävaiheissa. 

Nuoruusiän identiteetin muodostuksessa minuuteen liitetään valikoivasti sosiaalisessa 

todellisuudessa tarjolla olevia rooleja, asemia, tehtäviä ja aatteellisuutta (Välimäki, 1996, s. 

132–133). Vaikka identiteetti ei koskaan tulisikaan täysin valmiiksi, tulee yksilöllä olla 
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silti suhteellisen pysyvä ja horjumaton käsitys itsestään. Ihminen, joka luottaa kykyihinsä, 

uskaltaa lähteä mukaan muutoksiin luottaen mahdollisuuksiinsa selviytyä vaikeistakin 

tilanteista. Voidaan siis ajatella, että onnistunut ratkaisu nuoruudessa luo pohjan 

identiteetin myöhemmälle kehitykselle. (Vuorinen, 1998, s. 236.) 

 

Spranger (1932, s. 45–52) tuo esille mielenkiintoisen näkemyksen siitä, että nuoret usein 

haluavat elämäänsä jonkin sellaisen alueen tai toiminnan, jota kukaan muu ei pysty 

hallitsemaan, varsinkaan aikuiset. Voidaan ajatella, että nykyajan nuorilla yksi tällaisista 

alueista on Internet ja tietokoneet. Nuoret voivat esimerkiksi valita tietyn median käytön 

erottuakseen muista ryhmistä, erityisesti omista vanhemmistaan. Median merkitys 

ajattelutapojen, mielipiteiden ja samaistumiskohteiden tarjoajana lisääntyy ja se kyllästää 

yhä kattavammin kulttuuria, identiteettiä ja arkielämää (Fornäs, 1998, s. 11–12). Media 

muokkaa myös nuorten ajatuksia, mielipiteitä, pukeutumistapoja sekä elämäntyyliä. 

Koulutuksen piteneminen, nuorten vapaa-ajan lisääntyminen, kaupungistuminen sekä tieto- 

ja viestintätekniikan käytön lisääntyminen ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että 

vertaisryhmissä ja median parissa vietetään paljon aikaa. Nuoret ovat myös omaksuneet 

muuta väestöä nopeammin teknologian ja tietoverkot kiinteäksi osaksi kulutustaan ja 

elämäntyyliään (ks. Wilska, 2002).  

 

Internetin verkkopalvelut voivat toimia nuorten kehityksen tukena, esimerkiksi nuorten 

identiteettityössä ja suhteiden luomisessa ikätovereihin. Monille aroille ja ujoille nuorille 

Internet voi esimerkiksi madaltaa kynnystä osallistua vertaisryhmän toimintaan ja solmia 

ystävyyssuhteita. Nuoruudessa juuri ystävien ja vertaisryhmän merkitys on tärkeää nuoren 

identiteetin ja itseluottamuksen muodostumisessa, sosiaalisten taitojen kehittymisessä ja 

ennen kaikkea emotionaalisen tuen lähteenä (Aho & Laine, 2002, s. 178). On kuitenkin 

tärkeä ymmärtää, että vasta kriittisten analysointitaitojen avulla yksilö pystyy 

hyödyntämään mediakulttuuria oman kehityksensä rakennusaineina; mielipiteidensä 

muodostamisessa, yksilöllistymisessä ja identiteettinsä muovaamisessa. Jos kriittisyyttä 

mediaa kohtaan ei ole, eikä sen tarvetta edes tiedosteta, on vaarana, että mediakulttuuri 

toimii päinvastoin arviointikyvyn heikentäjänä. Tällöin ihmiset seuraavat tiedotusvälineitä 

esimerkiksi tietääkseen, kuinka tulee käyttäytyä tai mikä on muotitietoisen ihmisen 

pukeutumistyyli tänä keväänä. (Ks. myös Kumpulainen, 2004, s. 150.) 
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Mediankäytön haittavaikutuksista on puhuttu paljon myös julkisuudessa. Vakavimpana 

mediankäytön sosiaalisena uhkana on pidetty syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten 

sosiaalista eristäytymistä, jos mediankäyttö on yliannosteltua ja jokapäiväinen kasvokkain 

tapahtuva vuorovaikutus puuttuu (ks. esim. Matikkala & Lahikainen, 2005; Mustonen, 

2001; Pulkkinen, 2002). Tietokoneen käytön nähdään esimerkiksi vievän liikaa aikaa 

lasten muilta harrastuksilta (Suoranta, 2001, s. 10). Kumpulaisen (2004) tutkimuksesta käy 

ilmi, että runsas ajankäyttö tietokoneen parissa näyttää olevan yhteydessä fyysisen kunnon 

rappeutumiseen. Liikunnan harrastaminen ja terveiden elämäntapojen vaaliminen on niin 

lasten ja nuorten tulevaisuuden kuin yhteiskunnankin kannalta merkittävä asia. Yhtä ainoaa 

syytä fyysisen kunnon heikentymiseen ei varmuudella voida osoittaa, mutta tietokoneiden 

yleistymistä on epäilty ainakin osasyylliseksi (ks. esim. Mikkelson, 2003, s. 6; 

Kumpulainen, 2004, s. 120–121.) Vaikka tietotekniikan käytön pelätään usein 

passivoittavan lapsia ja nuoria, on hyvä muistaa, että se ei ole ainoa syy, joka aiheuttaa 

pahoinvointia. 

 

Nuoret kohtaavat toisiaan verkon välityksellä, mikä on herättänyt vanhemmissa ja muissa 

kasvattajissa huolta. Useasti lapset ja nuoret ovat teknisesti taitavampia kuin vanhempansa 

ja kuluttavat enemmän aikaa esimerkiksi tietotekniikan parissa. Vanhemmat ovat 

huolestuneita, koska he eivät tiedä, mitä kaikkea heidän lapsensa Internetissä voivat tehdä. 

Tämä on käynyt selville Mannerheimin Lastensuojeluliiton TUNNE -projektin puitteissa 

tehdyssä työssä vanhempien ja nuorten parissa. Projekti järjestää tietoiskuja vanhemmille 

ja nuorille turvallisesta netinkäytöstä ja kannustaa tekemään netinkäytöstä perheen 

yhteisen asian. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä tutkimuksissa on saatu viitteitä lasten ja 

nuorten Internetin käytön ohjauksen tarpeellisuudesta. Internetissä kohdataan myös 

turvattomuuden tunteita aiheuttavia asioita, joista yleisimpiä ovat muun muassa 

Internetsivut, joilla lapset ja nuoret ovat käyneet, vieraat ihmiset, joihin on pidetty yhteyttä 

tai pornografisella sivulla käyminen (ks. esim. Stahl & Fritz, 2002; Turvallisempi--, 2005; 

Netti--, 2006). 

 

Teknologian vaikutukset lasten ja nuorten elämään ovat Mustosen ja Pulkkisen (2003) 

tutkimuksen mukaan riippuvaisia lapsen elinympäristön antamasta sosiaalisesta tuesta. 

Teknologiaan liittyvät ongelmat lapsen tasapainoisen kehityksen kannalta tulevat 

todennäköisimmin esiin niillä lapsilla, joiden sosiaalinen alkupääoma on heikko. Pulkkinen 

ja Mustonen määrittelevät sosiaalisen alkupääoman varhaislapsuudessa vanhemmilta tai 
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muilta läheisiltä ihmisiltä omaksutuiksi arvoiksi ja normeiksi, yhteisön tueksi, sosiaaliseksi 

verkostoksi sekä luottamukseksi. (Mustonen & Pulkkinen, 2003, s. 1.)  

4.2. Kehonkuva ja kehollinen identiteetti 

Englannin kielessä käsitettä ”body image” käytetään kuvaamaan yksilön käsitystä omasta 

kehostaan ja ulkoisesta olemuksestaan. Suomen kielessä käytetään vastaavasta käsitteestä 

yleisimmin nimeä ruumiinkuva. ”Ruumis” viittaa kuitenkin suomen kielessä myös 

kuolleeseen kehoon, joten tässä tutkimuksessa puhutaan jatkossa kehonkuvasta ja 

korvataan ruumis-sana muissakin kehonkuvaan liittyvässä käsitteissä ”keholla”. 

Seuraavassa luettelossa esitetään suomennettuina erilaisia kehonkuvaan liittyviä 

määritelmiä ja kuvataan niitä mittaavia menetelmiä. Luettelon avulla lukijan on helpompi 

hahmottaa kehonkuvatutkimuksessa yleisemmin käytettyjä käsitteitä. 

 

Kehonkuvan määritelmät (Thompson ym., 1999, s. 10) 

 

Painotyytyväisyys (Weight satisfaction) 

Tyytyväisyys nykyiseen painoon voidaan mitata nykyisen painon ja ihannepainon 

yhteneväisyydellä. 

Kehotyytyväisyys (Body satisfaction) 

Tyytyväisyys johonkin oman kehonsa puoleen; yleensä mittarissa määritellään, mitä 

puolia arvioidaan (esimerkiksi vyötärö, lantio, reidet, rinnat, hiukset jne.). 

Ulkonäkötyytyväisyys (Appearance satisfaction) 

Tyytyväisyys ulkonäköön kokonaisuutena; yleensä mittarit sisältävät osia, jotka 

koskevat kasvonpiirteitä, painoon liittyviä asioita ja hiuksia; osiot voivat käsitellä myös 

laajempia alueita, kuten seksuaalista vetovoimaa.  

Ulkonäön arvioiminen (Appearance evaluation) 

Tyytyväisyyden määrän kysymisen sijasta tätä voidaan mitata asteikolla, jossa 

kysytään, onko vastaaja samaa vai eri mieltä laajoihin ulkonäön osa-alueisiin liittyvistä 

väittämistä. 

Ulkonäköön suuntautuminen (Appearance orientation) 

Mittauksella selvitetään ulkonäköön liittyvien ajatusten ja toimintojen yleisyyttä.  

Kehoarvostus (Body esteem)  
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Ehkä yhtenevin käsite kehotyytyväisyyden kanssa, osa-alueet selvittävät samaa – eri 

mieltä -asteikolla positiivisia tai negatiivisia arvioita kehon puolista; voi esiintyä 

laajempiakin käsitteitä (esimerkiksi ”Olen ylpeä kehostani”).  

Kehonkuva (Body image), Kehonkuvan häiriintyminen (Body image disturbance), 

Kehonkuvan häiriö (Body image disorder) 

Nämä maailmanlaajuiset käsitteet ovat melkein käyttökelvottomia ilman tarkempaa 

määrittelyä. On tärkeää tarkentaa, onko kiinnostuttu subjektiivisesta, affektiivisesta, 

kognitiivisesta vai behavioraalisesta vai hahmottamiseen liittyvistä prosesseista, ja se, 

mikäli halutaan keskittyä vain joihinkin kehon osiin tai yleisemmin ulkonäköön.  

 

Luettelosta huomataan, että kehonkuvan käsitteellä on monta erilaista ulottuvuutta. Joskus 

tutkimuksissa ollaan kiinnostuneita pelkästään tyytyväisyydestä omaan painoon, mutta 

kehonkuvan käsite voi pitää sisällään myös muutakin kuin vain yksilön käsityksen omasta 

painosta. Kehonkuvatutkimuksessa voidaan mitata myös esimerkiksi yksilön 

tyytyväisyyttä omaan kehoon (engl. body satisfaction) tai tyytyväisyyttä omaan 

ulkonäköön (engl. appearance satisfaction). Kehotyytyväisyyden käsitteen kanssa lähes 

samaa tarkoittaa kehoarvostuksen (engl. body esteem) käsite. 

 

Kehonkuva on käsitteenä moniulotteinen ja sellaisenaan se ei riitä kertomaan kovinkaan 

paljon siitä, mitä sillä tarkoitetaan. Tämän vuoksi kussakin tutkimuksessa on hyvä 

tarkemmin määritellä se, mitä kehonkuvalla tarkoitetaan ja mistä asioista ollaan 

kiinnostuneita. Useimmat tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että kehonkuvan käsitteeseen 

sisältyvät fysiologiset, psykologiset ja sosiologiset osatekijät (Hoyt & Kogan, 2001, s. 

200). Esimerkiksi tutkimuksissa, joissa on oltu kiinnostuneita nuorten käsityksistä omasta 

kehollisuudesta ja siitä, miten kehollisuus ymmärretään, on tullut esille, että tutkittavien on 

vaikea purkaa kehollisuus sanalliseen muotoon kokonaisuutena. Kun on puhuttu 

kehollisuudesta, puhutaan enemmän ulkonäöstä, painosta, syömisestä ja ympäristöstä 

tulevista paineista. (Välimaa, 2000b, s. 90.) Näiden asioiden kautta oma keho saa 

merkityksen omassa elämässä. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita nuorten 

kehonkuvasta, jossa painottuu heidän henkilökohtainen kokemuksensa ja tyytyväisyytensä 

omasta ulkonäöstä ja vartalostaan ja sen eri osista suhteessa ympäristöstä ja kulttuurista 

tuleviin paineisiin. Kulttuurissamme arvostetaan tietynlaista ulkonäköä ja jokainen osaa 

kertoa, miltä näyttää ihanteellinen naisen ja miehen keho länsimaisessa maailmassa. 

Ihanteellinen keho saa määritelmänsä yksittäisten kehon ominaisuuksien kautta, kuten 
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esimerkiksi pituuden, hiusten, ihon sileyden, eri kehonosien, kuten rintojen, säärien, vatsan 

sekä pukeutumisen perusteella.  

 

Kehonkuvan tutkimusta on tehty eri muodoissaan jo 1900-luvun alusta lähtien. Vuosisadan 

alussa tutkittiin kehonkuvan neurologista perustaa ja oltiin kiinnostuneita erilaisten 

aivovaurioiden vaikutuksista siihen. Vasta myöhemmin tutkimusta alettiin tehdä myös 

muista kuin neurologisista lähtökohdista. Tällöin kiinnostuttiin ihmisten käsityksistä 

omasta kehonkuvastaan ja viehättävyydestä (engl. attractiveness) enemmän psykologisessa 

sekä sosiologisessa mielessä. Myöhemmin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa kiinnostuksen 

kohteeksi kehonkuvatutkimuksessa tulivat erilaiset syömishäiriöt ja painoon liittyvä 

ongelmakäyttäytyminen. Jo varhaisissa tutkimuksissa saatiin näyttöä siitä, että 

tyytymättömyys omaan kehoon ennusti erityisesti nuoruuden liikalihavuutta ja 

myöhemmin yleisimpiä syömishäiriöitä. (Thompson ym., 1999, s. 5–6.)  

 

Kehonkuva-käsitteen sijasta voidaan puhua myös kehollisesta identiteetistä, jolla 

tarkoitetaan myös nuoren käsitystä itsestään kehollisena toimijana ja hänen suhdettaan 

itseensä fyysisenä kokonaisuutena. Kehollisen identiteetin käsitettä on pidetty 

sosiaalisempana käsitteenä kuin kehonkuva-käsitettä. Kehollisen identiteetin käsitettä 

käyttämällä on esimerkiksi haluttu korostaa yksilön kokemusta kehollisesta itsestä 

suhteessa toisiin sekä tämän kokemuksen luonnetta kielellisenä, kerrottuna ja niin 

merkityksiä sisäistäneensä kuin myös niitä tuottavana muotona. (Lähde, 2004, s. 21.) 

 

Tässä tutkimuksessa kehonkuva ja kehollinen identiteetti ymmärretään kuitenkin 

synonyymeiksi. Yksilön kehollista identiteettiä ei voi erottaa psykologisesta ja sosiaalisesta 

minuudesta, vaan ne muodostavat kokonaisuuden (Välimaa, 2000b, s. 105). Nuoren 

kokemus minästä, suhteessa maailmaan, toisiin ihmisiin, omaan toimintaan ja psyykkiseen 

kokemuskenttään, tulee esille hänen kehossaan, pukeutumisessaan ja oman kehon 

toiminnassa. Kehollisuus on tärkeä ulottuvuus identiteettikokemuksena ja sen 

kommunikaatiomuotona. (Ks. myös Järventie, 1999.) Tutkimuksessa käytetään myös 

käsitettä kehonkuvatyytyväisyys, koska tarkoituksena on tutkia myös nuorten 

tyytyväisyyttä omaa kehoaan kohtaan. 
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4.3. Sosiokulttuurinen näkökulma kehonkuvasta ja siihen yhteydessä olevista 

tekijöistä 

Tutkimuksen lähtökohdissa tuotiin jo esille, että tämän tutkimuksen laajempana 

viitekehyksenä on sosiokulttuurinen teoria, jonka mukaan ihmisen kehonkuvaan 

vaikuttavat kulttuuriset tekijät, jotka ovat aina sidottuja aikaan ja paikkaan, tiettyyn 

sosiokulttuuriseen tilanteeseen. Sosiokulttuurisen teorian mukaan lapset ja nuoret ovat 

sosiaalisia ja aktiivisia toimijoita, joiden kasvu ja kehitys tapahtuvat sosiaalisissa 

tilanteissa kulttuuriin sidottuna. Sosiaalisella vuorovaikutuksella on merkittävä rooli lasten 

kehityksessä tietoisiksi toimijoiksi. (Vygotsky, 1982.) Tässä tutkimuksessa 

sosiokulttuurinen teoriaa auttaa ymmärtämään nuoren kehonkuvan muodostumista ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä. Nuoret saavat palautetta omasta kehostaan ikätovereiltaan, 

vanhemmiltaan, roolimalleilta ja nykyään myös yhä enenevässä määrin mediasta. 

 

Joidenkin tutkijoiden mukaan sosiokulttuuriset tekijät, kuten esimerkiksi laihuuden 

ihannointi tietyissä kulttuureissa, on vahvin keholliseen identiteettiin vaikuttava tekijä. 

McCarthy (1990, s. 205–215) on tutkinut eri kulttuureissa elävien ihmisten syömishäiriöitä 

ja hänen mukaansa kulttuureissa, joissa laihuus on ihannoitua, ovat myös erilaiset 

syömishäiriöt yleisempiä kuin niissä kulttuureissa, joissa laihuus ei ole niin tavoiteltua. 

Myös muiden ihmisten mielipiteet ja mainonta vaikuttavat kehonkuvan muodostumiseen. 

Nuoruuden identiteettityössä vertaisryhmällä on tässä merkittävä rooli. Nuoret tekevät 

esimerkiksi mediavalintoja iän perusteella etsimällä mediatuotteita, joissa esiintyvät 

suunnilleen samanikäiset tai itseä hieman vanhemmat nuoret (Mustonen ym., 1992, s. 236–

245). Median ja Internetin kautta on mahdollista päästä kurkistelemaan ikäisiään 

vanhempien nuorten maailmaan ja saada vihiä seurusteluun ja nuorten elämäntapaan 

liittyvistä asioista. Tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oleva Internetin 

kuvagalleria tarjoaa nuorille yhä paremman väylän saada palautetta vertaisryhmältä ja 

muilta nuorilta muun muassa juuri omasta ulkonäöstä ja kehosta. Sen vuoksi voidaan 

olettaa, että kuvagallerioilla on merkittävä rooli nuoren identiteettityössä ja myös 

kehonkuvan muodostumisessa, sillä ulkonäkö, kuvat ja kehollisuus korostuvat 

kuvagallerioissa. Festingerin (1954) sosiaalisen vertailun teorian mukaan ihmisellä on 

sisäinen tarve arvioida itseään toisiin ihmisiin. Festingerin teorian mukaan yksilöt 

hakeutuvat tilanteisiin, jotta he voisivat arvioida omia kykyjään ja ajatuksiaan sekä 

muodostaa näin käsitystä itsestään ja maailmasta vähentäen epävarmuuden tunnetta. 
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Vertailu voi kohdistua muiden ihmisten lisäksi esimerkiksi ympäristössä oleviin kuviin, ja 

voi tapahtua tiedostamatta. (Festinger, 1954, s. 117–140.) 

 

Ihmisen minuuden ja identiteetin muodostumisessa olennaisessa roolissa on oma keho läpi 

koko elämän. Voidaan ajatella, että kehon roolin merkitys itsen määrittelijänä lisääntyy 

nuoruudessa, koska nuoren kehossa tapahtuu muutoksia. Nuori on kiinnostunut tietämään, 

mitä muut hänen muuttuvasta kehostaan ajattelevat ja pyrkii löytämään omaa paikkaansa 

ympäristössä myös oman kehonsa kautta. Oman ulkonäön tarkkaileminen, vaatteilla, 

kampauksilla tai meikeillä leikittely sekä oman itsen vertailu kulttuurissa vallitseviin 

naisen ja miehen malleihin on nuorille jokapäiväistä itseensä tutustumista ja oman itsen 

sekä muiden suhtautumisen testaamista (Välimaa, 2000b, s. 105). Nuoret pohtivat 

kysymyksiä, kuten olenko kaunis, ruma vai normaali, millainen minusta on tulossa, 

kelpaanko toisille tai edes itselleni? Se, miten nuori käsittää oman kehonsa, sen 

toimintakyvyt ja ominaisuudet, vaikuttaa olennaisesti siihen, miten nuori suuntaa 

toimintaansa maailmassa.  

 

Tutkimusten mukaan kulttuurissa vallitsevat kauneusihanteet ovat nykyään selvillä lapsille 

jo varhaisessa vaiheessa ja jopa 6–7-vuotiaat tietävät, että laihuus on ihannoitua 

kulttuurissamme (Thompson ym., 1999, s. 87). Nykyaikana, jolloin ulkonäön merkitys on 

kasvanut merkittävästi, nuoret kokevat paineita täyttää nämä ihanteet (ks. esim. Bosma & 

Gerlsma, 2003, s. 466). Yhteiskunta tuottaa paineita muokata omaa kehoa vastaamaan 

kulttuurista yleistä ihannetta, mikä voi johtaa keholliseen tyytymättömyyteen ja huonoon 

itsetuntoon sekä miehillä että naisilla (Grogan, 1999, s. 97). Länsimaisessa teollistuneessa 

kulttuurissa on ulkonäköä ja laihuutta ihannoiva kauneuskäsitys, ja ylikansallinen media 

viestittää tehokkaasti näitä mielikuvia laajalle (Rantanen, 2004b, s. 327). Sillä, onko 

ihminen lihava tai laiha, on merkitystä ihmisen identiteetille – onko kulttuurin ihannekuvan 

kaltainen vai ongelmatapaus (Välimaa, 2000b, s. 105). Media vaikuttaa ihmiseen 

herkimmin silloin, kun sen viestit osuvat yksilön identiteetin hauraalle tai aralle alueelle. 

Nuoruudessa kehonkuva on juuri tällainen herkkä ja epävarma alue, jolle median 

stereotyyppiset kauneusihanteet tuottavat lisäpainetta. Syömishäiriöt ovat eräs minäkuvaan 

liittyvä riskitekijä, joiden syntyyn myötävaikuttavat mediamaailman ylivoimaiset fyysisen 

minäkuvan ihanteet. (Mustonen, 2001, s. 131–132.)  Laihuushäiriön lisääntyminen on 

seurannut valokuvamallien ja kauneuskuningattarien ohentumisesta (Rantanen, 2004b, s. 

327). On kuitenkin hyvä muistaa, että kulttuurisia merkityksiä ja median viestejä ei 
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kuitenkaan omaksuta sellaisenaan, vaan niistä neuvotellaan ja niitä myös vastustetaan (ks. 

esim. Välimaa, 2000b, s. 105).  

4.3.1. Normaali ja poikkeava kehonkuva 

Ihmisen käsitys omasta kehostaan muodostuu ulkoisista havainnoista sekä omista 

mielikuvista itsestään. Kun puhutaan normaalista kehonkuvasta, tarkoitetaan tilannetta, 

jossa yksilön sisäinen kokemus ja oman kehon ulkoiset havainnot vastaavat toisiaan. 

Poikkeava kehonkuva tarkoittaa sitä, että yksilön tietoisuus omasta kehostaan on 

puutteellinen ja tämä mielikuva poikkeaa todellisuudesta. Poikkeuksellinen suhtautuminen 

omaan kehoon ilmenee usein voimakkaina pyrkimyksinä hallita, muokata ja vaikuttaa 

kehon ulkomuotoon. Kehonkuvan yleisimpiä häiriintymisen muotoja ovat syömishäiriöt. 

(Mustajoki ym., 1991, s. 1770.) 

 

Voidaan puhua myös kehotyytyväisyydestä ja kehotyytymättömyydestä. 

Kehontyytymättömyyden ydin on epätasapaino henkilön todellisen (koetun) ja 

ihanneminäkuvan välillä. Epäonnistuminen ihanteen sovittamisessa johtaa 

itsekriittisyyteen, syyllisyyteen ja madaltuneeseen itsearvostukseen. (Grogan, 1999, s. 95–

99.) Tyytymättömyys omaan ulkonäköön ja kehoon on tutkimusten mukaan yhteydessä 

suurempaan itsen vertailemiseen toisiin (Botta, 1999, s.37; Jones, 2001, s. 658). Ihmiset, 

jotka ovat epävarmoja itsestään, ovat halukkaita tekemään vertailua viiteryhmässään, 

saadakseen selville, mikä on hyväksyttävää ja oikeanlaista käytöstä (Palmqvist & 

Santavirta, 2006, s.204). Nuorilla tämä viiteryhmä muodostuu useimmiten kavereista. 

Jones (2001) tutki, keihin murrosikäiset tytöt ja pojat vertaavat kehojaan ja sai selville, että 

molemmat vertasivat itseään eniten samanikäisiin nuoriin ja kavereihin. Vertailua tehtiin 

kuitenkin myös mediassa esiintyviin julkisuuden henkilöihin. Eniten vertailua tekivät ne 

nuoret, joiden kehotyytyväisyys oli heikko. (Jones, 2001, s. 658–659.) 

 

Internet mahdollistaa kavereiden ja myös muiden tuntemattomien nuorten kanssa 

kommunikoinnin yhä tehokkaammin. Näin nuorten viiteryhmä, johon he itseään vertaavat, 

on muuttunut laajemmaksi ja mahdollistaa vertailun aivan uudenlaisessa merkityksessä. 

Kuvagalleriakyselyssä (ks. Peura ym., 2006) tuli esille viitteitä siitä, että nuoret käyttävät 

kuvagalleriaa nimenomaan saadakseen palautetta itsestään ja vertaillakseen omaa 

ulkonäköään muihin ihmisiin. Yksilö joko oppii pitämään omasta kehostaan ja 
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ulkonäöstään tai vastaavasti hänelle voi syntyä negatiivinen käsitys itsestään. Toisten 

ihmisten palautteella on tässä merkittävä rooli. (Palmqvist & Santavirta, 2006, s. 204.) 

4.3.2. Aiempia tutkimuksia nuorten kehonkuvasta ja kehotyytyväisyydestä 

Kehollinen minäkuva on noussut suosituksi tutkimuksen kohteeksi, koska on huomattu, 

että nuorten kokemukset omasta kehostaan ovat melko negatiivisia. Inequal Childhood: A 

Comparative Study in the Nordic Countries -tutkimusprojektissa (2004) saatiin viitteitä 

siitä, että suomalaisten nuorten tyytyväisyys omaan ulkonäköönsä on heikompaa verrattuna 

esimerkiksi muihin pohjoismaihin. Tyytyväisimpiä ulkonäköönsä 4.–6.-luokkalaisista 

oppilaista ovat ruotsalaiset pojat ja kielteisimmin siihen suhtautuvat suomalaiset tytöt. 

Suomalaisista tytöistä jopa 74 prosenttia arvioi ulkonäkönsä puutteelliseksi tai koki 

olevansa ruma, kun ruotsalaisten tyttöjen vastaava osuus oli 19 prosenttia. Pojilla 

näkemykset jakautuivat samansuuntaisesti: suomalaisista pojista yli puolet (51 %) löysi 

vikoja omasta ulkonäöstään ja ruotsalaisista ikätovereista vain 12 prosenttia. 

Mielenkiintoista on lisäksi se, että suomalaiset pojat arvioivat itseään negatiivisemmin 

ulkonäöltään kuin ruotsalaiset ja norjalaiset tytöt. Ainoastaan Norjassa (30 %) poikien 

tyytymättömyys omaan ulkonäköönsä oli hieman suurempaa kuin saman maan tyttöjen 

(28 %). (Lähde, 2004, s. 50.) 

 

Myös muissa tutkimuksissa on saatu tuloksia siitä, että suomalaisten nuorten itsearvostus 

on merkitsevästi alhaisempi kuin muiden pohjoismaalaisten. (Pölkki, 2001, s. 126.) Edellä 

mainittuja tutkimustuloksia pohdittaessa on kuitenkin syytä miettiä, kuinka paljon 

suomalaislasten kielteisessä suhtautumisessa itseen on kyse kulttuurisesti opitusta 

vaatimattomuudesta. Kiitosten ja kehujen vastaanottaminen, esimerkiksi ulkonäöstä tai 

vaatetuksesta, voi tuntua suomalaisesta vaikealta. Muistuttaahan vanha sanalasku ”oma 

kehu haisee” siitä, ettei itseä tulisi tuoda liikaa esille vaan ennemmin jopa vähätellä omia 

taitoja ja kykyjä. 

 

Nuorten negatiivisten arvioiden vuoksi on kuitenkin haluttu tarkemmin tutkia mahdollisia 

hauraaseen kehonkuvaan yhteydessä olevia tekijöitä, kuten esimerkiksi 

ongelmakäyttäytymistä. Esimerkiksi tutkittaessa suomalaisten murrosikäisten nuorten 

kehonkuvatyytyväisyyttä ja päihteidenkäytön yhteyttä (N = 488), saatiin selville, että 

tupakoivat nuoret olivat tyytymättömämpiä ja vertailivat itseään enemmän median 
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malleihin kuin ei-tupakoivat nuoret. Samalla tavalla tyytymättömyyttä omaan kehoon 

ennusti alkoholin käyttö. (Palmqvist & Santavirta, 2006, s. 204, 213.)  

 

Sukupuolten väliset erot kehonkuvassa ovat askarruttaneet aina tutkijoita. Tutkijoiden 

mukaan erot kehotyytymättömyydessä ilmestyvät nuorilla 13–15-vuoden iässä (Rosenblum 

& Lewis, 1999, s. 50–64). Aiemmissa tutkimuksissa kansainvälisestikin tyytymättömyys 

omaan ruumiiseen ja kehoon on liitetty tyttöihin ja naisiin enemmän kuin poikiin ja 

miehiin. (McCabe, 2003, s. 5; Palmqvist & Santavirta, 2006, s. 205.) Useimmat 

tutkimukset kehonkuvaan liittyen ovat keskittyneet tyttöihin ja heidän 

laihduttamiskäyttäytymiseen. Tähän on useita syitä, esimerkiksi se, että syömishäiriöihin 

sairastuvat pääsääntöisesti naiset (ks. Thompson ym., 1999).  

 

Tuoreimmat tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että ulkonäkökysymykset eivät vaivaa 

enää vain tyttöjen mieltä, vaan ne ovat myös pojilla merkittävä tekijä oman identiteetin 

muodostamisessa (Lähde, 2004; Jones, 2001). Viimeisen vuosikymmenen aikana myös 

miesten keho on tullut näkyvämmäksi populaarikulttuurissa ja nykyään myös pojilla ja 

miehillä on paine näyttää hoikalta, lihaksikkaalta ja trimmatulta. Tutkimusten mukaan 

kielteinen kokemus omasta ulkonäöstä pojilla on tyttöjä enemmän yhteydessä muihin 

kielteisiin kokemuksiin minän muissa osa-alueissa. Pojilla hauraaseen kehonkuvaan on 

yhteydessä myös esimerkiksi ystävien puutetta, kiusaamista ja erilaisia psykofyysisiä 

oireita. Tytöillä hauras kehonkuva on yhteydessä muun muassa rakkaudettomuuteen ja 

epäonnistumisen tunteeseen (Lähde, 2004, s. 63, 108–109.)  

 

Tyttöjen ja poikien ideaali kehotyyppi eroaa hieman toisistaan, mutta yhteinen tekijä on 

oletus näyttää hoikalta. Nykyään tyttöjen sosiokulttuurinen ihanne on olla laiha, mutta ei 

pelkästään ”luuta ja nahkaa”, vaan samanaikaisesti tulisi näyttää myös lihaksikkaalta. 

Poikien sosiokulttuurinen ihannevartalo on myös hoikka, mutta lihaksikas ”V-mallinen” 

vartalo. (Grogan, 1999.) Ideaali kehotyyppi on sekä naisilla että miehillä vaikea saavuttaa 

ilman treenaamista, sillä ainoastaan harvoilla ihmisillä on luonnostaan tätä vastaava keho 

(Hoyt & Kogan, 2001, s. 203). Uusimmissa tutkimuksissa sosiokulttuurisista vaikutuksista 

kehonkuvaan ja kehonmuokkausstrategioihin on saatu viitteitä siitä, että nykyään niin 

poikien kuin myös tyttöjen kehonmuokkausstrategiat eivät liity ainoastaan laihduttamiseen, 

vaan myös lihaksikkaan vartalon saavuttamiseen (McCabe, 2003, s. 5, 8, 14). Nykyään ei 
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siis ainoastaan haluta olla laihoja, vaan myös urheilullisen näköisiä ja lihaksikkaita, mikä 

edellyttää useimmilta työskentelyä ihanteen saavuttamiseksi.  

 

Uusimpien tutkimusten mukaan sosiokulttuurisista tekijöistä vahvimmin niin tyttöjen kuin 

poikien kehotyytyväisyyteen vaikuttavat vanhemmilta saatu palaute (McCape & 

Ricciadelli, 2003, s. 21–22). Sosiokulttuurisista tekijöistä myös median vaikutuksia 

nuorten kehotyytyväisyyteen on tutkittu erityisesti tyttöjen osalta. Media näyttää välittävän 

viestejä nuorille kehoihanteista, mutta media ei kuitenkaan ole kaikkien tutkimusten 

mukaan merkittävin tekijä nuoren kehonkuvan kannalta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on 

tästä huolimatta saatu viitteitä siitä, että medialla on merkittävä rooli siinä, miten erityisesti 

naiset suhtautuvat kehoihinsa (esim. Grogan, 1999). Viimeisten vuosikymmenten aikana 

naisten tyytymättömyys omaan ulkonäköönsä on lisääntynyt, samalla kun entistä 

laihemmat naiset esiintyvät printti- ja audiovisuaalisessa mediassa. Näiden kahden ilmiön 

välistä suhdetta on kuitenkin vaikea selittää. (Hoyt & Kogan, 2001, s. 199–200.)  

 

Esimerkiksi Palmqvistin ja Santavirran (2006) tutkimuksen mukaan tytöt ja pojat eivät 

vertaile vartaloitaan merkittävästi mediassa esitettyihin seksuaalisesti orientoituneihin 

malleihin. Tutkimuksen tulosten mukaan tytöt näyttävät kuitenkin olevan hieman alttiimpia 

vertailemaan itseään ja vartaloitaan mediassa esitettyihin kuviin ja kehoihin kuin pojat. 

(Palmqvist & Santavirta, 2006, s. 209.) McCapen ja Ricciadellin (2003) tutkimuksessa 

sosiokulttuuristen tekijöiden vaikutuksista nuorten kehonkuvaan ja kehonmuokkaukseen 

saatiin samansuuntaisia tutkimustuloksia. Sosiokulttuurisista tekijöistä medialla oli vain 

vähän vaikutusta poikien sekä tyttöjen kehonkuvaan ja kehonmuokkaukseen. (McCape & 

Ricciadelli, 2003, s. 22.) 

  

Toisten tutkimusten mukaan medialla puolestaan on vaikutusta nuorten kehonkuvaan ja 

sen häiriintymiseen. Esimerkiksi Botta (1999, N = 214) tutki lukioikäisiä tyttöjä ja heidän 

kehonkuvaansa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että nuoret tytöt vertailivat itseään televisiossa 

esitettyihin kuviin, ja mitä enemmän he tätä vertailua tekivät, sitä laihempia he halusivat 

olla ja sitä useammin heillä oli epäterveellisiä käyttäytymistapoja. (Botta, 1999, s. 36–37.) 

Myös Bissel ja Zhou (2004) saivat vahvistusta viihteellisen median vaikutuksista nuorten 

lukiolaistyttöjen kehonkuvaan. Ne koehenkilöt, jotka raportoivat lukevansa usein laihuutta 

ihannoivia lehtiä ja tv-ohjelmia, olivat myös enemmän tyytymättömiä omaan 

ulkonäköönsä ja kehoonsa. (Bissel & Zhou, 2004, s. 17.) 
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5. TUTKIMUSONGELMAT 

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat IRC-Galleriaa käyttävien nuorten 

kehotyytyväisyys sekä identiteetti-ilmaisu, joka tapahtuu kuvagalleriassa kuvien ja 

nimimerkin avulla. Erityisesti 13–15-vuotiaita nuoria on tutkittu paljon kehonkuvaan 

liittyen, sillä he ovat siinä iässä, jolloin kehossa tapahtuvat muutokset tekevät 

kehollisuuden tärkeäksi identiteettikysymykseksi (ks. esim. Palmqvist & Santavirta, 2006). 

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu selville, että kehotyytymättömyys on yhteydessä moniin 

erilaisiin ongelmiin. Suomalaisilla nuorilla kehotyytymättömyyden on todettu olevan 

yhteydessä esimerkiksi päihteiden ja tupakan ongelmakäyttöön sekä kiusaamiseen ja 

ystävien puutteeseen. (Palmqvist & Santavirta, 2006, s. 210; Lähde, 2004, s. 56.)  

 

Suomalaisten nuorten kehotyytyväisyys ja itsearvostus on tutkitusti merkitsevästi 

alhaisempaa kuin muiden pohjoismaalaisten (Pölkki, 2001, s. 126). Tämä motivoi 

tutkimaan edelleen suomalaisten nuorten käsityksiä omasta kehosta ja kehoihanteista. 

Yleensä tutkimuksissa on keskitytty vain tyttöjen käsityksiin omasta kehosta, mutta tässä 

tutkimuksessa halutaan myös selvittää poikien käsityksiä itsestään ja omasta kehosta. 

Molempien sukupuolten tutkiminen antaa mahdollisuuden vertailla tyttöjen ja poikien 

kehollisuuteen liittyviä asioita. Tässä tutkimuksessa perehdytään nuorten 

kehonkuvatyytyväisyyden lisäksi tarkemmin siihen, kuinka nuoret käsittelevät ja tuovat 

esille omaa identiteettiään kuvagallerioissa. Suomessa ei ole aikaisemmin tehty tutkimusta 

kuvagallerioista identiteetin esille tuomisen areenoina. Tutkimuksessa on tarkoitus avata 

tietä jatkotutkimuskysymyksille liittyen identiteetti-ilmaisun ja kehotyytyväisyyden 

välisiin yhteyksiin. 

 

Aiemmin esitettyjen tavoitteiden ja teoriaosan perusteella tutkimus on jaettu kolmeen 

tutkimusongelmaan. Luvussa 6 tarkastellaan tarkemmin tutkimuksen käytännön toteutusta, 

mittarin rakentamista sekä taustateorian, tutkimusongelmien, ja mittarin 

välistä yhteyttä. 

 

1. Millainen on 13–15-vuotiaiden IRC-Galleria -kuvagalleriapalvelua käyttävien nuorten 

käsitys omasta kehosta ja kehon ihanteista? 
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Tällä tutkimusongelmalla halutaan selvittää, ovatko nuoret tyytyväisiä omaan kehoonsa ja 

onko heidän todellinen kehonkuvansa yhtenäinen ihanteellisen kehonkuvansa kanssa. 

 

2. Miten Palmqvistin ja Santavirran (2006) määrittelemät IDS, SAT ja MED kehonkuvan 

ulottuvuusryhmät operationaalistuvat IRC-Galleriaa käyttävien 13–15-vuotiaiden nuorten 

keskuudessa? 

 

Kehotyytyväisyysmittaria käyttämällä halutaan selvittää, miten kyseiset kehonkuvan 

ulottuvuusryhmät operationaalistuvat kuvagalleriaa käyttävien nuorten keskuudessa.  

 

3. Minkälaista identiteetti-ilmaisua 13–15-vuotiaat nuoret käyttävät kuvagallerioissa? 

 

Kuvagalleriaprofiileiden identiteetti-ilmaisun kuvaamiseen käytetään nuorten 

nimimerkkejä ja heidän profiileissaan olevia kuvia. Lisäksi pohditaan sitä, näkyykö 

nuorten kehonkuvatyytyväisyys jollain tavalla kuvagalleriassa tapahtuvassa identiteetti-

ilmaisussa.  

 

Kaikkia edellä mainittuja tutkimusongelmia peilataan myös taustamuuttujien, kuten 

sukupuolen suhteen. 
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus lähtee aina liikkeelle tutkimuskohteen luonteen analyysistä, jonka avulla voidaan 

löytää asianmukaisimmat tutkimusmenetelmät. Latomaa ym. (2002, s. 423) jakaa tieteet 

havaittavaa todellisuutta tutkiviin empiiris-analyyttisiin ja symbolista todellisuutta tutkiviin 

rekonstruktiivisiin tieteisiin. Kasvatuspsykologian tutkimuskohde, psyykkinen kasvu ja 

kasvattava vuorovaikutus, ovat Latomaan (2002) mukaan merkityksistä ja 

merkityssuhteista rakentunutta symbolista todellisuutta, joita tutkii rekonstruktiivinen eli 

ymmärtävä tutkimusmenetelmä. Tutkimusmenetelmänä ymmärtävässä psykologiatieteessä 

on tulkinta, jossa asetetaan olettamuksia symbolisen ilmauksen merkityssisällöistä. Tämä 

ei kuitenkaan sulje pois empiiris-analyyttistä tutkimusta kasvatuspsykologiassa, vaan osaan 

kasvatuspsykologisista tutkimusongelmista on mielekästä vastata empiiris-analyyttisin 

tieteen keinoin. (Latomaa ym., 2002, s. 423.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään menetelmätriangulaatiota, jossa hyödynnetään sekä 

määrällistä että laadullista tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivisen tutkimuksen päämääränä 

on mahdollisimman objektiivinen ja luotettava tutkimus. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuutta tarkastellaan sisäisen ja ulkoisen validiuden eli pätevyyden ja reliaabeliuden 

eli luotettavuuden sekä objektiivisuuden näkökulmista. Sisäinen validius toteutuu, jos 

tutkimuksessa käytetyt käsitteet ovat oikeita, teoria on oikein valittu ja tutkimustulosten 

analysoinnissa on käytetty luotettavia analysointiohjelmia sekä -menetelmiä. Ulkoinen 

validius kertoo tutkimustulosten yleistettävyydestä. (Metsämuuronen, 2003, s. 86.) 

Kvantitatiivista tutkimusta on usein kritisoitu pinnalliseksi ja sen vuoksi sen on katsottu 

soveltuvan huonosti esimerkiksi ihmistieteisiin, jonka tutkimuskohteet ovat usein 

monimutkaisia ilmiöitä. Tässä tutkimuksessa haluttiin kvantitatiivisen tutkimusotteen 

lisäksi tuoda kvalitatiivisella tutkimusotteella lisää syvyyttä tutkimuksen kohteena oleviin 

kuvagallerioihin ja siellä tapahtuvaan identiteetti-ilmaisuun sekä käyttäjien kehonkuvaan. 

6.1. Tutkimusmenetelmät 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu sosiokulttuurisen teorian sekä 

aiempien tutkimusten varaan. Myös käsitteiden määrittely muodostaa olennaisen osan 

tämän tutkimuksen viitekehystä. Aiemmin esitettyihin tutkimusongelmiin on mielekästä 
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vastata monimenetelmällisellä tutkimusotteella, jossa hyödynnetään sekä kvalitatiivista että 

kvantitatiivista tutkimusotetta. Metsämuurosen (2003) mukaan tutkimusmenetelmien 

yhdistämisestä on etuna se, että saatu tieto on varmempaa. Tiedon laatu vain on erilaista. 

Monimenetelmällistä tutkimusotetta kutsutaan myös triangulaatioksi, jolloin samaa ilmiötä 

tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. (Metsämuuronen, 2003, s. 207–208.) 

Triangulaatiolla voidaan kuvata menetelmien yhdistelemisen lisäksi myös tutkijoiden, 

tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. (Saaranen & Puusniekka, 2006.) 

Menetelmätriangulaatio on aikaa ja resursseja vaativa tapa tehdä tutkimusta, mutta se antaa 

loistavan tilaisuuden laajentaa ja syventää tutkimuskohteesta saatavaa tietoa (Eskola & 

Suoranta, 1998, 71). Tutkijatriangulaation voidaan ajatella olevan sellainen triangulaation 

muoto, joka soveltuu hyvin opinnäytetöiden tekemiseen. (Saaranen & Puusniekka, 2006.) 

Monimenetelmällisyys on sellainen metodi, jonka avulla kuvagallerioiden identiteetti-

ilmaisusta ja kuvagallerioita käyttävien nuorten kehonkuvatyytyväisyydestä on mielekästä 

saada tietoa tässä tutkimuksessa. Tutkijatriangulaatio antaa mahdollisuuden harjoitella 

yhteistyötä, joka nykyään on tutkimuksen tekemisessä myös olennainen taito. Voidaan 

myös ajatella, että saatu tieto on näin varmempaa, kun tutkimustulosten analyysissä on 

mukana kaksi tutkijaa ja kaksi tutkimusmenetelmää. 

 

Tässä tutkimuksessa kvantitatiivinen vaihe edelsi kvalitatiivista vaihetta. Kvantitatiivinen 

tutkimusstrategia operationaalistui tässä tutkimuksessa survey-tyyppisenä 

kyselylomaketutkimuksena ja kehonkuva-testinä. Kvalitatiivinen tutkimusstrategia 

puolestaan operationaalistui kuvagalleriaprofiilien kuvien ja nimimerkkien analysoimisena. 

Survey-tutkimuksen tarkoituksena on tyypillisesti kuvailla, vertailla tai selvittää jotakin 

ilmiötä esimerkiksi standardoidun kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen eräs etu on 

muun muassa se, että laajan aineiston kerääminen mahdollistuu lyhyessä ajassa. 

Kyselylomakkeen eduiksi on myös mainittu se, etteivät tutkijat vaikuta tai voi ohjata 

vastaajien vastauksia niin paljon kuin esimerkiksi haastattelututkimuksissa. (Hirsjärvi ym., 

2000, s. 122, 182.) Tämä on toisaalta hieman harhaanjohtava käsitys, sillä 

kyselylomakkeen kysymykset ovat aina ihmisten muotoilemia ja ne ohjaavat jossain 

määrin vastauksia yhtälailla kuin haastattelujen kysymykset. Voidaan kuitenkin ajatella, 

että tämä vaikutus on vähäisempää kyselytutkimuksessa. Kehonkuvaa ja 

kehotyytyväisyyttä on usein mitattu määrällisillä menetelmillä ja siitä on olemassa jo 

valmiita mittareita (ks. esim. Botta 1999; McCabe & Ricciadelli, 2003). Tässä 

tutkimuksessa käytettiin Palmqvistin ja Santavirran luomaa kehonkuvatyytyväisyys-
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mittaria ja Thompsonin ym. figuuriasteikkoa (ks. tarkemmin Palmqvist & Santavirta, 2006; 

Thompson ym., 1999).  

6.2. Tutkimuksen koehenkilöt 

Tutkittavien henkilöiden perusjoukon muodostivat Internetpohjaista kuvagalleriaa 

käyttävät 13–15-vuotiaat nuoret sekä heidän kuvagalleria-profiilinsa. IRC-Galleriaa 

käyttää päivittäin suomalaisista 13–19-vuotiaista nuorista 60 prosenttia (Dynamoid Oy, 

2007). Otos tällaisesta määrästä suomalaisia nuoria antaa kattavan kuvan heidän 

kehonkuvastansa, sillä vastaajat ovat usealta eri paikkakunnalta eri puolelta Suomea. Voi 

kuitenkin olla mahdollista, että kuvagallerioiden käyttäjät edustavat vain tiettyä osaa 

suomalaisista nuorista, jotka ovat ottaneet Internetin tarjoamat verkkoyhteisöt osaksi omaa 

arkeansa ja yhteydenpitoa. 13–15-vuotiaiden yläkouluikäisten nuorten valitsemista 

tutkimuksen perusjoukoksi perustellaan sillä, että he ovat kehityksessään siinä vaiheessa, 

jolloin kehollisuus muodostuu tärkeäksi identiteettikysymykseksi (ks. esim. Rantanen, 

2004a, s. 46–47; Rauste-von Wright, 1981, s.2). Tässä tutkimuksessa käytetty 

kehonkuvamittaus on aikaisemmin toteutettu samanikäisillä koehenkilöillä, minkä vuoksi 

sen sopivuus juuri tähän tutkimukseen on perusteltua. 

 

Internet-pohjainen kyselylomake kohdennettiin 13–15-vuotiaille IRC-Gallerian käyttäjille 

ja kyselylomakesivulla kävi yhteensä 17 864 käyttäjää, joista yhteensä 2336 kävi 

ainoastaan vilkaisemassa kyselyä. Kyselyyn vastanneista 3630 jätti vastaamisen kesken. 

Kyselyn täytti loppuun asti 11 898 IRC-Gallerian käyttäjää. Siirrettäessä vastauksia SPSS-

ohjelmaan jouduttiin teknisistä ongelmista johtuen 11 898 vastauksesta karsimaan 626 

vastausta. Kyseessä oli kuitenkin satunnaiset vastaukset ja otoskoon ollessa näin suuri ei 

tällä ollut vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Aineistosta jätettiin pois vielä 1289 

vastausta, koska kyseiset vastaajat olivat iältään alle 13-vuotiaita tai yli 15-vuotiaita. 

Aineistosta hylättiin myös selkeästi huumorilla täytetyt vastaukset, joita oli yhteensä 46 

kappaletta. Lopullisen tutkittavien perusjoukon muodostivat siis 13–15-vuotiaat IRC-

Gallerian käyttäjät (N = 9937). 
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6.3. Käytetyt mittarit 

Tutkimuksessa käytettävän mittarin laadinta aloitettiin tutustumalla teoriaan ja siihen, mitä 

entuudestaan tiedettiin tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tutkimuksen luotettavuus 

on suoraan verrannollinen mittareiden luotettavuuteen. Mittareiden validiteetti kertoo sen, 

mittaavatko mittarit sitä asiaa, mitä varten ne ovat laadittu. Validiuteen vaikuttavat ennen 

kaikkea se ovatko taustateoria(t) ja käytetyt käsitteet yhteneviä mittarin kanssa. Tässä 

tutkimuksessa mittarien laadinnassa ja valinnassa pyrittiin löytämään valmis 

kehonkuvamittari, jonka validiteetti on testattu. Seuraavaksi esitellään tarkemmin 

kyselylomake ja sen sisältämät mittarit, jota käytettiin käsillä olevassa tutkimuksessa. 

 

Kyselylomake 

 

Luontevimmaksi tiedonkeruumenetelmäksi tähän tutkimukseen muodostui 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa yleisimmin käytetty kyselylomake (ks. liite 1), jolla voi 

selvittää useampia asioita yhdellä kertaa. Käsillä olevan tutkimuksen kyselylomakkeen 

hahmotteleminen aloitettiin perehtymällä teoriataustaan. Kyselylomakkeen ensimmäinen 

hahmotelma esiteltiin Teknologia ja informaatioyhteiskunta -tutkimusryhmän 

seminaarissa, jonka jäsenet antoivat palautetta ja parannusehdotuksia lomakkeesta. Näiden 

parannusehdotusten jälkeen kyselyn joitakin kohtia muutettiin vielä selkeämmiksi. 

Kyselylomaketta testattiin vielä kuudella 15-vuotiaalla nuorella, jotka antoivat palautetta 

kysymyksistä. Kriittisin kommentti näiltä nuorilta koski nimimerkin kysymistä kyselyssä, 

koska heidän mielestään se oli liian henkilökohtainen kysymys. Tämän johdosta 

nimimerkkiä ja kuvia koskevan kysymyksen instruktiota tarkennettiin ja korostettiin 

tutkijoiden vaitiolovelvollisuutta ja sitä ettei henkilökohtaisia tietoja koskaan julkaista. 

Nuorilta saatiin palautetta myös kehonkuva-mittarin kysymyksistä.  Eräs nuori ihmetteli 

18. kysymyksen viidettä väittämää: ”Olen mielestäni vastakkaisen sukupuolen 

keskuudessa haluttava”. Nuoren mielestä haluttava-sana oli tässä väittämässä 

kummallinen. Koska kyseessä kuitenkin oli valmis mittari, päätettiin väittämä säilyttää 

alkuperäisessä muodossa.  

 

Seuraavaksi esitellään kyselylomakkeen rakenne tarkemmin. Kyselylomake jakautui 

vastaajalle seuraaviin osioihin: 1) taustamuuttujat, 2) omiin kuviin ja nimimerkkiin liittyvät 

kysymykset, 3) käsitykset omasta itsestä ja ulkonäöstä, joka jakautui a) vartaloasteikko- ja 
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b) kehotyytyväisyys-mittaukseen, sekä 4) palautteeseen. Kyselylomakkeen alussa oli 

instruktio (ks. liite 1) kyselyyn, jossa kerrottiin kyselyn tarkoituksista ja arvio kyselyn 

täyttämiseen vievästä ajasta sekä ohjeistus kyselyn täyttämiseksi. Kyselylomakkeessa oli 

yhteensä 21 kysymystä, joista seitsemän on avoimia kysymyksiä. 

 

1. Taustamuuttujat 

 

Taustamuuttuja-kysymyksissä (ks. liite 1, kysymykset 1-4) selvitettiin yleisiä tietoja 

vastaajista ja IRC-Gallerian käytöstä (sukupuoli, ikä, kuvagalleriassa käynnin tiheys ja 

palvelun tärkeimmät ominaisuudet). Nämä kysymykset toivat tärkeää taustatietoa 

analyysiä varten. 

 

2. Omiin kuviin ja nimimerkkiin liittyvät kysymykset 

 

Omiin kuviin ja nimimerkkiin liittyviin kysymyksiin (ks. liite 1, kysymykset 5–10) 

laadittiin tarkka instruktio, koska näissä kysymyksissä kysyttiin hyvin henkilökohtaisia 

asioita, kuten vastaajan IRC-Galleriassa käyttämää nimimerkkiä. Näin ollen vastaajille 

haluttiin korostaa tutkimuksen luottamuksellisuutta sekä tutkijoiden vaitiolovelvollisuutta. 

Näitä kysymyksiä hyödynnettiin 3. tutkimusongelmaan vastattaessa eli kuvagalleriassa 

tapahtuvan identiteetti-ilmaisun analysoimisessa. 

 

3. Käsitykset omasta itsestä ja ulkonäöstä 

 

Käsityksiä omasta kehosta ja ulkonäöstä selvitettiin kysymysten 11–19 avulla (ks. liite 1). 

Alla on eroteltu tarkemmin käytetyt mittaukset. 

 

a) Thompsonin ym. vartaloasteikko  

 

Thompsonin ym. vartaloasteikon (ks. liite 1, kysymykset 11–16) avulla tytöt ja pojat 

arvioivat kukin omalla vartaloasteikolla oman kehonsa ulkomuotoa valitsemalla parhaiten 

itseään kuvaavan hahmon. Thompson ym. eivät ole luoneet nais- ja miesfiguuriasteikolleen 

varsinaista analysointimenetelmää. Oletuksena on, että vartalomallit C ja D ovat lähimpänä 

normaalia tai normaalipainoista kehoa. Aineiston analyysin perusteet on kuvattu 

tarkemmin luvussa 7.2. Se, miten yksilö määrittelee itsensä näiden esimerkkikehojen 
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kautta, kertoo yksilön suhtautumisesta omaan kehoonsa. Tuloksia analysoitaessa 

kiinnitettiin huomiota nuoren todellisen kehon muodon (painoindeksi) sekä oman 

mielikuvan välisiin yhteyksiin ja siihen, onko nuoren käsitys kehostaan normaali vai 

poikkeava. Tällaista figuuriasteikkoa on käytetty esimerkiksi Alppisen (2003) 

tutkimuksessa 8-luokkalaisten tyttöjen kehonkuvasta. Alppisen tutkimuksen mukaan suurin 

osa tytöistä ajatteli omaavansa normaalipainoisen ihmisen vartalon. Saman tutkimuksen 

mukaan tyttöjen käsitykset naisten ihannevartaloista sijoittuivat myös normaalipainoisten 

vartaloiden joukkoon ja vain 0,4 prosenttia arvio alipainoisen vartalon naisen 

ihannevartaloksi ja 5,5 prosenttia piti erittäin hoikan ihmisen kehoa naisen 

ihannevartalona. (Alppinen, 2003, s. 70–71.) 

 

b) Painoindeksi nuoren kehon mittarina 

 

Yleisimmin yli- tai alipainoisuus määritellään painoindeksin eli body mass -indeksin avulla 

(BMI). Painoindeksissä paino suhteutetaan pituuteen jakamalla paino (kiloina) pituuden 

(metreinä) neliöllä (kg/m
2
). Terveellistä tilannetta painon suhteen kuvataan normaalipainon 

käsitteellä, mutta se ei ole vain yksi lukuarvo vaan tiettyjen rajojen sisälle sijoittuva paino. 

Painoindeksi ei huomioi kehonrakennetta ja sen vuoksi samojen rajojen sisälle mahtuvat 

kooltaan monenlaiset tytöt ja pojat. Painoindeksi soveltuukin parhaiten aikuisten 

kehonkuvaukseen. Lasten ja nuorten kehon kuvailuun painoindeksi ei sellaisenaan sovellu, 

koska painoindeksi kasvaa aina 7-vuotiaasta 17-vuotiaaksi asti. Näin ollen laihuuden ja 

lihavuuden asteita on vaikea tutkia kasvun ja siihen liittyvien kehon muutosten takia. Vielä 

teini-iässäkin puberteetin ja kasvun päättymisen jälkeen painoindeksin viitealue on 

alemmalla tasolla kuin aikuisilla. (Lagström, 2004, s.6.) 

 

Lapsia ja nuoria varten on kehitetty kuitenkin maakohtaisiin kasvutietoihin perustuvia 

ikäriippuvaisia painoindeksejä. Paljon on käytetty ns. suhteellista painoa (esim. lapsi on 

lihava, jos hänen painonsa on yli 20 prosenttia suurempi kuin pituutta vastaava keskipaino) 

(Lagström, 2004, s. 6). Myös indeksilukujen raja-arvoja suhteuttamalla voidaan 

painoindeksiä soveltaa nuoriin. Esimerkiksi joissakin tutkimuksissa yli- ja alipainoisuuden 

rajat on määritelty siten, että 15 prosenttia indeksin jakauman yläpäästä on ylipainoisia ja 

vastaavasti 15 prosenttia jakauman alapäästä on alipainoisia (ks. esim. Välimaa, 2000a). 

WHO-Koululaistutkimuksen (2002) seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisille tytöille tehdyssä 

kyselyssä ylipainoisiksi luokiteltiin tytöt, joiden painoindeksi oli yhtä suuri tai suurempi 
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kuin ikäspesifin painoindeksijakauman 85. persentiilin arvo. Ylipainoisuuden raja-arvo oli 

13-vuotiaille tytöille tällöin 22,4 ja 15-vuotiaille tytöille 23,2. Alipainoisina pidettiin 

tyttöjä, joiden painoindeksi oli yhtä suuri tai pienempi kuin 15. persentiilin arvo. 

Alipainoisuuden raja-arvoksi saatiin nuoremmille tytöille 16,9 ja 15-vuotiaille 18,1. (Ojala 

ym., 2003, s. 66, 68.)  

 

Suomalaisten 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaiden nuorten keskuudessa ylipainoisuus ja lihavuus 

ovat lisääntyneet huomattavasti vuosien 1977–1999 aikana. Muutokset keskittyvät 

nimenomaan painoindeksijakauman yläpäähän (85. ja 95. persentiilin arvot) eikä 

muutoksia ole havaittavissa niinkään alemmissa tai keskimmäisissä arvoissa (5., 15. tai 50. 

persentiilin arvot). (Kautiainen ym., 2002, s. 544.) Sama suuntaus on näkyvissä myös 

muualla maailmassa. Esimerkiksi nuorten ylipainoisuutta ja lihavuutta koskevat 

tutkimukset Pohjoismaissa tuovat esille ylipainoisuuden ja lihavuuden yleistymisen sekä 

painoindeksijakauman vinouden oikealle. Ylipainoiset nuoret ovat painavampia kuin 

aikaisemmin ja painoindeksiä (keskiarvo, persentiilit) tarkastelemalla voidaan havaita, että 

nousua on tapahtunut 1970-luvulta lähtien. (Kautiainen, 2005, s. 4.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin painoindeksiä (ks. liite 1, kysymys 17), koska se on paras 

objektiivisen ulkomuodon mittari. Painoindeksin avulla vastaajat luokiteltiin joko 

alipainoisiksi, normaalipainoisiksi tai ylipainoisiksi. Painoindeksiä käytettiin tutkimuksen 

analysointivaiheessa apuna koehenkilöiden kehonkuvan todenmukaisuuden 

selvittämiseksi, tarkastelemalla fyysisen olemuksen (painoindeksi) ja oman mielikuvan 

välistä yhteyttä (Thompsonin ym. vartaloasteikko). Koska painoindeksi muuttuu kasvun 

myötä eri tavalla tytöillä ja pojilla, käytettiin tässä tutkimuksessa tytöille ja pojille omia 

painoindeksin raja-arvoja, jotka laskettiin aineistosta edellä esitetyn tavan mukaisesti. 

 

4. Kehotyytyväisyys-mittari 

 

Metsämuuronen (2003) suosittelee käytettäväksi valmista mittaria, mikäli sellainen on 

olemassa ja sen reliabiliteetti ja validiteetti on tutkittu. Tällainen mittari on yleensä testattu 

laajoilla ihmismäärillä, sen luotettavuus on tutkittu ja kuvattu ja mittari täten havaittu 

päteväksi. Tällöin mittarilla saadut tulokset ovat yleensä myös vertailukelpoisia muiden 

samalla mittarilla saatujen tulosten kanssa, vaikka kulttuurien välisiä eroja ilmeneekin. 

(Metsämuuronen, 2003, s. 36.) 
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Palmqvist ja Santavirta (2006) ovat tutkineet (N = 488) suomalaisten 8-luokkalaisten 

nuorten kehonkuvan yhteyksiä ystäviin sekä päihteiden käyttöön. Heidän laatimansa 

mittari sisältää kysymyksiä liittyen nuorten omaan fyysiseen ulkomuotoon sekä 

kehotyytyväisyyteen. Mittari pohjautuu Palmqvistin ja Santavirran mukaan aikaisempiin 

tutkimuksiin, joita on esitelty myös tämän tutkimuksen teoriaosiossa. Palmqvist ja 

Santavirta ymmärtävät kehollisen identiteetin selkiintymisen olevan nuoruudessa tärkeä 

kehitystehtävä. (Palmqvist & Santavirta, 2006, s. 203–206.) Tutkijoiden tavoitteena oli 

löytää sellaisia piileviä tekijöitä, jotka liittyvät nuorten kehonkuvatyytyväisyyteen. 

Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti nuorten oman kehon vertailu mediaan ja muihin 

ihmisiin sekä käsitykset omasta painosta ja kehotyytyväisyydestä. 

 

Tutkijat löysivät kolme kehonkuvaryhmää kuvaavaa pääkomponenttia
1
, jotka he nimesivät 

seuraavalla tavalla: 

 

1. Identiteetin etsintä (IDS = Identity Searching) 

 

Ensimmäinen pääkomponentti sisälsi kyselylomakkeessa yhdeksän väittämää, jotka 

painottuivat mittaamaan nuoren taipuvuutta verrata omaa fyysistä olemusta toisiin 

ihmisiin. Tähän pääkomponenttiin sisältyi myös kysymys omasta painosta. Identiteetin 

etsintä kuvaa nimenomaan nuorten tyytymättömyyttä omaan kehoonsa ja painoonsa sekä 

suurta itsen vertailua muihin ihmisiin. 

 

2. Tyytyväisyys (SAT = Satisfaction) 

 

Toinen pääkomponentti sisälsi kyselylomakkeessa viisi väittämää, jotka mittasivat 

koehenkilön tyytyväisyyttä omaan kehoonsa ja fyysiseen ulkonäköönsä. Tyytyväisyyteen 

kuului oman kehon kauniina pitäminen ja varmuus omasta viehättävyydestä. 

 

                                                 
1
 Palmqvist ja Santavirta puhuvat artikkelissaan faktorianalyysistä ja käyttävät termiä ”faktori” kuvatessaan 

pääkomponennttianalyysin (PCA:n) tuloksia (ks. tarkemmin Palmqvist & Santavirta, 2006, s. 207). On 

kuitenkin syytä tarkentaa, että PCA (Principal Component Analysis) ja faktorianalyysin eli EFA (Explorative 

Factor Analysis) ovat eri analyysimenetelmiä vaikkakin samaan faktorianalyysiperheeseen kuuluvia. 

Metsämuurosen (2003, s. 518) mukaan hyvin usein puhutaan virheellisesti faktorianalyysistä ja faktoreista, 

koska SPSS-ohjelmistossa faktorianalyysin oletuksena on, että tehdään pääkomponenttianalyysi. Tässä 

tutkimuksessa puhutaan pääkomponenttianalyysistä ja pääkomponenteista faktorianalyysin ja faktoreiden 

sijaan, koska ne ovat eri analyysimenetelmiä. 
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3. Median vaikutus (MED = Media Influence) 

 

Kolmas pääkomponentti sisälsi kyselylomakkeessa kuusi väittämää, jotka mittasivat sitä, 

kuinka paljon koehenkilö vertaa omaa tai ystäviensä kehoa mediassa esitettyihin malleihin. 

Halukkuus muuttaa omaa kehoa radikaalisti, esimerkiksi kauneusleikkauksen avulla, on 

sisällytetty tähän pääkomponenttiin. 

 

Taulukko 1. Kehonkuvadimensioita mittaavat väittämät koottuna Palmqvistin ja 

Santavirran tutkimuksen (2006) pohjalta 

 

Identiteetin etsintä (IDS) Tyytyväisyys (SAT) Median vaikutus (MED) 

1.Olen liian lihava 

2.Olen liian lyhyt 

3.Muuttaisin ulkonäköäni, jos se olisi 

mahdollista 

4.Vertaan omaa vartaloani televisiossa 

ja lehdissä esiintyvien henkilöiden 

vartaloihin 

5. Katselen itseäni usein peilistä ja 

mietin, miten voisin muuttaa 

ulkonäköäni 

6. Jäljittelen usein televisiossa ja 

lehdissä näkemiäni pukeutumis- ja 

hiustyylejä 

7. Harrastan urheilua ja käyn 

kuntosalilla, jotta vartaloni näyttää 

hyvältä 

8. Mietin usein, miten saisin jonkin 

vartaloni osan näyttämään 

paremmalta 

9. Ajattelen usein, että jos 

laihduttaisin muutaman kilon, 

näyttäisin paljon paremmalta 

1. Minulla on kauniit/komeat 

kasvonpiirteet 

2. Olen tyytyväinen omaan vartalooni 

3. Olen vastakkaisen sukupuolen 

mielestä haluttava 

4. Voisin ulkonäköni puolesta toimia 

valokuvamallina 

5. Olen suosittu vastakkaisen 

sukupuolen keskuudessa 

1. Vertaan omaa vartaloani Internetin 

tai muissa seksimateriaaleissa 

esiintyvien henkilöiden vartaloihin 

2. Kuvittelen itseni Internetin 

seksisivuilla tai muissa 

seksimateriaaleissa esiintyvien tilalle 

3. Vertailen tyttö-/poikaystäväni 

vartaloa seksimateriaaleissa näkemiini 

vartaloihin 

4. Ajattelen muuttavani leikkauksella 

rintojeni tai sukupuolielimieni kokoa 

5. Ajattelen itseni usein televisiossa ja 

lehdissä esiintyvien tilalle 

6. Ajattelen usein, missä suhteessa 

ystävieni vartalot ovat televisiossa ja 

lehdissä esiintyviin vartaloihin 

 

Kehonkuvatyytyväisyyttä mitattiin tässä tutkimuksessa väittämillä, joihin vastattiin 

Likertin asteikolla arvoilla 1-5 (ks. liite 1, kysymykset 18–19). Kyseistä mittaria päädyttiin 

käyttämään, koska mittaria on käytetty mittaamaan suomalaisten 8-luokkalaisten tyttöjen ja 

poikien kehonkuvatyytyväisyyttä. Palmqvistin ja Santavirran tutkimuksen kohdejoukko 

koostui siis lähestulkoon samanikäisistä nuorista kuin tässäkin tutkimuksessa. 

 

5. Palaute ja kyselyn täyttämiseen liittyvä kysymys 

 

Kyselylomakkeen lopussa oli kysymys siitä (ks. liite 1, kysymys 20), täyttikö kyselyn 

yksin vai yhdessä jonkun muun kanssa. Nuorille netinkäyttö voi olla sosiaalinen tapahtuma 
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ja he ovat tietokoneiden äärellä usein yhdessä kavereiden kanssa. Koska tutkimuksessa 

kysytään hyvin henkilökohtaisia asioita, haluttiin tällä kysymyksellä selvittää, kuinka suuri 

osa vastaajista täytti kyselyn yksin. Kysymys antoi mahdollisuuden pohtia toisten ihmisten 

läsnäolon vaikutusta vastaamiseen. Lopuksi vastaajat pystyivät kirjoittamaan palautetta 

kyselystä avoimiin tekstikenttiin (ks. liite 1, kysymys 21). 

6.4. Aineiston kerääminen 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Internet -kyselylomakkeella. Kyselylomake laadittiin 

Internetissä palvelujaan tarjoavan Zoomerang-kyselylomakeohjelman avulla yhteistyössä 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Turvallinen nuorten netti (TUNNE) -projektin ja IRC-

Gallerian kanssa. 

 

Kysely (ks. liite 1) toteutettiin siten, että IRC-Gallerian ylläpito laittoi tiedotteen 4.4.2007 

13–15-vuotiaille käyttäjilleen. Kirjautuessaan IRC-Galleriaan käyttäjille näkyi ylläpidon 

tiedote, jossa oli ilmoitus ja linkki kyselyyn. IRC-Galleriassa käyttäjät ovat palveluun 

rekisteröityessään ilmoittaneet ikänsä, jonka perusteella tiedote kyselystä kohdennettiin 

näkymään ainoastaan 13–15-vuotiaille.  

 

Kyselyn oltua Internetissä reilun tunnin verran, oli vastauksia jo kertynyt tuhat kappaletta. 

Kyselyä pidettiin linjoilla noin yhdeksän tunnin ajan (noin klo 12.00–21.00), jonka aikana 

saatiin yli 11 000 vastausta. Tämä osoittaa hyvin sen, että nuorisotutkimusta tehdessä 

nuoret on mahdollista tavoittaa nopeasti Internetin kautta. Internetkysely helpottaa näin 

ollen ison aineiston keräämistä ja käsittelyä, sillä dataa ei tarvitse erikseen syöttää käsin 

SPSS-ohjelmaan (Statistical Package for Social Sciences), vaan aineisto on suoraan 

siirrettävissä sinne. Tämä lisää myös luotettavuutta, koska aineiston käsinsyöttämisvaihe ja 

siinä tapahtuvat mahdolliset virheet jäävät pois. Internetkyselyn ongelmaksi voidaan nähdä 

se, että siinä vastaajalla ei ole mahdollista kysyä tutkijoilta, jos jokin kysymys on epäselvä. 

Tämän vuoksi kyselyn rakenne tehtiin mahdollisimman selkeäksi ja vastaajille annettiin 

mahdollisuus vielä lopuksi kommentoida kyselyä palaute-kysymyksessä. Tutkimuksen 

tulokset perustuvat tilastolliseen havaintoaineiston analysointiin ja kvalitatiiviseen 

sisällönanalyysi -menetelmään. Käytetyt analyysimenetelmät esitellään tarkemmin 

seuraavassa luvussa. 
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6.4. Aineiston käsittely ja analysointi 

6.4.1. Kvantitatiivisen aineiston analysointi 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä 

ja laskennallisia, ihmistieteissä usein tilastollisia menetelmiä. Määrällisessä tutkimuksessa 

kerätään empiirinen havaintoaineisto, jota tarkastelemalla pyritään ymmärtämään tai 

selittämään esimerkiksi jotain ihmisiin liittyvää ilmiötä. Kvantitatiivisen havaintoaineiston 

analysoinnissa käytettiin tässä tutkimuksessa SPSS 15.0 for Windows -ohjelmaa, joka on 

suunniteltu erityisesti kvantitatiivisen aineiston analysointiin. Seuraavaksi esitellään tässä 

tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät. 

 

Yksiulotteinen frekvenssijakauma eli suora jakauma 

 

Yksiulotteinen frekvenssijakauma kertoo, kuinka monta kappaletta kutakin muuttujan 

arvoa aineistossa on tai kuinka suuri osuus tietyllä muuttujan arvolla on koko aineistosta 

(Peltonen, 2003, s.14). Tässä tutkimuksessa suoria frekvenssijakaumia käytettiin 

kuvaamaan tutkimukseen osallistuneiden sukupuolta ja ikää, tiivistetyssä ja 

havainnollistavassa taulukon muodossa.   

 

Kaksiulotteinen frekvenssijakauma 

 

Kahta luokitteluasteikollista muuttujaa kuvataan yhdessä tavallisesti kaksiulotteisen 

frekvenssijakauman avulla (Peltonen, 2003, s.14). Tässä tutkimuksessa kaksiulotteista 

frekvenssijakaumaa käytettiin kuvaamaan nuorten kehonkuvaan ja sen todenmukaisuuteen 

liittyviä vastauksia. 

 

Pääkomponenttianalyysi 

 

Pääkomponenttianalyysi on tilastollinen menetelmä, joka kuuluu 

faktorianalyysiperheeseen. Siinä alkuperäiset muuttujat pyritään korvaamaan pienellä 

määrällä uusia, keinotekoisia muuttujia, jotka säilyttävät mahdollisimman suuren osan 

alkuperäisten muuttujien vaihtelusta. (Metsämuuronen, 2003, s. 517.) 
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Pääkomponenttianalyysiä käytettiin testaamaan, löytyvätkö tässä tutkimuksessa samat 

pääkomponentit kuin Palmqvistin ja Santavirran (2006) tutkimuksessa. 

 

Mann Whitneyn testi 

 

Mann-Whitneyn-Wilcoxonin testi on eräs tunnetuimmista, käytetymmistä ja 

tehokkaimmista parametrittömistä testeistä. Sen avulla voidaan verrata kahden 

riippumattoman ryhmän keskiarvoja tai mediaaneja. Se on siis parametrisen Studentin t-

testin parametritön vastine. Koska kaikki t-testin edellytykset eivät olleet voimassa tässä 

tutkimuksessa, esimerkiksi aineiston normaalijakautuneisuusoletus, käytettiin 

parametritöntä vaihtoehtoa, jonka rajoitukset eivät ole yhtä tiukat. Sen sijaan U-testin 

oletukset toteutuvat tässä tutkimuksessa, sillä havainnot ovat toisistaan riippumattomia ja 

mitattu vähintään järjestysasteikollisella mittarilla. (Metsämuuronen, 2006, s. 653–654.) 

 

Kruskal Wallisin testi 

 

Verrattaessa useamman kuin kahden ryhmän keskiarvoja tai mediaaneja toisiinsa, 

käytetään tässä tutkimuksessa Kruskal Wallisin (Kruskal-Wallis one-way analysis of 

variance by ranks) parametritöntä testiä. Testi soveltuu ”täydellisesti satunnaistetun” 

kokeen tilanteisiin, joissa vertailtavia ryhmiä on enemmän kuin kaksi ja ryhmien otoskoot 

voivat olla erisuuria. Kruskallin Wallisin testillä on seuraavat rajoitukset ja oletukset: 1) 

havainnot ovat satunnainen otos ryhmien populaatiosta, 2) havainnot ovat toisistaan 

riippumattomia, kuten myös vertailtavat ryhmät, 3) vastemuuttuja on jatkuva, joskin jonkin 

verran sidoksia eli samoja arvoja sallitaan ja 4) muuttujien on oltava vähintään 

järjestysasteikollisia. (Metsämuuronen, 2006, s. 667–668.) 

6.4.2. Kvalitatiivisen aineiston analysointi 

Tässä tutkimuksessa nuorten kuvagalleriaprofiileita lähestyttiin laadullisin 

tutkimusmenetelmin. Laadullisesta tutkimuksesta käytetään suomalaisessa yhteiskunta- ja 

kasvatustieteellisessä keskustelussa synonyymeinä myös esimerkiksi käsitteitä 

kvalitatiivinen tai pehmeä tutkimus (Eskola & Suoranta, 1998, s. 14). Syrjälä (2003) kuvaa 

laadullista tutkimusta usein rikkaaksi aineiston kuvailuksi ja se saattaa sisältää usein paljon 

suoria lainauksia, kuvia ja tuotoksia. Laadullisen tutkimuksen aineistona voi olla 
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pelkistetyimmillään aineisto, joka on tekstiä ja joka on voinut syntyä tutkijasta riippuen tai 

riippumatta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 14). Nykyään perinteisten haastattelujen ja 

päiväkirja-aineistojen rinnalle on tullut myös uudenlaisia elektronisia ja visuaalisia 

aineistoja, kuten esimerkiksi Internetin keskustelupalstat. Subrahmanyan ym. (2004, s. 

652) tuovat esille nuorten keskustelupalstojen hyödyllisyyden tutkittaessa 

nuorisokulttuurin lyhytaikaisia ilmiöitä. Tutkijalle avautuu mahdollisuus havainnoida 

esimerkiksi keskusteluita, joissa nuoret avoimesti jakavat kokemuksiaan ja hakevat tukea 

mieltään askarruttaviin asioihin. Virtuaaliset yhteisöt tarjoavat näin ollen mahdollisuuden 

tutkia nuoria ja nuorisokulttuuria paremmin kuin ehkä koskaan aikaisemmin.  

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin valmista elektronista aineistoa eli käyttäjien luomia 

kuvagalleriaprofiileita, joissa on monenlaisia visuaalisia ja tekstipohjaisia ulottuvuuksia. 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan valmiit aineistot sopivat mitä mainioimmin 

laadullisen analyysin kohteeksi. Valmiita aineistoja voidaan analysoida monella tavalla, 

kuten esimerkiksi aineiston kvantifioinnin avulla sisällönanalyysiä käyttäen. (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 120.) Kuvagallerian profiileita ja niissä tapahtuvaa identiteetti-ilmaisua 

lähestyttiin tässä tutkimuksessa laadullisen sisällönanalyysin menetelmällä. 

Sisällönanalyysistä puhutaan yleensä, kun tarkoitetaan tekstin sanallista kuvailua tai 

tiivistämistä, mutta tässä tutkimuksessa tekstin (nimimerkit) lisäksi kuvailtiin myös 

valokuvia. Sisällönanalyysin voidaan ajatella tuottavan ikään kuin raaka-aineet 

teoreettiseen pohdintaan, mutta itse pohdinta tapahtuu tutkijan järjellisen ajattelun keinoin 

(Grönfors, 1982, s. 161). Menetelmällisenä lähestymistapana sisällönanalyysi on Eskolan 

ja Suorannan (1998) mukaan perusteltavissa erityisesti silloin, kun mikään olemassa oleva 

metodi ei sinällään sovi oman aineiston analyysiin, vaan analyysiprosessissa halutaan 

hyödyntää luovasti erilaisia tapoja järjestää, luokitella ja kuvata tutkittavaa ilmiötä.  

 

Sisällönanalyysissa analyysiprosessin toteuttamiseen ei ole olemassa yksityiskohtaisia 

sääntöjä: jokainen tutkija kehittää oman luokittelujärjestelmänsä, joka sopii parhaiten 

nimenomaisen aineiston haltuunottoon ja jäsentämiseen. Analyysin päämääränä oli tuottaa 

tässä tutkimuksessa tutkittavaa ilmiöitä kuvaavia kategorioita eli sisältöluokkia. 

Kvalitatiivista sisällönanalyysiä ohjaa yleisimmin joko teorialähtöisyys tai 

aineistolähtöisyys. Myös näiden kahden lähestymistavan yhdistelmä on mahdollinen, jota 

tässä tutkimuksessa käytettiin. Kun teoriasta operationalisoidussa lähestymistavassa 

aineisto luokitellaan pääasiassa teoriasta johdettujen käsitteiden ja koodausluokkien avulla, 
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aineistolähtöisessä analyysissä luokkien teko johdetaan täysin aineistosta. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, s. 109–116.) Tämä jako ei kuitenkaan ole selvärajainen, sillä usein 

luokittelu syntyy sekä aineiston ja teoreettisen käsitteellistämisen yhteistyönä ja siksi olikin 

perustellumpaa käyttää näitä molempia lähestymistapoja. 

 

Tarkoituksena tässä tutkimuksessa oli kuvailla ja tiivistää kuvien ja nimimerkkien avulla 

tapahtuvaa itsen valikoivaa esilletuontia IRC-Galleriassa. Tarkoituksena ei ollut mennä 

syvällisiin tulkintoihin, joissa taustateorialla olisi ollut merkittävä rooli, vaan avata uusia 

tutkimuskysymyksiä jatkotutkimukselle, tekemällä kuvailevaa tutkimusta siitä, minkälaisia 

nimimerkkejä ja kuvia nuoret kuvagallerioissa ylipäätänsä esittelevät ja käyttävät. 

Tutkimuksen analyysissä ei ollut tarkoitus selittää tyhjentävästi sitä, miten kehonkuvaltaan 

erilaiset nuoret eroavat identiteetti-ilmaisussaan, sillä kvalitatiivisen otoskoon ollessa 

tämänhetkisten resurssien puitteissa niin pieni (30 kuvagalleriaprofiilia, 15 tyttöä ja 15 

poikaa), ei luotettavia yleistyksiä voitu tehdä. Sen sijaan tärkeimpänä päämääränä nähtiin 

niiden mahdollisten erojen pohdiskelu, joita tämän aineiston kehonkuvaltaan erilaisten 

nuorten kuvagalleriaprofiilit nostavat esille ja tien raivaaminen jatkotutkimukselle. 

 

Kuvien ja nimimerkkien sisällön kategorisoinnille ja pohdinnalle antoi perustan 

teoreettiseen viitekehykseen ja aikaisempiin tutkimuksiin perehtyminen. Taustalla 

vaikuttivat käsitykset nuorten kehonihanteista, teoriat identiteetin kehityksestä ja 

kehonkuvaan yhteydessä olevista tekijöistä. Aineiston analyysi ei suoraan perustunut 

teoriaan, mutta kytkennät siihen ovat havaittavissa jo alustavissa nimimerkkien ja kuvien 

kategorioissa.  

 

Kuvien analyysi 

 

Kuvagallerioiden kuvista ei ole tiettävästi tehty vastaavaa kuva-analyysiä aiemmin, joten 

tässä tutkimuksessa kehitettiin analyysijärjestelmä itsenäisesti identiteettiin liittyvän 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta (ks. tarkemmin luku 4.1.). Valokuvia lähestyttiin alustavien 

kategorioiden kautta, jotka liittyivät kuva-analyysin perusperiaatteisiin. Kuvien kohdalla 

kiinnitettiin huomiota kuvien lukumäärään ja kuvat luokiteltiin kuvakoon (lähikuva, 

puolikuva, kokokuva) ja kuvakulman perusteella. Kuvien sisältöön kiinnitettiin myös 

huomiota: oliko kuva itsestä, kavereista, lemmikeistä, luonnosta, kodista/omasta 

huoneesta, harrastuksista yms. Lisäksi kuvia luokiteltiin niiden värien mukaan: oliko kuva 
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mustavalkoinen vai värillinen. Omakuvan kohdalla oltiin kiinnostuneita sen 

tunnistettavuudesta: näkyivätkö kasvot vai ei. Lisäksi kiinnitettiin huomiota niin 

kutsuttuihin poseerauskuviin.  

 

Tutkija tutustui kuviin kiinnittäen huomion seuraaviin asioihin, jotka oli ennalta päätetty: 

 

1) Kuinka monta kuvaa on esillä? 

2) Mitä asioita kuvissa esiintyy? 

3) Mikä on kuvakoko (erikoislähikuva, lähikuva, puolikuva, kokokuva)? 

4) Mikä on kuvakulma (normaalikulma, yläkulma, alakulma)? 

5) Millainen on kuvien värimaailma? 

 

Nimimerkkien analyysi 

 

Nimimerkkejä lähestyttiin alustavien sisältöluokkien pohjalta, jotka pohjasivat 

aikaisempiin tutkimuksiin, erityisesti Subrahmanyan ym. (2004) tutkimukseen. 

Tarkoituksena ei ollut kuitenkaan rajata pois sisältöluokkien ulkopuolelle jääviä asioita, 

vaan luoda myös uusia kategorioita, mikäli niitä löytyi. Nuorten nimimerkkien 

analysoinnissa käytettiin myös hyödyksi kyselylomakkeella kerättyjä vastauksia siitä, 

miten nuori keksi nimimerkkinsä.  

 

Alustavat sisältöluokat:  

 

1) Maskuliiniset nimimerkit 

2) Feminiiniset nimimerkit  

3) Seksuaalista identiteettiä kuvaavat nimimerkit 

4) Omat kiinnostuksen kohteet nimimerkeissä 

5) Ikää kuvaavat nimimerkit 

6) Etnisyyttä kuvaavat nimimerkit  

7) Paikkakuntaa kuvaavat nimimerkit  

 

On hyvä huomioida, että IRC-Galleriassa vain yhdellä käyttäjällä kerrallaan voi olla tietty 

nimimerkki. IRC-Gallerian sääntöjen mukaisesti nimimerkki voi tällä hetkellä koostua 

seuraavista merkeistä: a-ö 0-9 _ \ ` ^ { } [ ] | -. Nimimerkkien analysoinnissa ei kiinnitetty 
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niinkään huomiota erikoismerkkeihin vaan kirjaimiin sekä numeroihin. Muita merkkejä 

käytetään nimittäin useasti siinä tapauksessa, jos jokin tietty nimimerkki on jo käytössä tai 

halutaan muusta syystä erottautua muista käyttäjistä, joilla on samantyylinen nimimerkki. 

Esimerkiksi, jos henkilö haluaa nimimerkikseen oman nimensä ”Liisamaria”, mutta se on 

jo käytössä jollakin toisella käyttäjällä, hän voi muodostaa tästä uuden nimimerkin 

lisäämällä erikoismerkkejä, kuten esimerkiksi ”_Liisamaria_90”. 
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7. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen tulokset on esitetty tutkimusongelmittain. 

7.1. IRC-Gallerian käyttäjiä yleisesti kuvaavat seikat 

Seuraavassa kuvaillaan kyselyyn vastanneita 13–15-vuotiaita IRC-Gallerian käyttäjiä (N = 

9937). Tyttöjä kyselyyn vastanneista oli 76 prosenttia ja poikia 24 prosenttia (ks. taulukko 

2). Rekisteröityneitä 13–15-vuotiaita käyttäjiä on IRC-Galleriassa 97 735, joista tyttöjä on 

61 prosenttia (N = 59 547) (IRC-Galleria, 2007). Tutkimukseen vastasivat hieman 

ahkerammin tytöt kuin pojat. Tämä kertoo myös IRC-Gallerian sukupuolijakaumasta: 

tyttöjä on IRC-Galleriassa enemmän kuin poikia. 

 

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden IRC-Gallerian käyttäjien sukupuoli- ja ikäjakauma 

 
Sukupuoli 13 vuotta 14 vuotta 15 vuotta Yhteensä 

Poika (f) 358 746 1267 2371 

% vastanneista 3,6 % 7,5 % 12,8 % 23,9 % 

Tyttö (f) 1392 2491 3676 7559 

% vastanneista 14,0 % 25,1 % 37,0 % 76,1 % 

Yhteensä (f) 1750 3240 4947 9937 

% vastanneista 17,6 % 32,6 % 49,8 % 100,0 % 

 

Tutkittavien henkilöiden tarkempi ikäjakauma tulee myös esille taulukosta 2. Enemmistön 

kyselyyn vastanneista muodostavat 15-vuotiaat nuoret, joita on 50 prosenttia kaikista 

kyselyyn vastanneista IRC-Gallerian käyttäjistä. Kyselyyn vastanneiden 15-vuotiaiden 

osuus (N = 4947) on koko Suomen vastaavasta ikäryhmästä (N = 66 483) 7,4 prosenttia. 

Kyselyyn vastanneiden 14-vuotiaiden osuus (N = 3240) koko maan vastaavasta 

ikäryhmästä (N = 67 536) on 4,8 prosenttia. Vastaavasti 13-vuotiaiden vastaajien (N = 

1750) osuus koko maan samasta ikäryhmästä (N = 65 565) on 2,7 prosenttia. 

(Tilastokeskus, 2006.) Tutkimus on siis varsin kattava otos koko Suomen 13–15-vuotiaista 

nuorista, varsinkin 15-vuotiaiden kohdalla. 

 

IRC-Galleriaa käyttäviltä nuorilta kysyttiin tarkemmin asioita liittyen heidän kuvagallerian 

käyttöönsä. Hieman yli puolet (52 %) kyselyyn vastanneista nuorista käy katsomassa 

profiiliaan useita kertoja päivässä ja 35 prosenttia kerran päivässä (ks. liite 2). Nuoret 

käyttävät kuvagalleriaa aktiivisesti, sillä miltei kaikki vastanneista käyvät vähintäänkin 
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kerran päivässä Galleriassa katsomassa profiiliaan ja ainoastaan 12 prosenttia kaikista 

vastanneista käy Galleriassa kerran viikossa tai harvemmin.  

 
Taulukosta 3 nähdään, minkälaisia ominaisuuksia arvostetaan kuvagalleriassa. IRC-

Gallerian käyttäjille palvelun ominaisuuksista tärkeimpiä olivat sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen ja kuviin liittyvät asiat, kuten esimerkiksi kavereiden kanssa juttelu ja 

muiden kuvien kommentoiminen sekä palautteen saaminen omista kuvista. Suurin osa 

nuorista ei pitänyt päiväkirjan kirjoittamista lainkaan tärkeänä palvelun ominaisuutena. 

Itsen esitteleminen muille oman sivun avulla tai yhteisöihin kuuluminen olivat myös melko 

merkityksettömiä ominaisuuksia nuorille. Nämä tulokset ovat samansuuntaisia 

Kuvagallerioiden ilot ja ongelmat -kyselyn tutkimustulosten kanssa (ks. Peura ym., 2006). 

 

Taulukko 3. Palvelun ominaisuuksien koettu tärkeys prosenttilukuina 

 

Palvelun 

ominaisuuksien 

tärkeys 

1 Ei 

lainkaan 

tärkeää 

2 3 4 5 Erittäin 

tärkeää 

Yhteensä N 

Yhteisöihin 

kuuluminen 
11,7 % 28,4 % 33,0 % 19,1 % 7,7 % 100,0 % 9901 

Päiväkirjan 

kirjoittaminen 
49,5 % 28,6 % 14,1 % 6,0 % 1,8 % 100,0 % 9878 

Kavereiden kanssa 

jutteleminen 
1,8 % 4,4 % 12,5 % 30,1 % 51,2 % 100,0 % 9898 

Palautteen saaminen 

omista kuvista 
9,1 % 18,7 % 26,3 % 27,2 % 18,6 % 100,0 % 9902 

Muiden kuvien 

kommentoiminen 
5,6 % 17,6 % 30,9 % 30,9 % 15,0 % 100,0 % 9904 

Uusien suhteiden 

luominen 
13,5 % 26,6 % 28,0 % 20,9 % 11,0 % 100,0 % 9899 

Itsensä esitteleminen 

muille oman sivun 

avulla 

26,2 % 32,6 % 24,1 % 12,1 % 5,0 % 100,0 % 9877 

Muiden kuin omien 

kavereiden kuvien 

katseleminen 

7,0 % 18,9 % 29,0 % 27,4 % 17,7 % 100,0 % 9913 

 

7.2. 13–15-vuotiaiden IRC-Galleria -kuvagalleriapalvelua käyttävien nuorten käsitys 

omasta kehosta ja kehon ihanteista 

Tässä tutkimuksessa nuorten kehonkuvaa, kehotyytyväisyyttä ja ihanteita selvitettiin 

Thompsonin ym. (1999) vartaloasteikon sekä painoindeksin avulla. Tytöille ja pojille oli 

molemmille oma vartaloasteikkonsa, josta he valitsivat omaa kehoaan eniten muistuttavan 

vartalomallin. Figuuriasteikolle ei ole olemassa varsinaista analyysimenetelmää, mutta 

vartalomalleista C, D ja E ovat lähimpänä normaalipainoisen ihmisen kehoa. Sen sijaan A-
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vartalomallia voidaan pitää alipainoisen ihmisen kehona ja B-vartaloa erittäin hoikan 

ihmisen kehona. F-vartalomallin voidaan ajatella kuvaavan lievästi ylipainoisen henkilön 

kehoa ja loput kolme G, H ja I ylipainoisen/lihavan henkilön kehoa.  Yksilön kehonkuvaan 

kuuluu tyytyväisyys omaan kehoonsa ja vastaajia pyydettiinkin ilmoittamaan 

tyytyväisyytensä omaan valintaansa. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan vartaloasteikon 

avulla nykyajan tyttöjen ja poikien vartaloihanteita.  

 

Vastaajia pyydettiin kertomaan oma pituutensa ja painonsa, joista laskettiin painoindeksi 

jakamalla paino (kg) pituuden neliöllä (m
2
). Kaikista kyselyyn vastanneista tytöistä 73 

prosentille ja pojista 81 prosentille oli mahdollista laskea painoindeksi. Loput vastanneista 

eivät ilmoittaneet joko painoaan tai pituuttaan tai molempia, mikä voi kertoa siitä, että 

kysymys koettiin liian henkilökohtaiseksi. Painoindeksiä ei voitu näin ollen laskea 

yhteensä 2530 vastaajalle. Kyseiset vastaajat muodostivat neljänneksen 

kokonaisaineistosta, joten näitä puuttuvia arvoja ei korvattu esimerkiksi keskiarvoilla. 

Vastaajat, joille painoindeksi oli mahdollista laskea (N = 7400), analysoitiin seuraavissa 

kehonkuvaan ja kehotyytyväisyyteen liittyvissä osioissa tutkimuskysymysten osalta.  

 

Ensimmäisissä normaalisuustarkasteluissa aineistosta havaittiin painoindeksin kohdalla 

useita outliereita eli poikkeavia havaintoja. Erityisesti suuriin painoindeksin (BMI > 40) 

arvoihin suhtauduttiin kriittisesti, koska kyseessä on kuitenkin 13–15-vuotiaiden nuorten 

kehot ja he olivat itse ilmoittaneet painonsa ja pituutensa. Aikuisilla ihmisillä 

painoindeksiä, joka ylittää arvon 40 pidetään sairaalloisena lihavuutena (Tohtori, 2003). 

Niinpä painoindeksin boxplot-kuviota tarkastelemalla löydettiin ne vastaajat, joilla nämä 

poikkeavat arvot olivat. Tarkemman tarkastelun perusteella päädyttiin kyseiset koehenkilöt 

poistamaan kokonaan painoindeksianalyysistä, koska todettiin, että heidän vastauksissaan 

oli useita viitteitä siihen, että he olivat valehdelleet kyselyssä. Tällaisia poistettavia 

tapauksia olivat sellaiset koehenkilöt, joilla esimerkiksi kaikki Likertin asteikon arvot 

olivat joko 1 tai 5. Lisäksi heidän avoimissa vastauksissaan oli asiattomia kommentteja tai 

he kertoivat täyttäneensä kyselyn ”vitsillä”. Lisäksi tutkijoilla oli mahdollisuus käydä 

tarkastamassa IRC-Galleriassa niiden epäilyttävän suuren painoindeksin saaneiden 

vastaajien kuvat, jotka olivat antaneet nimimerkkinsä. Kuvien avulla voitiin päätellä 

äärimmäisten painoindeksiarvojen paikkansapitävyyttä. Yhdessäkään tällaisessa 

tapauksessa ei kuitenkaan löydetty vahvistusta sille, että kyseiset henkilöt olisivat olleet 

sairaalloisen lihavia, joten heidät poistettiin analyysistä, jottei tämä vääristäisi 
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jatkoanalyysiä. Tämän jälkeen suurimmaksi arvoksi jäi painoindeksin kohdalla 39,06 ja 

pienimmäksi 11,96. Näitä arvoja voidaan pitää edelleen äärimmäisinä, mutta perusteluja 

niiden poistamiseen ei kuitenkaan ollut tarpeeksi. 

 

Painoindeksiä ei voi suoraan nuorten kohdalla käyttää lihavuuden ja laihuuden arvioinnissa 

ennen pituuskasvun loppumista, mutta yleensä tutkimuksissa hyödynnetään kansallisia 

koko ikäryhmän tyttöjen ja poikien painoindeksin jakaumia (Ojala ym., 2003). 

Arvioitaessa vastausten luotettavuutta ja paikkansapitävyyttä tässä tutkimuksessa, kaikkien 

ikäryhmien kohdalla tarkasteltiin suomalaisten nuorten painoindeksin keskiarvoja sekä 

ylipainoisuuden raja-arvoja ja todettiin, että ne olivat sekä tytöillä että pojilla yhtäpitäviä 

Kautiaisen ym. (2002) tulosten kanssa. Ikäryhmittäin oli myös mahdollista tarkastella 

Kautiaisen (2005) tutkimuksessa esille tulleita suomalaisten nuorten painoindeksin muita 

arvoja, kuten keskiarvoja, mediaaneja ja keskihajontoja.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin nuorten käsityksiä omasta kehostaan, 

kehotyytyväisyydestä sekä ihannevartalokäsityksiä ja näiden valintojen välisiä eroavuuksia 

ja yhteneväisyyksiä sukupuolen ja iän suhteen. 

7.2.1. Tyttöjen käsitykset omasta kehostaan ja kehon ihanteista 

 

 

 

Kuvio 1. Tyttöjen vartaloasteikko (Thompson ym., 1999, s. 76) 

 

Kuviosta 1 nähdään tytöille esitetyt yhdeksän vartalomallia, joista he valitsivat itseään 

parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. Kuviosta 2 voidaan tarkemmin katsoa valintojen 

jakautumista kaikkien vastanneiden kesken. Normaalipainoisiksi (C, D, E) sijoittuu noin 
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60 prosenttia vastanneista tytöistä. Vartaloasteikon hoikimpaan päähän (vaihtoehdot A ja 

B) itsensä asetti vastaajista 9,5 prosenttia. Vartalomalleista muita vaihtoehtoja useammin 

omaa vartaloa kuvaavaksi kehoksi valittiin vartalo E (24,6 %), D (19,6 %), C (15,7 %) ja F 

(15,1 %). Isokokoisimpien päähän (vaihtoehdot G, H ja I) asetti itsensä 15,5 prosenttia 

vastaajista. Tarkasteltaessa omavartalo-valintoja ikäryhmittäin, voidaan todeta, että 

valinnat jakautuvat lähes samalla tavalla jokaisessa ikäryhmässä (ks. liite 3). Vastaajista 

itsensä laihimpaan päähän sijoitti kuitenkin enimmäkseen 13-vuotiaat tytöt, joista 3,3 

prosenttia ilmoitti olevansa vartalotyyppi A. Vastaavasti 14-vuotiaista tytöistä 2,5 

prosenttia ja 15-vuotiaista 1,6 prosenttia oli sitä mieltä, että omaa vartaloa kuvaa parhaiten 

vaihtoehto A. Tätä vartalotyyppiä voidaan pitää alipainoisen ihmisen kehona. 
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Kuvio 2. Tyttöjen arviot oman kehonsa ulkomuodosta (N = 5481) 

 

Tyttöjen kehot painoindeksin kautta tarkasteltuna 

 

Tyttöjen painoindeksijakaumat näkyvät kuvioista 3–5, joihin on merkittynä myös 

normaalijakaumat.  Ikäryhmittäin keskiarvoissa oli eroja, sillä 13-vuotiailla painoindeksin 

keskiarvo oli 19,4, (SD = 2,9), 14-vuotiailla 20,0 (SD = 2,9) ja 15-vuotiailla 20,6 (SD = 

2,9).  
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Mean=19,42 Mean=19,96 Mean=20,59 

Std. Dev=2,92, N = 898 Std. Dev.=2,87, N = 1734 Std. Dev.=2,89, N = 2854 

 

Kuvio 3. Histogrammi  Kuvio 4. Histogrammi Kuvio 5. Histogrammi 

13-vuotiaiden tyttöjen 14-vuotiaiden tyttöjen 15-vuotiaiden tyttöjen  

painoindeksijakaumasta  painoindeksijakaumasta  painoindeksijakaumasta 

 

Taulukossa 4 on esitetty tyttöjen painoindeksiluokat ikäluokittain. Tytöt luokiteltiin 

painoindeksin mukaan ali-, normaali- tai ylipainoisiksi ikäspesifien raja-arvojen 

mukaisesti. Raja-arvot määriteltiin siten, että alipainoisiksi luokiteltiin omassa 

ikäluokassaan tytöt, joiden painoindeksi oli yhtä suuri tai pienempi kuin 15. persentiilin 

arvo. Ylipainoisiksi puolestaan luokiteltiin tytöt, joiden painoindeksi oli yhtä suuri tai 

suurempi kuin 85. persentiilin arvo. Näin ollen alipainoisiksi ja ylipainoisiksi sijoittuu 15 

prosenttia kaikista ikäryhmistä. Painoindeksin raja-arvot määriteltiin ikäryhmittäin pojille 

ja tytöille erikseen ja tämän jälkeen oli mahdollista muodostaa painoindeksiluokat: 

alipainoinen, normaalipainoinen ja ylipainoinen.  

 

Taulukosta 4 huomataan, että eri-ikäisten tyttöjen välillä on luonnollisesti eroja siinä, 

mitkä raja-arvot muodostuvat ali- ja ylipainoisuudelle. Alipainon raja-arvoksi tuli 13-

vuotiailla tytöillä 16,7, 14-vuotiailla 17,3 ja 15-vuotiailla 17,9. Ylipainoisuuden raja-arvot 

olivat puolestaan 13-vuotiailla 22,2, 14-vuotiailla 22,8 ja 15-vuotiailla 22,4. Tässä 

tutkimuksessa saadut ylipainoisuuden raja-arvot ovat samansuuntaisia Kautiaisen ym. 

(2002) tulosten kanssa. Raja-arvot ovat kuitenkin hieman korkeammat kaikissa 

ikäryhmissä, mikä antaa viitteitä sitä, että ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet Suomessa 

(ks. Rimpelä ym., 2004).  
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Taulukko 4. Tyttöjen painoindeksiluokat (N = 5486) 

 

Painoindeksiluokat tytöillä  

13 vuotta 

Ikä 

14 vuotta 

 

15 vuotta 

Alipainoinen = < 16,65 = < 17,27 = <17,91 

Normaalipainoinen < 16,66–22,20 < 17,28–22,75 < 17,92–23,36 

Ylipainoinen = > 22,21 = > 22,76 = > 22,37 

 

Painoindeksiluokkien määrittelyn jälkeen oli mahdollista tarkastella sitä, kuinka 

realistisesti tytöt arvioivat omaa ulkomuotoaan, kun näitä luokkia verrattiin vartaloasteikon 

valintoihin. Ristiintaulukoinnin avulla oli mahdollista tarkastella sitä, minkä 

vartalovaihtoehdon (A-I) ali-, normaali- ja ylipainoisiksi määritellyt tytöt olivat valinneet 

vartaloasteikolta ja vastasivatko heidän valintansa vartaloasteikolta painoindeksin mukaan 

määriteltyä painoindeksiluokkaa (ks. liite 4). 

 

Painoindeksin mukaan alipainoisista 13-vuotiaista tytöistä 41 prosenttia, 14-vuotiaista 34 

prosenttia ja 15-vuotiaista 30 prosenttia valitsi omaa kehoaan kuvaavaksi alipainoisen tai 

hoikan vartalovaihtoehdon (A tai B). Tämä viittaisi siihen, etteivät tytöt suurimmaksi 

osaksi arvioi omaa kehoaan täysin realistisesti, sillä selvästi suurin osa tytöistä (60–70 %) 

kaikissa alipainoisten ikäryhmissä valitsi normaalipainoisen tai ylipainoisen 

vartalovaihtoehdon (C–I). (Ks. liite 4.)  

 

Painoindeksin mukaan määritellyistä normaalipainoisista tytöistä noin 70 prosenttia 

kaikissa ikäluokissa valitsi normaalipainoisen vartalon asteikolta (C-E). Ylipainoisen tai 

lihavan vartalovaihtoehdon painoindeksin mukaan normaalipainoisista 13-vuotiaista 

tytöistä valitsi noin 20 prosenttia ja muista ikäryhmistä 25 prosenttia. Loput painoindeksin 

mukaan normaalipainoisista tytöistä valitsivat alipainoisen tai hoikan vartalovaihtoehdon 

(alle 10 % kaikissa ikäryhmissä). Painoindeksin mukaan ylipainoisista 13-vuotiaista 

tytöistä 70 prosenttia valitsi vartaloasteikolta myös ylipainoista kehoa vastaavan kuvan (F-

I). Vastaavat luvut muilla ikäryhmillä olivat hieman korkeammat, sillä 14- ja 15-vuotiaista 

tytöistä noin 80 prosenttia valitsi ylipainoista kehoa kuvaavan vartalovaihtoehdon. Loput 

ylipainoisista tytöistä kaikissa ikäryhmissä valitsivat normaalipainoisen vartalovaihtoehdon 

omaa kehoaan vastaavaksi, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (alle 1 % kaikissa 

ikäryhmissä). (Ks. liite 4.) 
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Parhaiten oman vartalotyyppinsä tunnistavat painoindeksin mukaan ylipainoisiksi 

määritellyt tytöt, joista reilusti yli puolet valitsi vartaloasteikolta ylipainoista/lihavaa kehoa 

vastaavan vaihtoehdon. Huonoiten oman vartalotyyppinsä näyttävät tunnistavan 

alipainoiset/erittäin hoikat tytöt, joista ainoastaan noin yksi kolmasosa valitsi omaa 

kehoaan kuvaavan vartalovaihtoehdon. Tietysti on huomioitava se, että pelkkä 

painoindeksi antaa ainoastaan viitteitä siitä, miltä henkilö näyttäisi vartaloasteikon kuviin 

verrattuna. Voidaan kuitenkin ajatella, että tällä tavoin saadaan suuntaa antava kuva, siitä 

miten henkilö oman kehonsa näkee. 

 

Tyttöjen tyytyväisyys omaan kehoonsa 

 

Valittuaan omaa kehoaan kuvaavan vartalovaihtoehdon tytöt vastasivat kysymykseen 

tyytyväisyydestä omaan kehoonsa. Taulukosta 5 on nähtävissä, että kaikkien ikäryhmien 

kohdalla tyytyväisiä omaan kehoonsa on noin 45 prosenttia vastaajista. Eroja 

tyytyväisyydessä ei ole ikäryhmittäin, vaan jokaisen ikäryhmän kohdalla yli puolet tytöistä 

on tyytymättömiä kehoonsa.  

 

Taulukko 5. Tyttöjen tyytyväisyys omaan kehoonsa iän mukaan tarkasteltuna 

 

Miellyttääkö oma 

vartalo 

 

13 vuotta 

Ikä 

14 vuotta 

 

15 vuotta 

Yhteensä 

Kyllä(f) 402 783 1300 2485 

% ikäryhmästä 44,8 % 45,1 % 45,6 % 45,3 % 

% vastanneista 7,3 % 14,3 % 23,7 % 45,3 % 

Ei (f) 495 950 1549 2994 

% ikäryhmästä 55,1 54,8 % 54,3 % 54,6 % 

% vastanneista 9,0 % 17,3 % 28,2 % 54, 6 % 

Yhteensä (f) 898 1735 2854 5487 

% Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tarkemman tarkastelun mahdollistamiseksi kaikki yhdeksän vartalomallia luokiteltiin 

kolmeen vartaloryhmään: 1) alipainoinen tai hoikka vartalo (A, B), 2) normaalipainoinen 

vartalo (C, D, E) ja 3) ylipainoinen tai lihava vartalo (F, G, H, I). Kaikista vastanneista 

tytöistä ainoastaan hieman alle puolet (45 %) ovat tyytyväisiä omaan vartaloonsa. Kun 

tarkastellaan tarkemmin valitun omavartalomallin yhteyttä kehotyytyväisyyteen, voidaan 

taulukosta 6 huomata, että eniten tyytymättömiä (85 %) löytyy niiden vastaajien joukosta, 

jotka ovat määritelleet itsensä vartaloasteikolla ylipainoiseksi. Niistä tytöistä, jotka 

sijoittivat itsensä vartaloasteikolla normaalipainoisten joukkoon, vastasi 58 prosenttia 
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olevansa tyytyväinen omaan vartaloonsa ja 42 prosenttia tyytymätön. Itsensä alipainoiseksi 

tai erittäin hoikaksi sijoittaneista vastaajista 65 prosenttia oli tyytyväinen omaan kehoonsa 

ja 35 prosenttia ilmaisi tyytymättömyyttä omaan kehoonsa. Tyytyväisimpiä kehoonsa ovat 

näin ollen tytöt, jotka ovat valinneet alipainoista tai erittäin hoikkaa vartaloa kuvaavan 

vartalovaihtoehdon.  

 

Taulukko 6. Tyttöjen vartalotyypin yhteys kehotyytyväisyyteen 

 

Miellyttääkö oma 

vartalo 

 

Alipainoinen tai 

hoikka 

Omavartalo 

Normaalipainoinen 

 

 

Ylipainoinen 

 

Yhteensä 

Kyllä (f) 338 1894 251 2483 

% omavartalo 64,9 % 57,6 % 15,0 % 45,3 % 

% vastanneista 6,2 % 34,5 % 4,6 % 45,3 % 

Ei (f) 183 1389 1421 2993 

% omavartalo 35,1 % 42,3 % 84,8 % 54,6 % 

% vastanneista 3,3 % 25,3 % 25,9 % 54,6 % 

Yhteensä (f) 521 3286 1675 5482 

% vastanneista 9,5 % 59,9 % 30,6 % 100,0 % 

 

Tyttöjen ihannevartalotyypit 

 

Tytöiltä kysyttiin heidän ihannevartaloaan, mikäli he ilmaisivat olevansa tyytymättömiä 

omaa kehoaan kuvaavaan vartalovaihtoehtoon. On kuitenkin huomioitava, että osa niistä 

vastaajista, jotka ilmoittivat olevansa tyytyväisiä, vastasivat myös ohjeistuksesta 

huolimatta kyseiseen kysymykseen. Kuviosta 6 voidaan havaita, että tyttöjen 

ihannevartalotyypit jakautuvat pääosin vaihtoehtojen C, D ja E välille. Vastaajista 

normaalipainoisen ihmisen kehoa (C, D, E) ihanteenaan pitää 71 prosenttia. Erittäin 

hoikkaa vartaloa (B) ihanteenaan pitää 15 prosenttia vastaajista ja 9 prosenttia vastaajista 

pitää alipainoisen ihmisen kehoa omana ihanteenaan. Vastaajista 4 prosenttia valitsi 

ihanteekseen vaihtoehto F:n, jota voidaan pitää lievästi ylipainoisen ihmisen vartalona. Sen 

sijaan kahden isoimman vartalomallin kohdalla valintaprosentti jäi alle prosentin, jolloin 

ainoastaan muutamat vastanneista olivat valinneet kyseisen vartalovaihtoehdon omaksi 

ihanteekseen.  
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Kuvio 6. Tyttöjen ihannevartalot (N = 3452) 

 

Tyttöjen ja poikien käsitykset nykyajan tytön ihannevartalosta 

 

Kuviosta 7 on nähtävissä tyttöjen sekä poikien käsitykset nykyajan tytön ihannevartalosta. 

Kuviosta voidaan havaita heti, että tyttöjen ja poikien käsitykset tästä asiasta eroavat hyvin 

selkeästi toisistaan. Tytöistä suurin osa pitää nykyajan ihannetytön vartalona vaihtoehtoja 

A (25 %), B (24 %) ja C (25 %). Pojista ainoastaan 5,5 prosenttia pitää vaihtoehto A:ta ja 

8,8 prosenttia vaihtoehto B:tä nykyajan tytön ihannevartalona. Pojista kolmasosa (34 %) 

pitää vaihtoehto E:tä nykyajan tytön ihannevartalona. Sen sijaan alle kymmenen prosenttia 

(9 %) tytöistä pitää kyseistä vaihtoehtoa ihanteellisena tytön vartalona.  
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Kuvio 7. Käsitykset tytön vallalla olevasta ihannevartalosta sukupuolen mukaan  

(Poika N = 1862, Tyttö N = 5389) 

 

Tyttöjen käsitykset poikien naisvartaloihanteesta 

 

Vartaloasteikon avulla kysyttiin myös vastaajien mielipidettä siitä, mikä vaihtoehdoista 

viehättää eniten vastakkaista sukupuolta. Kuviosta 8 voidaan havaita, että tyttöjen mielestä 

pojat pitävät ihanteellisena naisvartalona vaihtoehtoa E (28 %). Muita yleisimmin valittuja 

vaihtoehtoja olivat D (23 %) ja C (21 %). Tytöistä 12 prosenttia on sitä mieltä, että 

miellyttääkseen poikia, täytyy olla vähintäänkin erittäin hoikka (B) ja 6 prosenttia tytöistä 

uskoo, että poikia viehättää eniten alipainoisen tytön keho (A). Yllättävää on, että lähes 7 

prosenttia vastaajista ilmoittaa poikien naisvartaloihanteeksi vaihtoehto I:n eli kaikista 

suurimman vartalovaihtoehdon. On mahdotonta sanoa, ovatko näin vastanneet tytöt 

oikeasti kokeneet tämän poikien naisvartaloihanteeksi. On mahdollista, että joitakin tyttöjä 

ei ole yksinkertaisesti kiinnostanut vastata tähän kysymykseen, joten he ovat vastanneet 

siihen huumorilla tai kapinamielessä. 
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Kuvio 8. Tyttöjen käsitys poikien naisvartaloihanteesta (N = 5437) 

 

7.2.2. Poikien käsitykset omasta kehostaan ja kehon ihanteista 

 

 

 

Kuvio 9. Poikien vartaloasteikko 

 

Kuviosta 9 nähdään poikien vartaloasteikko, jota käytettiin tutkimuksessa. Pojat valitsivat 

asteikolta sen kuvan, joka heidän mielestään vastasi parhaiten heidän omaa kehoaan. 

Valintojen jakautuminen näkyy tarkemmin kuviosta 10. Kyselyyn vastanneista pojista 60 

prosenttia sijoittui oman arvionsa mukaan normaalipainoisen vartalon omaaviksi (C, D, E), 

kuten sijoittuivat tyttöjenkin arviot omasta vartalostaan. Poikien arviot painottuivat 

kuitenkin enemmän vartaloasteikon keski- ja loppupäähän kuin tyttöjen. Poikien 
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keskuudessa ei ollut juurikaan alipainoisen tai hoikan vartalon valinneita (1,3 %), vaan 

muita vaihtoehtoja useammin omaa vartaloa kuvaavaksi kehoksi valittiin selkeästi E (40 

%), sekä F (22 %) ja D (17 %). Loput 17 prosenttia pojista valitsivat omaa kehoaan 

vastaavaksi vartalovaihtoehdot G, H ja I, joiden ajatellaan vastaavan ylipainoisen tai 

lihavan henkilön kehoa. Kun vartalotyyppien valintaa tarkasteltiin ikäluokittain, ei ollut 

havaittavissa merkittäviä eroja, vaan 13–15-vuotiaat pojat sijoittuivat suunnilleen samalla 

tavalla vartaloasteikolle (ks. Liite 5). 
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Kuvio 10. Poikien arviot oman kehonsa ulkomuodosta (N = 1913) 

 

Poikien kehot painoindeksin kautta tarkasteltuna 

 

Poikien painoindeksijakaumat näkyvät kuvioista 11–13 ja niistä voidaan havaita, että 

pieniä eroja ikäryhmittäin löytyy. Painoindeksin keskiarvo 13-vuotiailla oli 20,0 (SD = 

3,1), 14-vuotiailla 20,5 (SD = 3,1) ja 15-vuotiailla 21,3 (SD = 3,1). 
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Mean=19,97,  Mean = 20,55 Mean = 21,28 

Std. Dev =3,07, N = 272 Std. Dev.= 3,14, N = 584 Std. Dev.=3,06, N = 1053 
 

Kuvio 11. Histogrammi  Kuvio 12. Histogrammi  Kuvio 13. Histogrammi 

13-vuotiaiden poikien 14-vuotiaiden poikien  15-vuotiaiden poikien 

painoindeksijakaumasta  painoindeksijakaumasta  painoindeksijakaumasta 

 

Pojat luokiteltiin painoindeksin mukaan ali-, normaali- tai ylipainoisiksi ikäspesifien raja-

arvojen mukaisesti samoin kuin tytötkin (15. persentiilin ja 85. persentiilin mukaisesti 

ikäluokittain). Taulukossa 7 esitetään poikien painoindeksiluokat ikäluokittain. Poikien 

alipainoisuuden raja-arvo 13-vuotiailla oli 17,2, 14-vuotiailla 17,7 ja 15-vuotiailla 18,7. 

Ylipainoisuuden raja-arvot olivat puolestaan 13-vuotiailla 22,9, 14-vuotiailla 23,5 ja 15-

vuotiailla 24,1. Poikien kohdalla raja-arvot olivat hieman suuremmat kuin Kautiaisen ym. 

(2002) saamissa tuloksissa, mutta niitä voidaan silti pitää samansuuntaisina. Ylipainoisten 

ja lihavien osuus vaikuttaa kasvaneen kaikissa ikäryhmissä sekä tyttöjen että poikien 

kohdalla. Tämä vahvistaa sitä käsitystä, että nuorten painoindeksiä koskevat raja-arvot ovat 

nousseet viimeisten vuosikymmenien aikana, joten ylipainoisuus ja lihavuus ovat 

yleistyneet 12–18-vuotiaiden nuorten keskuudessa (Kautiainen ym., 2002). 

 

Taulukko 7. Poikien painoindeksiluokat (N = 1909) 

 

Painoindeksiluokat pojilla  

13 vuotta 

Ikä 

14 vuotta 

 

15 vuotta 

Alipainoinen = < 17,15 = < 17,70 = < 18,72 

Normaalipainoinen < 17.15–22,85 < 17.71–23, 51 < 18.73–24,05 

Ylipainoinen = > 22,86 = > 23,52 = > 24,06 

 

Poikienkin kohdalla käytettiin painoindeksiä, kun tutkittiin heidän arvioitaan omasta 

ulkomuodostaan. Painoindeksin mukaan alipainoisista 13-vuotiaista pojista ainoastaan 5 
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prosenttia, 14-vuotiaista 11 prosenttia sekä 15-vuotiaista 3 prosenttia valitsi 

vartaloasteikolta alipainoisen tai hoikan vartalovaihtoehdon (A, B). Normaalipainoisen 

vartalovaihtoehdon (C, D, E) sen sijaan valitsi näistä 14-vuotiaista pojista 78 prosenttia ja 

13- sekä 15-vuotiaista noin 90 prosenttia. (Ks. liite 6.) 

 

Painoindeksin mukaan normaalipainoisista 13- ja 14-vuotiaista pojista noin 60 prosenttia ja 

15-vuotiaista noin 70 prosenttia valitsi myös vartaloasteikolta normaalipainoista kehoa 

vastaavan vaihtoehdon (C, D, E). Pojista miltei kaikki loput vastanneista eli noin 40 

prosenttia 13–14-vuotiaista pojista sekä noin 30 prosenttia 15-vuotiaista pojista valitsivat 

ylipainoisen vartalovaihtoehdon (F, G, H, I), suurimmaksi osaksi vaihtoehto F:n, jota 

voidaan pitää lievästi ylipainoisen henkilön kehona. Alipainoisen tai hoikan 

vartalovaihtoehdon valitsi muutama yksittäinen poikkeus kaikista ikäryhmistä. Poikienkin 

kohdalla painoindeksin mukaan ylipainoiset/lihavat näyttivät tunnistavan parhaiten oman 

vartalotyyppinsä, sillä 13- sekä 15-vuotiaista pojista 90 prosenttia ja 14-vuotiaista jopa 97 

prosenttia valitsi vartaloasteikolta ylipainoista kehoa vastaavan kuvan (F-I). Loput pojista 

kaikissa ikäryhmissä valitsivat vaihtoehto E:n, muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun 

ottamatta. (Ks. liite 6.) 

 

Pojilla tilanne on sama kuin tyttöjenkin kohdalla eli alipainoiset/erittäin hoikat eivät 

tunnista omaa vartalotyyppiään niin hyvin kuin normaalipainoiset tai ylipainoiset/lihavat 

henkilöt. Poikien kohdalla tämä on nähtävissä erityisen selkeästi, sillä yli 90 prosenttia 

ylipainoisista kaikissa ikäryhmissä tunnistivat kehonsa oikein ja sijoittivat sen vastaamaan 

vartaloasteikolta ylipainoista kehoa. Tietysti on huomioitava se, että pelkkä painoindeksi ei 

välttämättä suoraan kerro siitä, miltä henkilö näyttää, mutta jonkinlaisen viitteen siitä on 

mahdollista saada.  

 

Poikien tyytyväisyys omaan kehoonsa 

 

Taulukosta 8 voidaan tarkastella poikien tyytyväisyyttä omaan kehoonsa hieman 

tarkemmin iän mukaan. Kaikista vastanneista noin 70 prosenttia vastasi olevansa 

tyytyväisiä omaan vartaloonsa, mikä on huomattavasti enemmän verrattuna tyttöjen 

tyytyväisyyteen. Joitain eroja ikäryhmittäin on havaittavissa, sillä 14- ja 15-vuotiaista noin 

70 prosenttia on tyytyväisiä vartaloonsa, mutta vastaavasti 13-vuotiaista pojista 60 
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prosenttia on tyytyväisiä vartaloonsa. Tämä kertoo siitä, että pojat ovat tyytyväisempiä 

kehoonsa, mitä vanhemmiksi tulevat, mitä ei ollut havaittavissa tyttöjen kohdalla. 

 

Taulukko 8. Poikien tyytyväisyys omaan kehoonsa iän mukaan 

 

Miellyttääkö oma 

vartalo 

 

13 vuotta 

Ikä 

14 vuotta 

 

15 vuotta 

Yhteensä 

Kyllä(f) 164 393 744 1301 

% ikäryhmästä 60,3% 67,0% 70,5% 67,9% 

% vastanneista 8,6% 20,5% 38,9% 67,9% 

Ei (f) 108 193 310 611 

% ikäryhmästä 39,7% 32,9% 29,4% 31,9% 

% vastanneista 5,6% 10,1% 16,2% 31,9% 

Yhteensä (f) 272 587 1056 1915 

% Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tarkemman tarkastelun mahdollistamiseksi kaikki yhdeksän vartalomallia luokiteltiin 

poikienkin kohdalla kolmeen vartaloryhmään: 1) alipainoinen tai hoikka vartalo (A, B), 2) 

normaalipainoinen vartalo (C, D, E) ja 3) ylipainoinen vartalo (F, G, H, I). Taulukosta 9 

voidaan havaita, että normaalipainoisen vartalotyypin valinneet pojat olivat tyytyväisimpiä 

kehoonsa, sillä heistä 83 prosenttia vastasi kysymykseen kyllä. Alipainoisen tai hoikan 

vartalotyypin valinneista 63 prosenttia oli tyytyväisiä kehotyyppiinsä. Tyytymättömimpiä 

olivat pojat, jotka valitsivat omavartalomallikseen ylipainoisen tai lihavan vartalon, sillä 

heistä 55 prosenttia vastasi kielteisesti kysymykseen. Poikien kohdalla tyytyväisimpiä 

olivat normaalipainoisen vartalon valinneet pojat ja vasta tämän jälkeen tulivat alipainoisen 

tai hoikan vartalovaihtoehdon valinneet. Tyttöjen kohdalla tyytyväisimpiä olivat 

puolestaan alipainoisen tai hoikan kehon valinneet tytöt. 

 

Taulukko 9. Poikien vartalotyypin yhteys kehotyytyväisyyteen 

 

Miellyttääkö oma 

vartalo 

 

Alipainoinen tai 

hoikka 

Omavartalo 

Normaalipainoinen 

 

 

Ylipainoinen 

 

Yhteensä 

 

Kyllä (f) 15 950 334 1299 
% omavartalo 62,5 % 82,6 % 45,2 % 67,9 % 
% vastanneista 0,8 % 49,7 % 17,5 % 67,9 % 
Ei (f) 9 197 405 611 
% omavartalo 37,5 % 17,1 % 54,8 % 31,9 % 
% vastanneista 0,5 % 10,3 % 21,2 % 31,9 % 
Yhteensä (f) 24 1150 739 1913 

% vastanneista 1,3 % 60,1 % 38,6 % 100,0 % 
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Poikien ihannevartalotyypit 

 

Kuviosta 13 nähdään, että poikien ihannevartalotyypit jakautuvat vaihtoehtojen E (53 %), 

F (20 %) ja D (13 %) välille. Selkeimpänä nousee esille vaihtoehto E, jonka yli puolet 

vastanneista on valinnut sekä vaihtoehto F, jota voidaan pitää lievästi ylipainoisena 

vartalotyyppinä. Vastaajista 70 prosenttia valitsi ihanteekseen vaihtoehdoista 

normaalivartaloisen tyypin (C-E). Ainoastaan neljä prosenttia vastaajista valitsi 

alipainoisen tai hoikan vartalotyypin (A, B) ja kolme prosenttia selvästi ylipainoisen 

vartalotyypin (H-I). Kuviosta 13 huomataan, että vartaloasteikolla viimeisenä olleen 

vartalotyypin oli valinnut kolme prosenttia vastaajista. Tämä voi viitata siihen, että jotkut 

pojista ovat vastanneet kysymykseen leikillään ja valinneet äärimmäisenä olleen 

vaihtoehdon. Toisaalta ei tietysti ole mahdollista sanoa, ovatko tämän vaihtoehdon 

valinneet olleet tosissaan vai eivät.  
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Kuvio 13. Poikien ihannevartalotyypit (N = 942) 

 

Tyttöjen ja poikien käsitykset nykyajan pojan ihannevartalosta 

 

Kuviosta 14 huomataan, että tyttöjen ja poikien käsitys nykyajan pojan ihannevartalosta on 

melko samanlainen, eikä suuria eroja näiden välillä ole. Vartalovaihtoehdon E on valinnut 

sekä tytöistä että pojista noin 60 prosenttia. Vaihtoehto D:n on valinnut tytöistä 20 

prosenttia ja pojista 15 prosenttia. Tyttöjen ja poikien välillä on eroja siinä, että pojista 13 
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prosenttia ajattelee vaihtoehto F:n vastaavan ihannetta, kun taas tytöistä näin ajattelee 

ainoastaan viisi prosenttia. Poikien mukaan ihannevartalo sijoittuu enemmänkin 

normaalipainoisiksi tai lievästi ylipainoiseksi määriteltyihin vartalotyyppeihin. Pojista 

pieni osa (3 %) on valinnut alipainoisen tai hoikan vartalotyypin ja osa (3 %) myös selvästi 

ylipainoisen vartalotyypin. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneiden poikien oma 

ihannevartalo sekä nykyajan pojan ihannevartalo vastaavat melko hyvin toisiaan.  
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Kuvio 14. Käsitykset pojan vallalla olevasta ihannevartalosta sukupuolen mukaan  

(Poika N = 1924, tyttö N = 5408) 

 

Poikien käsitykset tyttöjen naisvartaloihanteesta 

 

Poikien käsitykset siitä, mikä vartaloasteikon kuva viehättää eniten tyttöjä on nähtävissä 

kuviossa 15. Pojista yli puolet (54 %) ajattelee tyttöjen pitävän ihanteellisimpana 

miesvartalona vaihtoehto E:tä. Seuraavaksi eniten pojat ovat valinneet D:n (17 %), F:n (11 

%) sekä C:n (7 %). Alipainoisen tai hoikan vartalotyypin on valinnut 5 prosenttia 

vastanneista ja selkeästi ylipainoisen/lihavan (G, H, I) 6 prosenttia pojista. Tämä voi kertoa 

siitä, että jotkut vastaajista ovat nimenomaan tähän viimeiseen kysymykseen vastanneet 

leikillään. Sama oli havaittavissa tyttöjenkin vastauksissa, sillä selkeästi suhteellisen suuri 

määrä vastanneista on valinnut näitä äärimmäisiä vaihtoehtoja. Tulos on kuitenkin melko 
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yhtenäinen poikien ilmoittaman oman ihannevartalon sekä nykyajan pojan ihannevartalon 

kanssa.  
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Kuvio 15. Poikien käsitys tyttöjen miesvartaloihanteesta (N = 1887) 

 

7.2.3. Yhteenvetoa tyttöjen ja poikien käsityksistä omasta kehosta ja kehon ihanteista 

Sekä tytöistä että pojista noin 60 prosenttia määrittelivät itsensä vartaloasteikon avulla 

normaalipainoisiksi. Nuorten kehonkuvan todenmukaisuutta tarkasteltiin vertaamalla 

vartaloasteikon valintaa painoindeksiin. Tutkimustulosten mukaan tytöt ja pojat, jotka ovat 

painoindeksin mukaan ylipainoisia tunnistavat oman vartalotyyppinsä parhaiten.  

Normaalipainoisista tytöistä noin 70 prosenttia valitsi vastaavan kehon vartaloasteikolta, 

mutta alipainoisista tytöistä ainoastaan noin kolmasosa. Näyttää siis siltä, että erityisesti 

niillä tytöillä, jotka ovat painoindeksin mukaan alipainoisia, on eniten ongelmia tunnistaa 

oma kehonsa. Normaalipainoisista 13- ja 14-vuotiaista pojista vastaavasti noin 60 

prosenttia ja 15-vuotiaista noin 70 prosenttia valitsi myös vartaloasteikolta 

normaalipainoista kehoa vastaavan kuvan. Heikoiten oman kehonsa tunnisti myös pojista 

alipainoiset 13- ja 15-vuotiaat pojat, joista vain alle viisi prosenttia valitsi vartaloasteikolta 

alipainoisen tai hoikan vartalovaihtoehdon (A, B). 14-vuotiailla pojilla vastaava luku oli 

kymmenisen prosenttia. Näyttää siltä, että alipainoiseksi painoindeksinsä puolesta 

luokiteltavat pojat pitävät itseään kuitenkin normaalipainoisina (C, D tai E). 



 
 

 

75 

Pojat ovat tyytyväisempiä vartaloihinsa kuin tytöt. Tytöistä alle puolet on tyytyväisiä 

kehoonsa, kun taas pojista 70 prosenttia ilmaisi olevansa tyytyväinen kehoonsa. Pojista 

tyytymättömimpiä omaan kehoonsa olivat 13-vuotiaat ja tyytyväisimpiä 15-vuotiaat, kun 

taas tytöillä tällaista tyytyväisyyden lisääntymistä ei tapahtunut. Tämä tutkimustulos on 

yhteneväinen aiempien tulosten kanssa, joiden mukaan poikien joukossa itseään liian 

lihavana pitävien osuus vähenee iän myötä, kun taas tytöillä vastaava osuus kasvaa (ks. 

esim. Välimaa, 2000a). Tytöistä tyytyväisimpiä olivat alipainoisen tai hoikan vartalon 

omaavat tytöt, kun taas vastaavasti pojista normaalipainoiset olivat kaikista tyytyväisimpiä. 

Tyytymättömimpiä olivat molempien sukupuolten keskuudessa ylipainoisen vartalon 

omaavat nuoret. 

 

Tytöistä suurin osa eli 71 prosenttia piti omana ihannevartalonaan normaalipainoisen 

ihmisen kehoa (C, D, E). Erittäin hoikkaa vartaloa (B) ihanteenaan piti 15 prosenttia 

vastaajista ja 9 prosenttia vastaajista piti alipainoisen ihmisen kehoa omana ihanteenaan. 

Toisaalta tytöt kuitenkin ajattelivat, että omatakseen yleisesti hyväksytyn nykyajan tytön 

ihannevartalon, täytyisi vartalon sijoittua vartaloasteikon hoikimpaan päähän. Pojista taas 

enemmistö ajatteli, että nykyajan tytön ihannevartalo sijoittuu vartaloasteikon 

keskikohtaan, normaalipainoista vartaloa kuvaaviin vaihtoehtoihin. Näyttää siltä, että 

tyttöjen nykyajan vartaloihanteet eivät ainakaan johdu pojista. Tytöistä 28 prosenttia 

ajattelee, että pojista suurin osa pitää ihanteellisena naisvartalona vaihtoehtoa E:tä. Muita 

yleisimmin valittuja vaihtoehtoja, jotka miellyttävät tyttöjen mielestä poikia eniten ovat D 

(23 %)ja C (21 %). 

 

Yli puolet pojista ilmoittaa ihannevartalonsa olevan vaihtoehto E ja he myös pitävät 

yleisenä nykyajan pojan ihanteena E-vartaloa. Poikien kohdalla on havaittavissa se, että 

pojat ajattelevan oman ihannevartalonsa sekä nykyaikaisen pojan ihannevartalon olevan 

täsmälleen sama, päinvastoin kuin tytöillä. Samoin he ajattelevat, että tyttöjä viehättää 

eniten miesvartaloista vaihtoehto E. 

 

Alppisen (2003) tutkimukseen verrattuna tyttöjen käsitykset nykyajan tytön 

ihannevartalosta näyttää muuttuneen radikaalisti. Hänen tutkimuksessaan 8-luokkalaiset 

tytöt pitivät naisen ihannevartaloina C ja D -vartaloita ja ainoastaan 0,4 prosenttia piti 

vartalovaihtoehtoa A naisen ihannevartalona. Tässä tutkimuksessa tytöt kuitenkin 

nimesivät nykyajan ihannevartaloiksi A (25 %) B (24 %) ja C (25 %) -vartalovaihtoehdot. 
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Nuorten tyttöjen käsitys siitä, että alipainoinen vartalo on nykyajan ihanne, näyttää 

lisääntyneen selvästi. 

7.3. Kehotyytyväisyys 

Tässä luvussa vastataan toiseen tutkimusongelmaan: ”Miten Palmqvistin ja Santavirran 

(2006) määrittelemät IDS, SAT ja MED kehonkuvan ulottuvuusryhmät operationaalistuvat 

IRC-Galleriaa käyttävien 13–15-vuotiaiden nuorten keskuudesta.” Aluksi kuvataan 

tilastollinen prosessi, jonka avulla kehonkuvan ulottuvuuksia etsittiin ja uudelleen 

todennettiin. Tämän jälkeen analysoidaan tarkemmin, miten nämä kehonkuvaulottuvuudet 

tässä tutkimuksessa näyttäytyvät iän ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna. 

 

Tässä tutkimuksessa vastaajien kehonkuvatyytyväisyyden selvittämiseksi käytettiin 

figuuriasteikon lisäksi valmista instrumenttia, joka mittasi väittämillä Likertin asteikkoa 

apuna käyttäen (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä sekä 1 = en koskaan, 5 = 

usein) vastaajan käsitystä omasta kehosta ja tyytyväisyyttä siihen.  Mukana oli myös 

väittämiä, jotka mittasivat käsitystä painosta. Mittarin laatineet tutkijat käyttivät 

instrumentin reliabiliteetin testaamiseen pääkomponenttianalyysiä. He löysivät kolme 

komponenttia, jotka he nimesivät identiteetin etsinnäksi, tyytyväisyydeksi ja median 

vaikutukseksi.  

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin pääkomponenttianalyysiä apuna käyttäen, miten kyseinen 

mittari tässä aineistossa operationaalistuu, toisin sanoen, löytyvätkö samat pääkomponentit 

myös tässä tutkimuksessa. Palmqvist ja Santavirta (2006) päätyivät tekemään omassa 

tutkimuksessaan yhteisen pääkomponenttianalyysin sekä tytöille että pojille, koska 

erillinen analyysi tuotti hyvin samankaltaiset tulokset molemmille sukupuolille. Vertailun 

mahdollistamiseksi myös tässä tutkimuksessa sekä pojille että tytöille tehtiin yhteinen 

pääkomponenttianalyysi. Ennen pääkomponenttianalyysiä tutkittiin muuttujien mahdolliset 

outlierit, jotka Metsämuurosen (2003, s. 521) mukaan on syytä poistaa tai korjata, sillä ne 

vinouttavat tulosta. Normaalisuustarkastelujen mukaan outliereita oli kuitenkin ainoastaan 

14 kappaletta kolmessa muuttujassa: 1) ”Kuvittelen itseni Internetin seksisivuilla tai 

muissa seksimateriaaleissa esiintyvien tilalle”, 2) ”Vertailen tyttö-/poikaystäväni vartaloa 

seksimateriaaleissa näkemiini vartaloihin” ja 3) ”Ajattelen muuttavani leikkauksella 

rintojani tai sukupuolielimieni kokoa”. Näissä kolmessa muuttujassa suurin osa vastaajista 
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oli vastannut Likertin asteikolla vaihtoehdon 1 eli en koskaan. Tilasto-ohjelman mukaan ne 

vastaajat, jotka olivat vastanneet tähän Likertin asteikolla 2–5, merkittiin outliereiksi. On 

kuitenkin täysin mahdollista, että jotkut vertailevat itseään seksimateriaaleihin ja olisi 

kovin kummallista jos tällaisia vastauksia ei sallittaisi. Outliereiden osuus koko aineistosta 

oli vain 0,002 prosenttia kaikista vastanneista. 

 

Pääkomponenttianalyysi on faktorianalyysiperheeseen kuuluva monimuuttujamenetelmä, 

jota voidaan käyttää vähintään hyvällä järjestysasteikolla mitattujen muuttujien 

analysoimiseen. Faktorianalyysi (EFA) ja pääkomponenttianalyysi (PCA) ovat 

matemaattisesti ja filosofisesti eri analyysimenetelmiä ja pääkomponenttianalyysin 

taustaoletukset eivät ole aivan yhtä tiukat kuin faktorianalyysissä. Tähän tutkimukseen 

soveltuvimmaksi analyysimenetelmäksi osoittautui PCA. PCA:ssa lasketaan, millainen 

yhteys muuttujien välillä on ja muodostetaan lineaarisia kombinaatioita, joita nimitetään 

pääkomponenteiksi. Pääkomponentit voidaan nimetä sisällöllisin perustein vastaamaan 

kyseessä olevaan joukkoon latautuneita muuttujia. (Metsämuuronen, 2003, s. 517–519.) 

Tässä tutkimuksessa käytetty mittari ja myös otoskoko mahdollistavat PCA:n käyttämisen 

tässä tutkimuksessa. 

 

Ennen pääkomponenttianalyysin tekoa tutkittiin korrelaatiomatriisin rakenne ja huomattiin, 

että pääosin korrelaatiokertoimet poikkesivat nollasta (ks. liite 7). Kaiserin testi (Kaiser-

Meyer-Olkin-testi), jonka arvo oli 0,875 eli suurempi kuin vaadittu 0,6 sekä Bartlettin 

sväärisyystesti (p < 0,0001) osoittivat, että korrelaatiomatriisi on sovelias 

pääkomponenttianalyysiin (ks. liite 8). Myös muuttujien kommunaliteetit olivat 

kohtuullisen suuria ja vaihtelivat välillä 0,321–0,675 paitsi muuttujan ”Olen liian lyhyt” 

kohdalla, jonka kommunaliteetti jäi varsin alhaiseksi 0,059 (ks. liite 9). Muut muuttujat 

kuin ”Olen liian lyhyt” näyttävät siis mittaavan melko luotettavasti pääkomponentteja. 

Tämä muuttuja jäi lopulta pois myös komponenttimatriisista, sillä sen latauma jäi alle 0,40. 

Ominaisarvotarkastelu (ks. liite 10) osoittaa, että kolmella pääkomponentilla ominaisarvo 

on suurempi kuin 1.0 ja nämä kolme pääkomponenttia selittävät 50 prosenttia muuttujien 

varianssista. Ensimmäinen pääkomponentti selitti 20,9 prosenttia, toinen pääkomponentti 

15,4 prosenttia ja kolmas pääkomponentti 13,7 prosenttia muuttujien varianssista. Myös 

Cattellin Scree -testistä (ks. liite 11) huomattiin, että ominaisarvoissa ei tapahtunut enää 

suurtakaan muutosta kolmannen ja neljännen komponentin jälkeen, mistä voitiin päätellä, 
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että kolme komponenttia oli sopiva määrä. Rotatoidusta komponenttimatriisista (ks. liite 

12) nähdään tarkemmin yksittäisten muuttujien lataukset pääkomponenteille.  

 

Analyysissä mukana olleista 20 muuttujasta 19 muuttujaa muodostivat kolme 

pääkomponenttia, jotka voidaan nimetä Identiteetin etsintä-, Tyytyväisyys, ja Median 

vaikutus -komponenteiksi samalla tavalla kuin Palmqvistin ja Santavirran (2006) 

tutkimuksessa. Seuraavassa on tarkasteltu tarkemmin, kuinka tämän tutkimuksen 

pääkomponenttianalyysin tulokset suhteutuvat Palmqvistin ja Santavirran tekemään 

analyysiin ja heidän muodostamiinsa komponentteihin. 

 

Pääkomponenttianalyysin suhteutuminen Palmqvistin ja Santavirran tutkimustuloksiin 

 

Palmqvistin ja Santaviran kyselylomakkeessa oli 20 muuttujaa koskien kehonkuvaa, joista 

pääkomponenttianalyysin tuloksena 18 muuttujaa muodostivat kolme pääkomponenttia. 

Muuttujien 2 (”Olen liian lyhyt”) ja 7 (”Harrastan urheilua ja käyn kuntosalilla, jotta 

vartaloni näyttää hyvältä”) lataukset pääkomponenteille jäivät Palmqvistilla ja 

Santavirralla niin pieneksi (≤ 0,40), että niitä ei otettu mukaan lopullisiin komponentteihin. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin Palmqvistilta saatua alkuperäistä kyselylomaketta, jossa 

nämä kaksi muuttujaa olivat kuitenkin vielä mukana. Myös muuttujat 2 ja 7 olivat siis tässä 

tutkimuksessa mukana pääkomponenttianalyysissä. Pääkomponenttianalyysin tuloksena 

muuttuja 2 jäi myös tässä tutkimuksessa pääkomponenttien ulkopuolelle, sillä sen lataus 

pääkomponenteille oli pienempi kuin 0,40. Sen sijaan muuttuja 7 latautui vahvasti toiselle 

pääkomponentille (SAT). Tämä muuttuja ei siis Palmqvistin ja Santavirran tutkimuksessa 

latautunut tarpeeksi millekään komponentille, mutta sen sijaan tässä tutkimuksessa 

muuttuja on mukana toisessa pääkomponentissa. Taulukossa 10 on esitetty tarkemmin 

pääkomponenttien rakenne tässä tutkimuksessa verrattuna Palmqvistin ja Santavirran 

luomiin pääkomponentteihin. Suluissa olevat lataumat ovat Palmqvistin ja Santavirran 

tutkimuksen lataukset kyseiselle muuttujalle. Tämän tutkimuksen lataumat ovat 

tummennetulla. Taulukossa on esitetty ainoastaan ne muuttujat, joiden lataumat olivat ≥ 

0,40.  
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Taulukko 10. Pääkomponenttirakenteet muuttujille, jotka mittaavat kehonkuvaa 

 

Dimensio Muuttujat  

1 

Komponentit 

2 

 

3 

IDS Ajattelen usein, että jos 

laihduttaisin muutaman kilon 

näyttäisin paremmalta 

,781 (0,741)     

IDS Mietin usein, miten saisin 

jonkin vartaloni osan 

näyttämään paremmalta 

,765 (0,764)     

IDS Katselen itseäni usein peilistä 

ja mietin miten voisin muuttaa 

ulkonäköäni 

,763 (0,687)     

IDS Olen liian lihava ,662 (0,557)    

IDS Vertaan omaa vartaloani 

televisiossa ja lehdissä 

esiintyvien henkilöiden 

vartaloihin 

,637 (0,508)   ,462 

IDS Olen tyytyväinen omaan 

vartalooni 

-,611 ,505 (0,594)   

IDS Muuttaisin ulkonäköäni jos se 

olisi mahdollista 

,611 (0,451)     

IDS Jäljittelen usein televisiossa 

tai lehdissä näkemiäni 

pukeutumis- ja hiustyylejä 

,421 (0,604)    

SAT Olen vastakkaisen sukupuolen 

mielestä haluttava 

  ,774 (0,773)   

SAT Olen suosittu vastakkaisen 

sukupuolen keskuudessa 

  ,740 (0,527)   

SAT Voisin ulkonäköni puolesta 

toimia valokuvamallina 

  ,712 (0,576)   

SAT Minulla on kauniit/komeat 

kasvonpiirteet 

  ,682 (0,765)   

SAT Harrastan urheilua ja käyn 

kuntosalilla, jotta vartaloni 

näyttää hyvältä 

  ,507   

MED Vertailen tyttö-/poikaystäväni 

vartaloa seksimateriaaleissa 

näkemiini vartaloihin 

    ,735 (-0,816) 

MED Kuvittelen itseni internetin 

seksisivuilla tai muissa 

seksimateriaaleissa 

esiintyvien tilalle 

    ,721 (-0,699) 

MED Vertaan omaa vartaloani 

internetin tai muissa 

seksimateriaaleissa 

esiintyvien henkilöiden 

vartaloihin 

   ,607 (-0,672) 

MED Ajattelen usein, missä 

suhteessa ystävieni vartalot 

ovat televisiossa ja lehdissä 

esiintyviin vartaloihin 

    ,594 (-0,672) 

MED Ajattelen muuttavani 

leikkauksella rintojani tai 

sukupuolielimieni kokoa 

    ,549 (-0,672) 

MED Ajattelen itseni usein 

televisiossa ja lehdissä 

esiintyvien tilalle 

    ,498 (-0,516) 

 

Taulukosta 10 voidaan havaita, että lataumat komponenteille ovat melko samansuuruisia 

molemmissa tutkimuksissa. Tämän perusteella myös tässä tutkimuksessa päädyttiin 
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nimeämään kolme komponenttia samoilla IDS, SAT ja MED -kuvauksilla. Taulukosta 10 

voidaan havaita, että ensimmäisellä pääkomponentilla kahdeksan suurinta latausta saavat 

muuttujat ilmaisevat vastaajan tyytymättömyyttä omaan vartaloonsa ja tahtoa muuttaa 

omaa kehoa. Väittämä ”Olen tyytyväinen omaan vartalooni” latautuu tässä tutkimuksessa 

vahvimmin negatiivisesti IDS-komponentille. Palmqvistilla ja Santavirralla tämä muuttuja 

sai vahvimman latauman positiivisena SAT-komponentille. Negatiivinen lataus tarkoittaa 

sitä, että ne vastaajat, jotka ovat vastanneet muihin IDS-komponentin muuttujiin 

tietynsuuntaisesti, ovat vastanneet päinvastaisesti tämän muuttujan kohdalla. Tässä 

tapauksessa ne henkilöt, jotka saavat korkeita pistemääriä IDS-komponentille eli ovat 

tyytymättömiä omaan kehoonsa, saavat vastaavasti pieniä pistemääriä muuttujan ”Olen 

tyytyväinen omaan vartalooni” kohdalla. Tämän perusteella ensimmäinen komponentti 

voidaan nimetä ”Identiteetin etsinnäksi”. Se kuvaa nuorta, joka vielä on etsimässä omaa 

identiteettiään ja kehoaan, minkä vuoksi nuori vertailee omaa kehoaan toisiin ihmisiin. 

 

Toiselle komponentille voimakkaimmin latautuvat muuttujat, kuten esimerkiksi ”Olen 

vastakkaisen sukupuolen mielestä haluttava” ja ”Minulla on kauniit/komeat kasvonpiirteet” 

puolestaan kuvaavat yksilön tyytyväisyyttä omaan kehoonsa ja fyysiseen ulkonäköönsä. 

Muuttuja ”Harrastan urheilua ja käyn kuntosalilla, jotta vartaloni näyttää hyvältä” latautuu 

melko voimakkaasti tälle komponentille. Palmqvistin ja Santavirran tutkimuksessa 

kyseinen muuttuja jäi kokonaan näiden kolmen komponentin ulkopuolelle. Sen sijaan tässä 

tutkimuksessa se sisältyy tyytyväisyyttä (SAT) kuvaavaan komponenttiin. 

 

Kolmannelle komponentille vahvimmin latautuvat muuttujat kuvaavat vastaajan 

taipumusta vertailla omaa tai ystäviensä vartaloa mediassa tai Internetissä esitettyihin 

kuviin ja vartaloihin. Myös tässä tutkimuksessa muuttuja ”Ajattelen muuttavani 

leikkauksella rintojeni tai sukupuolielimieni kokoa” latautui tälle muuttujalle. Kolmatta 

komponenttia kuvataan ”Median vaikutus” -nimellä. Palmqvistin ja Santavirran 

tutkimuksessa lataukset tälle komponentille on ilmoitettu alkuperäisessä lähteessä 

negatiivisina, mutta tässä tutkimuksessa ne on huomioitu itseisarvoina.  

 

Taulukossa 11 on listattu muuttujat, jotka mittaavat kolmea pääkomponenttia tämän 

tutkimuksen perusteella. 
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Taulukko 11. Nimetyt pääkomponentit ja muuttujat 

 

Identiteetin etsintä (IDS) Tyytyväisyys (SAT) Median vaikutus (MED) 

1.Olen liian lihava 

2.Muuttaisin ulkonäköäni, jos se olisi 

mahdollista 

3.Vertaan omaa vartaloani televisiossa 

ja lehdissä esiintyvien henkilöiden 

vartaloihin 

4. Katselen itseäni usein peilistä ja 

mietin, miten voisin muuttaa 

ulkonäköäni 

5. Jäljittelen usein televisiossa ja 

lehdissä näkemiäni pukeutumis- ja 

hiustyylejä 

6. Mietin usein, miten saisin jonkin 

vartaloni osan näyttämään 

paremmalta 

7. Ajattelen usein, että jos 

laihduttaisin muutaman kilon, 

näyttäisin paljon paremmalta 

+ 

8. En ole tyytyväinen omaan 

vartalooni 

1. Minulla on kauniit/komeat kasvon 

piirteet 

2. Olen vastakkaisen sukupuolen 

mielestä haluttava 

3. Voisin ulkonäköni puolesta toimia 

valokuvamallina 

4. Olen suosittu vastakkaisen 

sukupuolen keskuudessa 

+ 

5. Harrastan urheilua ja käyn 

kuntosalilla, jotta vartaloni näyttää 

hyvältä 

1. Vertaan omaa vartaloani internetin 

tai muissa seksimateriaaleissa 

esiintyvien henkilöiden vartaloihin 

2. Kuvittelen itseni internetin 

seksisivuilla tai muissa 

seksimateriaaleissa esiintyvien tilalle 

3. Vertailen tyttö-/poikaystäväni 

vartaloa seksimateriaaleissa näkemiini 

vartaloihin 

4. Ajattelen muuttavani leikkauksella 

rintojeni tai sukupuolielimieni kokoa 

5. Ajattelen itseni usein televisiossa ja 

lehdissä esiintyvien tilalle 

6. Ajattelen usein, missä suhteessa 

ystävieni vartalot ovat televisiossa ja 

lehdissä esiintyviin vartaloihin 

 

Summamuuttujien luominen 

 

Pääkomponenttianalyysin tulosten pohjalta luotiin kolme summamuuttujaa ja laskettiin 

muuttujien reliabiliteetit (Cronbachin alfa). Alfan arvoja, jotka ovat pienempiä kuin 0,60, 

ei pitäisi hyväksyä (Metsämuuronen, 2003, s. 443). Taulukossa 12 nähdään tarkemmin 

summamuuttujien alfan arvot tässä tutkimuksessa sekä Palmqvistin ja Santavirran 

vastaavat arvot, jotka on esitetty suluissa. Kaikkien summamuuttujien arvot olivat 

suurempia kuin 0,60. 

 

Taulukko 12. Summamuuttujen alfan arvot 

 

Dimensio Summamuuttujien alfan arvot Summamuuttujien alfan arvot  

Palmqvist & Santavirta 

IDS 0,70 0,80 

SAT 0,75 0,70 

MED 0,72 0,75 

 

Summamuuttujista laskettiin Mann-Whitneyn U-testiä käyttäen mediaanit ja hajonnat, 

jotka kuvaavat vastanneiden (IDSN=7148, SATN=7219, MEDN=7142) valintoja 

yksittäisten dimensioiden välillä. U-testiä voidaan käyttää niin järjestysasteikollisella kuin 

välimatka-asteikollisellakin mittarilla mitatuista muuttujista (Metsämuuronen, 2003, s. 

473). U-testiä käyttämällä haluttiin tutkia, onko aineistossa tyttöjen ja poikien välillä eroa 
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kehonkuvatyytyväisyydessä. Koska Mann Whitneyn testi on parametritön testi, käytetään 

sen jakauman kuvaukseen mediaania. 

 

Taulukko 13. Mediaaniarvot ja Mann Whitney U-testin tulokset sukupuolten välisistä 

eroista 

 

Dimensio Md Min Max Md(pojat) Md(tytöt) U(I) p 

IDS 2,75 1.00 5.00 2,25 3,00 2537496,5 ,000 

SAT 2,60 1.00 5.00 2,80 2,60 4144586,0 ,000 

MED 1,33 1.00 5.00 1,33 1,33 4311152,5 ,000 

 

Taulukossa 13 on esitetty kolmen summamuuttujan mediaaniarvot, jotka kuvaavat nuorten 

kehonkuvaa. Näiden arvojen mukaan median vaikutus (MED) oli alhaisin, kun taas 

kahdella muulla pääkomponentilla nuoret saivat suurempia arvoja. Tämä tutkimustulos on 

yhdensuuntainen Palmqvistin ja Santavirran saamien tutkimustulosten kanssa. Myös 

heidän tutkimuksessaan nuoret saivat alhaisimman mediaanin arvon (Md=1,17) MED-

pääkomponentilla, mikä viittaa siihen, että nuoret eivät merkitsevässä määrin vertaile 

itseään median malleihin tai seksuaalisesti orientoituneihin materiaaleihin Internetissä ja 

muualla mediassa. Palmqvistin ja Santavirran tutkimuksessa tytöt vertasivat kuitenkin 

hieman enemmän itseään median malleihin kuin pojat (Palmqvist & Santavirta, 2006, s. 

209). Sen sijaan tämän tutkimuksen tulosten mukaan (ks. taulukko 13) tyttöjen ja poikien 

välillä ei ole eroa siinä, kuinka paljon he vertailevat itseään median malleihin. Palmqvistin 

ja Santavirran tuloksiin verrattuna näyttää siltä, että nuoret vertailevat itseään mediaan 

ehkä hieman enemmän kuin aikaisemmin. Palmqvistin ja Santavirran tutkimukseen 

verrattuna (IDSMd=2,29 ja SATMd=2,80), nuoret saivat tässä tutkimuksessa suurempia 

arvoja IDS-pääkomponentilla ja vastaavasti pienempiä arvoja SAT-pääkomponentilla, 

mikä antaa viitteitä siitä, että nuorten tyytyväisyys omaan kehoonsa on hieman heikentynyt 

ja tyytymättömyys kasvanut. 

 

Sukupuolten välisten erojen tilastollisen merkitsevyyden tarkastelu Mann Whitneyn testiä 

käyttäen osoitti, että sukupuolten välillä oli tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja tässä 

tutkimuksessa kaikilla kehonkuvaulottuvuusdimensiolla (p < 0,001). Jos p-arvo on 

pienempi kuin 0,05, nollahypoteesi hylätään eli ryhmien jakaumassa on tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Palmqvistin ja Santavirran tutkimuksessa tyttöjen mediaani IDS-
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pääkomponentilla (Md = 2,72) oli suurempi kuin poikien vastaava arvo (Md = 1,86), mikä 

antoi viitteitä siitä, että tyttöjen mieliä painoi enemmän huoli omasta ulkonäöstä ja sen 

muuttamisesta. Tässä tutkimuksessa tyttöjen ja poikien välillä oli myös tilastollisesti 

merkitsevä ero IDS-pääkomponentilla poikien mediaanin ollessa alhaisempi kuin tyttöjen 

(ks. taulukko 13). Palmqvistin ja Santavirran tutkimukseen verrattuna sekä tyttöjen että 

poikien IDS-mediaaniarvot ovat kasvaneet, mikä antaa viitteitä siitä, että molempien 

sukupuolten tyytymättömyys omaan kehoon on kasvanut. Palmqvistin ja Santavirran 

tutkimuksessa poikien mediaani SAT-pääkomponentilla (Md = 3,00) oli suurempi kuin 

tyttöjen (Md = 2,60), mikä antoi viitteitä siitä, että poikien tyytyväisyys omaan kehoonsa 

oli suurempaa kuin tyttöjen. Näiden mediaaniarvojen suhteutuminen tämän tutkimuksen 

mediaaneihin (ks. taulukko 13) antaa viitteitä siitä, että poikien tyytyväisyys on jopa 

hieman heikentynyt, kun taas tyttöjen tyytyväisyys omaan kehoonsa on pysynyt samana. 

 

Palmqvistin ja Santavirran kehonkuva-mittarilla saatiin samansuuntaisia tuloksia kuin 

vartaloasteikon avulla. Tytöt ovat tyytymättömämpiä kehoihinsa kuin pojat. Edellä esitetyt 

tulokset antavat vahvistusta niille pohdinnoille, joita jo kirjallisuuskatsauksessa nostettiin 

esille; poikien kehollisuus on noussut myös tärkeäksi ja poikien tyytymättömyys on 

lisääntynyt. 

 

Kehonkuva-mittarilla saatujen tulosten yhteneväisyys vartaloasteikolla mitattuihin 

tuloksiin näkyy taulukosta 14. Ne koehenkilöt, jotka olivat vastanneet ”ei” vartaloasteikon 

yhteydessä olleeseen kysymykseen ”Miellyttääkö oma vartalosi sinua”, saivat suuremman 

mediaaniarvon IDS-dimensiolla kuin ne, jotka vastasivat kysymykseen ”kyllä”. Myös itsen 

vertailu mediaan on yleisempää ”ei”-vastauksen antaneiden joukossa. 

 

Taulukko 14. Vartaloasteikon ”Miellyttääkö oma valinta” -kysymyksen ja kehonkuva-

mittarin yhteneväisyys 

 

”Miellyttääkö oma valinta” IDS (Md) SAT (Md) MED (Md) 

Kyllä 2,38 (N = 3643) 2,80(N = 3683) 1,33(N = 3643) 

Ei 3,25(N = 3494) 2,20(N = 3525) 1,50(N = 3488) 
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Ikäryhmien välisten erojen tarkastelua 

 

Sukupuolten välisten erojen tarkastelun lisäksi, tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita eri 

ikäryhmien mahdollisista kehotyytyväisyyden eroista. Tähän useamman ryhmän 

tilastollisen merkitsevyyden vertailuun käytettiin parametritöntä Kruskall Wallisin 

yksisuuntaista varianssianalyysiä, koska muuttujien normaalisuustarkastelut osoittivat 

jakaumien olevan vinoja, eikä jakaumaoletus ollut näin voimassa. Metsämuurosen (2003) 

mukaan kaiken kaikkiaan monissa tapauksissa non-parametriset menetelmät ovat 

tilastollisessa mielessä paremmat analyysimenetelmät kuin parametriset, jakaumaoletuksen 

edellyttävät analyysit. Niitä kuitenkin käytetään Metsämuurosen mukaan ilmeisen harvoin. 

(Metsämuuronen, 2003, s. 647.) Kruskal Wallisin testissä nollahypoteesina on, että 

populaatioiden mediaanit ovat samoja eli ryhmien välillä ei ole eroa. Nollahypoteesi 

hylätään mikäli p < 0,05. 

 

SPSS-ohjelmalla suoritetun Kruskall Wallisin testin perusteella saatiin seuraavanlaiset 

tulokset. 

 

Taulukko 15. Kruskall Wallisin Mean Rank -tulokset 

 

Dimensio  

13 vuotta 

Ikä 

14 vuotta 

 

15 vuotta 

Yhteensä 

IDS     

  N 1126 2226 3796 7148 

  Mean Rank 3592,17 3608,34 3549,41  

SAT     

  N 1134 2257 3828 7219 

  Mean Rank 3454,83 3518,55 3709,89  

MED     

  N 1139 2225 3778 7142 

  Mean Rank 3305,28 3535,56 3676,93  

 

 

Taulukko 16. Kruskall Wallisin Test Statistics -tulokset 

 

Test Statistics 
a b

 IDS SAT MED 

Chi-Square 1,245 19,534 29,569 

df 2 2 2 

Asymp. Sig. 0,537 0,000 0,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variamble: Ikä 
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Taulukosta 16 huomataan, että 13-, 14- ja 15-vuotiaat eroavat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi (p = 0,000) toisistaan SAT- ja MED-dimensioiden suhteen, joten näiden 

kohdalla nollahypoteesi hylätään ja voidaan todeta, että yksi tutkituista ikäryhmistä 

poikkeaa tilastollisesti erittäin merkitsevästi muista ikäryhmistä näillä pääkomponenteilla. 

Sen sijaan Kruskall Wallisin testi osoittaa, että IDS-pääkomponentilla ei ole tilastollisesti 

merkitseviä eroja ikäryhmien välillä nollahypoteesin jäädessä voimaan. Mean Rank -tulos 

osoittaa, että tyytyväisimpiä omaan kehoonsa olivat 15-vuotiaat nuoret ja mediaan itseään 

vertailivat eniten 15-vuotiaat nuoret. SAT- ja MED-pääkomponenteilla kaikki mediaanit 

olivat samoja kaikilla ikäryhmillä (SAT = 2,60 ja MED = 1,33). (Ks. tarkemmin liite 17.) 

Tilastollinen ero selittyy kuitenkin, kun tarkastellaan Boxplot-kuvioiden avulla jakaumia 

tarkemmin. Kuviosta 16 voidaan havaita, että 14-vuotiaiden jakaumasta suurin osa sijoittuu 

mediaanin alapuolelle. Kuviossa 17 tilastollista merkitsevyyttä selittää havainto, jonka 

mukaan 15-vuotiaiden jakaumasta suurin osa sijoittuu mediaanin yläpuolelle. 
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Kuvio 16. Mediaanit iän mukaan Kuvio 17. Mediaanit iän mukaan 

SAT-dimensiolla  MED-dimensiolla  

 

7.4. Identiteetti-ilmaisu IRC-Galleriassa 

Tässä luvussa vastataan viimeiseen tutkimusongelmaan eli siihen ”Minkälaista identiteetti-

ilmaisua 13–15-vuotiaat nuoret käyttävät kuvagallerioissa?” Lisäksi pohditaan, näkyykö 

nuorten kehonkuvatyytyväisyys jotenkin kuvagalleriassa tapahtuvassa identiteetti-

ilmaisussa. Näihin kysymyksiin vastataan kuvailemalla sitä, minkälaisia kuvia nuoret 

laittavat kuvagallerioihin ja minkälaisia nimimerkkejä he käyttävät kuvagallerioissa.  
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Kvalitatiiviseen tutkimusanalyysiin valitut 30 kuvagalleriaprofiilia poimittiin 

systemaattisella otannalla jokaisen kehonkuvadimension (IDS, SAT ja MED) 

yläkvartiilista, johon sijoittuvat suurimmat pistemäärät saaneet vastaajat. Tämä tehtiin 

erikseen pojille ja tytöille ja yhteensä analyysiin valittiin siis viisi poikaa ja viisi tyttöä 

kustakin kehonkuvadimensiosta, jolloin analysoitavia kuvagalleriaprofiileita oli kaiken 

kaikkiaan 30 kappaletta.  

 

Systemaattinen otanta tapahtui Metsämuurosen (2003) esittämällä tavalla laskemalla ensin 

poimintaväli kaavalla k = N/n (N = perusjoukon lukumäärä, n = otokseen haluttujen 

lukumäärä) ja sen jälkeen arpomalla ensimmäisestä poimintavälistä satunnaisesti luku ja 

ottamalla tuosta havainnosta lähtien k:n välein havaintoja mukaan otokseen. Koska 

ensimmäinen havainto on satunnainen, ovat muutkin mukana satunnaisesti. 

(Metsämuuronen, 2003, s. 32.) Liitteessä 16 on nähtävissä tarkemmin tyttöjen ja poikien 

yläkvartiilien raja-arvot, joiden avulla saatiin selville eri kehonkuvadimensioiden 

perusjoukon lukumäärä yläkvartiileissa. Tämän jälkeen oli mahdollista laskea tytöille ja 

pojille poimintavälit, jotka esitetään taulukossa 17. Systemaattisen otannan mukaisesti 

valittiin tutkimushenkilöt kvalitatiiviseen analyysiin ja aloitettiin sisällönanalyysin prosessi 

kuvien ja nimimerkkien osalta. 

 

Taulukko 17. Systemaattisen otannan poimintavälit 

 

Dimensio Tyttöjen poimintavälit Poikien poimintavälit 

IDS k = 1231/5 = 246 k = 391/5 = 78 

SAT k = 1229/5 = 246 k = 388/5 = 78 

MED k = 1059/5 = 212 k = 439/5 = 88 

 

Analyysiprosessi lähti liikkeelle aineiston (kuvien ja nimimerkkien) avoimena 

”lukemisena” ja havainnoimisena, jonka tarkoituksena oli rakentaa alustava kokonaiskuva 

tutkimusaineistosta sekä löytää alustava perusta aineiston luokittelulle ja jäsentämiselle. Jo 

aineistoon tutustumisen vaiheessa, taustalla vaikuttivat ne alustavat sisältöluokat, jotka 

olivat muodostuneet tutkijoiden mieliin tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Pian aineistoon 

tutustumisen kautta huomattiin, että nimimerkeissä esiintyi selkeästi niitä identiteettiin 

liittyviä sisältöluokkia, joita tutkimuskirjallisuuskoonnin kautta rakentuneessa alustavassa 

jäsennyksessä oli syntynyt. Näin ollen oli perusteltua lähteä luokittelemaan nimimerkki-

aineistoa lähinnä deduktiivisesti, olemassa olevan teoreettisen viitekehyksen ja käsitteiden 
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ohjaamana, kuitenkaan aineistolähtöisyyttä unohtamatta. Sen sijaan kuvien kohdalla tämä 

ei ollut niin yksinkertaista, sillä ne sisälsivät valtavan määrän informaatiota ja pätevien 

identiteettiin liittyvien kategorioiden löytäminen kuvista ei ollut selkeää. Kuvien kohdalla 

päädyttiin siihen, että analyysiä ohjasi enemmän aineistolähtöisyys. Silti taustalla 

vaikuttivat myös tutkimuskirjallisuuteen perehtyneisyys. Kuvien avointa havainnointia 

ohjasivat kysymykset siitä ”Minkälaisia kuvia nuoret laittavat kuvagallerioihin ja ”Mitä 

kuvissa esiintyy”? Näiden kysymysten kautta pyrittiin mahdollisimman kattavaan ja 

systemaattiseen kuvaukseen kuva-aineistosta. 

7.4.1. Kuvat osana kuvagallerioiden identiteetti-ilmaisua 

Tarkasteltavina olivat yhteensä kolmenkymmenen kuvagallerian käyttäjän kuvat. Kaikkien 

näiden henkilöiden kuvagalleriaprofiilista tulostettiin oletusprofiili, jossa on oletuskuva 

sekä henkilön sillä hetkellä julkisena olevat kuvakansioiden kuvat. Yhteensä kuvia kaikilla 

näillä kolmellakymmenellä henkilöllä oli esillä 403 kappaletta. Koehenkilöiden kuvia ei 

luottamuksellisista syistä tässä tutkimuksessa julkaista, vaan niistä on kirjoitettu kuvaukset 

taulukkoon, johon lukija voi halutessaan tutustua tarkemmin (ks. liite 13, 14 ja 15). 

Kullekin koehenkilölle on annettu aineiston analysoimisen helpottamiseksi koodi 

kehonkuvadimension ja sukupuolen perusteella. Esimerkiksi SP1 tarkoittaa SAT-

dimensiolta (S) valittua poikaa (P). Kyseisen koehenkilön järjestysnumero on 1 ja se 

kertoo, että hän on ensimmäinen kolmestakymmenestä tutkittavasta kuvagallerian 

käyttäjästä. Koodin ensimmäisestä kirjaimesta lukija voi siis päätellä, onko koehenkilö 

valittu IDS (I), SAT (S) vai MED (M) -dimensiolta.  

 

Kuvien tulkinnassa lähdettiin liikkeelle induktiivisesti. Aluksi kuvia selailtiin avoimesti 

läpi, minkä jälkeen niistä kirjattiin ylös asioita, jotka on mainittu tarkemmin luvussa 6.4.2. 

Kuvien informaatio kirjoitettiin taulukkoon, joka on liitteenä (ks. liitteet 13, 14, 15). Nämä 

tekstimuodossa olevat taulukot, jotka olivat tutkijoille analyysin apuna kuvien lisäksi, 

toimivat analyysiaineistona, joiden pohjalta alettiin induktiivisesti etsiä toistuvia teemoja, 

joita kuvien sisällöistä löytyi. Induktiivinen sisällönanalyysi kuvataan usein aineiston 

pelkistämisenä ja ryhmittelynä. Ryhmiteltäessä aineistoa tutkija yhdistää sellaiset asiat tai 

ilmaukset, jotka näyttävät jollakin tavalla kuuluvan yhteen. (Ks. esim. Metsämuuronen, 

2006, s. 124.) 
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Kuvien kohdalla oltiin tässä tutkimuksessa ensisijaisesti kiinnostuneita kuvaamaan sitä, 

mitä nuoret haluavat tuoda esille itsestään ja omasta identiteetistään. Tähän lähdettiin 

hakemaan vastausta kuvailemalla yksinkertaisesti sitä, mitä kuvissa esiintyy, kuten 

esimerkiksi mitä asioita, esineitä, henkilöitä ja niin edelleen kuvissa esiintyy. Kuva-

analyysin perusperiaatteet tarjosivat myös mielenkiintoisen lähestymistavan kuvia kohtaan. 

Esimerkiksi kuvakulmilla ja kuvakoolla on tärkeä merkitys sille, minkälainen tunnelma 

kuvassa on ja miten katsoja kuvassa esiintyvän henkilön näkee ja kokee.  

 

Kuvakulmista normaali- eli tasokulma on yleisin käytetyistä kuvakulmista. Tällöin 

kohdetta kuvataan vaakasuuntaan samalta korkeudelta kohteen kanssa. Vaikutelma on 

luonnollinen ja neutraali. Yläkulmasta kohdetta kuvataan alaspäin, jolloin kohde näyttää 

pieneltä, heikolta ja alistetulta. Alakulmasta kohdetta kuvataan ylöspäin. Kohde vaikuttaa 

tällöin suurelta, voimakkaalta, uhkaavalta ja arvokkaalta. (Ranta, 2006.) Kuvakulmilla voi 

siis luoda itsestään hyvin erilaisen vaikutuksen kuvissa ja ihmiset voivat käyttää näitä 

erilaisia kuvakulmia, muodostaakseen itsestään – joko tietoisesti tai tiedostamattaan – 

kuvan esimerkiksi pienempänä tai suurempana.  

 

Myös kuvakoolla on merkitystä kuvan tulkinnan kannalta. Lähikuvassa kuvaa katsova 

pääsee ikään kuin henkilön lähelle, kun taas kokokuvassa myös taustalla on suurempi 

merkitys kuin vain jollain yksittäisellä asialla. Kuvien värimaailma vaihtelee myös 

kuvagallerian kuvissa paljon. Jotkut muokkaavat kuviansa ja toiset taas laittavat ne 

kuvagallerioihin luonnollisen näköisinä eli eivät muuntele kuvan värimaailmaa tai 

valoisuutta. Kuvien värimaailmalla voi saada henkilöstä hyvin erilaisen vaikutuksen. 

Jotkut laittavat itsestään värikuvia, kun taas toiset laittavat ainoastaan mustavalkoisia kuvia 

tai erittäin epäselviä kuvia. Seuraavaksi esitellään tarkemmin kuvista tutkimusongelman 

kannalta olennaisia esille nousseita asioita. 

 

Oletuskuvat 

 

Oletuskuva on siis se henkilön kuva, joka hänellä on kuvagalleriaprofiilinsa ensimmäisellä 

sivulla. Toisin sanoen tällä kuvalla hän haluaa tulla nähdyksi muiden käyttäjien joukossa 

kuvagalleriassa. Kuviin tutustumisen perusteella, oletuskuvista voidaan kertoa seuraavaa. 

Oletuskuvia, joissa henkilö esiintyi ainoastaan itse, oli yhteensä 25 kappaletta kaikista 30 



 
 

 

89 

kuvasta. Oletuskuvia, joissa henkilö esiintyi kaverin tai kavereiden kanssa oli neljä 

kappaletta. (Ks. tarkemmin liite 14.) 

 

IDS-dimensiolla isoimpia arvoja saaneista nuorista kahdella oli oletuskuva, jossa esiintyi 

hänen itsensä lisäksi kaveri. Vastaavasti näillä nuorilla kahdeksalla oli oletuskuvanaan 

omakuva. IDS-dimension nuorilla oli kolme sellaista oletuskuvaa (kaksi poikaa: IP12, IP15 

ja yksi tyttö: IT20), josta ei voinut tunnistaa kuvassa olevaa henkilöä ollenkaan. Yhdellä 

näistä henkilöstä ei ollut muita kuvia kuin oletuskuva (IP12), toisella oletuskuva oli vanha 

lapsuusaikainen kuva (IP15) ja kolmannella kuva oli otettu niin kaukaa, etteivät kasvot 

kunnolla erottuneet (IT20). IDS-dimension yhdellä tutkittavalla oli oletuskuva, jossa hänen 

omat kasvonsa oli liitetty luottokorttiin (IP14). 

 

MED-dimensiolla isoimpia arvoja saaneista nuorista yhdellä oli kuva, jossa henkilö 

(MT26) oli koiransa kanssa ja muilla yhdeksällä oli kuva itsestään. MED-dimension 

henkilöistä kahdella oli epäselvä kuva, jotka myös olivat normaalia pienemmässä koossa 

(MT27 ja MP25). Yhtä tämän kehonkuvadimension kuvaa oli editoitu niin, että keho näytti 

vääntyvän mahdottomaan asentoon (MP22). 

 

SAT-dimensiolla isoimpia arvoja saaneista nuorista oli kahdeksalla omakuva ja kahdella 

pojalla kuva itsestä kavereiden kanssa (SP4 ja SP2). SAT-dimensiolla oli myös yksi 

oletuskuva, josta ei voinut kunnolla tunnistaa henkilöä. Tunnistettavuuden kanssa 

ongelmia oli henkilön SP4 oletuskuvassa, jossa oli iso kaveriporukka. Lisäksi ST7:n kuva 

oli pienikokoinen, vinottain ja suu oli sutattu. 

 

Oletuskuvissa tuotiin esille omia harrastuksia eri tavoilla. Selkein tapa oli se, että henkilö 

oli kuvassa oman harrastuksensa parissa. Eräässä oletuskuvassa poika soitti kitaraa 

kaverinsa kanssa (SP2), yhdessä kuvassa tyttö oli juoksuradalla (IT19) ja kolmannessa 

henkilö hyppi trampoliinilla (IP12). Nuoret toivat esille omia harrastuksiaan myös 

epäsuorasti pukeutumalla esimerkiksi oman joukkueensa tai lempiharrastuksensa 

pelipaitaan, kuten esimerkiksi henkilöt SP5 ja MP24. Henkilöllä SP5 taustalla näkyi myös 

Formula-auton kuva, mikä viitannee siihen, että henkilölle autourheilu on tärkeää. 

 

Joidenkin tutkimukseen osallistuneiden oletuskuvissa esiintyi symboleita, jotka viittasivat 

henkilön idoleihin. Esimerkiksi IP13:sta oli omakuvassaan päällä T-paita, jossa luki erään 
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suositun bändin nimi. Profiileihin voi myös laittaa erillisen pienen kuvan tai tekstiä niin 

sanottuun ”ihkuboksiin”, jossa voi ilmaista itselle jotain tärkeää. Useimmiten näissä 

ihkubokseissa on elämänmottoja, laulunsanoja tai kuvia itselle tärkeistä ihmisistä. Tähän 

tutkimukseen osallistuneiden nuorten ihkubokseissa oli kuvia myös julkisuuden henkilöistä 

sekä idoleista 5 kappaletta (IT20, IT17, IP13, SP2, ST8). Esimerkiksi henkilöllä IP13 oli 

saman bändin kuva ihkuboksissaan kuin oletuskuvan paidassaankin. Muita kuvia, joita 

tähän tutkimukseen osallistuneilla oli ihkuboksissaan, olivat kuva tyttöystävästä ja 

harrastuksesta. 

 

Elämäntapaa ja brändejä nuoret toivat oletuskuvissaan esille monin eri tavoin. Epäsuorasti 

tämä tapahtui pukeutumisen kautta ja sen kautta, mitä kuvanottohetkellä oli tekemässä. 

Esimerkiksi oletuskuvissaan nuoret saattoivat olla oman harrastuksensa parissa. Eräs 

tutkimukseen osallistuneista (IP14) oli editoinut oman kuvansa tunnettuun luottokorttiin. 

Tällä voi olla monenlaisia merkityksiä kuvan haltijalle, mutta ainoastaan tässä 

tutkimuksessa nostetaan esille se, että kyseisessä kuvassa esiintyy tunnettu brändi. 

Oletuskuvien taustoilla saattoi myös näkyä erilaisia logoja, esimerkiksi SP4:n kuvassa 

kaveriporukka seisoo erään pikaruokalan edessä ja kuvateksti tukee vielä sitä havaintoa, 

että juuri tämä pikaruokala halutaan nostaa esille kuvasta tapahtumapaikkana. 

 

Kuvien sisällöt 

 

Kunkin henkilön osalta tarkasteltiin oletuskuvan lisäksi henkilön muita kuvia ja niistä 

kirjoitettiin taulukkoon (ks. liite 13) auki sisällöt, joita kuvissa havaittiin. Kuvia oli 

yhteensä 403 kappaletta, mutta kaikkia niitä ei käsitelty erikseen, vaan jokaiselle 

tutkimukseen osallistuneelle henkilölle luotiin yksi yhteenveto kaikista hänen kuvistaan, 

joka on kirjoitettu taulukkoon (ks. liite 13 ja 15). Taulukon sisältökuvausten perusteella 

alettiin luokitella sisältöjä omiin teemoihinsa. Alustavien kategorioiden muotouduttua 

huomattiin, että kategorioiden alle muodostuu selkeitä alakategorioita. Myös osa 

kategorioista yhdistettiin analyysin edetessä, kun huomattiin, että kyseessä on melkein 

sama asia. Seuraavaksi esitellään taulukossa 18 aineistosta löydetyt kategoriat ja yksi 

esimerkki kyseiseen kategorian muodostamiseen johtaneesta merkitysyksiköstä. 
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Taulukko 18. Kuvien sisältöjen pohjalta luodut kategoriat 

 

Esimerkki merkitysyksiköstä (kuvan sisältö) Pääkategoria Alakategoria 

SP1, kuvia itsestä bändiharrastuksen parissa,  

soittamassa rumpuja, joissain kuvissa päällä 

sota/armeijavaatetusta, sotanaamareita, aseita, 

matkakuvia, kuva kavereista, kuvia itsestä ulkona 

Harrastukset  Mediaan liittyvät harrastukset  

 Taiteeseen liittyvät harrastukset 

 Urheiluun liittyvät harrastukset 

MT29, omakuvissa paljon koruja, kolme kuvaa 

kavereista/perheestä (toisessa ostoskasseja kädessä ja 

kuvateksti: ”ostoksilla! <3”), neljä matkakuvaa 

(maisemakuvia ja yksi kuva itsestä istumassa uima-

altaalla aurinkolasit päässä) 

Hauskanpito  Shoppailu 

 Matkakuvat 

ST8, kuva kengistä kartan päällä osoittamassa 

keskisuomen kaupungin suuntaan 

Asuinpaikkakunta  

ST8, yhdessä kuvassa päällä kravatti ja valkoinen paita 

(henkilö on tyttö) 

Vastakkaisen suku-

puolen vaatteisiin 

pukeutuminen 

 

MP23, kuva itsestä (oletuskuva) ja kuva koirasta 

makaamassa ruohikossa ja katsomassa kameraan 

Lemmikit  

ST10, useita kuvia itsestä, joissa poseerausasennoissa, 

peilin kautta otettuja kuvia itsestä ja kavereista, 

useimmassa kuvassa hihaton toppi päällä, yksi kuva 

itsestä istumassa keinussa ulkona, suun mutristuksia 

useassa kuvassa, useita kuvia kavereista, yksi kuva 

kengistä ylhäältä otettuna, kahdessa kuvassa esiintyy 

lemmikkieläin, kuvia pojista (poikakavereista), yksi 

kuva otettu vaatekaupan sovituskopissa peilin kautta 

kavereista ja itsestä (kuvissa päällä lyhyet shortsit ja 

pikkutoppi, poseeraavat asennot, käsi takapuolen 

päällä), myös yksi kuva vain itsestä samassa 

pukukopissa samat vaatteet päällä, yhdessä kuvassa 

kaverin kanssa poseerataan rahan kanssa 

Poseerauskuvat Yläkulmasta otetut kuvat 

 Peilikuvat 

IT17, kaikki kuvat itsestä, suurimmassa osassa kuvia 

kasvot eivät näy kokonaan, vaan ne ovat joko rajattu 

kuvista pois tai hiukset tai kädet peittävät ne osittain, 

kuudessa kuvassa henkilö peittää suunsa käsillä 

kokonaan, yhdessä kuvassa henkilö peittää silmänsä 

käsillään, neljässä kuvassa henkilöllä on huppu 

päässä, kolme peilikuvaa, viidessä kuvassa henkilöllä 

on suu auki tai muuten vinoon väännettynä, yhdessä 

kuvassa aurinkolasit päässä 

Epäselvät kuvat  Kasvojen peittäminen 

 Suun peittäminen 

 Irvistyskuvat 

 Epäselviksi muokatut kuvat 

(kuvien pimeys ja sumuisuus) 

IT16, kuvia itsestä, neljässä kuvassa pikkuveljen 

kanssa, kahdessa kuvassa kaverin kanssa, yksi kuva 

kaveriporukasta ulkoa vesistön ääreltä 

Ystävät ja tärkeät 

ihmiset 

 

MP22, seitsemän selkeää kuvaa itsestä (kaikki otettu 

webbikameralla tietokoneen äärellä, kuvissa itsestä 

korostuu tietokoneet, kahdessa kuvassa henkilö juo 

Coca Colaa, toisessa kuvassa Coca Cola on pöydällä), 

neljässä omakuvassa näkyy taustalla kaksi 

tietokonetta (kannettava ja pöytäkone, näissä kuvissa 

henkilöllä on korvilla myös kuulokkeet), kaksi kuvaa 

kavereista, toinen lähikuva, toinen kaverista 

tietokoneella (kuvassa näkyvissä iso pino pelejä/dvd-

levyjä, taustalla cd-levyjä, seinällä kuva Ferrari-

autosta 

Kuvat, joissa esiintyy 

selkeä brändi 

 

MT29, seitsemän omakuvaa (kaikissa lähikuvissa otsa 

on rajattu osittain pois, omakuvissa paljon koruja), 

kolme kuvaa kavereista/perheestä (toisessa 

ostoskasseja kädessä ja kuvateksti: ”ostoksilla! <3), 

yksi kuva itsestä lapsena, yksi kuva, jossa tekee 

voimistusliikkeen, kuvassa näkyy takapuoli ja 

paljasta mahaa/selkää, neljä matkakuvaa 

(maisemakuvia ja yksi kuva itsestä istumassa uima-

altaalla aurinkolasit päässä) 

Lapsuuskuvat 
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Aineisto antoi selkeitä viitteitä siitä, että kuvista löytyy yhteisiä teemoja. Kuvissa nuoret 

tuovat enimmäkseen esille harrastuksiaan, lemmikkejä ja ystäviä tai perheenjäseniä. 

Nuorten kuvissa esiintyy myös asioita, jotka liittyvät hauskapitoon. Joillakin henkilöillä oli 

kuvagalleriaprofiileissaan kuvia, jotka liittyivät hauskanpitoon, kuten esimerkiksi kuvia 

huvipuistoista tai matkoilta. Harvemmin nuoret toivat esille kuvissaan 

asuinpaikkakuntaansa, mutta tällaisiakin epäsuoria kuvauksia oli (2 kpl). Esimerkiksi 

tutkimukseen osallistuneella ST8:lla oli kuva kengistä kartan päällä osoittamassa erään 

keskisuomen kaupungin suuntaan. MP24:llä oli kuva tienkyltistä ja kuvan kuvateksti tuki 

huomiota, että kyseessä on henkilön koti. Nämä kuvat olivat siis mahdollisesti nuorten 

ilmauksia asuinpaikkakunnastaan. Joillakin nuorilla (4 kpl, ST9, IP14, IP15 ja MT29) oli 

esillä myös omia lapsuuskuvia. Näillä kuvilla nuoret kenties halusivat tuoda esille omaa 

historiaansa ja mennyttä aikaa. 

 

Kuvista löytyi myös mielenkiintoisia yksityiskohtia, joissa jokin tuote oli selvästi esillä. 

Bränditietous (ks. 4.1.3.) ja kuluttaminen tulivat epäsuorasti esille näiden esineiden tai 

asioiden kautta, joita kuvissa näkyi. Esimerkiksi MP22 joi kahdessa kuvassa Coca Colaa, 

joka oli kuvassa erittäin selvästi näkyvillä. Kyseisen henkilön kuvissa korostuivat 

tietokoneet ja kyseinen juoma. Myös erilaiset harrastusseurojen logot pilkistivät kuvista 

esiin esimerkiksi T-paidoissa (SP5, MP24). MP25:lla oli kuvia omasta mopostaan ja 

yhdessä kuvassa mopon logosta on otettu lähikuva. Merkki on siis tärkeä asia, joka 

halutaan tuoda esille joidenkin asioiden tai tavaroiden kohdalla. 

 

Kuten oletettavissa olikin, myös tähän tutkimukseen osallistuneiden kuvien joukosta oli 

löydettävissä niin kutsuttuja poseerauskuvia (yhteensä 10 koehenkilöllä). IRC-Gallerian 

kuvasäännöt ovat melko tiukat, mikä selittänee osaltaan poseerauskuvien vähäistä määrää. 

Poseerauskuvien määritteleminen oli aluksi hankalaa, sillä oli mietittävä tarkkaan, mitkä 

kuvat todella ovat poseeraavia ja mitkä aivan normaaleja kuvia. Kuvien tutkiskelun jälkeen 

kuitenkin poseerauskuvat nousivat selkeästi omaksi kuvaluokakseen muiden kuvien 

joukosta. Poseerauskuviksi määriteltiin sellaiset kuvat, joissa kuva itsestä oli otettu siten, 

että kasvot korostuivat ja vartalo näkyi kuvassa pienenä. Tällainen kuva on otettu itse 

ylhäältäpäin ja kuvagalleriamaailmassa tällainen kuva mielletään yleensä 

poseerauskuvaksi. Monesti tällaisten kuvien kuvatekstinä on esimerkiksi ”posetusta”. 

Myös peilin kautta otetut kuvat luokiteltiin poseeraaviksi kuviksi. Yleensä nimenomaan 

itse otetut kuvat ovat poseerauskuvia. Nuoret uskaltavat yksin ollessaan helpommin 
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leikitellä poseeraavilla asennoilla ja ilmeillä, mutta eivät ehkä kehtaisi käyttäytyä samalla 

tavalla, jos kaveri ottaisi kuvan. Myös asennolla oli merkitystä kuvan luokittelussa 

poseerauskuviin. Esimerkiksi, jos henkilöllä oli kädet vyötäisillä ja hän oli selvästi 

”keimailevassa” asennossa, kuvat tulkittiin poseerauskuviksi.  

 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden kuvien joukosta löytyi seitsemältä tytöltä 

poseeraaviksi luokiteltavia kuvia ja pojilta vastaavasti kolmelta. Tarkasteltaessa henkilöitä, 

joilta löytyi poseerauskuvia kehonkuvadimensioittain, huomattiin yllättäen, että eniten 

näitä henkilöitä oli SAT-dimensiolta valituilla koehenkilöillä (5 kpl, joista kaksi olivat 

poikia ja kolme tyttöjä). Seuraavaksi eniten (3 kpl) poseerauskuvia oli IDS-dimensiolta 

valittujen nuorten joukossa (yksi poika ja kaksi tyttöä). MED-dimensiolta valittujen 

nuorten joukosta löytyi kahdelta tytöltä poseeraaviksi luokiteltavia kuvia. Jos kuitenkin 

tarkastellaan henkilöiden poseerauskuvien määrää, huomataan, että eniten poseeraavia 

kuvia suhteessa henkilön kaikkiin kuviin oli tytöillä. Eniten poseeraavia kuvia suhteessa 

henkilön muihin kuviin oli koehenkilö ST6:lla (71 % kaikista omista kuvista), IT17:lla (50 

% kaikista omista kuvista) ja ST10:lla (45 % kaikista omista kuvista). Pojilla sen sijaan 

poseerauskuvien määrä suhteessa muihin kuviin jäi pieneksi ja pojilla eniten 

poseerauskuvia suhteessa omiin muihin kuviin oli koehenkilö SP5:lla (25 %).  

 

Poseerauskuviin otetaan mitä todennäköisimmin mallia eniten mediasta. Niissä matkitaan 

muotilehdissä nähtyjä kehon asentoja sekä valokuvamallien ilmeitä. Myös pukeutumisella 

on tärkeä rooli näissä kuvissa ja tässä tutkimuksessa poseerauskuvissa esiintyvillä tytöillä 

oli yllään lyhythihaisia toppeja. Ylhäältä otetussa kuvassa tulee tällöin esille osittain myös 

rinnat. Tähän tutkimukseen osallistuneiden poikien kuvien joukosta ei tällaista ”paljasta 

pintaa” sisältäviä poseerauskuvia löytynyt, vaan kuvat oli otettu ihan tavalliset vaatteet 

päällä. 

 

Kuvissa otettiin esille epäsuorasti myös sukupuolisuuteen liittyviä asioita. Tutkimukseen 

osallistuneen henkilön (ST8) kuvien joukossa oli kuva, jossa hän oli pukeutunut 

vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin. Tässä kuvassa tyttö oli pukeutunut kravattiin ja 

valkoiseen paitaan. On tietysti mahdotonta sanoa varmasti, mitä kyseinen henkilö haluaa 

kuvallaan viestittää, mutta on mahdollista, että hän haluaa tuoda esille jotain sukupuoleen 

liittyviä asioita itsestään tai osoittaa vain toisille, että uskaltaa olla myös erilainen ja 

pukeutua pojaksi. 
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Yksi aineistosta nousseista kategorioista on ”epäselvät kuvat” -kategoria, johon 

sisällytettiin alakategorioiksi irvistyskuvat, kasvojen peittäminen tai jonkin kasvojenosan 

peittäminen, esimerkiksi suun peittäminen, sekä epäselviksi muokatut kuvat. Näitä kuvia 

löytyi loppujen lopuksi melko usealta tutkimukseen osallistuneelta henkilöltä (yhteensä 10 

kpl). Irvistyskuvia oli selvästi eniten koehenkilöllä IP15, jolla kaikissa omakuvissa on 

irvistyksiä tai kasvojen vääntelyä. Samalla henkilöllä oli myös muokattu kuva, jossa hän 

oli pidentänyt nenäänsä ja korviaan sekä kuva, jossa hän pitää jonkinlaista naamaria 

kasvojensa edessä. Yhteensä irvistyskuvia oli neljällä käyttäjällä (IT20, IP15, IT17 ja 

ST7). Näillä henkilöillä oli myös muita epäselväksi luokiteltavia kuvia, kuten jo 

esimerkkinä mainittiin kasvojen peittäminen naamarilla. Naamarilla kasvonsa peittäneitä 

kuvia oli myös SP1:lla, jonka harrastukseen osittain liittyivät erilaiset sotanaamarit/huivit, 

joilla hän peitti useassa kuvassa kasvonsa. Kyseisellä henkilöllä oli kuitenkin myös 

kasvokuvia, joista hänet pystyi tunnistamaan. 

 

Muita kasvot kokonaan tai osittain peittäviä kuvia oli yhteensä viidellä koehenkilöllä. 

Näille kuville oli ominaista, että kasvoista peitettiin esimerkiksi kädellä suu. Esimerkiksi 

koehenkilöllä IT17 oli kuusi sellaista kuvaa, joissa hän peitti suunsa kokonaan käsillä. 

Lisäksi henkilöllä oli kuva, jossa hän peitti kädellään silmänsä, kuvia, joissa hän veti 

huppua pään suojaksi, tai henkilö oli rajannut kuvan niin, ettei siitä näkynyt kuin osa 

kasvoista. Tämän koehenkilön kuvagallerian kaikille omakuville oli ominaista kasvojen 

jättäminen piiloon ainakin osittain. Koehenkilö MT27 piiloutuu isojen aurinkolasien taakse 

oletuskuvassaan ja on muokannut kuvan muutenkin sumuisen epäselväksi. Kyseisen 

koehenkilön kuville on ominaista pieni ja rajattu koko, jolloin osa kasvoista jää piiloon. 

Henkilöllä on kuitenkin myös kuvia, joista hänet voi selkeästi tunnistaa. Muita lievempiä 

kasvojen peittämiskuvia oli koehenkilöllä MT29, joka oli rajannut kaikista omakuvistaan 

otsansa pois. Koehenkilöllä IT20 puolestaan oli yksi kuva, jossa suu peitettiin kädellä. 

Yhdellä koehenkilöllä (ST7) oli kaksi kuvaa, joissa hän oli sutannut 

kuvanmuokkausohjelmalla suunsa kuvista pois tai laittanut suun päälle ruksin. Kyseisellä 

koehenkilöllä oli ainoastaan kolme kuvaa, joista kaksi oli suun peittäviä ja yksi 

irvistyskuva. Kolme koehenkilöä (IT18, MP25 ja IP12) jäi tunnistamattomaksi kuviensa 

perusteella. Näillä henkilöillä kuvat oli otettu joko sellaisesta kulmasta, että kasvot jäivät 

piiloon tai sitten muokattu niin valoisiksi/epäselviksi, ettei kasvoja voinut tunnistaa. 
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7.4.2. Nimimerkit osana kuvagallerioiden identiteetti-ilmaisua 

Nimimerkkien osalta kvalitatiiviseen sisällönanalyysin prosessi on jo kuvattu tarkemmin 

luvun 7.4. alussa. Kerrattakoon kuitenkin vielä, että nimimerkkejä luettiin aluksi avoimesti, 

jonka jälkeen havaittiin, että aineistosta löytyi pääsääntöisesti niitä kategorioita, mitkä 

aikaisempaan tutkimuksiin ja teoriaan perehdyttäessä olivat nousseet esille. Näin ollen oli 

perusteltua lähteä luokittelemaan nimimerkki-aineistoa lähinnä deduktiivisesti, olemassa 

olevan teoreettisen viitekehyksen ja käsitteiden ohjaamana, kuitenkaan aineistolähtöisyyttä 

unohtamatta. 

 

Alkuperäisiä nimimerkkejä ei tässä luonnollisesti esitetä, jotteivät tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt tule tunnistetuiksi. Tämä on yksi tutkijoiden suurimmista vastuista ja 

tämä on otettu huomioon tutkimuksen eettisiä pohdintoja tehtäessä. Sen vuoksi 

esimerkkeinä on käytetty tutkijoiden keksimiä nimimerkkejä, jotka parhaiten kuvaavat 

kunkin kategorian sisältöä. Tutkijat tarkastivat, ettei kyseessä olevia nimimerkkejä löydy 

kuvagalleriasta tällä hetkellä, mutta eivät voi taata sitä, ettei kukaan tulevaisuudessa 

tällaista nimimerkkiä itselleen ottaisi. Tämän vuoksi on syytä korostaa, että tässä 

tutkimuksessa esitetyt nimimerkit ovat ainoastaan keksittyjä, eikä kenenkään tähän 

tutkimukseen osallistuneen henkilön verkkoidentiteettejä. 

 

Lähtökohtana nimimerkkien analysoinnille olivat alustavat sisältöluokat, jotka pohjautuivat 

aiempiin tutkimuksiin. Tavoitteena oli kuitenkin saada selville, minkälaisia nimimerkkejä 

nuoret IRC-Galleriassa käyttävät, joten analyysissä otettiin tämän vuoksi huomioon myös 

alustavan luokitusrungon (ks. luku 6.4.2.) ulkopuolelle jäävät nimimerkit, joista 

muodostettiin uusia luokkia. Nimimerkkien analysoinnista lähdettiin liikkeelle siitä, että 

alustavasti tutustuttiin kaikkiin nimimerkkeihin, jotta näistä muodostuisi jonkinlainen 

yleiskuva. Nimimerkkien analysointia ei rajattu pelkästään kvalitatiiviseen analyysiin 

valittujen 30 koehenkilön nimimerkkeihin, sillä aineisto olisi näin ollut liian suppea. 

Kaiken kaikkiaan nimimerkkinsä antaneita henkilöitä oli yhteensä useita tuhansia, minkä 

vuoksi 30 koehenkilön nimimerkkien lisäksi nimimerkkinsä antaneista vastaajista valittiin 

satunnaisesti sadan henkilön otos, joiden nimimerkkejä lähdettiin luokittelemaan 

tarkemmin. Tällä tavoin muodostui aineisto, jota käytettiin nimimerkkien analysoinnissa. 
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Aineistoon tutustumisen jälkeen luokiteltiin ensin kvalitatiiviseen analyysiin valittujen 30 

koehenkilön nimimerkit alustaviin kategorioihin niiden osalta, jotka niihin sopivat. 

Koehenkilöistä miltei puolet sijoittui alustavaan sukupuoli-identiteettiä ilmentävään 

kategoriaan ja loput näiden ulkopuolelle. Kyseisiä kategorioiden ulkopuolelle jääneitä 

nimimerkkejä alettiin alustavasti ryhmitellä, jotta olisi mahdollista luoda uusia 

kategorioita. Alustavasti oli tunnistettavissa luokkia, jotka liittyivät mediasta tunnettuihin 

asioihin, sekä sellaisia ilmaisuja tai sanoja, jotka jäivät kategorioiden ulkopuolelle eivätkä 

olleet vielä tässä vaiheessa luokiteltavissa.  

 

Aluksi jäljelle jäänyttä aineistoa tarkasteltiin alustavien kategorioiden mukaisesti ja 

poimittiin niitä nimimerkkejä, jotka sisältyivät kategorioihin. Tämän jälkeen ryhdyttiin 

aineistosta poimimaan nimimerkkejä, jotka näyttivät kuuluvan jollakin tavalla yhteen. 

Tähän sisältyivät myös alustavat sisältöluokat, jotka tulivat esille 30 koehenkilön 

nimimerkkien analysoinnissa. Löydetyt kategoriat nimettiin alustavasti sen perusteella, 

miten nimimerkit oli liitettävissä yhteen. Näin löytyi nimimerkkejä, jotka olivat selkeästi 

mediasta tuttuja asioita (esimerkiksi satuhahmojen tai julkisuuden henkilöiden nimiä) sekä 

lyhenteitä, kirjain- tai numeroyhdistelmiä, sekä ei kategorisoitavissa olevia nimimerkkejä. 

Prosessi uusien kategorioiden muodostamisessa eteni vähitellen yhä tarkemmaksi ja 

sisältöluokat tiivistyivät edelleen tällä tavoin, sekä muokkautuivat ja kehittyivät koko ajan 

analyysiprosessin edetessä. Välillä palattiin myös tarkastelemaan koko aineistoa ja 

satunnaisesti henkilöiden nimimerkkejä ja sitä, miten he olivat sen valinneet. Nuoret olivat 

vastanneet kyselylomakkeen avoimeen kysymykseen, miten he keksivät nimimerkkinsä. 

Tämä toi osassa tapauksia vahvistusta jo löydetyille kategorioille ja uusien 

muodostamiselle. 

 

Ensisijaisesti analyysissa keskityttiin pelkästään henkilön nimimerkkiin ja siihen, miten se 

on sellaisenaan mahdollista luokitella ilman lisätietoa sen keksimisprosessista tai 

nimimerkin takana olevasta henkilöstä. Taulukossa 19 esitellään analyysin tuloksena 

muodostuneet pääkategoriat sekä alakategoriat, ja niitä kuvaavat keksityt nimimerkit. 

Taulukossa 19 on nähtävissä kuva-analyysiin osallistuneiden 30 koehenkilön sijoittuminen, 

sekä sadan muun vastaajan nimimerkit kappalemäärinä ilmoitettuina. 
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Taulukko 19. Nimimerkkien luokittelu (N = 130) 

 

Pääkategoria Alakategoria Keksityt esimerkit Koehenkilö 

Sukupuoli-identiteettiä 

kuvaavat nimimerkit 

Poikien nimet, lempinimet tai 

niistä johdetut nimimerkit 

Rami 

make 

 

IP18, SP22, SP24 + 6 

kpl 

Tyttöjen nimet, lempinimet 

tai niistä johdetut nimimerkit 

Liisamaria* 

maaarii__ 

 

IT2, IT3, IT4, ST9, 

ST10, MT14, MT15 + 

20 kpl 

Sisältää maskuliinisen 

ilmaisun tai sanan  

peksupoika]] 

kitarboy* 

IP17, IP19, MP30 + 2 

kpl 

Sisältää feminiinisen ilmaisun 

tai sanan 

miss-nanna    

prinsessatyttö* 

3 kpl 

Seksuaalista identiteettiä 

kuvaavat nimimerkit 

 hotlady  2 kpl 

Kiinnostuksen kohteita 

kuvaavat nimimerkit 

Harrastus, elämäntapa  *skeittari* 4 kpl 

Printti- tai audiovisuaaliseen 

mediaan liittyvät 

kiinnostuksen kohteet 

muuminukke 

LordOfTheRings  

 

IT1  

MP28 + 1 kpl 

Mediaan liittyvät 

nimimerkit 

Tunnettu brändi tai merkki  Reebook 

 

IP16, IP20, MP26 + 

1kpl 

Mediasta tunnetut 

julkisuuden henkilöt, järjestöt  

alquida 2 kpl 

Ulkonäköä kuvaavat 

nimimerkit 

 (kaunotar)    

Pikku-Helena 

5 kpl 

Luonnetta kuvaavat 

nimimerkit 

 OmituinenHöpöttäjä 

*epänormaali* 

5 kpl 

Ikää kuvaavat 

nimimerkit 

 liina_94  3 kpl 

Ei kategorisoitavissa 

olevat nimimerkit 

 kauttis 

[leipäjuusto] 

h31n1  

(LoL) 

IT5, ST6, ST7, ST8, 

MT11, MT12, MT13, 

SP21, SP23, SP25, 

MP27, MP29 + 25 kpl 
 

 

Selkein tunnistettavissa oleva pääkategoria oli sukupuoli-identiteettiä kuvaavat nimimerkit, 

jotka jaettiin neljään alakategoriaan. Ensimmäinen alakategoria oli yleisesti hyväksytyt 

poikien nimet tai lempinimet (esim. ”Arttu”, ”Arska” yms.) sekä niistä johdetut nimimerkit 

(esim. ”Mikkoh”). Toinen alakategoria oli tyttöjen yleisesti hyväksytyt nimet tai 

lempinimet (esim. ”Jonna”, ”Anski” yms.) sekä niistä johdetut nimimerkit (esim. 

”Tiinaaaa”). Useasti nuoret kertoivat lisänneensä jonkin merkin omaan nimeensä tai 

nimimerkkiinsä, mikäli heidän haluamansa nimimerkki oli jo käytössä jollakin muulla 

henkilöllä. Tämän lisäksi useat vastaajat muokkasivat nimimerkin kirjoitusasua jonkin 

verran, esimerkiksi lisäämällä ylimääräisiä kirjaimia tai merkkejä. Useat ilmoittivatkin 

keksineensä oman nimimerkkinsä johtamalla sen omasta nimestään tai lempinimestään. 

Näihin kategorioihin sisällytettiin kuitenkin ainoastaan selvästi tunnistettavissa olevat 

tyttöjen ja poikien lempinimet ja nimien johdannaiset. Kategoriaan ei siis sisällytetty 

sellaisia nimimerkkejä, jotka olisivat voineet yhtä hyvin olla sekä tyttöjen että poikien 
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nimiä. Mikäli sukupuoli ei ollut selvästi tunnistettavissa pelkästä nimimerkistä, se 

sijoitettiin yleensä muuhun luokkaan tai nimimerkiksi, jota ei ollut mahdollista 

kategorisoida. Useassa tapauksessa kyseessä oli pelkkä lempinimi. 

Kolmas alakategoria oli maskuliinisen ilmaisun tai sanan (esim. ”boy”) sisältävät 

nimimerkit ja neljäs feminiinisen imaisun tai sanan (esim. ”tyttö”) sisältävät nimimerkit. 

Näissä nimimerkeissä oli tarkemmin tarkasteltuna huomattavissa se, että vaikka nuori oli 

sisällyttänyt nimimerkkiinsä maskuliinisen ilmaisun (esim. ”poika”) käyttäjä saattoikin olla 

tyttö ja päinvastoin feminiinisen ilmaisun nimimerkkiinsä sisällyttänyt saattoi olla poika. 

Eräs tyttö, jonka nimimerkkiin sisältyi sana ”poika” kertoikin, että kyllä kaikki varmasti 

ymmärtävät sen olevan vitsi. Toisaalta tuli myös esille, että joku vastanneista halusi 

nimimerkkinsä avulla korostaa olevansa tyttö, ettei se jäisi kenellekään epäselväksi (esim. 

”oontyttö”). Joissakin feminiinisen tai maskuliinisen ilmaisun sisältävissä nimimerkeissä 

vastaajien kuvaus nimimerkin keksimisprosessista oli selventämässä nimimerkin 

merkitystä kyseiselle henkilölle.  

 

Toinen selkeä pääkategoria oli seksuaalista identiteettiä kuvaavat nimimerkit. Yleensä 

nimimerkeissä tuotiin esille asioita liittyen seksikkyyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, 

seksiin tai sukupuolielimiin (esim. ”sexy”). Kategoriaan sisällytettiin myös nimimerkit, 

joissa oli joko maskuliininen tai feminiininen ilmaisu, joten oli mahdollista huomata, että 

vaikka vastaajan nimimerkki viittaasi miespuoliseen henkilöön hän olikin tyttö sekä 

päinvastoin naiseen viittaavan nimimerkin takana saattoi olla poika.  

 

Omia kiinnostuksen kohteita tuotiin myös esille nimimerkkien avulla, kuten esimerkiksi 

harrastuksia ja elämäntapoja. Tässä kategoriassa oli erotettavissa esimerkiksi 

urheiluharrastuksiin, elämäntapoihin, tyyleihin tai arvoihin liittyviä nimimerkkejä (esim. 

”vege”). Toinen alakategoria muodostui nimimerkeistä, jotka olivat tunnettuja printti- ja 

audiovisuaalisesta mediasta. Printtimediaksi ymmärretään esimerkiksi sarjakuvat, lehdet ja 

sadut ja audiovisualiseksi mediaksi esimerkiksi elokuva, televisio, video ja multimedia. 

Tätä alakategoriaa yhdistää se, että nimimerkkien keksimiseen on otettu selvästi vaikutteita 

jostakin edellä mainitusta mediasta ja niiden ajatellaan olevan selkeästi vastaajien 

kiinnostuksen kohteita. Helposti tunnistettavissa olivat musiikkiin liittyvät nimimerkit, 

kuten tunnetut artistit (esim. ”Offspring”), albumien tai kappaleiden nimet (esim. 

“Just_like_a_pill”). Kategoriaan kuuluivat myös mediasta tunnetut fiktiiviset hahmot, 
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kuten sarjakuvahahmot tai muut satuhahmot (esim. ”Liisa Ihmemaasta”). Monet 

vastanneista kertoivat keksineensä nimimerkin tietyn kirjan henkilöhahmosta, elokuvan 

nimestä tai satuhahmosta. Tähän kategoriaan liittyivät myös animesta ja mangasta 

(japanilaisia animaatioita ja sarjakuvia) kiinnostuneet nuoret, jotka olivat keksineet 

nimimerkkinsä oman kiinnostuksen kohteen kautta.  

 

Mediaan liittyvät nimimerkit muodostivat oman pääkategoriansa. Tunnetut brändit tai 

merkit sisältyivät ensimmäiseen alakategoriaan ja tyypillisesti niitä käytettiin 

nimimerkkeinä (esim. ”Motorola”). Tällaisen nimimerkin keksimistä selvennettiin useasti 

avoimissa vastauksissa sillä, että kyseisen brändin tuotteista pidettiin tai niitä oli itsellä. 

Esimerkiksi jotkut vastanneista kertoivat valinneensa nimimerkin oman pukeutumistyylin 

ja käyttämiensä vaatemerkkien perusteella. Näiden nimimerkkien kohdalla oli 

havaittavissa se, että haluttiin selvästi tuoda esille muille käyttäjille niitä asioita, joita 

arvostetaan. Tietynlainen bränditietoisuus on nuorten keskuudessa korostunut (ks. 

Lehtimäki & Suoranta, 2006), mikä näkyi myös tämän tutkimuksen nimimerkeissä. Tietyt 

brändit tulivat esille kuvissa tuotteiden logojen kautta. Toiseen alakategoriaan sisällytettiin 

selkeästi tunnistettavissa olevat julkisuuden henkilöt tai järjestöt (esim. ”GeorgeBush”).  

 

Ulkonäköä kuvaavat nimimerkit muodostivat oman kategoriansa. Tässä kategoriassa 

esiintyi nimenomaan fyysiseen olemukseen liittyviä ilmauksia (esim. ”nätti”, ”läski” yms.). 

Jotkut nuorista kertoivat keksineen nimimerkkinsä omaan ulkoiseen olemukseen liittyen. 

Oma hiustenväri tai pienuus voitiin sisällyttää jollakin tavalla nimimerkkiin, kuten 

esimerkiksi ”blondineiti”. Mikäli nuori ajatteli olevansa jollakin lailla ruma tai viallinen, se 

saattoi näkyä hänen nimimerkissään. Tämä kertonee siitä, että käytetyt nimimerkit voivat 

ilmaista nuoren epävarmuutta omasta ulkonäöstä ja kelpaavuudesta.  

 

Luonnetta kuvaavat ilmaukset muodostivat oman pääkategoriansa, sillä useissa 

nimimerkeissä kuvattiin luonteenpiirteitä jollakin tavalla. Näissä nimimerkeissä henkilö 

halusi painottaa joko positiivisia tai negatiivisia puoliaan (esim. ”friikki”). Tässä 

kategoriassa henkilöä kuvaavat adjektiivit olivat myös useasti yhdistetty johonkin 

substantiiviin, esimerkiksi sanaan ”tyttö”. Oman pääkategoriansa muodostivat myös ne 

nimimerkit, joissa henkilö oli halunnut tuoda esille oman ikänsä. Näissä tapauksissa 

nimimerkkiin lisättiin useasti oma syntymävuosi tai oma ikä (esim. leena14). 
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Aineistossa oli paljon nimimerkkejä, jotka eivät olleet luokiteltavissa mihinkään edellä 

mainituista sisältöluokista. Ei kategorisoitavissa olevia -nimimerkkejä oli kuitenkin 

mahdollista ryhmitellä ja kuvailla. Nimimerkit olivat useasti lempinimiä, mikä ilmeni 

nuorten nimimerkin keksimiskuvauksissa. Nimimerkit saattoivat muodostua myös 

satunnaisessa järjestyksessä olevista kirjaimista eikä näyttänyt muodostavan mitään 

yleisesti tunnettua sanaa (esim. ”ceenn”). Tämän tyyppisissä nimimerkeissä ei ollut 

mahdollista erottaa nimimerkin perusteella, oliko nimimerkki tytön tai pojan. 

 

Ei kategorisoitavissa oleviin -nimimerkkeihin sisällytettiin nimimerkit, jotka tarkoittivat 

jotakin esinettä tai asiaa, mutta ne eivät kuuluneet muihin pääkategorioihin. Useasti 

nimimerkit olivat eläimiä tai ruoka-aineita (esim. ”mehu”). Tällaisten nimimerkkien 

keksimistä nuoret kuvasivat sillä, että se oli jokin sisäpiirin vitsi tai muu vastaava. Sanoilla 

tai lauseilla oli siten merkitystä henkilölle itselleen, mutta ilman selitystä niitä ei voi 

kukaan muu ymmärtää. Eräs erottuva ryhmänsä oli myös nimimerkeiksi valitut 

sivistyssanat ja hienolta kuulostavat sanat, kuten esimerkiksi vieraskieliset sanat. Jotkut 

vastanneista kertoivat, että he halusivat esimerkiksi ranskankielisen sanan nimimerkikseen. 

Sivistyssanojen ja vieraskielisten sanojen valitseminen tapahtui esimerkiksi niin, että 

sanakirjasta otettiin jokin sana satunnaisesti tai valitsemalla tietyllä perusteella. Tässä 

kategoriassa esiintyi myös paljon sanojen yhdistelmiä (esim. GreenGirl”), jossa 

ensimmäinen sana voi viitata esimerkiksi tunnettuun bändiin tai vihreään väriin ja toinen 

osa sanasta henkilön sukupuoleen. Nimimerkkeinä oli myös paljon lyhyitä lauseita (esim. 

”sumuinen_sää”), jotka sisällytettiin myös tähän kategoriaan. 

 

Lyhenteiden, numero- ja/tai kirjainyhdistelmien käyttäminen nimimerkkeinä erottui myös 

omana ryhmänään. Useasti kirjainyhdistelmien sanottiin olevan lyhenteitä joistakin 

sanoista tai lauseista ja niillä oli myös selvä merkitys vastaajalle itselleen. Esimerkiksi 

nimimerkkinä voisi olla ”LoL”, mikä on lyhenne ilmaisusta ”Laughing out Loud” tai 

”Laugh out Loud”, millä tarkoitetaan sitä että jotakin asiaa pidetään hauskana ja 

tekstikeskustelussa tällä tavoin voidaan ilmaista nauramista. Eräs tekniikka nimimerkkien 

keksimiseen oli korvata tietyt kirjaimet numeroilla (esim. ”3nn1”, E=3, I=1”). Nimimerkki 

voitiin myös esimerkiksi keksiä niin, että otettiin oman nimen ensimmäinen, 

keskimmäinen ja viimeinen kirjain ja tällä tavoin tehtiin lyhenteitä (esim. ”Laura” = Lua”). 

Tällä tavalla muodostettujen lyhenteiden merkityksiä ei voinut muuten tietää kuin 

lukemalla nimimerkin keksimiseen liittyvä teksti.   
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Alustavista kategorioista jäivät tässä aineistossa pois nimimerkit, jotka ilmaisevat 

etnisyyttä tai asuinpaikkakuntaa. Tähän voi olla eräänä syynä se, että kyseisiä asioita on 

mahdollista tuoda halutessaan esille kuvagalleriaprofiilissa ilmoittamalla oman 

asuinpaikkakuntansa suoraan sekä liittymällä näistä kertoviin yhteisöihin. 

Keskustelupalstoilla ei ole mahdollista tuoda näitä asioita esille samassa mittakaavassa 

kuin kuvagallerioissa, mikä voi olla eräs syy siihen, etteivät kyseiset kategoriat tulleet 

selvästi esille.  

7.4.3. Yhteenvetoa kuvien ja nimimerkkien avulla tapahtuvasta identiteetti-ilmaisusta 

Kuva-analyysi nosti esille monia asioita siitä, mitä nuoret kuvissaan tuovat esille 

kuvagallerioissa. Yleisimmin kuvat liittyivät harrastuksiin, lemmikkeihin, ystäviin ja 

perheeseen. Kuvia oli monenlaisia ja monista eri tilanteista. Kuvakulmien ja kuvakokojen 

avulla nuoret toivat itseään esille eri tavoin. Yläkulmasta otettiin poseeraavia kuvia, joiden 

tarkoituksena oli näyttää sievältä ja lähikuvissa saattoi esiintyä jokin itselle tärkeä asia, 

kuten esimerkiksi oman mopon merkki. Kuvien joukossa oli myös havaittavissa 

poseerauskuviksi luokiteltavia kuvia. Tyttöjen kuvissa median vaikutus näkyi selkeämmin 

kuin poikien kuvissa. Pojilla oli enimmäkseen peilin kautta tai peittävät vaatteet päällä 

otettuja kuvia, kun taas tytöistä rohkeimmat poseerasivat jopa minishortseissa ja 

pikkutopeissa.  

 

Kuvien analyysin perusteella ei voida vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä siitä, kuinka 

kehonkuvaltaan eroavien nuorten identiteetti-ilmaisu kuvien kautta kuvagalleriassa eroaa. 

Sen sijaan tutkimuksen havainnot tarjoavat mielenkiintoista pohdittavaa. Esimerkiksi 

irvistyskuvista suurin osa oli kehoonsa tyytymättömien, IDS-dimensiolta valittujen, 

nuorten kuvia. On kuitenkin syytä huomata, että myös kehonkuvaltaan tyytyväisten 

nuorten joukosta löytyi henkilö, jolla oli irvistyskuvia. Koehenkilöistä kolme, jotka jäivät 

kokonaan tunnistamattomaksi kuviensa perusteella, kuuluivat IDS- ja MED- dimensioilta 

valittuihin nuoriin. Myös henkilö (IT17), jolla kaikissa kuvissa kasvot jäivät ainakin 

osittain piiloon, oli IDS-dimensiolta valittu henkilö. Suuremmalla kuvien otoskoolla 

voitaisiin saada jatkossa yksityiskohtaisempaa tietoa kuvien kautta tapahtuvasta 

identiteetin esilletuomisesta ja sen yhteyksistä kehonkuvatyytyväisyyteen. 
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Nimimerkkien ja kuvien yhteyksistä ei ollut mahdollista vetää johtopäätöksiä, sillä 

koehenkilöiden lukumäärä oli niin pieni. Nimimerkkien analyysissä tuli esille, että 

selkeästi tunnistettavimpia olivat sukupuoli-identiteettiä ilmaisevat nimimerkit. Nuoret 

kertoivat myös omista kiinnostuksen kohteistaan, kuten musiikkimausta tai muista 

harrastuksista, nimimerkkiensä kautta. Samoin ulkonäkö, luonne ja ikä olivat sellaisia 

asioita, jotka näkyivät nimimerkeissä. Myös seksuaaliseen identiteettiin liittyvät asiat 

ilmenivät nimimerkeissä. Suosittuja olivat myös sellaiset nimimerkit, jotka olivat henkilön 

lempinimiä, eivätkä välttämättä tarkoittaneet selkeästi yhtään mitään. Kuvissa ja 

nimimerkeissä oli havaittavissa asioita, joita nuoret pitivät tärkeinä ja halusivat tuoda 

esille.  
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8. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDESTA 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua on käsitelty jo aiemmassa tekstissä kunkin 

asiayhteyden kohdalla. Seuraavassa kuitenkin todetaan yhteenvedonomaisesti ne seikat, 

jotka liittyvät olennaisesti tämän tutkimuksen luotettavuuteen. 

 

Käsillä olevan tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi käytettiin kahta triangulaation 

muotoa eli tutkijatriangulaatiota ja menetelmätriangulaatiota, joista on kirjoitettu 

tarkemmin luvussa 6.1. Eri triangulaation muotojen on yleisesti katsottu lisäävän 

tutkimuksen luotettavuutta (Metsämuuronen, 2003, s. 208).  

 

Reliabiliteetti ja validiteetti ovat keskeisiä käsitteitä arvioitaessa kvantitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuutta. Reliabiliteetilla tarkoitetaan kvantitatiivisen tutkimuksen 

piirissä mittarin johdonmukaisuutta eli sitä, että se mittaa kokonaisuudessaan samaa asiaa. 

Mittauksen reliabiliteetti on sitä korkeampi, mitä vähemmän mittaukseen liittyy 

satunnaisvirheiden aiheuttamaa vaihtelua. Cronbachin alfa on paljon käytetty tunnusluku 

reliabiliteetin mittaamiseksi. Se lasketaan muuttujien välisten keskimääräisten 

korrelaatioiden ja väittämien lukumäärän perusteella. Tässä tutkimuksessa 

kyselylomakkeen kysymyksistä ei voida laskea yhtä ainoaa reliabiliteettikerrointa, sillä 

kyselylomake sisältää monia erilaisia asioita mittaavia muuttujia. Kyselylomakkeessa 

käytetyn kehonkuvamittarin osalta reliabiliteettikertoimet laskettiin summamuuttujien 

luomisen yhteydessä ja niitä voi tarkastella tarkemmin luvussa 7.3. 

 

Mittarin validius kertoo siitä, kuinka hyvin mittari mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. 

Tutkimuksessa käytettyjen menetelmien validiutta on tarkasteltu alustavasi jo luvussa 6. 

Validiuden tarkastelussa voidaan erottaa tutkimuksen sisäinen ja ulkoinen validiteetti. 

Tässä tutkimuksessa sisällön validiteettia pyrittiin parantamaan monilla tavoilla. 

Ensinnäkin kyselylomakkeen validaattoreina toimivat Teknologia ja 

informaatioyhteiskunta -graduseminaarin osallistujat sekä kuusi nuorta tyttöä (ks. 

tarkemmin luku 6.3). Tutkimustulosten luotettavuutta pyrittiin parantamaan käyttämällä 

asianmukaisia kvantitatiivisia analysointimenetelmiä, ja pohtimalla kunkin 

analyysimenetelmän kohdalla sen soveltuvuutta tähän tutkimukseen. Ulkoinen validius 
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kertoo tutkimustulosten yleistettävyydestä. Tässä tutkimuksessa kvantitatiivisen aineiston 

ollessa näin laaja, voidaan yleistettävyyden kriteerin ajatella pätevän tässä tutkimuksessa. 

 

Aineiston kerääminen tapahtui Internet-kyselyllä, jonka etuja ja haittoja on tarkasteltu 

luvussa 6.4. Tässä tutkimuksessa aineiston keruutapa mahdollisti yhteiskuntatieteille melko 

harvinaisen suuren otoskoon. Aineiston kerääminen Internetin kuvagallerian kautta säästi 

tutkijoilta paljon aikaa ja vaivaa verrattuna perinteiseen, postitse lähetettävään 

kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeeseen liitettiin myös kysymys siitä, täyttikö vastaaja 

kyselyn yksin vai jonkun muun henkilön kanssa.  Valtaosa eli 98 prosenttia täytti kyselyn 

yksin, minkä voidaan katsoa parantavan tutkimusten luotettavuutta. Kyselyssä esitettiin 

hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä, minkä vuoksi vastaaminen niihin rehellisesti on 

helpompaa nuorille yksin kuin yhdessä kavereiden kanssa. Vastaajien osalta on syytä 

kuitenkin huomioida se, etteivät kaikki vastaajat suhtautuneet kysymyksiin tosissaan. Tästä 

kertoo esimerkiksi se, että muutamat vastaajat olivat valinneet ihannevartalokseen kaikista 

isoimman vartalon figuuriasteikolta. Ennen analyysin aloittamista tutkimusaineistosta 

poistettiin tällaisia huumorimielessä täytettyjä vastauksia (ks. tarkemmin luku 7.2.). 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa käytetään hieman erilaisia 

käsitteitä kuin kvantitatiivisen tutkimuksen kohdalla. Jotkut tutkijat tosin soveltavat 

perinteisiä käsitteitä myös laadulliseen tutkimukseen, kun taas toiset ovat kehittäneet 

termeille paremmin laadulliseen tutkimukseen sopivia sisältöjä. Jotkut taas ovat hylänneet 

vanhat käsitteet ja luoneet aivan uusia termejä arvioinnin apuvälineiksi. (Eskola & 

Suoranta, 2000, s. 211.) Tämän tutkimuksen kvalitatiivisen osion luotettavuutta on pyritty 

parantamaan antamalla tutkimuksen lukijalle selkeä kuva tutkimusprosessin kulusta ja 

tekemällä tutkimuksen aineistojen analyysi mahdollisimman läpinäkyväksi lukijalle. 

Tämän katsotaan lisäävän tutkimuksen uskottavuutta. Tutkimusaineiston analyysissä on 

pyritty tarkastelemaan tutkittavien kuvia ja nimimerkkejä juuri sellaisina kuin ne 

aineistossa ilmenivät. Laadullisessa tutkimuksessa olennaista on myöntää tutkijan 

subjektiviteetti ja se, että tutkija on tutkimuksessa keskeinen tutkimusväline. Tämän vuoksi 

varmuutta voidaan lisätä tuomalla esille tutkijan ennakko-oletukset, joita on käsitelty 

tutkimuskirjallisuuskatsauksen yhteydessä. Vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksen 

tulokset saavat tukea toisista vastaavia ilmiöitä tarkastelleista tutkimuksista. (Eskola & 

Suoranta, 2001, s. 210–212.) Vahvistuvuutta on pyritty parantamaan vertailemalla käsillä 

olevan tutkimuksen tuloksia aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. 
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9. POHDINTA 

Tavoitteena tässä tutkimuksessa on ollut kuvailla kuvagallerioita käyttävien 13–15-

vuotiaiden nuorten kehonkuvaa ja kehotyytyväisyyttä sekä käsityksiä kehonihanteista. 

Lisäksi mielenkiinnon kohteena on ollut kuvagallerioissa tapahtuva identiteetti-ilmaisu 

kuvien ja nimimerkkien muodossa. Tutkimuksen teoreettisissa tarkasteluissa otettiin 

yksilön näkökulman lisäksi huomioon yhteiskunnallinen tilanne, jossa nykyajan nuoret 

elävät. Teoreettisissa pohdinnoissa perehdyttiin informaatioyhteiskunnalle ja media-

aikakaudelle ominaisiin piirteisiin sekä niiden luomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin 

nuoren kehityksen näkökulmasta, erityisesti kehollisuuden ja identiteetin näkökulmasta. 

 

”Nykyaikana kaikki riippuu niin paljon ulkonäöstä ja pitäisi olla aina niin 

täydellinen ja laiha” 

 

Nuoruudessa tytöt ja pojat kokevat tärkeänä sen, etteivät erotu liikaa joukosta. Tämä pätee 

myös omaan kehoon ja ulkomuotoon. Perheen, ystävien ja vertaisryhmän tarjoama tuki on 

ensiarvoisen tärkeää nuoren identiteetin kehittymisessä. Nuori haluaa tulla hyväksytyksi 

omana itsenään ja itsensä vertaaminen vallalla oleviin ihanteisiin voi aiheuttaa 

alemmuuden ja huonommuuden tunteita identiteetiltään vielä epävarman tytön tai pojan 

elämässä.  

 

Tytöistä ja pojista 60 prosenttia määritteli itsensä tässä tutkimuksessa normaalipainoisiksi. 

Ylipainoisen vartalovaihtoehdon pojista valitsi 39 prosenttia kun taas tytöillä vastaava luku 

oli 30 prosenttia. Alipainoiseksi tai erittäin hoikaksi itsensä määritteli tytöistä 10 prosenttia 

ja pojista yksi prosentti. Tutkimuksessa kävi ilmi, että parhaiten kehonsa tunnistavat 

normaalipainoiset ja ylipainoiset nuoret ja ongelmia oman vartalotyyppinsä 

tunnistamisessa oli nimenomaan alipainoisilla ja erittäin hoikilla nuorilla.  

 

Palmqvistin ja Santavirran (2006) kehonkuvamittarilla saatuihin tuloksiin verrattuna 

poikien tyytyväisyys omaan kehoonsa on hieman heikentynyt, kun taas tyttöjen 

tyytyväisyys omaan kehoonsa on pysynyt samana. Kun nuorilta kysyttiin suoraan, tytöistä 

45 prosenttia ja pojista 68 prosenttia kertoi olevansa tyytyväisiä omaan kehoonsa. Lähteen 

(2004) tutkimukseen verrattuna nuorten kehotyytyväisyys on tässä tutkimuksessa selkeästi 

suurempaa sekä tytöillä että pojilla. Vartaloasteikon ja kehonkuva-mittarin avulla saadut 
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tulokset olivat samansuuntaisia, sillä kummankin mittaustavan mukaan poikien 

tyytyväisyys omaan kehoonsa oli suurempaa kuin tyttöjen. Tyytyväisimpiä omaan 

kehoonsa olivat 15-vuotiaat nuoret. 

 

”En ole koskaan tyytyväinen itseeni ulkonäön puolesta.” 

 

”Huomasin, että tosiaan pitäisi ehkä vaan tyytyä tähän omaan vartaloon eikä 

olla koko ajan mittailemassa jokaista senttiä” 

 

Huolestuttavaa on, että tytöistä tyytyväisimpiä omaan kehoonsa olivat alipainoisen tai 

hoikan vartalon omaavat tytöt. Vastaavasti normaalipainoiset pojat olivat kaikista 

tyytyväisimpiä. Poikien kohdalla oli huomattavissa, että tyytyväisyys omaan ulkonäköön 

lisääntyi iän myötä, sillä 15-vuotiasta pojista suurempi osa oli tyytyväisiä itseensä kuin sitä 

nuoremmat pojat. Tytöillä vastaavaa ei ollut havaittavissa. Mikäli nuori ei ollut 

tyytyväinen omaan vartaloonsa, hän sai valita vartaloasteikolta omaa ihannettaan vastaavan 

vartalovaihtoehdon. Tämän lisäksi molemmat sukupuolet arvioivat sekä nykyajan tyttöjen 

että poikien vartaloihannetta. 

 

”Ihmisillä on nykyään täysin vääristynyt kuva siitä minkä näköinen pitäisi 

olla.” 

 

Tässä tutkimuksessa tytöt määrittelivät omaksi ihannevartalokseen normaalipainoisen 

tytön kehon. Sen sijaan nykyajan naisvartaloihanteeksi tytöt nimesivät omaa 

vartaloihannettaan hoikemman vartalon. Tytöistä puolet piti nykyajan naisvartaloihanteena 

alipainoista tai erittäin hoikkaa vartaloa, mutta vain neljäsosa ilmoitti sen omaksi 

ihanteekseen. Näyttää siltä, että tyttöjen käsitys vallalla olevasta ihanteesta on muuttunut 

selkeästi laihempaan suuntaan, sillä Alppisen (2003, s. 99) tutkimuksessa yli puolet tytöistä 

piti nykyajan naisvartaloihanteena normaalipainoista kehoa.  

 

”Tiedän olevani "sopivan hoikka" muiden mielestä, mutta sitä se nykyajan 

media saa aikaan: painon murehtimista ja syömisen tarkkailua” 

 

Tytöt myös ajattelivat tässä tutkimuksessa, että poikia viehättää eniten normaalipainoisen 

tytön keho. Tämä antaa viitteitä siitä, että ulkonäköpaineet eivät ainakaan johdu pojista. 
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Tyttöjen oman ihanteen ja nykyajan naisvartaloihanteen välillä on siten selkeä ristiriita. 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta on kiinnostavaa kysyä: Mikä on tämä ”yleinen 

naisvartaloihanne”, jota suurin osa tytöistä ei nimeä omaksi ihanteekseen? Oletettavasti 

median rooli on merkittävä tässä yleisen naisvartaloihanteen määrittelyssä. Tytöt ja pojat 

elävät periaatteessa samassa mediakulttuurissa, mutta kenties he valikoivat sieltä eri asioita 

liittyen omaan kehollisuuteen ja vastakkaisen sukupuolen kehollisuuteen. Tämä voisi 

selittää osaltaan sitä, että tyttöjen ja poikien käsitykset vallalla olevasta 

naisvartaloihanteesta eroavat toisistaan. Tytöt ovat keskimäärin kiinnostuneempia 

muodista, pukeutumisesta ja ulkonäköön liittyvistä asioista, mikä johdattanee heidät 

sellaisten mediasisältöjen pariin, kuten muotilehtien, joissa on tarjolla epärealistisia 

samaistumismalleja nimenomaan ulkonäön suhteen. Nuoret tytöt eivät ehkä tiedä, että 

todellisuudessa suurin osa tytöistä haluaa olla normaalipainoisia. Ehkä tämän kertominen 

tytöille saattaisi muuttaa myös tyttöjen käsitystä ”vallalla olevasta ihanteesta” ja tehdä 

heidät tyytyväisemmiksi omia kehojaan kohtaan. Nuoret jopa toivovat kommenteissaan, 

että saisivat nähdä tutkimuksen tulokset, jotta tietävät, mitä muut ajattelevat itsestään. 

 

”Olisi kyllä kiva nähdä esim. diagrammina suurin piirtein toisten mielipide 

itsestään, koska sitten ihmisille tulisi käsitys että ei tarvitse olla se 

anorektinen malli, tai ylilihaksikas poika. Normaalina ihmisenä ja näköisenä 

on ihan hyvä olla. :)” 

 

”Uskon, että kyselyn tulokset ovat monen mieltä askarruttavia ja tarpeellisia 

tuoda esille.” 

 

Tutkimuksen mukaan nuoret vertailevat itseään mediaan hieman aikaisempaa enemmän ja 

eniten vertailua tekevät 15-vuotiaat nuoret. Yksipuolinen kauneusihanne voi saada 

kuitenkin osan nuorista tavoittelemaan tätä epärealistista ihannekuvaa saadakseen 

hyväksyntää ja ihailua ja kelvatakseen muille. Eräs väylä tähän ovat kuvagalleriat, joiden 

kautta kommentteja omasta ulkoisesta olemuksestaan on mahdollista saada. Tämä voi 

tapahtua myös tavalla, jossa mediassa havaittuja malleja koetetaan jäljitellä.  

 

”Galleriassakin on monilla ihan kamalia kuvia jotka ovat muokattu niin että 

ihmiset siinä näyttäisivät virheettömiltä.”  
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”Nykyajan nuoret ottaa irc-gallerian liian tosisaan. Hirveät poseerauskuvat 

pienissä topeissa ja minifarkuissa.” 

 

Kuvagallerian käyttäjät toivat kommenteissaan esille kritiikkiä nykyajan 

ulkonäkökeskeisyyttä kohtaan. Osa nuorista tiedostaa selkeästi epärealististen mallien 

olemassaolon mediassa, ja nuoret ottavat myös itse kantaa tähän keskusteluun. Erityisesti 

naisten ihannevartalon liialliseen laihuuteen tuli nuorilta kommentteja: ”Naisten ihanne 

vartalo ON aivan LIIAN laiha.” Ulkonäöstä ja epärealistisista kauneusihanteista on 

puhuttu paljon julkisuudessa ja osa nuorista on vahvasti kyseenalaistanut nykyisen 

ihanteen: ”Nykyinen kauneusihanne on sairas”. Kaikilla nuorilla ei ole kuitenkaan yhtä 

hyvät lähtökohdat selviytyä epärealistisista kehonihanteista. Tästä kertoo myös se, että 9 

prosenttia tytöistä pitää omana ihanteenaan alipainoista tytön vartaloa. Olisi tärkeää, että 

tyttöjen tyytyväisyys omaan kehoonsa lisääntyisi iän myötä ja suurempi osa tytöistä olisi 

tyytyväisiä itseensä. Nuorten kanssa olisi syytä käydä enemmän läpi asioita kehollisuuteen 

ja ulkonäköihanteisiin liittyen, koska kehonkuvalla ja kehotyytyväisyydellä on suuri 

merkitys itsetunnon kehittymisen kannalta. 

 

Terveystieto on kouluissa sellainen oppiaine, jonka tunneilla kehollisuuteen liittyviä asioita 

jo jossain määrin käydään läpi. Sekä tyttöjen että poikien ulottuvilla olisi tärkeää olla 

samaa sukupuolta oleva opettaja, jolle omaan kehoon liittyvistä asioista voisi mennä 

tarvittaessa juttelemaan. Niin pojat kuin tytöt tarvitsevat kasvussaan ja kehityksessään 

nykyistä enemmän ohjausta ja tukea. Oma muuttuva keho ja kasvaminen mieheksi tai 

naiseksi ovat asioita, jotka hämmentävät nuorta. Tämän vuoksi tarjolla tulisi olla 

kasvattajia, joiden kanssa nuorten olisi mahdollista keskustella heitä askarruttavista 

asioista. Mieskasvattajat ovat tärkeitä seksuaalisuutta ja omaa kehittyvää kehoaan pohtivan 

pojan elämässä samalla tavalla kuin tyttöjen elämässä naiskasvattajat.  

 

Kasvattajien on syytä pohtia, kohtaako kotoa, koulusta tai mediasta saama asiatieto 

riittävästi nuorten kehityksellisiä tarpeita. Voi olla, että niin tytöt kuin pojatkin jäävät liian 

yksin yliseksualisoituneen median nuorelle asettamien vaatimusten kanssa. 

Seksuaalisuuteen ja kehollisuuteen liittyvistä asioista tarvitaan tietoa, tukea ja 

keskustelukumppaneita. On tärkeää korostaa sitä, ettei tarvitse olla samanlainen kuin 

mediassa nähdyt mallit, eikä pyrkiä muokkaamalla omaa ulkonäköään saamaan 

hyväksyntää ja arvostusta muiden silmissä. Yhtenä mahdollisena väylänä tavoittaa nuoret 
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ovat erilaiset Internet-sivut, joista löytyy asiantuntevaa tietoa sekä mahdollisuus ottaa 

yhteyttä nimettömänä ja keskustella aiheesta. 

 

Nuoret kertoivat avoimissa vastauksissaan, minkälaisia kuvia he julkaisevat itsestään 

Internetissä. Pääasiasiassa itsestä haluttiin laittaa sellaisia kuvia, jotka ovat omasta mielestä 

onnistuneita ja hyviä: ”Kuvia missä näytän itseltäni ja ovat onnistuneita”. Julkaistujen 

kuvien kautta haluttiin kertoa muille käyttäjille jotakin itsestä, eikä antaa väärää kuvaa. 

Kommenttien saaminen omista kuvista koettiin myös tärkeäksi, joten osa nuorista toi 

esille, että kuvat eivät saa olla liian tavallisia vaan niissä pitää olla esimerkiksi jotakin 

hauskaa tai uutta. 

 

”Jos haluaa esitellä jotain uutta itsessään, esim. vaatetta tai uusia hiuksia tai 

jotain, niin sitten otan kuvan, jossa se uusi asia näkyy ja sitten lisään 

galleriaan.” 

 

Kuvissa nuoret toivat enimmäkseen esille harrastuksiaan, lemmikkejä ja ystäviä tai 

perheenjäseniä. Kuvagalleriat näyttävät olevan areenoita jakaa omaa identiteettiä muiden 

nuorten kanssa. Kuvagalleriaprofiilin avulla on mahdollista kertoa muille, minkälaisia 

asioita pitää tärkeänä ja mistä on kiinnostunut. Muilta nuorilta saatu palaute koetaan 

tärkeänä ja näin ollen vertaisryhmän merkitys oman identiteetin kehittymisen kannalta on 

myös selkeä.  

 

Kuvagallerioiden nimimerkeissä ja valokuvissa nuoret ottivat kantaa erilaisiin identiteetin 

alalajeihin. Nimimerkeissä oli selkeästi löydettävissä sukupuoli-identiteetistä kertovia 

nimimerkkejä, joiden kautta oli mahdollista kertoa oma nimensä ja näin ollen erottautua 

nimenomaan tyttönä tai poikana. Suosittuja nimimerkkejä olivat kuitenkin myös sellaiset, 

jotka eivät selkeästi tarkoittaneet mitään muille kuin henkilölle itselleen ja hänen 

ystävilleen. Useat lempinimet ovat esimerkiksi sellaisia, että ulkopuolisen on mahdotonta 

tietää, miten se on keksitty tai mitä sillä halutaan itsestä kertoa: ”Yleensä nimimerkit on 

jotain tosi omaperäisiä eikä useimmiten tarkoita mitään!” Jotkut vastanneista miettivät 

tarkemmin, mitä nimimerkillään halusivat tuoda esille, toiset puolestaan ottivat 

ensimmäisen nimimerkin, joka tuli mieleen ja oli vapaana.  
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Kuva- ja nimimerkkivalinnoilla tuodaan siis selkeästi esille sellaisia asioita itsestä, joita 

pidetään tärkeinä. Oman nimen tai lempinimen käyttämisellä halutaan kenties varmistaa 

oma tunnistettavuus ja esiintyminen omana itsenään myös kuvagalleriassa. Toisaalta sekä 

kuvissa että nimimerkeissä voidaan korostaa omaa ulkonäköä, luonteenpiirteitä, 

harrastuksia, kavereiden tai perheen merkitystä omassa elämässä. Kuvagallerioissa on 

mahdollista arvioida toisten ulkonäköä, koska kuvat ovat siellä niin keskeisessä asemassa. 

Monissa palveluissa on ainakin kommenttien kautta mahdollisuus kertoa suoraan, mitä 

toisesta henkilöstä on mieltä. Erityisesti ulkonäköä kohtaan on helppo kohdistaa niin ikävät 

kuin positiivisetkin arvostelut. 

 

”Irc-galleria on monelle iloinen asia; saa puhua ja vitsailla ystäviensä 

kanssa, voi tehdä toisille hyvän mielen kehumalla kuvia tai voi saada itse 

hyvän mielen kun joku muu kehuu omia kuvia!”  

 

Nuoret tavoitetaan nykyään parhaiten Internetin kautta. Tämän osoitti se, että kyselyn 

kautta tavoitettiin liki 10 000 13–15-vuotiasta nuorta muutamassa tunnissa. Pääosin 

nuorten kirjoittama palaute kyselystä oli positiivista. Palautteessaan nuoret muun muassa 

kiittelivät siitä, että tällaista aihetta tutkittiin ja tutkimus sai myös nuoret pohtimaan 

ulkonäköön liittyviä asioita tarkemmin.  

 

”Ulkonäkö on monille nuorille ongelma, ja mun mielestä siihen pitäis 

puuttua. Hyvä kun tällaisia kyselyitä on =)” 

 

”Kysymykset olivat hyviä, itsekin tuli vasta nyt huomattua kuinka usein sitä 

miettii omaa vartaloaan. Vähän pelottavaa.” 

 

”Kiitos kyselystä.. Tämä sai vähän pohtimaan omaa suhtautumista itseen” 

 

”Mukava kysely. Tästä näkee että yhteiskunta yrittää tosiaan tehdä jotain 

tälle "laihuus on kauneinta" -ajattelutavalle. jees, tää on hyvä!” 

 

Tämän tutkimuksen toteuttamistapa osoittautui hyväksi sekä tehokkaaksi keinoksi tavoittaa 

haluttu kohderyhmä. Internet-kysely tutkimusaineiston keräämisen välineenä on 

nuorisotutkimusta suunnittelevien hyvä huomioida varteenotettavana vaihtoehtona. 
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Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa (87 %) kävi katsomassa IRC-Galleriassa olevaa 

profiiliaan kerran päivässä tai useammin, mikä kuvaa hyvin nuorten aktiivisuutta käyttää 

erilaisia yhteisöllisiä palveluita.  

 

Nuoret arvioivat myös joitakin kyselylomakkeen osa-alueita kyselylomakkeen omissa 

kommenteissaan. Erityisesti painoon liittyvät kysymykset koettiin liian henkilökohtaisiksi 

ja niihin oli vaikea vastata: ”Kenenkään painoa ei sais kysyy ;)”. Melko suuri osa nuorista 

jättikin tämän kohdan avoimeksi. Tutkimuksessa käytetty vartaloasteikko sai myös 

kriittistä palautetta osalta nuorista, jotka kokivat sen epäselväksi tai vaihtoehdot liian 

lähellä tosiaan oleviksi. ”Se ruumiinmuotokuva oli aika huono kuva, ku kaikki oli suhteessa 

laihuuteen/lihavuuteen. esim. keskikuvan naisella oli pienet rinnat ja ainoastaan 

yberläskillä oli isot rinnat. Ja miehille ei oltu laitettu lihaksii yhtään”. Vartalomalleista 

saatu palaute oli melko vähäistä, mutta on totta, että vartaloasteikoita voisi kehittää 

paremmiksi. On myös olemassa vartalomalli-mittareita, joilla voidaan erikseen mitata 

lihaksikkuutta ja esimerkiksi rintojen/rintakehän kokoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

oli kuitenkin selvittää oman vartalomallin arviointia hoikkuuden ja lihavuuden 

näkökulmasta, joten käytetyt vartalomallit valittiin tämän perusteella. 

 

Internetin tarjoamat erilaiset sivustot oman identiteetin esilletuomisen areenana antavat 

lukuisia mahdollisuuksia jatkotutkimukselle esimerkiksi nuorten kehotyytyväisyydestä. 

Tämän tutkimuksen resurssien puitteissa ei ollut mahdollista perehtyä niin moneen 

kuvagalleriaprofiiliin, mitä olisi tarvittu, jotta olisi voitu tarkemmin selittää, kuinka 

kehotyytyväisyys näkyy kuvagalleriailmaisussa. Käsillä oleva tutkimus kuitenkin antaa 

hyvän lähtökohdan jatkotutkimukselle ja esimerkiksi syventyminen 

kuvagalleriaprofiileihin tarjoaa useita lukuisia tutkimuksen mahdollisuuksia. 

Kuvagallerioiden yhteisöt ja kuvien alla käytävät keskustelut tarjoavat myös rikkaan 

tutkimusaineiston. Suomessa ei ole aiemmin tehty tutkimusta nuorten käyttämistä 

nimimerkeistä ja kuvagallerian kuvien sisällöistä, minkä vuoksi tämän tutkimuksen 

tuloksina esitetyt kuvaukset näistä kahdesta identiteetin konstruoimisen tavoista verkossa 

on merkittävä lähtökohta jatkotutkimukselle. 
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LIITE 1. Kyselylomake 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

LIITE 2. Vastaajien kuvagalleriassa käymisen tiheys 

 

Käymistiheys   

Poika 

 

Tyttö 

Yhteensä 

Harvemmin kuin 

kerran viikossa 

Count 

% within Sukupuoli 

12 

0,5 % 

22 

0,3 % 

34 

0,3 % 

Kerran päivässä Count 

% within Sukupuoli 

835 

35,2 % 

2625 

34,7 % 

3460 

34,8 % 

Kerran viikossa Count 

% within Sukupuoli 

18 

0,8 % 

46 

0,6 % 

64 

0,7 % 

Muutaman kerran 

viikossa 

Count 

% within Sukupuoli 

270 

11,4 % 

901 

11,9 % 

1171 

11,8 % 

Useita kertoja 

päivässä 

Count 

% within Sukupuoli 

1233 

52,0 % 

3862 

52,4 % 

5195 

52,3 % 

Yhteensä Count 

% within Sukupuoli 

2368 

100,0 % 

7556 

100,0 % 

9924 

100 % 

 



 

 

LIITE 3. Tyttöjen naisvartaloasteikon avulla tehty arvio oman kehon ulkomuodosta 

ikäryhmittäin 

 
 
 

 Omavartalo   Ikä Yhteensä 

13 14 15 

 A Count 30 43 47 120 

% within Ikä 3,3% 2,5% 1,6% 2,2% 

% of Total ,5% ,8% ,9% 2,2% 

B Count 85 146 170 401 

% within Ikä 9,5% 8,4% 6,0% 7,3% 

% of Total 1,6% 2,7% 3,1% 7,3% 

C Count 158 276 428 862 

% within Ikä 17,6% 15,9% 15,0% 15,7% 

% of Total 2,9% 5,0% 7,8% 15,7% 

D Count 180 329 564 1073 

% within Ikä 20,1% 19,0% 19,8% 19,6% 

% of Total 3,3% 6,0% 10,3% 19,6% 

E Count 206 411 734 1351 

% within Ikä 23,0% 23,7% 25,7% 24,6% 

% of Total 3,8% 7,5% 13,4% 24,6% 

F Count 120 252 456 828 

% within Ikä 13,4% 14,5% 16,0% 15,1% 

% of Total 2,2% 4,6% 8,3% 15,1% 

G Count 71 168 296 535 

% within Ikä 7,9% 9,7% 10,4% 9,8% 

% of Total 1,3% 3,1% 5,4% 9,8% 

H Count 29 75 104 208 

% within Ikä 3,2% 4,3% 3,6% 3,8% 

% of Total ,5% 1,4% 1,9% 3,8% 

I Count 18 33 53 104 

% within Ikä 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 

% of Total ,3% ,6% 1,0% 1,9% 

Yhteensä Count 897 1733 2852 5482 

% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 16,4% 31,6% 52,0% 100,0% 
 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4. Tyttöjen ristiintaulukointi painoindeksistä sekä valitusta vartalovaihtoehdosta iiiii 

 

 
Paino- 

indeksi 

13 vuotta     Oma- 

vartalo 

    Yht. 

   A B C D E F G H I  
Alip. Count 20 35 34 22 15 3 3 0 1 133 
 % within 

Painoindeksi  
15,0% 26,3% 25,6% 16,5% 11,3% 2,3% 2,3% ,0% ,8% 100,0% 

 % of Total 2,2% 3,9% 3,8% 2,5% 1,7% ,3% ,3% ,0% ,1% 14,8% 
Normp. Count 10 49 122 150 160 85 34 9 8 627 
 % within 

Painoindeksi  
1,6% 7,8% 19,5% 23,9% 25,5% 13,6% 5,4% 1,4% 1,3% 100,0% 

 % of Total 1,1% 5,5% 13,6% 16,7% 17,8% 9,5% 3,8% 1,0% ,9% 69,9% 
Ylip. Count 0 1 2 8 31 32 34 20 9 137 
 % within 

Painoindeksi  
,0% ,7% 1,5% 5,8% 22,6% 23,4% 24,8% 14,6% 6,6% 100,0% 

 % of Total ,0% ,1% ,2% ,9% 3,5% 3,6% 3,8% 2,2% 1,0% 15,3% 
Yht. Count 30 85 158 180 206 120 71 29 18 897 
 % within 

Painoindeksi  
3,3% 9,5% 17,6% 20,1% 23,0% 13,4% 7,9% 3,2% 2,0% 100,0% 

 % of Total 3,3% 9,5% 17,6% 20,1% 23,0% 13,4% 7,9% 3,2% 2,0% 100,0% 

 
Paino- 

indeksi 

14 vuotta     Oma- 

vartalo 

    Yht. 

   A B C D E F G H I  
Alip. Count 26 63 76 60 24 4 4 0 2 259 
 % within 

Painoindeksi  
10,0% 24,3% 29,3% 23,2% 9,3% 1,5% 1,5% ,0% ,8% 100,0% 

 % of Total 1,5% 3,6% 4,4% 3,5% 1,4% ,2% ,2% ,0% ,1% 15,0% 
Normp. Count 17 82 197 256 349 185 89 22 12 1209 
 % within 

Painoindeksi  
1,4% 6,8% 16,3% 21,2% 28,9% 15,3% 7,4% 1,8% 1,0% 100,0% 

 % of Total 1,0% 4,7% 11,4% 14,8% 20,2% 10,7% 5,1% 1,3% ,7% 69,8% 
Ylip. Count 0 1 3 13 38 63 75 53 18 264 
 % within 

Painoindeksi  
,0% ,4% 1,1% 4,9% 14,4% 23,9% 28,4% 20,1% 6,8% 100,0% 

 % of Total ,0% ,1% ,2% ,8% 2,2% 3,6% 4,3% 3,1% 1,0% 15,2% 
Yht. Count 43 146 276 329 411 252 168 75 32 1732 
 % within 

Painoindeksi  
2,5% 8,4% 15,9% 19,0% 23,7% 14,5% 9,7% 4,3% 1,8% 100,0% 

 % of Total 2,5% 8,4% 15,9% 19,0% 23,7% 14,5% 9,7% 4,3% 1,8% 100,0% 

 
Paino- 

indeksi 

15 vuotta     Oma- 

vartalo 

    Yht. 

   A B C D E F G H I  
Alip. Count 33 95 122 97 57 15 4 2 3 428 
 % within 

Painoindeksi  
7,7% 22,2% 28,5% 22,7% 13,3% 3,5% ,9% ,5% ,7% 100,0% 

 % of Total 1,2% 3,3% 4,3% 3,4% 2,0% ,5% ,1% ,1% ,1% 15,0% 
Normp. Count 13 75 305 453 619 341 151 28 10 1995 
 % within 

Painoindeksi  
,7% 3,8% 15,3% 22,7% 31,0% 17,1% 7,6% 1,4% ,5% 100,0% 

 % of Total ,5% 2,6% 10,7% 15,9% 21,7% 12,0% 5,3% 1,0% ,4% 70,0% 
Ylip. Count 1 0 1 14 58 100 141 74 40 429 
 % within 

Painoindeksi  
,2% ,0% ,2% 3,3% 13,5% 23,3% 32,9% 17,2% 9,3% 100,0% 

 % of Total ,0% ,0% ,0% ,5% 2,0% 3,5% 4,9% 2,6% 1,4% 15,0% 
Yht. Count 47 170 428 564 734 456 296 104 53 2852 
 % within 

Painoindeksi  
1,6% 6,0% 15,0% 19,8% 25,7% 16,0% 10,4% 3,6% 1,9% 100,0% 

 % of Total 1,6% 6,0% 15,0% 19,8% 25,7% 16,0% 10,4% 3,6% 1,9% 100,0% 



 

 

LIITE 5. Poikien miesvartaloasteikon avulla tehty arvio oman kehon ulkomuodosta 

ikäryhmittäin 

 
 

 Omavartalo   Ikä Yhteensä 

13 14 15 

 A Count 3 3 1 7 

% within Ikä 1,1% ,5% ,1% ,4% 

% of Total ,2% ,2% ,1% ,4% 

B Count 2 9 6 17 

% within Ikä ,7% 1,5% ,6% ,9% 

% of Total ,1% ,5% ,3% ,9% 

C Count 13 24 46 83 

% within Ikä 4,8% 4,1% 4,4% 4,3% 

% of Total ,7% 1,3% 2,4% 4,3% 

D Count 46 114 165 325 

% within Ikä 16,9% 19,4% 15,7% 17,0% 

% of Total 2,4% 6,0% 8,6% 17,0% 

E Count 98 195 449 742 

% within Ikä 36,0% 33,2% 42,6% 38,8% 

% of Total 5,1% 10,2% 23,5% 38,8% 

F Count 51 140 228 419 

% within Ikä 18,8% 23,9% 21,6% 21,9% 

% of Total 2,7% 7,3% 11,9% 21,9% 

G Count 39 67 108 214 

% within Ikä 14,3% 11,4% 10,2% 11,2% 

% of Total 2,0% 3,5% 5,6% 11,2% 

H Count 14 23 37 74 

% within Ikä 5,1% 3,9% 3,5% 3,9% 

% of Total ,7% 1,2% 1,9% 3,9% 

I Count 6 12 14 32 

% within Ikä 2,2% 2,0% 1,3% 1,7% 

% of Total ,3% ,6% ,7% 1,7% 

Yhteensä Count 272 587 1054 1913 

% within Ikä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 14,2% 30,7% 55,1% 100,0% 
 

 

 
 



 

 

 

LIITE 6. Poikien ristiintaulukointi painoindeksistä sekä omavartalosta 

 

 
Paino- 

indeksi 

13 vuotta     Oma- 

vartalo 

    Yht. 

   A B C D E F G H I  
Alip. Count 1 1 4 15 19 1 0 0 0 41 
 % within 

Painoindeksi  
2,4% 2,4% 9,8% 36,6% 46,3% 2,4% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 % of Total ,4% ,4% 1,5% 5,5% 7,0% ,4% ,0% ,0% ,0% 15,1% 
Normp. Count 2 1 9 31 75 42 27 2 1 190 
 % within 

Painoindeksi  
1,1% ,5% 4,7% 16,3% 39,5% 22,1% 14,2% 1,1% ,5% 100,0% 

 % of Total ,7% ,4% 3,3% 11,4% 27,6% 15,4% 9,9% ,7% ,4% 69,9% 
Ylip. Count 0 0 0 0 4 8 12 12 5 41 
 % within 

Painoindeksi  
,0% ,0% ,0% ,0% 9,8% 19,5% 29,3% 29,3% 12,2% 100,0% 

 % of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% 2,9% 4,4% 4,4% 1,8% 15,1% 
Yht. Count 3 2 13 46 98 51 39 14 6 272 
 % within 

Painoindeksi  
1,1% ,7% 4,8% 16,9% 36,0% 18,8% 14,3% 5,1% 2,2% 100,0% 

 % of Total 1,1% ,7% 4,8% 16,9% 36,0% 18,8% 14,3% 5,1% 2,2% 100,0% 

 
Paino- 

indeksi 

14 vuotta     Oma- 

vartalo 

    Yht. 

   A B C D E F G H I  
Alip. Count 3 7 10 36 22 5 2 1 1 87 
 % within 

Painoindeksi  
3,4% 8,0% 11,5% 41,4% 25,3% 5,7% 2,3% 1,1% 1,1% 100,0% 

 % of Total ,5% 1,2% 1,7% 6,2% 3,8% ,9% ,3% ,2% ,2% 14,9% 
Normp. Count 0 2 13 78 170 110 29 4 3 409 
 % within 

Painoindeksi  
,0% ,5% 3,2% 19,1% 41,6% 26,9% 7,1% 1,0% ,7% 100,0% 

 % of Total ,0% ,3% 2,2% 13,4% 29,1% 18,8% 5,0% ,7% ,5% 70,0% 
Ylip. Count 0 0 0 0 3 25 36 18 6 88 
 % within 

Painoindeksi  
,0% ,0% ,0% ,0% 3,4% 28,4% 40,9% 20,5% 6,8% 100,0% 

 % of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% 4,3% 6,2% 3,1% 1,0% 15,1% 
Yht. Count 3 9 23 114 195 140 67 23 10 584 
 % within 

Painoindeksi  
,5% 1,5% 3,9% 19,5% 33,4% 24,0% 11,5% 3,9% 1,7% 100,0% 

 % of Total ,5% 1,5% 3,9% 19,5% 33,4% 24,0% 11,5% 3,9% 1,7% 100,0% 

 
Paino- 

indeksi 

15 vuotta     Oma- 

vartalo 

    Yht. 

   A B C D E F G H I  
Alip. Count 1 4 23 54 64 7 1 0 1 155 
 % within 

Painoindeksi  
,6% 2,6% 14,8% 34,8% 41,3% 4,5% ,6% ,0% ,6% 100,0% 

 % of Total ,1% ,4% 2,2% 5,1% 6,1% ,7% ,1% ,0% ,1% 14,7% 
Normp. Count 0 2 22 109 371 181 47 6 1 739 
 % within 

Painoindeksi  
,0% ,3% 3,0% 14,7% 50,2% 24,5% 6,4% ,8% ,1% 100,0% 

 % of Total ,0% ,2% 2,1% 10,4% 35,3% 17,2% 4,5% ,6% ,1% 70,3% 
Ylip. Count 0 0 1 1 13 40 60 31 11 157 
 % within 

Painoindeksi  
,0% ,0% ,6% ,6% 8,3% 25,5% 38,2% 19,7% 7,0% 100,0% 

 % of Total ,0% ,0% ,1% ,1% 1,2% 3,8% 5,7% 2,9% 1,0% 14,9% 
Yht. Count 1 6 46 164 448 228 108 37 13 1051 
 % within 

Painoindeksi  
,1% ,6% 4,4% 15,6% 42,6% 21,7% 10,3% 3,5% 1,2% 100,0% 

 % of Total ,1% ,6% 4,4% 15,6% 42,6% 21,7% 10,3% 3,5% 1,2% 100,0% 

 



 

 

LIITE 7. Korrelaatiomatriisi 

 

 
 



 

 

LIITE 8. Bartlettin sväärisyystesti (p<0,0001) 

 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,875 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 48550,556 

  df 190 

  Sig. ,000 

 

 

 

 

 
 

LIITE 9. Kommunaliteetit  

 
 

 Kommunaliteetit Initial Extraction 

Kauniit/komeat kasvonpiirteet 1,000 ,530 

Olen liian lihava 1,000 ,561 

Olen liian lyhyt 1,000 ,059 

Tyytyväisyys omaan vartaloon 1,000 ,631 

Olen mielestäni haluttava 1,000 ,675 

Muuttaisin ulkonäköä jos se oilsi mahdollista 1,000 ,469 

Voisin ulkonäköni puolesta toimia valokuvamallina 1,000 ,537 

Olen suosittu vastakkaisen sukupuolen keskuudessa 1,000 ,566 

Vertaan omaa vartaloani internetin tai muissa seksimateriaal 1,000 ,527 

Kuvittelen itseni internetin seksisivuilla tai muissa seksim 1,000 ,533 

Vertailen tyttö/poikaystäväni vartaloa seksimateriaaleissa 1,000 ,547 

Ajattelen muuttavani leikkauksella rintojani tai sukupuolie 1,000 ,329 

Vertaan omaa vartaloani televisiossa ja lehdissä esiintyvien 1,000 ,624 

Ajattelen itseni usein televisiossa ja lehdissä esiintyvient 1,000 ,379 

Ajattelen usein missä suhteessa ystävieni vartalot ovat tv 1,000 ,433 

Katselen itseäni usein peilistä ja mietin mitten voisin muuttaa u 1,000 ,653 

Jäljittelenuseintelevisiossatailehdissänäkemiänipukeutumistyylej 1,000 ,369 

Harrastan urheilua ja käyn kuntosalilla jotta vartaloni näytt 1,000 ,321 

Mietin usein mitten saisin jonkin vartaloniosan näyttämäänpar 1,000 ,631 

Ajattelen usein että jos laihduttaisin muutaman kilon näyttäi 1,000 ,628 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



 

 

LIITE 10. Ominaisarvotarkastelu 

 

 
Kompone

ntti 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumula

tive % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulat

ive % 

1 5,145 25,724 25,724 5,145 25,724 25,724 4,184 20,922 20,922 

2 3,412 17,060 42,784 3,412 17,060 42,784 3,079 15,397 36,319 

3 1,448 7,239 50,023 1,448 7,239 50,023 2,741 13,703 50,023 

4 ,981 4,905 54,927             

5 ,960 4,800 59,728             

6 ,888 4,442 64,170             

7 ,805 4,025 68,194             

8 ,716 3,581 71,776             

9 ,687 3,434 75,210             

10 ,672 3,359 78,569             

11 ,614 3,072 81,641             

12 ,583 2,916 84,557             

13 ,515 2,574 87,131             

14 ,507 2,534 89,665             

15 ,471 2,353 92,018             

16 ,395 1,977 93,995             

17 ,328 1,642 95,638             

18 ,310 1,550 97,188             

19 ,300 1,499 98,687             

20 ,263 1,313 100,000             
 

 

 

 



 

 

LIITE 11. Cattellin Scree -testi 
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LIITE 12. Pääkomponenttirakenne muuttujille, jotka mittaavat kehonkuvaa  
 
 

Muuttujat Komponentit 

1 2 3 

Ajattelen usein, että jos laihduttaisin muutaman kilon näyttäisin 

paremmalta 

,781     

Mietin usein, miten saisin jonkin vartaloni osan näyttämään paremmalta ,765     

Katselen itseäni usein peilistä ja mietin miten voisin muuttaa ulkonäköäni ,763     

Olen liian lihava ,662 -,350   

Vertaan omaa vartaloani televisiossa ja lehdissä esiintyvien henkilöiden 

vartaloihin 

,637   ,462 

Olen tyytyväinen omaan vartalooni -,611 ,505   

Muuttaisin ulkonäköäni jos se olisi mahdollista ,611     

Jäljittelen usein televisiossa tai lehdissä näkemiäni pukeutumis- ja 

hiustyylejä 

,421 ,369   

Olen vastakkaisen sukupuolen mielestä haluttava   ,774   

Olen suosittu vastakkaisen sukupuolen keskuudessa   ,740   

Voisin ulkonäköni puolesta toimia valokuvamallina   ,712   

Minulla on kauniit/komeat kasvonpiirteet   ,682   

Harrastan urheilua ja käyn kuntosalilla, jotta vartaloni näyttää hyvältä   ,507   

Vertailen tyttö-/poikaystäväni vartaloa seksimateriaaleissa näkemiini 

vartaloihin 

    ,735 

Kuvittelen itseni internetin seksisivuilla tai muissa seksimateriaaleissa 

esiintyvien tilalle 

    ,721 

Vertaan omaa vartaloani internetin tai muissa seksimateriaaleissa 

esiintyvien henkilöiden vartaloihin 

,394   ,607 

Ajattelen usein, missä suhteessa ystävieni vartalot ovat televisiossa ja 

lehdissä esiintyviin vartaloihin 

    ,594 

Ajattelen muuttavani leikkauksella rintojani tai sukupuolielimieni kokoa     ,549 

Ajattelen itseni usein televisiossa ja lehdissä esiintyvien tilalle     ,498 

  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 6 iterations. 
 

 

 

 

 



 

 

LIITE 13. Yhteenveto kuvien sisällöistä  

 

 
Mitä kuvissa esiintyy (SAT) 

SP1, kuvia itsestä bändiharrastuksen parissa, 

soittamassa rumpuja, joissain kuvissa päällä sota/armeijavaatetusta, sotanaamareita, aseita, 

matkakuvia, kuva kavereista, kuvia itsestä ulkona 

SP2, Sisätiloissa otettu kuva kaverista ja itsestä soittamassa kitaraa 

SP3, Kuvia itsestä, yksi peilikuva itsestä, pesäpallon pelaamisesta kuva (kavereita), kuvia itsestä ja kaverista, kuva 

piposta 

SP4,Kuva itsestä tietokoneella (selkä kuvaanpäin, televisio tietokoneen vieressä auki), kuva itsestä ja kaverista istumassa 

kahvilassa, kuva itsestä tekoparta ”päällä” 

SP5, kuvia itsestä, yhdessä kuvassa lukee Aku Ankkaa, toisessa pelipaketin kylkeä, kahdessa kuvassa pelipaita päällä 

ST6, kaikki kuvat omia kuvia, usea ylhäältä otettuja, missään kuvassa ei näy hampaat, vaikka osassa henkilö hymyilee, 

yksi kuva isot aurinkolasit päässä (kasvoista näkyy vain osa), yksi kuva ulkona otettu pensasaidan vieressä 

ST7, kaikki kuvat itsestä, lähikuvia, joten kuvien taustoja ei erota, kahdessa kuvassa suu on sutattu tai merkitty kahdella 

XX-llä, ettei sitä voi nähdä, yhdessä kuvassa henkilö näyttää kieltänsä, jossa on kielikoru 

ST8, kuvissa esiintyy kavereita, yhdessä kuvassa kahden kaverin kanssa partiohuivit kaulassa, käyttäjällä useita kuvia 

itsestä, yhdessä kuvassa puhuu puhelimeen, kuvia huvipuistosta, kuva itsestä nojaamassa siltaa vasten (selkä 

kameraan päin), kuva kengistä kartan päällä osoittamassa erään keskisuomen kaupungin suuntaan, kuva itsestä 

autossa, yhdessä kuvassa päällä kravatti, valkoinen paita, yksi peilikuva (taustalla televisio ja kirjoituspöytä), yksi 

kuva itsestä huskysafari-reessä 

ST9, kuvia itsestä, kuvia itsestä kavereiden kanssa, kuva lemmikkieläimestä, taidekuvia (kuvia syksyn lehdistä, kuva 

kädestä peiliä vasten muodostaen sydämen, kuva punaisesta kukasta), vanha koulukuva kavereista koulun pihalla, 

kuva juhlatilaisuuden kahvihetkestä, yksi vauvakuva itsestä, yksi matkakuva, yksi peilikuva siskosta ja itsestä 

ST10, useita kuvia itsestä, joissa poseerausasennoissa, peilin kautta otettuja kuvia itsestä ja kavereista, useimmassa 

kuvassa hihaton toppi päällä, yksi kuva itsestä istumassa keinussa ulkona, suun mutristuksia useassa kuvassa, useita 

kuvia kavereista, yksi kuva kengistä ylhäältä otettuna, kahdessa kuvassa esiintyy lemmikkieläin, kuvia pojista 

(poikakavereista), yksi kuva otettu vaatekaupan sovituskopissa peilin kautta kavereista ja itsestä (kuvissa päällä lyhyet 

shortsit ja pikkutoppi, poseeraavat asennot, käsi pyllyllä), myös yksi kuva vain itsestä samassa pukukopissa samat 

vaatteet päällä, yhdessä kuvassa kaverin kanssa poseerataan rahan kanssa 

 

 

Mitä kuvissa esiintyy (IDS) 

IP11, Kaikki kuvat ovat itsestä, yhdessä kuvassa taustalla on keiloja, kaikissa kuvissa henkilö on istualtaan 

IP12, Henkilö hyppii trampoliinilla, taustalla näkyy vesistöä 

IP13, Kuvia itsestä, yksi peilin kautta otettu kuva itsestä, yksi kuva itsestä tietokoneen äärellä istumassa (kuulokkeet 

korvilla), yhdessä kuvassa laulaa karaokea kaverin kanssa, yhdessä kuvassa sutattu suut sekä itseltä että kaverilta 

(päässä valolamppu),  

 

IP14, Taidekuvia (kuvia luonnosta, kuva purjeveneestä ja lautasta), kuvia hiihtoharrastuksesta, vain yksi kuva, josta 

henkilön kasvot selvästi erottuvat (oletuskuva), muissa kuvissa kuvakulma on joko sivusta, jolloin vain puolet 

kasvoista näkyy tai henkilöllä on kypärä päässä, yksi lapsuuskuva 

IP15, kuvia itsestä (10kpl), kaikissa kuvissa itsestä ilme on väännetty irvistykseksi tai tuimaksi (paitsi oletuskuva), kuvat 

itsestä ovat lähikuvia ja vain kasvot näkyvät, yhdessä kuvassa henkilö peittää kasvonsa naamarilla, kaksi kuvaa 

moposta, 12 kuvaa lemmikkieläimistä (kissa ja koira), yhdessä kuvassa kissa nukkuu sylissä pojan ollessa 

tietokoneella, yksi kuva on editoitu ja nenää sekä korvia on muokattu, yhdessä kuvassa henkilöllä on leikkiase, jolla 

hän osoittaa kuvaan, yhdessä kuvassa on gorilla (ei varmastikaan henkilön itse ottama, vaan netistä löydetty), yksi 

kuva itse tehdystä taideteoksesta, vanha kuva itsestä ja sisaruksista pienenä 

IT16, Kuvia itsestä, neljässä kuvassa pikkuveljen kanssa, kahdessa kuvassa kaverin kanssa, yksi kuva kaveriporukasta 

ulkoa vesistön ääreltä 

IT17, kaikki kuvat itsestä, suurimmassa osassa kuvia kasvot eivät näy kokonaan, vaan ne on joko rajattu kuvista pois tai 

hiukset tai kädet peittävät ne osittain, kuudessa kuvassa henkilö peittää suunsa käsillä kokonaan, yhdessä kuvassa 

henkilö peittää silmänsä käsillään, neljässä kuvassa henkilöllä on huppu päässä, kolme peilikuvaa, viidessä kuvassa 

henkilöllä on suu auki tai muuten vinoon väännettynä, yhdessä kuvassa aurinkolasit päässä 

IT18, yksi kuva itsestä (oletuskuva), josta ei voi tunnistaa henkilöä kunnolla, neljä kuvaa pesäpalloharrastuksesta, 

harrastuskuvissa esiintyy joukkuetovereita, henkilöä ei voi tunnistaa näistä 

IT19, värillinen kokokuva itsestä, jossa henkilö nostaa kättä (tervehtii kameraan päin), taustalla juoksurata 

IT20, kuvia on muokattu paljon, yhdeksän kuvaa itsestä, kuudessa kuvassa on kavereita, yksi kuva harrastusjoukkueesta 

pelipaidat päällä, yksi kuva leivoksesta, yksi kuva koululuokasta itsestä ja kaverista, neljä kuvaa itsestä, josta kasvot 

selvästi erottuvat, kahdessa kuvassa henkilön hampaat näkyvät, yhteen kuvaan henkilö on editoinut itselleen 

vampyyrin hampaat, yhdessä kuvassa isot aurinkolasit ja irvistävä ilme, yksi kuva, jossa käsi suun edessä (sumuinen 

ja mustavalkoinen kuva), yksi kuva, johon henkilö on editoinut itsensä esiintymään ”monena”, samassa kuvassa 

esiintyy myös lemmikki, henkilöllä on kuviin editoituna myös paljon tekstejä, esim. runoja 

 



 

 

Mitä kuvissa esiintyy (MED) 

MP21, viisi kuvaa itsestä (skootterin päällä, oletuskuva, seisomassa ulkona sivuttain kameraan päin, istumassa linja-

autossa kamera kädessä, istumassa terassilla/pihalla ulkosalla, yksi kuva tyttöystävästä ja itsestä istumassa koulun 

penkillä , viisi kuvaa itsestä kavereiden kanssa (lentokentällä, puistossa, patsaan edessä, eifeltornin edessä), yksi kuva 

jalkapallosta ja maalivahdista (luultavasti kuva on henkilöstä itsestään, kuvan teksti <3) 

MP22, seitsemän selkeää kuvaa itsestä (kaikki otettu webbikameralla tietokoneen äärellä, kuvissa itsestä korostuu 

tietokoneet, kahdessa kuvassa henkilö juo coca colaa, tosiessa kuvassa cocis on pöydällä), neljässä omakuvassa näkyy 

taustalla kaksi tietokonetta (kannettava ja pöytäkone, näissä kuvissa henkilöllä on korvilla myös kuulokkeet), kaksi 

kuvaa kavereista, toinen lähikuva, toinen kaverista tietokoneella (kuvassa näkyvissä iso pino pelejä/dvd:itä, taustalla 

cd:itä, seinällä kuva ferrariautoista 

MP23, kuva itsestä (oletuskuva) ja kuva koirasta makaamassa ruohikossa ja katsomassa kameraan 

MP24, henkilöllä viisi selkeää omakuvaa (taustalla rappuset, yhdessä kuvassa ruusu suussa poikittain), toinen kuva itsestä 

ruusu kädessä puku päällä, viisi kuvaa itsestä, joita on muokattu kuvanmuokkausohjelmalla paljon (näissä ilmeet 

voimakkaampia, esim. huuto suu auki, irvistys, pää otsalla tuskaisa ilme, surullinen ilme), yksi kuva itsestä 

soittamassa pianoa ja kaveri soittaa vieressä kitaraa, yksi muokattu kuva kaverista ja itsestä, yksi kuva tienraitista, 

jossa on paikannimenkyltti (kuvateksti ”This is my Koti”), seitsemän kuvaa sählystä (omasta joukkueesta ja peleistä, 

6 kuvaa lemmikeistä (koirasta ja hevosesta), kaksi kuvaa kavereista (itse myös kuvissa) istumassa ulkosalla (kädet 

toisten olalla kaverillisesti) 

MP25, kaikki kuvat itsestä (6kpl) otettu sivusta, henkilön kasvoja on vaikea tunnistaa kuvien sumuisuuden ja värien 

muokkauksen vuoksi, kahdessa omakuvassa henkilöllä on vielä huppu päässä peittämässä omia kasvoja, kaksi kuvaa 

moposta ja lisäksi kaksi kuvaa, jossa näkyy osa moposta (mopon merkki ja mopon moottori), yksi kuva ei esitä 

mitään, siinä on vain violettia väriä 

MT26, kuvia itsestä (3kpl), kuvia itsestä kavereiden ja perheen kanssa, yhdessä kuvassa halaa siskoa, yhdessä kuvassa 

kaverin kanssa, myllistävät molemmat kameralle, yhdessä kuvassa kaverin kanssa keilaamassa, yksi kuva 

lemmikkikoirasta, kaksi kuvaa harrastuksesta (tanssiesitys), yksi kuva huvipuistosta huvipuistovempaimesta 

MT27, neljä kuvaa lemmikkikoirasta, henkilöllä on paljon erikokoisiksi rajattuja kuvia esimerkiksi kolme pientä kuvaa, 

jossa osa kuvan sisällöstä rajattu pois (yhdessä näkyy vain silmät ja vain vähän nenää, toisessa ihmisiä (kuvateksti 

”bileet”), kolmannessa hieman kasvoja, hiuksia ja toinen rinta, yksi selkeä kasvokuva (mustavalkoinen) itsestä 

(siitäkin kuitenkin rajattu hiuksia toiselta puolelta pois, kahdeksan omakuvaa on mustavalkoisia tai tummia, yksi kuva 

itsestä värillisenä (puolikuva) poseeraavia asentoja, yksi kuva ralliautoradalta (kuvassa kaksi autoa radalla), yksi kuva 

huvipuistosta (henkilö seisoo pojan vieressä) 

MT28, henkilöllä paljon taidekuvia (vanha rakennus, jalka, kärpäset, kirkko, eläimiä, ovi) ja ulkomaamatkakuvia 

(rakennuksista ja kuvia kaduista), 13 selkeää kuvaa itsestä, kolmessa kuvassa kavereita tai perhettä, seitsemän kuvaa 

lemmikeistä 

MT29, seitsemän omakuvaa (kaikissa lähikuvissa otsa on rajattu osittain pois, omakuvissa paljon koruja), kolme kuvaa 

kavereista/perheestä (toisessa ostoskasseja kädessä ja kuvateksti: ”ostoksilla!”), yksi kuva itsestä lapsena, yksi kuva, 

jossa tekee voimisteluliikkeen, kuvassa näkyy takapuoli ja paljasta mahaa/selkää, neljä matkakuvaa (maisemakuvia ja 

yksi kuva itsestä istumassa uima-altaalla aurinkolasit päässä)  

MT30, yksi kuva itsestä 

 

 



 

 

LIITE 14. Oletuskuvien sisällöt 

 

 
Oletuskuva (SAT) 

SP1, kuva itsestä aurinkolasit päässä, sivusta(lähikuva), vakava ilme 

SP2, kuva itsestä ja kaverista soittamassa kitaraa (kokokuva), keskittyneet ilmeet 

SP3, lähikuva itsestä hattu päässä, kuvassa nuoli, joka osoittaa itseen, vähän hymyilevä ilme 

SP4, epäselvä kuva kaveriporukasta ulkona Hesburgerin edessä (kyltti näkyy)  

SP5, kuva itsestä pelipaita päällä (paidassa on harrastusjoukkueen logo, puolikuva, kädet vyötäröllä, pää kallellaan 

(poseerausasento), taustalla juliste maasturista, värikuva, hymyilevä ilme, puolikuva 

ST6, lähikuva itsestä ylhäältä otettuna, suu supussa, päällä hihaton toppi ja farkut, katsoo kameraan 

ST7, lähikuva itsestä, kuva kallellaan, suu on sutattu kuvanmuokkausohjelmalla, kuva sumea ja mustavalkoinen 

ST8, puolikuva itsestä, käsi poskella, pää ei näy kokonaan, pieni hymy suulla, mustavalkoinen kuva 

ST9, värillinen lähikuva itsestä suoraan edestä otettuna, kasvot erottuvat selvästi, tausta on tumma, huulet törröllään  

ST10, värillinen valokuva itsestä, yläkulmasta otettu, istuu ruoholla polvillaan, taustalla näkyy kavereiden jalkoja, 

hymyilevä ilme 

 

 

Oletuskuva (IDS) 

IP11, värillinen kuva itsestä alakulmasta otettuna, pipo ja takki päällä, hymyilevä ilme, puolikuva 

IP12, värillinen kuva itsestä hyppelemässä trampoliinilla, epäselvä kuva, koska henkilö on liikkeessä, ei voi tunnistaa 

kasvoja 

IP13, ruskean sävyinen kuva itsestä, yläkulmasta otettu, kasvot sivuttain, päällä bändin fanipaita, suu hymyllä 

IP14, oma kuva editoitu luottokorttiin, kortissa on numeroita 

IP15, kuva itsestä pienenä, kuva on värillinen kasvokuva, neutraali ilme 

IT16, kuva itsestä ja kaverista istumassa puiston penkillä, kuvan valoisuutta lisätty (erittäin valkoiset ihot) 

IT17, kuva itsestä yläkulmasta otettuna, hymyilevä ilme, kasvot sivuttain, vain toinen silmä näkyy hiusten peittäessä 

toisen puolen, värillinen kuva (kirkkaan vihreä paita) 

IT18, omakuva otettu sivusta, pipo päässä, henkilöä ei voi tunnistaa kuvasta kovin hyvin, kuva hieman sumuinen, koska 

siinä esiintyvät ovat liikkeessä, värillinen 

IT19, värillinen kokokuva itsestä, jossa henkilö nostaa kättä (tervehtii kameraan päin), taustalla juoksurata 

IT20, sinertäväsävyinen kuva itsestä ja kaverista asfaltilla liikkeessä, kaveri on hypännyt ilmaan ja henkilö itse näyttää 

juoksevan, taustalla jonkinnäköistä asemarakennusta 

 

 

Oletuskuva (MED) 

IP11, värillinen kuva itsestä alakulmasta otettuna, pipo ja takki päällä, hymyilevä ilme, puolikuva 

IP12, värillinen kuva itsestä hyppelemässä trampoliinilla, epäselvä kuva, koska henkilö on liikkeessä, ei voi tunnistaa 

kasvoja 

IP13, ruskean sävyinen kuva itsestä, yläkulmasta otettu, kasvot sivuttain, päällä bändin fanipaita, suu hymyllä 

IP14, oma kuva editoitu luottokorttiin, kortissa on numeroita 

IP15, kuva itsestä pienenä, kuva on värillinen kasvokuva, neutraali ilme 

IT16, kuva itsestä ja kaverista istumassa puiston penkillä, kuvan valoisuutta lisätty (erittäin valkoiset ihot) 

IT17, kuva itsestä yläkulmasta otettuna, hymyilevä ilme, kasvot sivuttain, vain toinen silmä näkyy hiusten peittäessä 

toisen puolen, värillinen kuva (kirkkaan vihreä paita) 

IT18, omakuva otettu sivusta, pipo päässä, henkilöä ei voi tunnistaa kuvasta kovin hyvin, kuva hieman sumuinen, koska 

siinä esiintyvät ovat liikkeessä, värillinen 

IT19, värillinen kokokuva itsestä, jossa henkilö nostaa kättä (tervehtii kameraan päin), taustalla juoksurata 

IT20, sinertäväsävyinen kuva itsestä ja kaverista asfaltilla liikkeessä, kaveri on hypännyt ilmaan ja henkilö itse näyttää 

juoksevan, taustalla jonkinnäköistä asemarakennusta 

 

 

 



 

 

Liite 15. Yhteenvetoa kuvista 

 

Koehenkilö (SAT) Montako kuvaa Kuvakoot Kuvakulmat Kuvien värimaailma 

SP1 29 

 

SP1, lähikuvia, 

puolikuvia, 

kokokuvia 

SP1, normaalikulma, 

yläkulma (soittaa 

rumpuja), 

Kaikki kuvat 

värikuvia, muutama 

hämärä kuva kadulta 

SP2 1 

 

SP2, 

Kokokuva 

SP3,alakulma SP3, Tummahko 

sisäkuva, värillinen 

SP3 11 

 

SP3, lähikuvia, 

puolikuvia, kokokuva 

SP3, normaalikulma, 

alakulma, yläkulma 

SP3, värillisiä ja 

selkeitä kuvia 

SP4 4 

 

SP4 

puolikuvia, kokokuva 

SP4, normaalikulma, 

alakulma 

SP4, Kaksi kuvaa 

hämärässä valossa 

otettuja, värillisiä 

kuvia 

SP5 4 

 

SP5, puolikuvia 

 

SP5, normaalikulma, 

yläkulma 

SP5, selkeitä 

värikuvia 

ST6 7 

 

ST6, kokokuva, 

puolikuvia, neljä 

lähikuvaa  

ST6, neljä kuvaa 

yläkulmasta, kolme 

normaalikulmaa 

ST6, lähikuvat 

mustavalkoisia, 

muutama värikuva 

ST7 3 ST7, yksi kokokuva, 

kaksi lähikuvaa 

ST7, 

normaalikulmakuvia 

ST7, kaksi 

mustavalkoista 

kuvaa, yksi 

värillinen, joka on 

kuitenkin 

suluissa/epäselvä 

(suu rastitettu/sutattu 

molemmissa 

epäselvissä kuvissa) 

ST8 21 ST8, kokokuvia, 

puolikuvia ja yksi 

lähikuva 

ST8, 

normaalikuvakulmia, 

kaksi yläkulmaa 

ST8, 3 

mustavalkoista 

kuvaa, muut värillisiä 

ST9 15 

 

 

ST9, lähikuvia itsestä 

ja kavereista, 

lemmikistä, 

kokokuvia, 

puolikuvia 

ST9, normaalikulma, 

yläkulma 

ST9, värikuvia 

ST10 29 

 

 

ST10, puolikuvia, 

kokokuvia, lähikuvia 

ST10, yläkulma, 

normaalikulma 

ST10, 

kaikki kuvat 

värikuvia 

 

 

Koehenkilö (IDS) Montako kuvaa Kuvakoot Kuvakulmat Kuvien värimaailma 

IP11 4 

 

IP11, puolikuvia IP11, alakulma, 

yläkulma, 

normaalikulma 

IP11, kaikki kuvat 

värillisiä, yksi kuva 

hieman 

utuinen/valottunut 

IP12 1 

 

IP12, kokokuva IP12,normaalikulma IP12, värikuva 

IP13 7 

 

IP13,  

lähikuvia, kokokuva, 

puolikuvia 

IP13, 

yläkulma, 

normaalikulma 

IP13, 

kaksi 

mustavalkoista 

kuvaa, muut kuvat 

värillisiä ja yksi 

ruskeasävyiseksi 

muokattu kuva, osa 

kuvista hämärässä 

valossa otettuja 

IP14 10 

 

IP14, kokokuvia, 

puolikuva, lähikuva 

IP14, normaalikulma IP14, kaikki kuvat 

värillisiä 

IP15 28 

 

IP15, 

suurin osa lähikuvia tai 

erikoislähikuvia 

IP15, normaalikulma, 

alakulma, yläkulma 

(kuva kissasta) 

IP15, värillisiä kuvia, 

kaksi mustavalkoista 

kuvaa, yksi punaisen 



 

 

sävyiseksi muokattu 

kuva itsestä 

IT16 17 

 

IT16, lähikuvia, 

puolikuvia, yksi 

kokokuva itsestä 

IT16, normaalikulma IT16, kaikki kuvat 

muokattu, 8 

ruskeasävyistä kuvaa, 7 

mustavalkoista kuvaa, 

yksi värillinen kuva, 

jonka valoisuutta lisätty 

IT17 26 

 

IT17, kolme 

kokokuvaa, 19 

lähikuvaa, puolikuvia 4 

kpl 

IT17, 

normaalikulmakuvia 

eniten, yläkulmakuvia 

IT17, 8 mustavalkoista 

kuvaa, värillisiä kuvia 

IT18 5 

 

IT18, kuva itsestä on 

puolikuva, kuvat 

harrastusjoukkueesta 

kokokuvia 

 

IT18, kuva itsestä 

yläkulma (kuvateksti 

on ”se pikkuinen 

minni”), 

normaalikulmakuvia 

harrastusjoukkueesta 

IT18, 

kaikki kuvat värillisiä 

IT19 1 

 

IT19, kokokuva 

 

IT19, 

normaalikulma 

IT19, 

värillinen kuva 

IT20 19 

 

IT20, lähikuvia ja 

kokokuvia ja 

puolikuvia 

 

IT20, yläkulma, 

alakulma, 

normaalikulma 

 

IT20, 8 mustavalkoista 

kuvaa, muissa kuvissa 

värejä korostettu 

 

 

 
Koehenkilö (MED) Montako kuvaa Kuvakoot Kuvakulmat Kuvien värimaailma 

MP21 13 

 

MP21, puolikuvia ja 

kokokuvia (laajoja 

yleiskuvia esim. 

jalkapallomaalivahti 

kaukalossa) 

MP21, 

normaalikulma, 

yläkulma 

 

MP21, yksi 

mustavalkoinen kuva, 

muut kuvat värillisiä 

 

MP22 11 

 

MP22, kaikki kuvat 

itsestä puolikuvia, 

yksi kuva veljistä 

kokokuva, yksi kuva 

kaverista lähikuva, 

toinen kuva kaverista 

puolikuva 

MP22, 

normaalikulmakuvia 

 

MP22, kaksi kuvaa 

itsestä muokattu 

ruskean sävyiseksi, 

muut kuvat värillisiä 

 

MP23 2 

 

MP23, kuva itsestä 

puolikuva, kuva 

koirasta lähikuva 

MP23, 

normaalikulma 

itsestä, 

normaalikulma 

koirasta 

MP23 

normaaleja värillisiä 

kuvia 

MP24 28 

 

MP24,puolikuvia, 

lähikuvia, kokokuvia 

 

MP24, 

normaalikulmakuvia, 

yläkulmakuvia 

 

MP24, yksi 

mustavalkoinen 

muokattu kuva 

(kasvot ei 

tunnistettavissa 

hyvin), muokatut 

kuvat ovat 

epäselkeitä, eikä 

niistä voi tunnistaa 

henkilöitä selkeästi, 

muut kuvat värillisiä 

ja selkeitä 

MP25 11 

 

MP25,  puolikuvia 

(kaikki itsestä), 

kokokuvia 

(mopokuvat) tai 

lähikuvia 

(mopokuvat) 

 

MP25, kuvat itsestä 

otettu joko ylä- tai 

alakulmasta, kuvat 

moposta 

normaalikulmasta ja 

yläkulmasta 

MP25, kuvien 

värimaailma utuisen 

violetinsävyinen, 

mopokuvat 

normaalivärikuvia 

 

MT26 12 

 

MT26, puolikuvia, 

kokokuvia, lähikuvia 

 

MT26, alakulma, 

yläkulma, 

normaalikulma 

MT26, kaksi 

sinertävän sävyiseksi 

muokattua kuvaa, 



 

 

 kaksi mustavalkoista 

kuvaa, muut kuvat 

värillisiä 

MT27 16 

 

MT27, lähikuvia, 

kokokuva 

(huvipuistokuva), 

puolikuvia 

 

MT27, yläkulma 

(yksi värillinen 

omakuva ja 

oletuskuva), 

normaalikulma 

 

MT27, kuvien 

värimaailma 

mustavalkoinen paitsi 

muutama värikuva 

(huvipuisto, yksi 

omakuva ja rallikuvia 

ja kuva koirasta), 

kuvat itsestä pimeitä 

tai mustavalkoisia, 

osa koirien kuvista 

oli muokattu ruskean 

sävyiseksi 

MT28 51 

 

MT28, puolikuvia, 

lähikuvia, 

erikoislähikuvia 

 

MT28, kaikkia 

kuvakulmia, kuvat 

itsestä 

normaalikulmasta 

MT28, värikuvia, osa 

kuvista muokattu, osa 

kuvista 

mustavalkoisia, 

selkeitä kuvia 

MT29 

 

16 

 

MT29, lähikuvia 

(itsestä), kokokuvia, 

puolikuvia 

 

MT29, kolme kuvaa 

itsestä otettu 

yläkulmasta 

(poseerauskuvat), osa 

kuvista itsestä 

normaalikulmasta, 

siltakuva itsestä 

alakulmasta 

MT29, värillisiä 

kuvia, osissa kuvissa 

vähäinen valoisuus 

tekee kuvista tummia 

 

MT30 1 MT30, lähikuva 

itsestä 

 

MT30, yläkulma 

 

MT30, 

mustavalkoinen, 

harmaa värimaailma 

 

 

 



 

 

LIITE 16. Tyttöjen ja poikien kehonkuvadimensioiden ylä- ja alakvartiilit 

 

 

Tytöt  IDS SAT MED 

N Valid 5324 5356 5305 

 Missing 162 130 181 

Median  3,0000 2,6000 1,3333 

Minimum  1,13 1,00 1,00 

Maximum  5,00 5,00 5,00 

Percentiles 25 2,3750 2,0000 1,1667 

 50 3,0000 2,6000 1,3333 

 75 3,5000 3,0000 1,8333 

 

 

 

Pojat  IDS SAT MED 

N Valid 1819 1858 1832 

 Missing 90 51 77 

Median  2,2500 2,8000 1,3333 

Minimum  1,00 1,00 1,00 

Maximum  5,00 5,00 5,00 

Percentiles 25 1,8750 2,2000 1,0000 

 50 2,2500 2,8000 1,3333 

 75 2,7500 3,4000 1,6667 

 

 
 

 



 

 

LIITE 17. Kehonkuvadimensioiden mediaanit iän mukaan 

 

 

Ikä 13 vuotta  IDS SAT MED 

N Valid 1126 1134 1139 

 Missing 44 36 31 

Median  2,7500 2,6000 1,3333 

Minimum  1,13 1,00 1,00 

Maximum  5,00 5,00 5,00 

 

 

 

Ikä 14 vuotta  IDS SAT MED 

N Valid 2226 2257 2225 

 Missing 94 63 95 

Median  2,7500 2,6000 1,3333 

Minimum  1,00 1,00 1,00 

Maximum  5,00 5,00 5,00 

 
 
 
 

Ikä 15 vuotta  IDS SAT MED 

N Valid 3796 3828 3778 

 Missing 114 82 132 

Median  2,7500 2,6000 1,3333 

Minimum  1,00 1,00 1,00 

Maximum  5,00 5,00 5,00 

 
 

 

 

 

 

 

 


