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Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella ulkonäön merkityksiä oppilas-

kulttuurissa ja ulkonäön vaikutuksia oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin. Tutkiel-

massa käsitellään ulkonäköä myös sukupuolen näkökulmasta. Kyseessä on laa-

dullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty eläytymismenetelmää käyttäen. Tut-

kimukseen osallistuneet oppilaat (N=36) olivat peruskoulun kuudesluokkalaisia. 

Ensimmäinen osa aineistosta koostuu oppilaiden kirjoittamista tarinoista ja toi-

nen osa kahdesta ryhmäkeskustelusta, joiden haastattelurunko luotiin eläytymis-

menetelmätarinoiden pohjalta. Ryhmäkeskustelijat (N=4) olivat jo osallistuneet 

aineistonkeruun ensimmäiseen vaiheeseen. Tutkimusaineiston analyysissä on 

käytetty teemoittelua.  

Tutkimustulosten mukaan ulkonäöllä on merkitystä oppilaskulttuurissa. 

Ulkonäköön vaikuttavia tekijöitä on useita, joista merkittävimpänä nousivat 

esiin vaatteet ja pukeutuminen. Myös sosiaalisella medialla on vaikutusta siihen, 

miltä kuuluisi näyttää. Tulosten perusteella koulussa pyritään ulkonäöllisesti sa-

mankaltaisuuteen ja vältellään joukosta erottautumista. Ulkonäkö voidaan 

nähdä pääomana, jolla ostetaan suosiota ja luodaan kaverisuhteita. Toisaalta epä-

edullinen ulkonäkö voi johtaa pahimmillaan koulukiusaamiseen. Tulosten pe-

rusteella tyttöjen maailmassa ulkonäkö kuvailtiin yksityiskohtaisemmin pukeu-

tumisen, ehostamisen ja ruumiillisuuden merkityksinä. Poikien ulkonäköön lii-

tettiin eniten pukeutumisen tematiikkaa.  

Tutkimustulokset osoittavat, että ulkonäköasioihin liittyvät ulkopuolisuu-

den tunne, joukosta poissulkeminen, epävarmuus ja pelko. Ne näyttäytyvät kou-

lun informaalissa arjessa ja elävät oppilaskulttuurissa. Tämän vuoksi ulkonäkö-

kulttuurin olemassa olo ja sen vaikutukset oppilaisiin tulisi tiedostaa paremmin. 
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1 JOHDANTO

Kautta aikojen ihminen on yrittänyt näyttää viehättävältä, jo pelkästään sen 

vuoksi, että miellyttävästä ulkomuodosta on etuja ihmisten välisessä kanssakäy-

misessä. Vahvasti ihmisten arkisessa elämässä mukana oleva media ja erityisesti 

sosiaalinen media syöttävät meille mielikuvia täydellisyydestä. Tällaiset mieli-

kuvat paitsi aiheuttavat ulkonäköpaineita myös luovat yhteiskunnassa vallitse-

via ulkonäköihanteita. Näille ulkonäköihanteille altistuminen on tutkitusti yh-

teydessä kehotyytymättömyyteen. (Ojala 2011, 22.) Turun yliopiston teettämän 

kyselytutkimuksen mukaan sosiaalinen media myös lisää ulkonäköpaineita 

etenkin nuorten naisten keskuudessa (YLE 2020; Åberg, Koivula & Kukkonen 

2020, 6-7.) 

Suomalaisuuteen liitetään yleensä käytännönläheisyys ja arkisuus, eikä ul-

konäkö näyttele kovinkaan suurta roolia. Kuitenkin, kuten muualla maailmassa, 

myös suomalainen ulkonäköihanne on tarkoin määritelty. Suomessa ul-

konäköihanteena pidetään luonnollisuutta; ei saa tuoda itseään liikaa esille, olisi 

suotavaa olla hoikka, nuori, puhdas ja hyväihoinen. Ulkonäkötutkija Erica Åber-

gin mukaan ulkonäköä arvioidaan alituisesti eikä sille mahda mitään. Juuri siksi 

asian tiedostaminen sivuttamisen sijaan on tärkeää. (HS 2020) On selvää, että 

kauneus ei ole suoraan yhdistettävissä onnellisuuteen ja medioiden suoltama 

materiaali on pääosin siloteltua ja siksi etäällä todellisuudesta. Silti ulkonäköpai-

neita aikuisten ja nuorten maailmassa koetaan. Miten on lasten laita? Pro gradu 

-tutkimukseni lähti liikkeelle ajatuksesta selvittää, millaisia merkityksiä ulko-

näkö saa alakoulussa.   

Tähän tutkielmaan osallistuneet ovat perusopetuksen kuudennen luokan 

oppilaita. Alakoulun viimeisellä luokalla olevat lapset ovat mielenkiintoinen 

joukko. He sijoittuvat kehityksellisesti nuoruuden ensimmäiseen vaiheeseen eli 

varhaisnuoruuteen. Varhaisnuoruus kytkeytyy vahvasti jo alkaneeseen tai pian 

alkavaan murrosikään.  Kokemus omasta muuttuvasta ruumiista voi vaihdella ja 

aiheuttaa hämmennystä. Varhaisnuori eriytyy vanhemmista, etsii oman kaveri-

piirinsä ja aiemmasta poiketen pohtii enemmän asioita itsekseen kuin kertoo 
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vanhemmilleen. Tunnepuolella varhaisnuoren mieli on selkiintymätön ja aiheut-

taa ärtyneisyyttä ja levottomuutta. Varhaisnuoruudessa tapahtuu siis lukuisia 

fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia lyhyessä ajassa. (Aalberg & Siimes 2007, 68-69.) 

Useat ulkonäkötutkimukset keskittyvät joko aikuisiin tai vaihtoehtoisesti varsi-

naista nuoruuden vaihetta eläviin (15-17-vuotiaisiin). Varhaisnuoruuden vaihe 

on ulkonäkötutkimuksissa jäänyt pitkälti huomiotta, vaikka ikävaihe kaikkine 

muutoksineen tarjoaa kiintoisan perspektiivin ulkonäkökeskustelulle.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on siis tuoda esille kuudesluokkalaisten 

oppilaiden antamia merkityksiä ulkonäölle. Tutkielmassani pyrin avaamaan ul-

konäön vaikutuksia oppilaskulttuurissa ja osana varhaisnuorten sosiaalisia suh-

teita kouluympäristössä. Tarkastelen myös sukupuolen merkitystä ulkonäköasi-

oissa.  

Perusopetuksen oikeudellinen perusta rakentuu YK:n lapsen oikeuksien 

mukaisesti. Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään 

sekä yksilölliseen, ruumiilliseen, henkiseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan arvokasvatus onkin erityi-

sen tärkeää nyt, kun monimediallinen tiedonvälitys ja vertaissuhteet muokkaa-

vat alati lasten arvomaailmaa. (POPS 2014, 15) Siksi tiedostamalla ulkonäön mer-

kityksen kouluyhteisössä ja osana lasten ja varhaisnuorten arvomaailmaa, voi-

daan paremmin tukea heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja kehitystään. 

Kasvatuksellisesta näkökulmasta aikuisten ja opettajien on hyvä olla tietoisia 

millaisia merkityksiä oppilaat ulkonäölle antavat ja miten nämä merkityksenan-

not vaikuttavat oppilaihin koulussa päivittäin. 
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2 VARHAISNUORI KOULUSSA

2.1 Lapsen kehitys 12-13 -vuotiaana  

Tutkimukseeni osallistuvat oppilaat ovat kuudennella luokalla eli 12-13- vuoti-

aita. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa lapseksi määritellään kaikki alle 18-

vuotiaat (YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, artikla 1). Elämänkaaripsykolo-

giassa taas lapsuuden ja nuoruuden rajana pidetään 12-13 ikävuotta (Lallukka 

2003, 111). Tutkittavien joukkoon voidaan siis viitata sekä sanalla lapsi että nuori. 

Lapsuuden ja aikuisuuden välivaiheen käsitteet sekä alkamis- ja päättymisajan-

kohdat eivät ole yksiselitteisiä. Aapola (1999, 25-26) kertoo, että murrosikään 

voidaan viitata eri tulkintojen mukaan joko lapsuuden ja nuoruuden, tai lapsuu-

den ja aikuisuuden välivaiheena. Murrosikä-sana voi kärjistää nuoriin liitetyt 

kulttuuriset käsitteet ja siksi nuori-sanaa voidaan pitää neutraalimpana käsit-

teenä. Lallukan (2003, 161-163) tutkimuksen mukaan iällä on aina subjektiivinen 

puoli. Lapset itsessään eivät näe lapsuutta välttämättä kovin houkuttelevana ja 

kiirehtivät pois lapsuudesta jo alakoulussa. 

Osa kuudesluokkalaisista voi kuitenkin olla vielä kiinni lapsuudessa. Dun-

derfelt (2001, 84) kuvaa 7-12 -vuotiaiden kehitysvaihetta latenssivaiheeksi. Lati-

nankielinen sana latēns merkitsee salaista. Freud on kuvannut latenssivaihetta 

jaksona, joka sijoittuu oidipaali- ja nuoruusvaiheen väliin. (Jokinen 2015, 280.) 

Latenssivaiheessa lapsen itsenäisen ajattelun kyvyt kasvavat ja esimerkiksi kou-

luopetuksessa tulisi yrittää löytää tasapaino älyllisen ja abstraktin sekä käytän-

nöllisen ja konkreettisen välillä. Vaikka kehityksessä ei latenssivaiheessa välttä-

mättä tapahdu suuren suuria muutoksia, on Eriksonin kehitysteorian mukaan 

tämä vaihe kokonaispersoonallisuuden kehityksen kannalta merkittävä. (Crain 

2014, 298; Dunderfelt 2011, 84.)  

Aalberg ja Siimes (2007, 68) näkevät 12-vuotiaiden kuuluvan nuoruusiän 

varhaisvaiheeseen, joka kestää kahdestatoista ikävuodesta viiteentoista ikävuo-

teen saakka. Varhaisnuoruus liitetään puberteetin alkamiseen, jolloin vartalossa 

tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa nuoressa levottomuutta. Beilinin (2016, 
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125) mukaan nuoren oma ruumiinkokemus voikin olla useasti muuttuva, häm-

mennystä aiheuttava ja hallitsematon. Myös Schaffhuser, Allemand ja Schwartz 

(2017, 775) kuvaavat lapsuuden jälkeen tulevaa nuoruutta itsessään haastavaksi 

elämänvaiheeksi. Nuoreksi kehittyminen voidaan nähdä myrskyisänä ja stres-

saavana, sillä usein moninaiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset ta-

pahtuvat samanaikaisesti. Nuoressa tapahtuvat muutokset vaativat erityisesti 

psykologista sopeutumista. Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen ja 

Ruoppila (2014, 146) toteavat niin ikään myös suurien muutosten tapahtuvan 

nuoruudessa. Fyysiset muutokset vaikuttavat nuoren minäkuvan muuttumi-

seen. Myös ympärillä olevien reagointi nuoren ympärillä muuttuu. Puberteetin 

saavuttamisella ja fyysisillä muutoksilla on siis evokatiivinen vaikutus. Murros-

iän merkit vaikuttavat näin myös nuoren sosiaaliseen ympäristöön. 

Varhaisnuoruudessa katsotaan alkavan myös varsinaisen ihmissuhteiden 

kriisin. Sosiaalisen kehityksen mukana nuori saavuttaa oman sosiaalisen ja kult-

tuurisen pääoman. Myös uusia ystävyyssuhteita luodaan tässä vaiheessa. Nuo-

ruus tuo mukanaan myös eettiset pohdinnat ja omaa maailmankatsomusta muo-

dostaessa nuoret voivat protestoida omia vanhempiaan sekä muita auktoriteet-

teja kohtaan. Nuoruudessa ihmisen pitäisi myös oppia uudelleen elämään oman 

yksilöllisyytensä kautta. Yksilöllisyys ei vielä nuoruudessa tule kokonaiseksi, 

mutta kuitenkin yksilöllisyyden kokeiluaika alkaa nuoruudessa. (Aaltonen, Oja-

nen, Vihunen & Vilén 2007, 18.) Nuoruuteen liitetään usein myös mielialojen 

vaihtelut. Sinkkosen (2010, 41) mukaan yleisesti voidaan ajatella, että nämä joh-

tuvat hormoneista, mutta niiden vaikutus on kuitenkin otaksuttua vähäisempi. 

Ailahteluun vaikuttaa huomattavasti enemmän keskushermoston keskeneräi-

syys; se on valmis tuottamaan voimakkaita yllykkeitä, mutta ei vielä pysty sää-

telemään niitä.  

Nuoruudessa lapsi astuu Piaget’n kehitysteorian mukaan formaalisten ope-

raatioiden kauteen. (Beilin 2016, 125.) Tällöin ihminen pystyy jo hiljalleen elä-

mään ja toimimaan käsitteistä käsin. Tässä lapsuuden ja nuoruuden välimaas-

tossa lapsen abstraktinen ajattelu on mahdollistunut ja irtautuminen konkreetti-

sesta ajattelusta on tapahtunut. (Dunderfelt 2011, 86-87.)  
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Ikävaiheajattelu yleisesti ohjaa monien lapsi-instituutioiden rakennetta. 

Kuitenkin modernit kasvatusmenetelmät korostavat lapsen yksilöllisyyttä ja sitä 

että esimerkiksi koulun oppilaat tulisi nähdä myös muuna kuin osana tietyn ikä-

ryhmän kategoriaa. Ala- ja yläkoulun jaottelun katsotaan perustuvan kehityspsy-

kologisiin perusteluihin, mutta tosiasiassa kuudennen ja seitsemännen luokan 

rajaus on syntynyt 1960-70 -lukujen taitteessa peruskoulu-uudistuksen myötä. 

Jaottelun kriteerit eivät suinkaan olleet kehityspsykologiset, vaan liittyivät ai-

neen- ja luokanopettajien työllisyysneuvotteluihin. (Lallukka 2003, 50-51.)  

 

2.2 Sukupuolen kokemus 

Yhteiskunnassamme sukupuoli koetaan edelleen keskeisenä määritteenä. Kult-

tuurissamme on vahvana käsitys siitä, että jokainen lapsi on joko tyttö tai poika, 

josta kasvaa mies tai nainen. Kulttuurisesti sukupuolikategorioista poikkeavia 

ihmisiä ei välttämättä edes tunnusteta. (Suhonen 2014, 178.) Lapset sosiaaliste-

taan jo varhain tytöiksi tai pojiksi. Se mikä on maskuliinista ja mikä feminiinistä 

vaihtelee ajan ja paikan mukaan. Ruumiillisuuden kahtiajako on saanut jälkimo-

dernissa ajassa kolmannen muodon, androgyynin. Myös viihdemaailmassa on jo 

pitkään venytetty sukupuolten välisiä rajoja. (Ruohonen 2001, 129.) Sukupuoli-

identiteetin rakentaminen onkin yksi keskeisimmistä kehityksen tehtävistä lap-

sen latenssivaiheessa. Sukupuolisen identiteetin kokeminen on yksilöllistä ja sen 

työstäminen jatkuu läpi elämän. Sukupuolen kokemukseen vaikuttavat aivot, 

ruumiillisuus ja psykososiaalinen perspektiivi, johon sisältyy joko-tai- tai moder-

nimpi sekä-että -ajattelu.  (Jokinen 2015, 293.) 

Kehittyessään nuoret kohtaavat lukuisia haasteita. Näitä ovat esimerkiksi 

vartalonmuutosten hyväksyminen, seksuaalisten intressien kanssa toimiminen, 

uusien suhteiden muodostaminen ja tulevaisuuskuvien luominen. Perry ja Pau-

letti (2011, 61) pureutuvat sukupuolen rooliin nuoren kehityksessä.  He toteavat, 

että sukupuolen kokemus vaikuttaa siihen, millä tavoin nuori edellä mainittuihin 

haasteisiin suhtautuu. Vaikka Perry ja Pauletti käyvät lävitse lukuisia tutkimuk-

sia ja alleviivaavat miehen ja naisen eroja, niin he myös painottavat, että yleisesti 



10 
 

ottaen nämä eroavaisuudet ovat melko pieniä. Siksi ”Miehet ovat Marsista, naiset 

Venuksesta” -sanonta ei sellaisenaan pidä paikkaansa. Aapolan (2001, 37–39) mu-

kaan nuoruuteen ja murrosikään liittyvät diskurssit ovat näkemyksiltään usein 

kenties liiankin sukupuolittuneita. Yksilöllisiä eroja ei juurikaan korosteta, vaan 

puhutaan kehityksen ajoituksesta – kuinka tytöt kehittyvät poikia aiemmin. Poi-

kien ja tyttöjen ruumiita kuvataan oppikirjoissa sukupuolieroja korostaen ja 

usein nämä kuvaukset voivat olla stereotyyppisiä. Poikien ruumiillisuuteen lii-

tetään lihaksisuus ja voimakkuus, tyttöjen ruumiillisuuteen taas muodokkuus. 

Myös kulttuuriset tulkinnat näyttäytyvät usein sukupuolittuneilta. Tämä vaikut-

taa myös osaltaan siihen, miten lapset kokevat murrosiässä tapahtuvat muutok-

set kehossaan. (Aapola 2001, 37–39.) 

Puolimatka (2019) pohtii laajemmin sukupuolikäsitteen määrittelemistä 

nyky-yhteiskunnassa. Luonnontieteellisen käsityksen mukaan ihmisen suku-

puolia on kaksi. Myös kristillinen käsitys tukee kaksiarvoista sukupuolisuutta. 

Transaate taas kieltäytyy tunnustamasta sukupuolen määräytymistä biologian 

mukaan, vaan jokainen voi luoda oman sukupuolensa sisäisen kokemuksensa 

mukaisesti. Myös Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL 2019) toteaa 

että yksilötasolla itsemääritelty sukupuoli-identiteetti on suositeltavin tapa ym-

märtää sukupuoli.  

Puolimatka (2019, 26–28) viittaa myös Pekingin julistukseen sukupuoli-

ideologiasta, joka koskee kaikkia YK:n jäsenvaltioita. Sen tarkoituksena on suku-

puolinäkökulman valtavirtaistaminen. Sillä tarkoitetaan kaikkien sosiaalisten su-

kupuolten tasavertaista kohtelua. Kahtiajakoinen sukupuolinäkemys pyritään 

häivyttämään. Seksuaalikasvatuksessa kaikki elämäntavat esitetään samanarvoi-

sina ja lasta kehotetaan määrittelemään oma suuntautumisensa ja sukupuoli-

identiteettinsä itse. Sukupuoli-ideologiassa on Puolimatkan mukaan totuutta 

siinä, että sukupuoli ei ole pelkästään biologinen asia ja että sukupuolisuutta täy-

tyisi sivistyksellisestikin pystyä muokkaamaan. Se kuitenkin sivuttaa täysin 

luonnollisen kaksiarvoisen sukupuolieron ja väittää sukupuolisuuden olevan 

täysin itsemääriteltävä asia, jota Puolimatka kritisoi.  

Aapolan (2001, 258) tutkimuksessa kerrotaan sukupuolen määrittelemisen 

ongelmallisuudesta. Aapola määrittelee sen ilmiöksi, joka on sosiaalisesti ja 
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kulttuurisesti konstruoitu. Sukupuoli määritellään vaihtelevasti riippuen kon-

tekstista. Kuitenkin sukupuolella on yhteiskunnallinen merkitys, jonka mukaan 

ihmisiä arvotetaan ja heihin liitetään tietyn tyyppisiä odotuksia. Mieheys ja nai-

seus ovat positioita, joihin ihmiset voidaan asettaa ja kulttuuristen odotusten mu-

kaan he toimivat näin tai vaihtoehtoisesti rajoja rikkoen. Kaksijakoinen sukupuo-

lijärjestelmä on olennainen osa historiallista yhteiskuntajärjestelmää ja sen vai-

kutukset ulottuvat tähän päivään saakka. 

Lehtonen (2003, 24–25, 33) tarkastelee seksuaalisuutta ja sukupuolta kult-

tuurisesta ja yhteiskunnallisista lähtökohdista. Sukupuoli ja seksuaalisuus voi-

daan nähdä rakentuvan ja muovautuvan osana kulttuuria. Biologiset, lääketie-

teelliset ja psykologiset näkemykset sukupuolesta sekä sekoittuvat toisiinsa että 

tukevat toisiaan. Näille näkemyksille yhtenäistä on heteronormatiivisuus ja su-

vunjatkamiseen tähtäävä aikuiselämän toiminta. 1990-luvulla yleistyi kuitenkin 

tapa, jolloin sukupuoli jaoteltiin biologisen sukupuolen (sex: female/male) lisäksi 

sosiaaliseen sukupuoleen (gender: woman/man). Myöhemmin tällaista jakoa on 

kyseenalaistettu ja tuotu esille, että itseasiassa biologinen kahtiajako on myös so-

siaalinen konstruktio ja kulttuurimme tuotetta.  

Lehtonen (2003, 26–30) esittää sukupuolen performatiivisen käsitteen. Per-

formatiivinen sukupuoli tuo esille sen identiteetin, jonka ihminen on itse tuotta-

nut eläessään ja ajatellessaan tiettyjen sukupuolisäännösten mukaisesti. Tällöin 

esimerkiksi transsukupuolinen voi tuottaa performatiivisesti sukupuolensa bio-

logisesta sukupuolesta poikkeavaksi. Lehtonen näkee sukupuoli-identiteetin il-

luusiona, joka ei ole geeneissä piilevä psyykeen rakenne aiheuttaen sukupuolis-

pesifit tavan toimia ja olla. Se muodostuu performstiivisen toiston avulla, joissa 

siteerataan tuttuja kulttuurisia ajatusmalleja.  

Myös Luhtakallio (2016) kirjoittaa sukupuolen olevan representaatio, jossa 

sille rakennetaan merkityksiä. Näitä merkityksiä luodaan jatkuvasti niin tieteessä 

kuin yhteiskunnassakin, eikä se tule olemaan koskaan valmis. Sukupuoli voi-

daan nähdä kategoriaan kuulumisen representaationa, johon yksilön luokittelu 

perustuu. Tämän vuoksi sukupuoli ei edusta yksilöä, vaan sitä sosiaalista suh-

detta, joka sekä muokkaantuu että säilyy toistamisen ketjujen varassa. 
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Sukupuolijärjestelmä on siksi sosiokulttuurinen järjestelmä, joka luo yksilöihin 

merkityksiä, ja on aina sidoksissa vallitseviin yhteiskunnallisiin oloihin.  

 

2.3 Vertaisryhmät koulussa 

Laineen (2005, 144) mukaan ihmisellä on tarve toisen ihmisen kiintymykseen ja 

ystävyyteen. Läheiseen ystävyyteen kuuluu muun muassa yhteenkuuluvuuden, 

samaistumisen, luottamuksen ja rehellisyyden tunnusmerkit. Läheisten ihmisten 

lisäksi ihminen tarvitsee myös hyvien kaverien muodostamaa verkostoa. Tällai-

sessa verkostossa, jossa voi tuntea joukkoon kuuluvuutta ja hyväksyntää, tapah-

tuu sosiaalisten vertailujen tekeminen ja virikkeiden saaminen.  

Nuoret viettävät suuren osan valveillaoloajastaan koulussa ja ovat näin osa 

koulu- ja luokkayhteisöä, jossa vertaisryhmiä muodostetaan. Tämä sosiaalinen 

järjestelmä muotoutuu oppivelvollisuuden takia. Oppilashuollolliset asiat ote-

taan huomioon luokkia muodostaessa, mutta pääsääntöisesti oppilailla ei ole 

juuri lainkaan mahdollisuutta vaikuttaa siihen, millaiseen luokkayhteisöön he 

kuuluvat ja millaisen kokoonpanon sisällä suhteita muodostuu ja muodostetaan. 

(Hamarus 2005, 93.) Yksi nuoruuden kehitystrendeistä on ollut tieto- ja viestin-

tätekniikan vakiintuminen. Teknologinen kehitys on vaikuttanut myös sosiaali-

seen elämään ja ihmissuhteisiin. Tänä päivänä ystävyyssuhteita muodostetaan ja 

muokataan myös eri sosiaalisen median kanavissa. Olemmehan lähes aina tavoi-

tettavissa. (Nurmi ym. 2014, 177.)  

Nurmi ym. (2014, 166–167) toteavat, että toveriryhmät muodostuvat saman-

kaltaisuuksien perusteella. Näitä voivat olla esimerkiksi koulu ja harrastukset 

mutta myös koulumenestyminen ja ongelmakäyttäytyminen. Ryhmän jäsenistä 

muovautuu samankaltaisia ryhmässä olevien normien ja mallioppimisen kautta. 

Normeja on kaikissa ryhmissä läpi elämän mutta eniten ne vaikuttavat nuoriin, 

joilla ei ole vielä vakiintuneita ajatusmalleja. Ikätoverit voivat siis vaikuttaa toi-

siinsa niin hyvässä kuin pahassa: ryhmässä voidaan kehittää myönteisiä taitoja, 

mutta toisaalta myös ottaa osaa vähemmän toivottuun toimintaan kuten alkoho-

lin tai huumeiden käyttöön.  
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Myös Sinkkonen (2010, 44) mainitsee, että varhaisnuoruudessa voi olla vai-

keampaa pysyä kaidalla tiellä ja kieltäytyä esimerkiksi päihteistä tai muusta kiel-

letystä. Tähän liittyy paitsi keskushermoston keskeneräisyys, myös kaverijoukon 

hyväksynnän hakeminen. Aikuisen tehtävä onkin suojella kehittyvää nuorta 

omilta impulsseiltaan, sillä nuorella ei ole vielä tarpeeksi valmiuksia harkita te-

kojensa seurauksia. Aaltonen ym. (2007, 15–16) kertovat niin ikään, että nuoruu-

dessa muodostetut vertaissuhteet tulevat kodin ja koulun ohella yhä merkityk-

sellisemmäksi, ja että tämä vertaisryhmä voi vaikuttaa voimakkaastikin nuorten 

arvoihin ja valintoihin. (Aaltonen ym. 2007, 15–16.)  

Jo alakouluikäisillä ulkonäköasiat liittyvät vahvasti pohdintaan omasta kel-

paamisesta sekä pärjäämisestä. Varhaisnuoret murehtivat muuttuvan vartalon 

ohella ryhmään kuulumista ja vertailevat eroja suhteessa muihin ikätovereihin. 

Kavereiden ja ikätovereiden vaikutus ulkonäköasioihin korostuu sitä mukaa kun 

lapsi kasvaa. (Lähde 2009, 37–42.) Varhaisnuoruudessa eli ikävuosien 11-14 vä-

lillä pelkät läheiset ystävyyssuhteet eivät tyydytä, vaan halutaan olla osa suu-

rempaa joukkoa. Joukon hyväksyntä ja arvot voivat usein ohittaa kotoa tulleet 

arvot. (Laine 2005, 157–158.)  

Olsonin (2018, 12–13) mukaan Suomessa tehdyissä kouluetnografisissa tut-

kimuksissa on selvinnyt, että koulun sisällä olevat ryhmien rajat voivat olla hy-

vinkin pysyviä. Sisään ja ulossulkemisen syynä on poikkeavuus normaalista, 

joka määritellään uudelleen kussakin ajassa ja paikassa. Koulussa saavutettu so-

siaalinen asema on oppilaille tärkeä ja sen saavuttaminen näkyy arjen tilanteissa. 

Oppilaan sijoittuminen vertaisten keskuudessa vallitsevalle arvoasteikolle voi 

heijastua tämän kaikkiin sosiaalisiin suhteisiinsa. 

Tolosen (2001a, 113–121) mukaan suuressa ryhmässä vallitsee hierarkia, 

jota tyylierot voivat tuoda esiin. Toiminta- ja pukeutumistyylien kautta voidaan 

saavuttaa asemia ryhmässä ja koko luokassa. Nuoret peilaavat itseään suhteessa 

toisten pukeutumiseen ja näkymiseen. Minkkinen (2015, 28, 67) toteaakin, että 

lapsi on yhteisönsä jäsen ja vuorovaikutuksessa muiden yhteisönsä jäsenten 

kanssa. Hän ei siis elä sosiokulttuurisessa tyhjiössä, vaan muovaa omaa hyvin-

vointiaan edellä mainitun vastavuoroisuuden avulla. Muun muassa perheen, ys-

tävien, koulun ja kulttuurin kautta saadut kokemukset voidaan nähdä 
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vaikuttavan lapsen hyvinvointiin. Minkkisen väitöstutkimuksen yhtenä tutki-

mustavoitteena oli selvittää, kuinka paljon koulun sosiaaliset suhteet vaikuttavat 

lapsen emotionaaliseen hyvinvointiin alakoulussa. Tutkimustulokset osoittivat, 

että koulun sosiaaliset suhteet ovat merkitsevästi yhteydessä sekä masennusoi-

reiden määrään että kouluviihtyvyyteen.  

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (2017) teettämän valtakunnallisen 

koululaistutkimuksen kolme neljäsosaa viidesluokkalaisista viihtyi koulussa. 

Kuitenkin 14 prosenttia vastaajista oli joutunut kiusatuksi vähintään joskus. Kou-

lukiusaamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa oppilas on muiden oppilaiden kiel-

teisen toiminnan kohteena. Kiusaamisen muotoja ovat esimerkiksi fyysinen ag-

gressiivisuus, uhkailu, kiristäminen, pilkkaaminen, syrjintä, hyljeksiminen, tava-

roiden ottaminen, piilottaminen tai tuhoaminen. Kiusaamisen kohteeksi joutu-

neet eivät aina kerro tapahtuneesta kenellekään. Tutkimuksen mukaan kertomi-

nenkaan ei ollut johtanut vastaajien mukaan välttämättä toimenpiteisiin. (Kanste, 

Halme & Perälä 2017, 62, 69–71.) 

Hamarus (2005, 111–112) on tutkinut koulukiusaamista ilmiönä ja yrittänyt 

ymmärtää kiusaamisen alkuperää ja sen kehityskaarta kouluyhteisössä. Tutki-

muksessaan kiusaamiseen johtaneet erilaisuutta ilmentävät syyt hän jakoi kym-

meneen eri kategoriaan. Nämä syyt olivat ulkonäkö, käyttäytymiseen liittyvät 

odotukset yhteisössä, ikä, sukupuoleen liittyvät odotukset, etnisyys, sairaus tai 

vamma, kieleen liittyvät seikat, uskonto, pätevyyteen liittyvät asiat ja sosioeko-

nomiset tekijät. Hamarus kertoo, että suurin syy kiusaamisen taustalla oli ulko-

näkö. Ulkonäöllisiä syitä kiusata olivat esimerkiksi ruumiinrakenteeseen, kau-

neuteen ja vaatteisiin liittyvät asiat. Käyttäytymisen poikkeamat olivat toinen 

merkittävä kiusaamiseen johtanut syy.  Käyttäytymisen poikkeamaa Hamarus 

kuvailee yksilön käytöksen poikkeamisena tavanomaisesta nuorisokulttuurissa 

vallitsevasta käytöksestä. Poikkeamana voidaan pitää myös sosiaaliseen kanssa-

käymiseen liittyviä seikkoja kuten yksiolemista. Yksinoloa ei arvosteta, sillä 

nuorten kulttuuriin kuuluu sosiaalisuus. Siksi yksinäisyys voi edesauttaa kiusaa-

misen kohteeksi joutumista. Hamaruksen mukaan yksin oleminen on sama kuin 

käyttäisi kulttuurisesti eroavia vaatteita. Nuoret varustavat itsensä kulttuuris-

saan hyväksytyin tunnuksin, ovat ne sitten vaatteita, sosiaalisia suhteita tai 
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luonteen piirteitä. Ne ovat yhteisön symboleita, joilla on merkitystä kiusaami-

sessa. Kolmanneksi eniten kiusaamista aiheuttivat sukupuoleen liittyvät ominai-

suudet. Sosiaalisen sukupuolisuuden mukaan tytöiltä odotetaan tiettyjä asioita 

ja pojilta taas toisia. Sukupuoleen liittyvät ominaisuudet koskivat siis paitsi ul-

konäköä myös harrastuksia ja kiinnostusta vastakkaiseen sukupuoleen.  

Myös Nurmi ym. (2014, 123–124) toteavat, että kiusaamisen uhreja erottaa 

usein muista jokin asia, jopa positiivinen sellainen, jonka takia henkilö poikkeaa 

yhteisönsä normeista. Tällainen ominaisuus voi olla esimerkiksi ylipaino tai sek-

suaalinen suuntautuminen. Myös heikko sosiaalinen asema toveriryhmässä lisää 

kiusaamisen kohteeksi joutumisen riskiä. Tolonen (2001a, 170–171) vahvistaa 

myös, että koulussa tulkintoja vertaisista syntyy näkemisen perusteella, ja tyyli-

muutoksia havainnoimalla voidaan vetää johtopäätöksiä toisen persoonallisuu-

desta. Nuoret kokivat, että on riskialtista erottua muista liikaa, sillä se saattaa 

helposti johtaa kiusaamiseen. Helfert ja Warchburger (2013, 1, 6–7) ovat tutkineet 

sosiaalisia paineita suhteessa nuorten ulkonäköön. Tulosten mukaan tytöt koki-

vat paineita poikia enemmän. Myös heidän tutkimustuloksensa kertoivat, että 

korkean painoindeksin omaavat nuoret kokivat enemmän kiusaamista ja jou-

kosta poissulkemista kuin normaalipainoiset. 

Herkaman (2012, 11–12, 86–88) väitöstutkimuksessa pyritään ymmärtä-

mään koulukiusaamista oppilaiden vertaissuhteissa ilmenevänä vuorovaikutuk-

sen ongelmana. Herkama määrittelee kiusaamisen vuorovaikutusprosessiksi, 

jossa kiusattu on toistuvan loukkaamisen, vahingoittamisen tai syrjimisen koh-

teena. Tutkimuksessa loukkaavia vuorovaikutusprosesseja lähestytään perehty-

mällä oppilaiden omia tulkintoja ja ymmärrystä aiheesta. Tutkimustulosten mu-

kaan oppilaat kokevat kiusaamisen henkisenä ja fyysisenä väkivaltana. Henkistä 

väkivaltaa kuvasivat syrjintä ja loukkaava viestintä. Myös salakavala toiminta, 

jota on vaikea nähdä, koettiin yhtenä henkisen väkivallan muotona.  

Koulukiusaaminen liittyy usein vertaisryhmien sisäisiin ja niiden välisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. Herkaman tutkimustulosten mukaan kiusaaminen liit-

tyy sosiaaliseen järjestykseen ja kontrolliin ylläpitämiseen. Jos kiusaaminen jat-

kuu pitkään, siitä voi tulla vertaisryhmässä normaali tapa toimia. Tällöin kiusaa-

misen juurtuminen osaksi ryhmän rakenteita voi johtaa siihen, että kiusaamisen 
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näkyvät muodot ovat murto-osa siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu ja mitä kiu-

sattu kokee. Koulukiusaamisesta tulee hierarkian osa ja se on kiusatun arjessa 

kohtaama todellisuus. Kiusaaminen itsessään voi muuttua tällöin vaikeammaksi 

havaita ja ulkopuolisen silmään kaikki voi näyttää hyvältä. Tosiasiassa ryhmän 

sisällä tapahtuu lähentymistä ja sen sisäisessä sosiaalisessa todellisuudessa jaetut 

merkitykset yhdistävät ryhmäläisiä kiusatun kustannuksella. Siinä todellisuu-

dessa kiusattu on yksin ja merkityksetön. (Herkama 2012, 106–109.)  
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3 ULKONÄKÖ OPPILASKULTTUURISSA 

3.1 Pääomana ulkonäkö 

Pierre Bourdieun mukaan ihmisten ominaisuuksia, taitoja ja omaisuutta voidaan 

nimittää termillä pääoma. Pääomat (kuvio 1) Bourdieu (1986) jaottelee kahteen 

tyyppiin: taloudelliseen ja symboliseen pääomaan. Taloudellinen pääoma koos-

tuu aineellisista resursseista kuten varallisuudesta. Symbolinen pääoma jaetaan 

kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan. (Bourdieu 1986, 16; Kamila 2012, 57.)  

Sosiaalinen pääoma taas tarkoittaa niitä resursseja, joita meillä on, siksi että 

olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa tai kuulumme erilaisiin so-

siaalisiin verkostoihin. Työpaikan saaminen tutun vinkkaamana voisi olla esi-

merkki tällaisesta. Kulttuurinen pääoma taas voi olla institutionalisoitua pää-

omaa - esimerkiksi oppiarvo, joka lisää henkilön statusta. Se voi myös olla objek-

tifioitua pääomaa, kuten henkilön omistamia kulttuurisia objekteja, vaikkapa tai-

dekokoelmaa tai kirjastoa. Kolmantena sillä voidaan tarkoittaa ruumiillista kult-

tuurista pääomaa, joka on kasa erilaisia ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi 

pelisilmä, taipumukset, tapa olla ja fyysinen olemus. (Kukkonen, Pajunen, Sar-

pila & Åberg 2019, 14.) 

 
KUVIO 1. Bourdieun pääomateoria (1986) 
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Kukkonen ym. (2019) pohtivat teoksessaan ulkonäön ja elämässä menesty-

misen välistä yhteyttä. Myös he viittaavat Bourdieun pääomateorioihin (kuvio 1) 

sekä näihin nojautuviin tutkimuksiin. Pääomateoria perustuu käsitykseen, jossa 

asiat ovat akkumuloituneita eli kasaantuneita ja näin luovat eriarvoisuutta. Bour-

dieun pääomateorioihin nojautuvat tutkimukset esittävät, että ulkonäkö voi olla 

pääomaa siinä missä taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinenkin pääoma. Voi-

daan myös ajatella, että yhteiskuntamme hierarkia perustuu edellä mainittuihin 

pääomiin. Usein ulkonäöstä kiinnostuneet tutkijat ovatkin lähteneet liikkeelle 

pääoman käsitteestä selvittäessään siihen liittyvää eriarvoisuutta. (Kukkonen 

ym. 2019, 13–15.) 

Kukkosen ym. (2019) mukaan Bourdieu ei kuitenkaan erottanut ruumista 

ja ulkonäköä erillisiksi pääomiksi, vaikka nosti näitä usein esille. Ruumis oli 

Bourdieulle asia, johon taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset pääomat kasaan-

tuivat ja jossa pääomien merkitys tulee näkyväksi. Bourdieun mukaan ulko-

näöllä on kuitenkin jonkinlaista vaihtoarvoa. Myöhemmin sosiaalistieteissä on 

yritetty ehdottaa erilaisia ulkonäön pääoman muotoja muiden pääomien rin-

nalle. (Kukkonen ym. 2019, 15–16.) Yksi tällainen ulkonäön pääoman muoto voisi 

olla esteettinen pääoma.  

Esteettisen pääoman esittelevät Anderson, Grunert, Katz ja Lovascio (2010). 

Siinä yhdistyvät ne piirteet, mitä ihmiset saavat esteettisistä asioista, kuten kau-

niista ulkonäöstä (hiukset, kasvot, ruumis), vaatetuksesta ja itsestään huolehti-

misesta. Anderson ym. (2010) tarkastelivat 196:a artikkelia aiheeseen liittyen. Tu-

losten mukaan kauneus ja korkea esteettinen pääoma antavat kantajalleen paljon 

sosiaalisia, kulttuurisia, fyysisiä ja ekonomisia etuoikeuksia elämässä. Näitä oli-

vat kirjoittajien mukaan uskottavuus, status, valta ja haluttavuus sekä parempi 

terveys ja urakehitys. Esteettinen pääoma toimii siis samalla tavalla kuin kult-

tuurinen pääoma. Ihmiset tehdään tietoisiksi siitä, millaista tämänhetkinen indi-

viduaalinen kauneus kuuluu olla. Tätä esteettistä pääomaa hyödynnetään koko 

ajan. Vaikka esteettisellä pääomalla on samankaltaisuuksia kulttuurisen pää-

oman kanssa, niin kaikkia edellä mainittuja piirteitä siihen ei voida suorannai-

sesti yhdistää. Siksi Anderson ym. (2010) nostavat sen omaksi erilliseksi pää-

omakseen. (Anderson ym. 2010, 564–572.) 
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Kukkonen ym. (2019) viittaavat kuitenkin Andersonin ym. (2010) esteetti-

sen pääoman määritelmään ja toteavat sen tyhjäksi. Ulkoiset piirteet voivat antaa 

kantajalleen etuoikeuksia, mutta näitä ulkoisia piirteitä on mahdotonta tarkal-

leen nimetä. Eri ominaisuudet ovat eri arvoisia, ne ovat sidottuja aikaan ja paik-

kaan. Hoidetut ja laitetut kynnet voivat viestiä arvokkuutta, turhamaisuutta tai 

kulttuuria riippuen siitä, ketä katsotaan. Voidaan myös pohtia, mitä ne viestisi-

vät, jos kyseessä olisikin mies. Ulkoisia ominaisuuksia arvotetaan siis eri tavalla. 

Samat säännöt eivät siis toimi kaikilla. (Kukkonen ym. 2019, 20, 23.)  

Kukkonen ym. (2019) tiivistävät ulkonäöllisen pääoman yhdistelmään re-

sursseja, jotka liittyvät ihmisen ulkonäköön. Näitä resursseja ovat muun muassa 

kasvonpiirteet, ruumiinrakenne, hiukset ja karvoitus sekä pukeutumis- ja eho-

tustyylit. Se, minkälaiset piirteet koetaan hyvännäköiseksi ja täten arvokkaiksi, 

määrittyy sosiaalisesti – eritoten niiden ihmisten kautta, joilla on eniten painoar-

voa. Siksi ulkonäkö voi olla valtaa. Pääoman vaihtoa koskevat sosiaaliset säännöt 

ovat yhteiskuntamme rakenteisiin upotettuja. Kauneus ei siis ole universaalia, 

mutta on iso osa sosiaalista totuuttamme ja näyttäytyy meille joka paikassa. 

(Kukkonen ym. 2019, 28.) 

 

3.2 Ulkonäöllä viestiminen 

Ihminen luo omalla ulkonäöllään merkityksiä ympäristölleen. Koko ulkoinen 

olemus, sisältäen esimerkiksi vaatteet, hiustyylin, meikin, tatuoinnit ja asusteet, 

luo kuvaa sekä ihmiselle itselleen että ympärillä oleville. (Kamila 2012, 42–43.) 

Vaatetus voidaan nähdä keskeisenä tapana oman ulkonäön ilmaisuun. On 

sanottu, että pukeutuminen on oman vartalon korostamista ja kaunistamista – ja 

myös väistämätön osa sosiaalista elämää. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa pukeutua, 

kuten ei ole oikeaa tai väärälaista vartaloakaan. Monille vaatteet voivat olla mer-

kittävä esteettisen mielihyvän kanava ja mahdollisuus refleksiivisyyteen sekä 

muodin avulla tapahtuvaan itseilmaisemisuun. (Twigg 2007, 285–288.) Pukeutu-

minen voidaan siis nähdä sisältäpäin ohjautuvana, mutta toisaalta mainonta ja 

muoti kohdistuvat nuoriin ja pyrkivät luomaan ihanteita, joita seurata. (Ruhonen 
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2001, 160) Ulkonäöllä erottautuminen voi olla myös tärkeää niille nuorille, jotka 

voivat olla epävarmoja muuten. Kouluun laitettava asukokonaisuus on eräänlai-

nen ulkonäköesitys, joka voi koulun lisäksi tavoittaa sosiaalisessa mediassa kym-

menkertaisen määrän yleisöä. (Kukkonen ym. 2019, 56–58) 

Saarikosken (2012, 133) mukaan kauneus, puhtaus, terveys ja tyyli sulautu-

vat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka kuvaa kantajan maailmankuvaa. Tämä koko-

naisuus ei tule koskaan valmiiksi, vaan aina on parannettavaa jollain osa-alu-

eella. Usein esitettyjen ajatusten mukaan on oikein meikata ja laittautua, mutta 

vain omaksi iloksi. Jos tekee samaa miellyttääkseen muita, merkitsevät nämä teot 

alistumista ja esineellistymistä. Toisaalta taas ulkonäöllä voi olla tärkeä rooli ys-

tävyyssuhteiden luomisessa, kuten Kukkonen ym. (2019, 59) kertovat. Ystävyys-

suhteet eivät useinkaan pohjaudu pelkkään ulkonäköön, mutta ulkonäkö toimii 

kuitenkin vihjeenä siitä, millainen henkilö on kyseessä. Esimerkiksi urheilutausta 

tai tietyn musiikkigenren ihailu voidaan päätellä ulkonäöstä. Tällöin voidaan sa-

noa, että ulkonäkö tuo ihmisiä välillisesti yhteen. Toisaalta taas ystävät voivat 

vaikuttaa toisen ulkoiseen olemukseen muokkaamalla toistensa ulkonäkökäsi-

tyksiä ja siitä mikä on soveliasta. 

Rossin (2007, 133–134) artikkelissa kuvataan mainosten sisältöjä. Mainok-

siin valitaan pääsääntöisesti vallitsevien ihanteiden mukaisesti kauniita ja ko-

meita ihmisiä. Palvelun ostamisen lisäksi mainokset kannustavat omaksumaan 

esitetyn ruumiillisuusihanteen. Mainonnassa lihavuutta käytetään lähinnä mer-

kitsemään koomisuutta, laiskuutta tai piittaamattomuutta. Lihavuutta yhtenä 

ruumiillisuuden muotona esiintyy mainoksissa verrattain vähän. 

Ulkonäöstä huolehtiminen liitetäänkin usein itsestä huolehtimiseen ja tätä 

kautta itsearvostukseen. Vaatteet ja asusteet ovat statuskysymys ja osa sanatonta 

viestintää. Oma ruumis ja ulkonäkö voidaan nähdä kokonaisena projektina, 

jonka avulla näytetään muille omaa elämäntapaa ja kyvykkyyttä (Välimaa 2001, 

92.) Myös Qart (2003, 163) kertoo, että näkemys esteettisen täydellisyyden tavoit-

tamisesta onnellisuuden tuojana on hyvinkin yleistä. Ajatus ei sinällään ole uusi, 

vaikkakin nykyaikana ollaan vartalokeskeisempiä. 

Sarpilan (2013, 21–23) väitöstutkimuksen mukaan on yleisesti hyväksyttyä, 

että ulkonäköideaali muotoutuu mainosten ja median kautta. Tietyt elementit 
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ovat usein läsnä: nuoret vartalot, jotka ovat kauniita ja hyvässä kunnossa. Kau-

neuskäsitykset ovat usein epärealistisia kuvanmuokkausten takia ja saavat ihmi-

set tyytymättömiksi itseensä. Julkisuuden henkilöitä seurataan ja heidän ulkonä-

köään pidetään tavoitteena. Myös tavallisia ihmisiä kehotetaan muutokseen eri-

laisten muodonmuutosohjelmien avulla. Ihmiset eivät myöskään piiloudu medi-

assa enää nimimerkkien tai lempinimien taakse, vaan ovat esillä omalla nimel-

lään ja kuvillaan. Sosiaalisen median voidaan nähdä lisäävän vartalotietoisuuttaa 

ja jopa narsismia. Ihmisiä ei kuitenkaan voida nähdä pelkästään uhreina, vaan 

ovat aktiivisessa roolissa muokatessaan omaa ulkonäköään ihanteiden mukai-

sesti. Tällainen käytös voi tuoda nautintoa, kontrollintunnetta ja jopa turvaa. 

Kleemans, Daalmans, Carbaat ja Anschütz (2018, 93) todentavat myös sosiaalisen 

median haittavaikutukset. Heidän tutkimustuloksensa kertovat, että muoka-

tuille Instagram-kuville altistuminen johti suoraan heikompaan ruumiinkuvaan. 

Merleau-Ponty on tutkimuksissaan pyrkinyt purkamaan länsimaista kaksi-

jakoista käsitystä henkisestä ja ruumiillisuudesta. Hänen mukaansa se miten ih-

minen kehossaan on, on yksi maailmankuvaa muovaava asia. Kehon ymmärtä-

minen minuutena vaikuttaa vallan käyttöön. Nuorten pukeutumisessa tämä il-

menee instituutioiden määrittelemien koodien noudattamisena. Pukeutuminen 

voidaan myös käyttää oman persoonallisuuden ilmaisun välineenä. Usein nämä 

voidaan myös yhdistää. (Ruhonen 2001, 124–125.)  

Liimakka (2013, 5–6, 17–18, 53–55, 74) on tutkinut nuorten naisten ruumiin-

kokemuksia. Hän lähestyy tutkimuksessaan ruumiillisuutta ulkonäön näkökul-

masta etsien myös mahdollisuuksia muuttaa tyytymättömyyden tunne positiivi-

semmaksi. Tutkimusjoukko avasi kirjoitelmissa muun muassa fyysistä ulkonä-

köä. Siihen liitettiin vahvasti oikeanlainen ulkonäkö ja ihanne vartalo. Ryhmä-

keskustelussa osallistujat kritisoivat yrityksiä saavuttaa tällaista ideaalia, mutta 

kuitenkin kirjoitetuissa teksteissä tunnustettiin, että tällaisen ihanteen eteen ai-

dosti pyritään tai ainakin siitä haaveillaan. Liimakka kertoo, että länsimaisessa 

kulttuurissa ihmisen ulkokuori lähettää viestiä muun muassa sosiaalisesta sta-

tuksesta, ryhmään kuulumisesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja terveyden-

tilasta. Kehosta voidaan siis päätellä kuka elää niin sanottua hyvää elämää ja 

kuka taas on ajautunut huonoille urille. Liimakka viittaa niin ikään Merleau-
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Pontyn teoriaan ruumiin ja mielen ykseydestä. Kuitenkin tutkimustulokset osoit-

tivat, että näiden kahden erottelu on vielä vahvasti vallalla.  

 

3.3 Oppilaskulttuuri, status ja ulkonäkö 

Kiilakoski (2012, 10–11) kirjoittaa koulun kahdesta erilaisesta toiminta-areenasta. 

On olemassa virallinen koulu opetussuunnitelmineen, luokkahuoneessa tapah-

tuvine oppimistilanteineen ja erilaisine teemapäivineen. Virallista koulua leimaa 

oppilaiden ja opettajien välinen toiminta ja kaiken keskiössä on oppimiseen täh-

tääminen. Kuitenkaan koulua ei voida täysin määrittää tarkastelemalla vain vi-

rallisen koulun sisältöjä. Oppilaille koulu on myös paljon muuta. Epävirallista 

koulua voidaan määritellä oppilaiden välisenä sosiaalisena kenttänä, jossa syn-

tyvät ystävyyssuhteet, ihastumiset ja hierarkiat. Tämä kaikki minäkuvaa raken-

tava toiminta tapahtuu koulumatkoilla, välitunneilla ja ruokalassa ulottuen 

myös koulupäivän jälkeiseen aikaan. Oppilaille tärkeä sosiaalinen maailma ei 

välttämättä näyttäydy aikuisille niin hyvin, mutta on vahvasti läsnä nuorten jo-

kapäiväisessä maailmassa. Kiilakosken mukaan tällainen jaottelu viralliseen ja 

epäviralliseen kouluun ilmentää sen, että koulua voidaan tutkia myös oppimi-

seen keskittyvän alueen ulkopuolelta. 

Pajun (2011, 20–21, 25) kouluetnografinen tutkimus koulun yhteisöllisyy-

destä viittaa myös epäviralliseen tai informaaliin kouluun. Yksinkertaisimmil-

laan tämä voi olla epävirallista vuorovaikutusta oppitunneilla ja niiden ulkopuo-

lella. Informaalia koulua voidaan kuvata myös koulun kontekstiin liittyvänä 

nuorisokulttuurina. Epäviralliseen kouluun liittyvän sosiaalisen toiminnan mer-

kitys voi olla valtava. Kuten virallinen koulu, myös epävirallinen koulu arvioi 

oppilasta. Esimerkiksi hyvä koulumenestys voi olla positiivinen asia sekä viral-

lisessa että epävirallisessa koulussa. Toisaalta taas menestys toisella puolella voi 

tarkoittaa tipahdusta toisaalla.  Pajun mukaan virallinen koulu voidaan nähdä 

ennalta arvattavana, suunnitelmiin pohjautuvana ja lain mukaisena. Epäviralli-

nen koulu taas on tyystin toisenlainen. Se on dynaaminen ja vaikeasti ennakoita-

vissa. Oppilaiden keskuudessa tapahtuvat erilaiset vaiheet, kuohunnat ja 
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muutokset muuttavat sitä ilman että virallinen koulu pystyy siihen millään ta-

valla vaikuttamaan. 

Kulmalaisen (2015, 31–32, 39) väitöstutkimus tyttöjen välisestä kaverisuosi-

osta viittaa niin ikään epäviralliseen kouluun. Kaverisuosioon pohjautuvat epä-

viralliset sosiaaliset järjestykset syntyvät informaalissa koulussa ja ne nähdään 

osana oppilaiden arkea.  Kyseinen järjestelmä on ajasta ja paikasta riippuva, 

mutta muotoutuu aina jokaiseen kouluun. Suosio luo hierarkioita ja kategorisoi 

oppilaat statuksiltaan erilaisiin ryhmiin. Järjestelmä ja ryhmät taas vaikuttavat 

vertaissuhteiden syntymiseen ja oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. 

Myös kiusaamisprosessi linkittyy sosiaalisen aseman merkitykseen.  

Oppilaiden asemaa koulussa on tutkittu erilaisia käsitteitä käyttäen. Oppi-

laat jakautuvat eri rooleihin suositun ja epäsuositun väliltä. Jokainen ymmärtää 

sekä oman että toisen aseman, mutta aikuiselle tulkinta ei ole yhtä helppoa. (Kii-

lakoski 2012, 19.) 

Huukin (2010) väitöstutkimus koulupokien statustyöstä tuo esille sosio-

kulttuuriset resurssit: fyysismateriaalisuus, huumori, sosiaaliset suhteet, perfor-

manssit, seksuaalisuus, väkivalta ja välittäminen. Näiden resurssien strateginen 

käyttö tuo oppilaalle sosiaalista statusta ja luo paikan oppilasyhteisössä. Vaikka 

Tolonen (2001a) on todennut, että oppilaan olisi hyvä olla tavallinen, eikä liian 

erottuva, kuuluakseen joukkoon, tuo Huuki kuitenkin esiin poikkeuksen: kor-

kean statuksen oppilaat.  Heillä on valtaa selvittää ja määritellä sen hetkisessä 

kontekstissa suosiossa olevat ilmiöt. Huukin tutkimuksessa ilmeni, että loikkaa-

malla harmaalle alueelle, korkean statuksen omaavat pojat asettivat trendejä ja 

uudelleenloivat maskuliinisuutta. Tällaisia kokeiluja olivat esimerkiksi erilaiset 

vaate- ja hiuskokeilut sekä tabuluontoisiin asioihin liittyvät performanssit. Rajo-

jen koettelua tehtiin käyttämällä eri sosiokulttuurisia resursseja, mutta kuitenkin 

tasapainoilemalla kulttuurinormiston puitteissa. (Huuki 2010, 87–88.) Myös Paju 

(2011, 26) toteaa, että ulkonäköön liittyvät asiat kuten parturissa käynti tai uudet 

vaatteet muuttavat ja uudelleenluovat ryhmän jännitteitä. 

Kulmalaisen (2015, 54–55) mukaan poikien statuskilpailussa maskuliini-

suus, urheilullisuus ja voimakkuus nähdään keskeisinä pääomina. Tytöillä suo-

siota määrittelee heteroseksuaalinen feminiinisyys. Kulmalaisen 
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tyttötutkimuksen mukaan korostettu feminiinisyys – meikatut kasvot, merkki-

vaatteet ja laitetut hiukset – liittyi erityisesti suosittujen kategoriaan. Myös Kul-

malainen tuo esiin tavallisuuden tavoittelun, kun puhutaan ulkonäöstä. Suurin 

osa tutkimukseen osallistuneista kuvasi tyyliään tavalliseksi: sellaiseksi, joka ei 

poikkea liikaa joukosta. Kuitenkin myös tyttöjen keskuudessa suosittujen ryh-

mään kuuluvat saivat ”luvan” venyttää normaaliuden rajoja.  

Ollikaisen (2011, 468, 471–474) artikkelissa ulkonäkö näyttäytyy jälleen yh-

tenä osana kaverisuosiota ja oppilaskulttuurin sosiaalista järjestystä. Kaverisuo-

sio voidaan nähdä eräänlaisena pelinä osana epävirallista koulua, jossa arvok-

kainta on Bourdieun (1986) sosiaalinen pääoma. Koska yksi suuri tekijä kaveri-

suosiossa on pidetty ulkomuoto, on myös välillisesti, vanhempien kautta tullut 

taloudellinen pääoma tärkeää. Rahalla voidaan ostaa oikeita materiaalisia resurs-

seja oman ulkonäön parantamiseksi. Ollikaisen artikkeli tukee myös ajatusta ta-

vallisen ulkonäön merkityksestä ja siitä, että kenttää hallitsevilla oppilailla on 

valtaa määritellä sen hetkiset tärkeät pääomat, kuten tietynlaiset kengät. Jälleen 

kerran positiiviseksi tarkoitettu erottautuminen voi kääntyä itseään vastaan, jos 

ei-suosittu oppilas käyttää statukseltaan korkean oppilaan tapaa erottautua.  
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4 LASTEN JA NUORTEN ULKONÄKÖTUTKI-

MUKSIA 

Varhaisnuoruudessa tapahtuvien biologisten muutosten sekä yhteiskunnallisten 

vaatimusten ja odotusten vuoksi ulkonäkö ja ruumiillisuus ovat tärkeitä tutki-

muksen aiheita. Tässä luvussa kuvaan aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia ja 

niiden tuloksia. Nuorten ja lasten ulkonäköä on tutkittu monista eri tieteellisistä 

näkökulmista, joita ovat mm. liikunta- ja terveystieteellinen, psykologinen ja so-

siologinen lähestymistapa.  

Lähde (2009, 36–52) tarkastelee artikkelissaan 4.–6.-luokkalaisten oppilai-

den kuvauksia suhteestaan ulkonäköön. Artikkelin tarkoituksena on lisätä ym-

märrystä ulkonäön merkityksestä varhaisnuorten identiteettityössä. Tutkimus 

koostuu 121:stä kirjoitelmasta sekä 31:sta haastattelusta. Aineistosta nousevat 

esiin stereotyyppiset ulkonäköihanteet. Suhteessa ulkonäköön pojat kokivat tär-

keäksi olla siisti, hyvin vaatetettu ja kammattu; ja jälleen kerran, ei kuitenkaan 

ulkonäöllisesti liian erottuva. Tyttöjen ihanne liittyy kauneuteen. Kauneus näh-

dään muun muassa hoikkuutena, hyvänä ihona, kivoina vaatteina ja luonnolli-

suutena. Oppilaiden puheessa kuitenkin luonne ja niin sanottu sisäinen kauneus 

koetaan sekä tyttöjen että poikien keskuudessa ulkoisia piirteitä tärkeämmäksi. 

Siitä ajattelevatko ikätoverit samoin, ollaan taas epävarmoja. Tutkimuksen mu-

kaan lasten identiteetti muotoutuu vallitsevien diskurssien ja ideaalien muovaa-

mana. Kulutuskulttuurin luomat mielikuvat voivat luoda monille myönteisiä ja 

jopa voimaannuttavia kokemuksia ja kokeiluja. Toisaalta niiden luomat ulkonä-

köpaineet saavat aikaan riittämättömyyttä ja kokemuksen vastuusta koskien 

omaa ulkonäköä.  

Lähteen (2009) mukaan joillekin (pojille) ulkonäkö ei tuntunut merkkaavan 

paljoakaan, mutta moni näistäkin tutkittavista kertoo silti ihmisiä arvioitavan ul-

konäön perusteella. Siksi voidaan sanoa, että kun ulkonäköä pidetään yhtenä so-

siaalisessa ympäristössä ihmissuhteiden ja ryhmään kuulumisen edellytyksenä, 

joutuu jokainen väistämättä ottamaan ruumiillaan kantaa vallitseviin ulkonäkö-

käsityksiin. Lähteen aineistoon osallistuneet varhaisnuoret kertovat melko 
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suuristakin ulkonäköpaineista sekä suhteellisen vahvasta sukupuolittuneesta ka-

sautumisesta tyttöjen kokemusmaailmaan. 

Välimaan (2001, 89–106) artikkelissa tarkastellaan yhdeksäsluokkalaisten 

kirjoittamien aineiden sekä ryhmähaastattelujen perusteella nuorten käsityksiä 

ulkonäöstä.   Välimaan tutkimuksen mukaan yleinen näkökulma, jonka nuoret 

liittävät ruumiillisuuteen on ulkonäkö. Tutkimuksen mukaan myös omasta ul-

konäöstä ja itsestä huolehtimisen koetaan nostattavan itsetuntoa. Nuorten kes-

kuudessa sisäisen kauneuden merkitys ja pinnallisuus kyllä tiedostetaan, mutta 

kuitenkin ulkonäölliset asiat tulevat koko ajan esille erilaisten medioiden kautta. 

Itsensä hyväksymistä pidetään tärkeänä, mutta se voi olla välillä vaikeaa, koska 

on tarkkailtava koko ajan itseään ja mahdollisia muutoksia. Nuoruudessa omaa 

ruumista peilataan paitsi ikätovereihin myös aikuisiin. Tämän perusteella poh-

ditaan omaa kelpoisuutta ja kauneutta. Ruumiin ominaisuudet voivat säädellä 

myös tapaa toimia. Esimerkiksi lihavuus on saanut kulttuurissamme negatiivi-

sen leiman ja siksi se voi muokata nuoren identiteettiä ja sosiaalisia suhteita.  Tut-

kimuksen mukaan nuoret ovat hyvin tietoisia kulttuurisista nais- ja mieskuvista 

ja peilaavat näihin kuviin itseään.  

Ojala (2017, 4–8) viittaa WHO-Koululaistutkimukseen, jossa aineisto kerä-

tään strukturoiduin kyselylomakkein 11-, 13-, ja 15-vuotiailata joka neljäs vuosi. 

Käsityksiä oman kehon painosta on kysytty jo useamman aineistonkeruun yh-

teydessä. 2014 joka toinen tyttö ilmoitti pitävänsä itseään liian lihavana. Pojista 

taas joka viides piti itseään liian lihavana ja joka viides taas liian laihana. Vain 

puolet kaikista vastaajista piti itseään sopivan kokoisena.  

Ojala (2017) kertoo, että lapset ja nuoret kohtaavat jo varhain tietynlaisia 

rooliodotuksia liittyen heidän ulkonäköönsä. Painon yhteys ulkonäkökäsityk-

seen ei ole täysin yksiselitteinen, mutta voidaan kuitenkin todeta, että tyytymät-

tömyys omaan ulkonäköön lisääntyy painoindeksin noustessa. Tytöt kokevat 

Ojalan mukaan enemmän paineita kuin pojat, joskin löytyy jo viitteitä siitä, että 

sukupuolierot ovat kaventumaan päin. Esimerkiksi Slaterin ja Tiggemannin 

(2014, 679, 680–681) tutkimus osoittaa, että median vaikutus nuorten poikien ha-

luun olla hoikkia tai lihaksikkaita on todellista.  
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Tolosen (2001b, 73–88) tutkimuksen näkökulma on tarkastella yhdeksäs-

luokkalaisten tyttöjen käsityksiä ruumiillisuudesta ja naiseudesta. Aineisto on 

laaja, ja se on kerätty yhden kouluvuoden aikana. Tolonen tarkastelee miten 15-

vuotiaat työt rakentavat käsityksiä omasta ruumiillisuudestaan koulun arjessa. 

Koulu nähdään julkisena tilana, jossa katsomisen kohteena oleminen sekä arvi-

oiminen ja toisaalta taas niiltä suojautuminen ovat osa ruumiillisuuden ja suku-

puolen sosiaalista muotoutumista. Tytöt löytävät ja määrittelevät naiseuden ra-

joja, jotka kuitenkin ovat jatkuvassa muutostilassa.  

Bucchianerin, Arikianin, Hannanin, Eisenbergin ja Neumark-Sztainerin 

(2013, 1–5) tekemässä pitkittäistutkimuksessa huomattiin, että viimeisen kymme-

nen vuoden aikana lasten ja nuorten kokema kehotyytymättömyys on progres-

siivisesti kasvanut. Tutkimustulosten perusteella tyytymättömyys kasvaa koko 

ajan lasten kasvaessa ja kehittyessä. Sekä nais- että miespuoliset tutkittavat koki-

vat eniten tyytymättömyyttä saavuttaessaan varhaisaikuisuuden. 

Vaikka nuorten kertoman mukaan luonne menee sisäisen kauneuden 

edelle, niin Baudson, Weber ja Freund (2016, 1, 9–10) viittaavat aiempiin tutki-

muksiin, joiden mukaan ihmisen fyysinen minäkuva ei ole kuitenkaan yhden te-

kevä. Se vaikuttaa suuresti itsetuntoon, kun taas esimerkiksi sosiaalisella ja aka-

teemisella minäkuvalla ei ole läheskään niin paljoa painoarvoa. Baudsonin ym. 

tekemään tutkimukseen osallistui lähes 3000 nuorta ja tutkimustulokset vahvis-

tavat asianlaidan olevan näin.  

Sosiaalisessa mediassa suosiota voi saada pelkästään ulkoisilla meriiteillä. 

Siksi ei ole yllättävää, että ruumiinkuva ja ulkonäkö ovat kärkijoukossa, kun on 

tutkittu nuorten huolenaiheita. Samoissa tutkimuksissa nuoret ovat tuoneet 

esille myös sen, kuinka tärkeänä pitävät perhettä, ystäviään ja yleisesti joukkoon 

kuulumista sekä näiden suhteiden ylläpitoa erilaisissa sosiaalisen median alus-

toilla. Psykologinen tarve olla osa jotain liitetään usein huoleen omasta ulko-

näöstä. Vertaisilta ja medialta tuleva ulkonäkökeskeinen tietotulva on suurta. 

Tälle informaatiolle nuoret altistuvat päivittäin ja sen on nähty kasvavassa mää-

rin vaikuttavan käsityksiin itsestä, sisältäen uskomukset omasta ulkonäöstä. 

(Webb, Zimmer-Gembeck, Waters, Farrell & Nesdale 2017, 718–730.)  
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Rousseaun ja Eggermontin (2018, 58) mukaan varhaisnuoret, jotka ovat tyy-

tymättömiä kehoonsa voivat tietoisesti verrata itseään mediassa esitettyihin 

ihanteisiin keinona kohentaa omaa ulkonäköään. Toisaalta taas osa varhaisnuo-

rista välttää vertaamista suojellakseen itseään. Myös Perloff (2014, 363, 369) kir-

joittaa, että sosiaalinen media lisää negatiivista vertailua sekä vaikuttaa merkit-

tävästi ajatukseen omasta kehonkuvasta. Erilaiset sosiaalisen median alustat ovat 

täynnä kuvia ja tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia sosiaaliseen vertailuun. 

Negatiivista vertailua syntyy, kun verrataan itseään näihin kuviin, eikä tiedos-

teta totuutta digitaalisesti korjattujen kuvien taustalla. 

Ho, Edmund ja Liao (2016) pyrkivät sosiaalisen vertailun viitekehyksessä 

ymmärtämään, kuinka itsensä vertaaminen sekä ikätovereihin että julkisuuden 

henkilöihin sosiaalisessa mediassa on sidoksissa kehotyytymättömyyteen. Tulos-

ten mukaan kavereihin vertaaminen sosiaalisessa mediassa korreloi kehotyyty-

mättömyyteen ja haluun muokata omaa vartaloa. Tyttöjen keskuudessa myös so-

siaalinen vertailu julkisuuden henkilöihin vaikutti edellä mainittuihin seikkoihin 

merkitsevästi. Poikien keskuudessa julkisuuden henkilöihin vertailu vaikutti 

niin ikään kehotyytymättömyyteen, mutta ei kuitenkaan haluun muokata omaa 

vartaloa. (2016, 1–2, 5–7.)  

Jones ja Crawford (2006, 257, 263–264) tuovat esiin suokupuolen vaikutuk-

sen nuoren ulkonäkökokemuksiin vertaisryhmässä. Heidän mukaansa tytöillä 

ulkonäköasiat ovat enemmän esillä päivittäisessä kanssakäymisessä, mutta toi-

saalta taas pojat kokevat enemmän kiusaamista asian tiimoilta. Myös Rodgers, 

McLean ja Paxton (2015, 706, 709–711) kertovat median, sosiaalisen vertailun ja 

kohotyytymättömyyden yhteydestä ja niiden vaikutuksista nuoriin tyttöihin. 

Heidän mukaansa medialla, sosiaalisella vertailulla kehotyytymättömyydellä on 

vastavuoroisia yhteyksiä ja ne siis vaikuttavat toinen tosiinsa.  

Ulkonäköpaineet eivät ole pelkästään nuorten murheenkryyni. Dohntin ja 

Tiggemannin (2006, 149–150) tutkimuksen mukaan jo niinkin nuoret kuin kuusi-

vuotiaat haluavat olla hoikempia ja ovat tietoisia ruokavalion merkityksestä 

osana painon pudottamista.  Vertaisryhmän ja median nähdään olevan tärkeim-

piä ulkonäkövaikuttajia lasten keskuudessa ja alle kouluikäiset lapsetkin ovat jo 
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osa sellaista sosiokulttuurista ympäristöä, joka painottaa kohtuuttomasti ulkonä-

köä.  
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tämän tutkimuksen tehtävänä on tarkastella ulkonäön merkitystä kouluyhtei-

sössä. Tutkimuksessani nostan esille tutkittavien eli kuudennen luokan oppilai-

den esiin nostamia seikkoja ulkonäköön liittyen. Tutkimukseni kautta pyrin ku-

vaamaan ja ymmärtämään näitä merkityksenantoja osana kouluyhteisöä. Tarkas-

telen ulkonäköasioiden vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin ja oppilaan paikkaan 

osana vertaisryhmää. Pyrin myös nostamaan esille sukupuolen merkityksen ul-

konäköasioissa. 

 

Tutkimuskysymykseni olen muotoillut seuraavasti: 

 

Millaisia merkityksiä ulkonäkö voi saada oppilaskulttuurissa? 

- Mitä ulkonäöllä tarkoitetaan ja millaisia merkityksenantoja se saa op-
pilaskulttuurissa? 

- Miten ulkonäköasiat vaikuttavat oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin? 

- Onko sukupuolella merkitystä ulkonäköasioissa? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Laadullinen tutkimus 

Olen käyttänyt tutkimuksessani laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullinen 

tutkimusote soveltuu hyvin tähän tutkielmaan, koska olen kiinnostunut tutkitta-

van asian merkitysrakenteista sekä luonnollisista tilanteista, joita ei voida järjes-

tää kokeeksi. (Metsämuuronen (2008, 14).  Eskola ja Suoranta (2008, 32–33) mää-

rittelevät laadullisen tutkimuksen yksinkertaisimmillaan kerätyn aineiston ja 

analyysin muodon kuvaukseksi. Alun perin laadullinen tutkimus syntyi siitä aja-

tuksesta, ettei inhimillistä toimintaa pystytä kovin syvällisesti tutkimaan tilastol-

lisin menetelmin. Patton (2002, 227) kertoo, että määrälliseen tutkimukseen ver-

rattuna laadullinen tutkimusote tuottaa kyllä aineistoa vähemmän, mutta tutkii 

aihetta syvällisemmin. 

Laadullisen tutkimuksen yksi lähtökohta on todellinen elämän kuvaami-

nen. On kuitenkin ymmärrettävä, että todellisuus ilmenee moninaisena, ei yh-

tenä totuutena. Tutkijana tiedostan, etten voi saavuttaa tutkimuksessani objektii-

visuutta, sillä laadullisessa tutkimuksessa tutkija tulkitsee asioita tietystä näkö-

kulmasta ja sen tiedon pohjalta, joka hänellä jo on.  Tutkimuksen lähtökohtana 

on siis esittää tuloksia, jotka ovat aikaan ja paikkaan sidottuja. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2016, 160–161; Tuomi & Sarajärvi 2018, 27.)  

Kiviniemi (2015, 74–77) luonnehtii laadullista tutkimusta prosessiksi ja 

eräänlaiseksi oppimistapahtumaksi, jossa tutkijan mielessä olevat aineistoon liit-

tyvät näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkimuksen edetessä. Tutkimuksen 

etenemisen vaiheita ei voida tarkoin määritellä ja ennakoida, sillä esimerkiksi 

tutkimustehtävää ja aineistonkeruuta koskevat ratkaisut saattavat muovautua 

sitä mukaa kun tutkimus etenee. Laadullisessa tutkimuksessa myös tutkimusky-

symysten asettelua voi joutua siis tarkistamaan aineistonkeruun yhteydessä. 

Myös Hirsjärvi ym. (2016, 126) tuovat esille, että laadullisessa tutkimuksessa tu-

lee varautua siihen, että tutkimuksen edetessä tutkimusongelma voi muuttua. 

Eskola & Suoranta (2008, 16) korostavat, että lopullista tutkimustehtävää raja-

tessa tutkija nostaa esille aineistosta nousevan ydinsanoman, joka nousee 
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tarkastelun keskipisteeksi. Laadullisen tutkimuksen aineistoa ei voi kuitenkaan 

pitää todellisuuden kuvaamisena, vaan se välittyy aina tutkijan tulkinnan läpi.  

Oman tutkimukseni eteneminen on näyttäytynyt laadulliselle tutkimuk-

selle ominaisella tavalla prosessimaisena. Tutkimukseni edetessä tutkimuskysy-

mykseni ovat muovautuneet pikkuhiljaa selkeämmiksi sekä teoriataustaa kirjoit-

taessa että aineistoa hankkiessa. Teoreettiset näkökulmat ohjaavatkin vahvasti 

tutkimuksen kulkua. Hyvä tutkimus sekä lähtee teoriasta että palaa siihen. Tut-

kimuksen teoriasta voidaan nostaa esille yksittäisiä ongelmia, joihin toivotaan 

löydettävän vastaukset aineiston avulla. Pelkkä aineiston kerääminen ja analy-

sointi ilman teoriaa on selvitys, ei tutkimus. Siksi teoriaa voidaan pitää olennai-

sena osana laadullista tutkimusta. Laadullisessa tutkimuksessa on enemmänkin 

kyse vähitellen tapahtuvasta tutkittavan ilmiön käsitteellistämisestä, jota ohjaa-

vat niin vuorovaikutuksessa olevat teoreettiset näkökulmat kuin tutkimusken-

tältä nousevat näkökulmat. (Eskola & Suoranta 2008, 79–83; Kiviniemi 2015, 78–

80.) 

 

6.2 Eläytymismenetelmä 

Tässä tutkimuksessa suurin osa aineistosta on kerätty eläytymismenetelmää 

käyttäen. Eläytymismenetelmä on laadullisen tutkimuksen aineistonhankkimis-

muoto, jonka historia on 1960-luvun sosiaalipsykologiassa. Milgramin tottelevai-

suuskokeista herännyt keskustelu tutkimuksen eettisyydestä ja ihmisarvon kun-

nioittamisesta loi tarpeen menetelmälle, joka tukisi näitä, mutta jossa kuitenkin 

kokeen peruslogiikka, tietyn asian varioiminen muiden pysyessä samana, säi-

lyisi. (Eskola 2010, 74.) Voidaan sanoa, että eläytymismenetelmän kehittämisen 

lähtökohtana on ollut eettisen aineistonhankintamenetelmän toteuttaminen. Sen 

filosofinen näkemys lähtee ihmisen erityislaatuisuudesta tutkimuskohteena, ver-

rattuna esimerkiksi luonnonobjektiin. Näitä ihmisen erityispiirteitä ovat esimer-

kiksi kieli, historia, inhimillisyys sekä tietoisuus, joita eläytymismenetelmässä 

pyritään hyödyntämään. (Suoranta 2008, 97.)  
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Eläytymismenetelmäkokeilut aloitettiin Suomessa vuonna 1982. Antti Es-

kola toi eläytymismenetelmän tuolloin Suomeen ja rakensi sen ympärille tutki-

musryhmän, joka käytti menetelmää omiin opinnäytetöihinsä. Myöhemmin Jari 

Eskola ja Juha Suoranta kehittivät menetelmää ja 1990-luvun alussa julkaisivat 

erityisesti kasvatustieteilijöille suunnatun artikkelin, jossa käsiteltiin eläytymis-

menetelmää laadullisen tutkimuksen aineistonkeruutapana. Sittemmin eläyty-

mismenetelmän kehitystyö on tapahtunut nimenomaan Suomessa. Tänä päivänä 

eläytymismenetelmää on käytetty lukuisissa tutkimuksissa, mutta se ei silti ole 

menetelmänä käytetyimpiä. Jos tutkijan tarkoituksena on kuvailla suuren joukon 

käsityksiä jostain asiasta, ei eläytymismenetelmän valinta olen sopivin vaihto-

ehto. Kuitenkin, jos tavoitteena on saada selville pienemmän joukon ajatuksia ja 

merkityksenantoja tutkittavasta aiheesta - kuten tässä tutkimuksessa - on mene-

telmän valinta perusteltua. (Eskola 2010, 74-75; Wallin, A., Helenius, J., Saara-

nen-Kauppinen, A. & Eskola J. 2015, 248.)  

Eläytymismenetelmällä tutkimusaineisto kerätään tarinoiden avulla. Tutki-

mukseen osallistuja kirjoittaa tutkijan antamien ohjeiden mukaan tarinan tai es-

seen. Tutkimukseen osallistujille annetaan pieni kehyskertomus, johon he pyrki-

vät samaistumaan joko omien kokemustensa tai mielikuviensa kautta. Kirjoituk-

sessaan tutkimukseen osallistuja kuvaa kehyskertomuksessa tapahtuneen tilan-

teen etenemistä tai pohtii, mitä on tapahtunut. Kirjoittaminen on passiivinen 

osallistumisen muoto, joka kuitenkin heijastaa tutkittavien subjektiivisia tulkin-

toja, samalla tavalla kuin aktiivinen rooliin eläytyminen draaman avulla. (Posti-

Ahokas, Haveri & Palojoki 2015, 324; Eskola & Suoranta 2008, 110.)  

Koska tämän tutkimuksen aihe voi olla monelle murrosiän kynnyksellä ole-

valle nuorelle arka, on eläytymismenetelmän valinta siksikin perusteltua. Kirjoit-

tamalla taataan anonymiteetti tutkimukseen osallistujalle. Lisäksi herkkiäkin nä-

kemyksiä ja ajatuksia pystytään tuomaan kenties paremmin esille kirjoittamalla 

kuin puhumalla. Eläytymismenetelmä voidaan nähdä myös strategiana, jossa ää-

neen päästetään ne ihmiset, joiden ääni ei aina välttämättä tule kuulluksi. Tutki-

musaineiston kirjoitelmia voidaan pitää epävirallisina tarinoina, joissa kuitenkin 

tulee esille joitain paljastuksia. (Posti-Ahokas 2013, 1277-1278, 1290.)  
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Onnistuessaan eläytymismenetelmä tuottaa kirjallista tietoa, joka ilmentää 

vastaajien havaintoja, odotuksia, mielikuvia ja merkityksiä tutkittavasta ilmiöstä. 

Eläytymismenetelmällä kerätty aineisto ei siis kuvaa kirjaimellista totuutta, vaan 

mielikuvituksellisia, joskin todennäköisiä tarinoita: sen miten asiat voisivat olla. 

Verrattuna toisiin narratiivisiin metodeihin, eläytymismenetelmällä ei pyritä ke-

räämään henkilökohtaisia, elettyjä kokemuksia tai elämäntarinoita. Kirjoitetut ta-

rinat voivat kuitenkin perustua vastaajan omiin kokemuksiin. Kirjoittajat kirjoit-

tavat siitä, minkä näkevät tilanteessa olevan mahdollista.  (Eskola 2010, 74-75.; 

Wallin, A., Koro-Ljungberg, M. & Eskola, J. 2018, 3.) Menetelmällä pyritään tuo-

maan esille hiljaista, kulttuurisidonnaista tietoa, joka heijastaa ajallista ja paikal-

lista todellisuutta. Kirjoituksista voidaan saada esille sosiokulttuurisia represen-

taatioita ja ajattelun logiikoita. (Wallin ym. 2015, 248; Suoranta 2008, 106.)  

Eskolan (2010, 72-77) mukaan eläytymismenetelmää kuvataan usein hel-

poksi tiedonhankintamenetelmäksi. Aineiston kerätään usein tunnin tai luennon 

aluksi ja vastaamiseen menee aikaa noin 20 minuuttia. Menetelmää pidetään so-

pivana monen ikäisille vastaajille. Siksi sen käyttäminen myös tässä tutkimuk-

sessa tuntui sopivalta. Aineiston ei myöskään tarvitse olla suuri, sillä tietyn mää-

rän jälkeen (yleensä noin 15-20 vastausta/kehyskertomus) tapahtuu saturaatio 

eli vastausten peruslogiikka alkaa toistaa itseään. Olennaista on, että kehysker-

tomuksia on enemmän kuin yksi. Kertomusten tulee poiketa toisistaan yhden 

keskeisen asian suhteen. Eläytymismenetelmää käyttäen saadaan siis tietää, mikä 

tarinoissa muuttuu, kun keskeistä elementtiä muutetaan. Juuri tämä menetelmän 

käytössä onkin oleellista. Tarinan variointi erottaa eläytymismenetelmän mo-

nesta muusta menetelmästä sekä korostaa eläytymismenetelmän erityisyyttä. 

Menetelmällä kerätty aineisto voidaan lukea ikään kuin kahteen otteeseen; ensin 

kuin mitä tahansa laadullista aineistoa ja sitten kiinnittäen huomiota variaation 

tuomiin muutoksiin.  Omassa tutkielmassani pyrin saamaan tietoa siitä, mitä ul-

konäkö merkitsee kouluyhteisössä ja varioin tarinaa sukupuolen osalta. Aineis-

ton käyttökelpoisuuden vuoksi hyvän kehyskertomuksen luominen on ensiar-

voisen tärkeää. Usein suositaan mahdollisimman lyhyitä ja napakoita kertomuk-

sia, sillä pidemmissä kertomuksissa annetaan jo monenlaisia vihjeitä ja tarinan 

variaatio voi hukkua näiden vihjeiden sekaan.  
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Kuten jo aiemmin on todettu, eläytymismenetelmällä saatuja tarinoita ei 

voida pitää välttämättä todellisina, mutta vähintäänkin mahdollisina. Tarinoiden 

joukossa voi olla paljon stereotyyppisiä vastauksia, mutta toisaalta sellainen ajat-

telu ohjaa usein ihmisen toimintaa oikeassakin elämässä. Kouluyhteisössä ulko-

näköön liittyvät ennakkokäsitykset luovat merkityksiä, jotka voivat vaikuttaa 

laajemmalle kuin aavistammekaan. Tutkimusaineisto tehtävänä ei ole hypoteesin 

todistaminen, vaan myös uusien näkökulmien etsiminen. Tarkkojen vastausten 

sijasta eläytymismenetelmä tarjoaa lisää kysymyksiä ja mahdollisuuksia tutki-

jalle. (Eskola 2010, 74-81.)  

 

6.3 Ryhmäkeskustelu 

Koska eläytymismenetelmällä saatu aineisto jäi piirun verran vajaaksi, päädyin 

tekemään vielä kaksi lyhyttä ryhmäkeskustelua. Ryhmäkeskustelua - tai kuten 

yleisemmin on aiemmin sanottu ryhmähaastattelua – voidaan käyttää yksin itse-

näisenä menetelmänä tai kuten tässä tapauksessa, yhdessä toisen aineistotyypin 

kanssa. (Pietilä 2017, 111.)  

Pietilän (2017, 113-114) mukaan ryhmäkeskusteluissa osallistujat tuovat 

esiin omat yksilölliset näkemykset ja rakentavat näistä yhteistä ymmärrystä. 

Ryhmäkeskusteluissa tutkijan rooli on löyhempi kuin esimerkiksi yksilöhaastat-

teluissa, sillä osallistujat eivät välttämättä ohjaa puhettaan tutkijalle. Tutkijan, eli 

ryhmähaastattelussa moderaattorin, tehtävä on tukea aktiivista vuorovaikutusta 

ja pitää huolta, että eri näkökannat tulevat edustetuiksi.  

Myös Hirsjärvi ja Hurme (2010, 61-63) viittaavat tutkijan erityyppiseen roo-

liin ryhmäkeskusteluissa verrattuna yksilöhaastatteluun. Tehtävä painottuu 

enemmän keskustelun tukemiseen kuin haastattelemiseen. Ryhmäkeskustelussa 

on useita etuja. Usein sitä pidetään helpompana kuin yksilöhaastattelua. Myös 

lapsille, jotka saattavat olla ujoja haastattelutilanteissa, voi olla helpompaa il-

maista mielipiteensä ryhmäkeskustelussa. Myös menetelmän nopeus voidaan 

nähdä suurena etuna. Ryhmäkeskustelussa saadaan nopeasti tietoa yhtäaikai-

sesti usealta osallistujalta.  
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6.4 Aineiston keruu  

Eskolan (2010, 79-80) mukaan se, toimivatko kehyskertomukset ja saako tutkija 

haluttuja vastauksia esille, tulee ilmi vasta kun kehyskertomuksiin vastataan. Tä-

män vuoksi kehyskertomukset tulee aina ensin testata. Ennen varsinaisen aineis-

ton keräämistä olen testannut kehyskertomuksia kolmella 12-13-vuotiaalla lap-

sella sekä joukolla oman tutkielmaseminaarin aikuisia. Vastaamisen jälkeen kir-

joittajat saivat tilaisuuden kertoa, mihin he kehyskertomuksissa kiinnittivät huo-

miota. Testaamisten jälkeen tehtiin vielä tarvittavia muutoksia ennen lopullisen 

kehyskertomuksen (Liite 1) valmistumista. Kehyskertomusten luominen voikin 

näyttää ulospäin helpolta, mutta todellisuudessa luomisprosessi vaatii aikaa ja 

kokeilua. Vaatimattomalta vaikuttava tarinanpätkä voi siis vaatia suuren määrän 

työtä. 

Saaranen ja Eskola (2004, 149) mainitsevat, että eläytymismenetelmässä voi-

daan käyttää kolmatta persoonaa. Tähän päädyin itsekin. Rooliin asettautumi-

nen kolmannessa persoonassa voi johtua monista eri syistä. Yksi näistä on hen-

kilökohtaisen etäisyyden ottaminen. Tutkittava aihe voi olla joillekin vastaajista 

vaikea ja sen reflektoiminen hankalaa, että kolmannesta persoonasta kirjoittami-

nen voidaan kokea helpompana.  

Keräsin tutkielmani kirjallisen aineiston portaittain syyskuussa 2019, maa-

liskuussa 2020 sekä elokuussa 2020. Tutkimukseeni osallistui 36 vastaajaa. Osal-

listujat ovat kuudennen luokan oppilaita Lapin läänin sekä Keski-Pohjanmaan 

alueelta. Tutkimukseni kannalta vastaajien maantieteellisellä sijoittumisella eri 

puolelle Suomea ei ollut merkitystä, eivätkä kirjoitelmat eronneet toisistaan poik-

keavalla tavalla.  

Pyrin alun perin saamaan noin 30 vastaajaa. Tämän pitäisi olla hyvä määrä, 

jotta saturaatio eli kyllääntyminen alkaa tapahtua (Eskola 2010, 77). Pienehköltä 

kuulostava luku osoittautui kuitenkin tämän tutkimuksen yhdeksi haastavim-

mista asioista. Olen vuoden aikana ottanut yhteyttä kymmeniin opettajiin ja reh-

toreihin. Vaati suuren työmäärän ja jopa matkustamista, että sain kasaan tarvit-

tavan verran osallistujia. Yhteydenotot menivät toisinaan ensin rehtoreille. Pal-

jon pyyntöjä meni myös suoraan opettajille. Mikäli opettaja oli kiinnostunut osal-

listumaan tutkimukseen, hyväksytettiin asia rehtorilla. Noin 85% opettajista ja 
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rehtoreista ei koskaan vastannut tutkimuspyyntööni, edes kieltävästi. Loppujen 

lopuksi ne rehtorit ja luokanopettajat, jotka osoittivat kiinnostusta, olivat jollain 

tavalla puolituttuja. Ketään tutkimukseen osallistuneista oppilaista en kuiten-

kaan tuntenut. Otaksun, että opettajat ja rehtorit ovat niin työllistettyjä, että mi-

tään ylimääräistä ei haluta. Toisaalta tiettyihin kouluihin tulee luultavasti paljon 

tutkimuspyyntöjä, eikä kaikkiin voida osallistua. Kiireessäkin on sähköpostini 

voinut mennä monelta ohi. 

Ensimmäisessä erässä osallistuneet oppilaat eivät ennakkopyynnöstäni 

huolimatta saaneet täyttä työrauhaa. Muut oppilaat tekivät tilassa samaan aikaan 

tehtäviä, mutta rauhallisuus puuttui. Lopulta opettajakin joutui poistumaan pai-

kalta, jolloin yritin itse aineiston keräämisen lisäksi ylläpitää työrauhaa. Koska 

suurin osa luokasta ei osallistunut tutkimukseen, eivät jäljelle jääneetkään osoit-

taneet suurta mielenkiintoa aihetta kohtaan. Tästä viisastuneena seuraavan ai-

neistonkeruun yhteydessä pyysin opettajalta erillistä tilaa niille oppilaille, jotka 

osallistuisivat tutkielmaan. Tämä osoittautui hyväksi päätökseksi ja oppilaat kes-

kittyivät rauhallisessa ympäristössä kirjoittamiseen täydet 20-30 minuuttia.  

Kolmas joukko koostui kahdesta rinnakkaisluokasta. Tästä koulusta sain 

suurimman osan vastauksistani. Keräsin aineiston peräkkäisillä tunneilla ja vas-

taajien keskittyminen kirjottamiseen onnistui hyvin. Molemmilla luokilla vastaa-

miseen meni noin 20 minuuttia. Oppilaat suhtautuivat kirjoittamiseen innok-

kaasti ja osa oli jopa harmissaan, kun ei saanut lukea tuotostaan koko luokalle, 

kun olivat siihen omien sanojensa mukaan ”kerrankin panostaneet”. Kirjoitetut ta-

rinat vaihtelivat pituudeltaan yhdestä tyhjästä paperista lähes kahden sivun mit-

taisiin kirjoitelmiin. Tyypillisimmillään tarinat olivat reilun puolen sivun mittai-

sia.  

Kirjoitelmien jälkeen päädyin vielä ryhmäkeskusteluihin. Kaksi pientä ai-

neistoa tässä tutkimuksessa on perusteltua, sillä pelkät litteroidut kirjoitelmat oli-

sivat jättäneet tutkimusaineiston suppeahkoksi.  Koen, että saturaatio saavutet-

tiin ja aineistossa alkoi esiintyä samoja teemoja. Kuitenkin litteroituna aineistona 

määrä näytti kovin vähäiseltä. Tässä kohtaa pohdin, miten saisin nopealla aika-

taululla lisää aineistoa. Kiviniemi (2015, 80) mainitsee, että laadullisen tutkimus-

prosessin edetessä ja tutkimuskysymyksien muokkaantuessa myös 
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aineistonkeruun tulee mukautua tapahtuviin muutoksiin. Aineiston keruu voi 

tapahtua myös pitemmällä aikajänteellä.  

Ryhmäkeskustelut toteutettiin syyskuussa 2020. Ryhmäkeskusteluja var-

ten, pienellä metodisella kehittelyllä, loin haastattelurungon (Liite 2) eläytymis-

menetelmätarinoista esiin nousseiden teemojen mukaisesti. Ryhmäkeskuste-

luissa fokus projisoitiin pois omasta koulusta, toiseen mielikuvitukselliseen kou-

luympäristöön. Haastateltaville tehtiin myös selväksi, että keskustelussa ei käsi-

tellä ketään heidän tuntemia oppilaita, vaan puhutaan esimerkiksi Etelä-Suo-

messa sijaitsevasta koulusta ja sen oppilaista. Keskustelu eteni hyvin ja jouhe-

vasti ja keskustelijat pysyivät yleisellä tasolla. Vain muutaman kerran osallistujat 

vetivät pohdintansa suoraan omaan kokemusmaailmaan esimerkiksi ”Mulle ker-

ran sanottiin” tai ”Täälläki on yks tyyppi”. Kuitenkin keskustelu palautui nopeasti 

yleiseen pohdintaan siitä, miten voisi olla tässä toisessa koulussa asiat.  

Ryhmäkeskustelut pidettiin kouluaikana viereisessä, tyhjässä luokkati-

lassa. Keskusteluissa oli mukana kaksi oppilasta kummassakin. Oppilaat vaikut-

tivat luottavaisilta ja olivat itse ensin osoittaneet kiinnostuksensa osallistumi-

seen, jonka jälkeen vanhemmilta pyydettiin vielä lupa. Oppilaat valikoituivat 

eräältä kuudennelta luokalta, jolta kävin aiemmin eläytymistarinoita kerää-

mässä. Olin siis jo hieman tuttu heille, mikä varmasti helpotti jännitystä ja kenties 

lisäsi halukkuutta osallistua keskusteluun. Molempiin haastatteluihin valikoitui 

kaverukset, joten tämänkin uskon lisänneen keskustelun mielekkyyttä. Ryhmän 

kokoonpano on keskeinen asia ryhmäkeskustelua suunniteltaessa (Pietilä 2017, 

128). Tutkijana olisin voinut pyrkiä luomaan myös heterogeenisempiä ryhmiä, 

mutta pelkäsin että tällöin herkästä aiheesta puhuminen voi olla osallistujille vai-

keaa. Pahimmassa tapauksessa joku osallistujista olisi tuntenut olonsa epämiel-

lyttäväksi tai perunut osallistumisensa kokonaan.  

Keskustelujen aluksi kertasin vielä mihin aineistoa käytetään, painotin ano-

nymiteettiä ja kerroin vielä keskustelujen nauhoittamisesta ja siitä että tallenteet 

poistetaan litteroinnin jälkeen. Pyrin tekemään tilanteesta ja ilmapiiristä mahdol-

lisimman rennon ja turvallisen. Haastattelut tallensin yliopistolta lainaamalleni 

audiotallentimelle. Haastattelun jälkeen kyselin vielä oppilailta, miltä tuntui 

osallistua keskusteluun ja kaikki neljä vakuuttivat sen olleen kivaa. Osa olisi 
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toivonut jopa pidempää keskustelua ja enemmän kysymyksiä. Liekö tähän osa-

syynä myös se, että saivat vapautuksen oppitunnilta. Kertasimme myös, että kes-

kustelut jäävät meidän väliseksemme, eikä niistä ole tarvetta puhua esimerkiksi 

välitunnilla. Kaikki olivat samaa mieltä tästä.  

 

6.5 Aineiston analyysi 

Tässä tutkielmassa analyysimenetelmänä on käytetty teemoittelua. Tutkimuksen 

analyysin etenemistä on kuvattu kuviossa 2.  

 
KUVIO 2. Tutkimusaineiston analyysin vaiheet 

 

Aineiston analyysi aloitettiin litteroimalla tarinat yhdeksi tiedostoksi. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 105) kirjoittavat, että litterointi on yksi tärkeistä analyy-

sin vaiheista. Osallistujia eläytymismenetelmällä toteutettuihin tarinoihin oli 36. 

Ollista kirjoitettiin 17 tarinaa, Annasta 18 ja yksi paperi oli vailla henkilöä ja tari-

naa. Tarinoista aineistoa kertyi yhteensä 7 sivua, fontilla Calibri, fonttikoon ol-

lessa 12 ja rivinvälin 1. Oppilaiden kirjoittamat tarinat litteroitiin ennen ryhmä-

keskustelujen toteuttamista. Litteroinnin jälkeen luin aineistoa useampaan ker-

taan yhtenä kokonaisuutena. Hirsjärvi ja Hurme (2010, 143) ohjeistavat, että 

vaikka aineisto on litteroituna tutkijalle jo sinänsä tuttu, kokonaiskuvan luomi-

sen vuoksi lukuvaihetta ei pidä jättää väliin. Lukeminen myös herättää 



 40 

uudenlaisia kysymyksiä, joita ei välttämättä ole tullut aiemmin ajatelleeksi. Jyr-

kästi sanottuna, aineistoa ei voida analysoida ilman, että sitä on luettu hyvin.  

Lukemisen jälkeen aloitin teemoittamisen. Eskola ja Suoranta (2008, 

174-175) kuvailevat tematisointia tutkimuskysymyksiä valaisevien teemojen 

esille nostamisena. Toisin sanoen litteroidusta tekstistä  etsitään  ja erotellaan tut-

kimuksen kannalta tärkeimpiä aiheita. Vaikka eläytymismenetelmän kehysker-

tomusten variaatiot luovat jo itsessään teemat, en tässä vaiheessa vielä tarttunut 

sukupuolen merkitykseen, vaan tarkastelin ja teemoittelin aineistoa kokonaisuu-

tena. Koska tarinat oli litteroitu yhdeksi tiedostoksi, lisäsin jokaisen tarinan koh-

dalle oman kommenttiruudun. Kommentteihin kirjoitin tarinoista nousseita 

merkityksiä. Yksittäisessä tarinassa saattoi esiintyä 1-10 merkityksenantoa. Tut-

kimuskysymykset mielessä pyrin löytämään aineistosta tutkimukseni kannalta 

tärkeimmät merkitykset. Aineiston edessä pyrin huomioimaan myös sen moni-

naisuuden ja pyrkimään eroon ennakko-olettamuksistani. Kommenttilaatikoista 

kopioin merkityksenannot uuteen tiedostoon. Yhdistelin merkityksiä teemoiksi 

ja näiden pohjalta rakensin ryhmäkeskusteluihin haastattelurungon (Liite 2). 

Tällä tavalla toivoin saavani enemmän ja syvempää informaatiota jo eläytymis-

menetelmätarinoista saaduista teemoista. 

Ryhmäkeskustelujen jälkeen kuuntelin molemmat keskustelut pariin ottee-

seen läpi, jälleen kerran kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Ryhmäkeskustelut oli-

vat kestoiltaan 26 minuuttia ja 20 minuuttia. Audiotallenteet litteroitiin omaksi 

tiedostokseen noin viikko ryhmäkeskustelujen jälkeen. Litteroinnissa kirjoitin 

puheen auki sanatarkasti. Jätin kuitenkin huokailut ja epämääräiset äännähdyk-

set huomioimatta, sillä en kokenut, että niillä olisi vaikutusta itse sisältöön. Lit-

teroitua tekstiä keskusteluista tuli yhteensä 10 sivua, fontilla Calibri, fonttikoolla 

12 ja rivinvälillä 1. Tutkimusaineistoa tarinoista ja haastatteluista kertyi yhteensä 

17 sivua. Alla vielä kuvattuna (Taulukko 1) koko tutkimusaineiston määrät. 

 

TAULUKKO 1. Tutkimusaineiston kuvaus  

Anna Olli Tyhjä Keskustelu 1 Keskustelu 2 

18 17 1 26 min. 20 min. 

7 sivua 10 sivua 
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Ryhmäkeskustelujen litteroimisen jälkeen paneuduin myös tähän tekstiin 

paremmin ja kirjoittelin siitä muistiinpanoja. Lopulta, kun koko tutkimusaineisto 

oli luettu useaan otteeseen ja siitä oli tehty alustavia muistiinpanoja, palasin haas-

tattelurunkoon ja sen teemoihin. Eskola (2015, 196-197) mainitsee, että laadulli-

sen tutkimuksen analyysin tehtävänä on jollain tavaa tiivistää ja jäsentää aineisto, 

kuitenkin niin, että mitään olennaista ei jätetä pois. Tämä onnistuu tyypillisesti 

teemoittelulla. Täydensin ja muokkasin aiempia teemoja ryhmäkeskusteluista 

esiin tulleilla merkityksenannoilla. Etsin näitä merkityksiä myös tarinoista. Pala-

sin myös graduni teoriaosuuteen etsien sieltä aineiston ja teorian välisiä kytkök-

siä. Eskolan (2015, 191) mukaan analyysissä aineistoa onkin syytä tarkastella teo-

riaa hyväksi käyttäen, mutta kuitenkin niin ettei ylitulkitse sitä. Toisin sanoen 

tutkijana minun oli pyrittävä tarkastelemaan aineistoa myös tuorein silmin. Ki-

viniemi (2015, 83-84) kirjoittaa, että laadullisessa tutkimuksessa analyysi saavut-

taa lopullisen muotonsa vähitellen, kun tutkija on löytänyt aineistosta ne keskei-

simmät käsitteet, jonka mukaan hän aineistoa tarkastelee. Loppujen lopuksi tut-

kimus on tutkijan tulkintojen mukainen tuotos. Siksi laadullinen tutkimus on 

aina tulkinnallista. Pikkuhiljaa keskeisimmät teemat alkoivat hahmottua.  

Vaikka eläytymismenetelmällä kerättyä aineistoa voi Eskolan (2010, 86) 

mukaan analysoida kuin mitä tahansa laadullista aineistoa, analyysiä ei pidä kui-

tenkaan jättää pelkästään vastausten kuvailuun. On muistettava ottaa huomioon 

myös tarinan variointi. Teemoittelun jälkeen kävin läpi Ollin ja Annan tarinat. 

Pohdin, onko tarinoissa mitä yhtäläisyyksiä. Mietin myös, mitä eroavaisuuksia 

löytyy. Peilasin löytämääni ryhmäkeskusteluihin, joissa sukupuolellisista eroista 

juteltiin niin ikään.  

Viimeiseksi tutkimustulokset raportoitiin tutkimuskysymyksiin vastaten. 

Kirjoitin tulkintojani läpi teema kerrallaan ja liitin teemaa parhaiten kuvaavia ai-

neistonäytteitä tulkintojeni tueksi. Lopulta palasin teemoihin ja alustavaan ana-

lyysiini ja peilasin löytämiäni tuloksia vielä teorialähtöisesti.  
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6.6 Eettiset ratkaisut 

Koulusta kerätty aineisto edellyttää monenlaisia lupamenttelyitä. On informoi-

tava rehtoreita ja saatava heidän suostumuksensa. Samoin luokanopettajan on 

oltava halukas luomaan puitteet aineistonkeruulle. Näiden lisäksi tutkimusai-

neiston keräämistä varten tarvitaan tutkimuslupa. Hain tutkimuslupia hyvissä 

ajoin ennen aineiston keräämistä. Tutkimusluvat myönnettiin kesällä 2019 ja ke-

väällä 2020. Kun tarvittavat luvat ja suostumukset oli saatu, täytyi oppilaiden 

vanhemmilta saada myös suostumus.  (Mäkinen 2006, 65.) Vanhemmille lähetet-

tiin tiedote tutkimuksesta (Liite 3) sekä suostumuslomake osallistumisesta tutki-

mukseen (Liite 4). Kyseiset lomakkeet välitin luokanopettajille ja pyysin laitta-

maan ne vanhemmille tarpeeksi ajoissa. Lapsen vanhemmilla tulee olla tieto siitä 

mitä lapselta ollaan aikeissa pyytää ja mihin vastauksia käytetään (Aarnos 2010, 

173). Myöhemmin toteutetut ryhmäkeskustelut toteutettiin luokassa, jonka oppi-

lailla oli jo aiempi lupa osallistua tutkimukseen. Luokanopettaja lähetti vanhem-

mille kuitenkin uuden tiedotteen (Liite 5) ja varmisti vielä tutkimukseen osallis-

tuneiden oppilaiden huoltajilta erikseen luvan ryhmäkeskusteluun osallistumi-

seen. 

Lastenhuoltolain nojalla vanhemmilla on myös oikeus kieltää lastaan osal-

listumasta muuhun kuin lääketieteelliseen tutkimukseen. Mikäli vanhemmat 

kieltävät osallistumisen ja siitä tulee ilmoitus koululle, ei lapsi saa osallistua tut-

kimukseen edes niin halutessaan. (Mäkelä 2010, 77.) Olin varautunut siihen, että 

kaikki oppilaat eivät saisi vanhemmiltaan suostumusta osallistua. Silti kielteisten 

lomakkeiden määrä yllätti. Vanhempien haluttomuus antaa suostumusta, voi 

johtua monesta syystä, mutta yksi niistä voi olla suojelunhalu. Suostumusten ja 

lupien takia pyrin olemaan koko ajan avoin ja rehellinen sekä suhteuttamaan tut-

kimuksesta annetun tiedon eri vastaanottajaryhmille mahdollisimman selkeäksi. 

(Mäkinen 2006, 65-66). Kaikesta tästä huolimatta vastaajia oli ensimmäiseltä luo-

kalta kuusi. Seuraavana vuorossa oli kaksi rinnakkaisluokkaa, mutta osallistujia 

oli vain viisi. Kolmannella kerralla tulos olikin jo parempi ja kahdelta rinnakkais-

luokalta osallistujia oli jo reilu parikymmentä. 

Aarnoksen (2010, 173-173) mukaan lapsia tutkittaessa on erityisen tärkeää 

huolehtia tutkimuksen etiikasta sekä lapsiystävällisyydestä. 
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Lapsiystävällisyydellä tarkoitetaan, että aineistonhankinta on sovitettu oppilaan 

kehitysvaiheeseen, tässä tapauksessa 12-13-vuotiaan ajatustasolle. Aineistoa ke-

rätessä oli pyritty myös siihen, ettei tutkimukseen osallistuminen häiritse koh-

tuuttomasti oppilaiden koulupäivää, vaan kehyskertomuksiin vastaaminen liite-

tään osaksi normaalia työjärjestystä. Kuten edellä on jo mainittu, tähän pystyttiin 

vaihtelevin tuloksin.  

Lapset ja nuoret luokitellaan erityisen haavoittuvaksi ryhmäksi. Myös tut-

kittava aihe voidaan mieltää sensitiiviseksi. Siksi tässä tutkimuksessa oli erityi-

sen tärkeää tehdä normaalia tarkempi suunnittelu ja valmistautuminen. (Luoma-

nen & Nikander 2017, 288-289.) Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on aina 

vapaaehtoisuus eli lapsen omaa tahtoa pitää kunnioittaa. Siksi oppilaalla on ollut 

myös aina mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen. Pelkästään 

vanhempien suostumus ei riitä. (Kuula 2011, 149.) Myös Eskola ja Suoranta (2008, 

52-59) sekä Mäkinen (2006, 65) korostavat, että tutkimuksen eettisyyden kan-

nalta on tärkeää, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tässä tut-

kimuksessa kukaan oppilaista ei suoraan kieltäytynyt osallistumasta, joskin kir-

joitelmien joukossa oli yksi tyhjä paperi, joka voidaan kenties tulkita jonkin-

laiseksi kannanotoksi.  

Tutkimukseen osallistuville oppilaille sekä vanhemmille on alusta asti pai-

notettu anonymiteetin säilymistä. Tämä kuuluukin tutkimusetiikan perusteisiin. 

Anonyymiys rohkaisee usein vastaajia myös kirjoittamaan vapaammin ja helpot-

taa näin tutkimuksen kannalta oleellisen tiedon saatavuutta. Myös tutkijan nä-

kökulmasta on helpompaa käsitellä vastauksia, kun henkilöitä suojaa anonyy-

miys. Myös objektiivisuus lisääntyy. (Mäkelä 2006, 114.) Kehyskertomuspaperei-

hin ei kerätty minkäänlaisia tunnistetietoja. Aineistoa säilytettiin tutkimuksen ai-

kana lukollisessa laatikossa. Kirjoitin kehyskertomukset puhtaaksi erilliseen tie-

dostoon ja tutkimuksen valmistuttua alkuperäiset vastuspaperit hävitetään. 

Myös ryhmäkeskustelut litteroitiin nopealla aikataululla ja alkuperäiset tallen-

teet poistettiin.  

Tutkimuksen aihe voi olla herkkä ja tunteita herättävä. Tarkoituksenani on 

edistää tietoisuutta aiheesta. Jonkin toisen ihmisen saappaisiin asettautumalla 

vastaajien lienee helpompi käsitellä aihetta. Kuitenkin eläytymismenetelmää ei 
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voida pitää eettisesti täysin ongelmattomana. Mahdolliset ongelmat voivat olla 

pieniä, mutta kuitenkin olemassa. Kehyskertomukseen vastaaminen vaikuttaa 

kirjoittajaan, vaikkakaan pyrkimyksenä ei ole vaikuttaa tutkimukseen osallistu-

van asenteisiin. (Eskola & Suoranta 2008, 115-116.) Kehyskertomuksissa (Liite 1) 

on käytetty kolmatta persoonaa, Annaa tai Ollia, josta vastaajat kirjoittavat. Roo-

liin asettautumiseen voi olla monia syitä, mutta tässä tutkielmassa suurin niistä 

oli luoda vastaajalle mahdollisuus henkilökohtaisen etäisyyden ottamiselle suh-

teessa aiheeseen. (Saaranen & Eskola, 2004, 149.) Ulkonäköasioiden herkkäluon-

toisuuden vuoksi koen, että kirjoittaminen Annasta tai Ollista on osallistujille 

helpompaa ja siten eettisesti parempi ratkaisu, kuin aiheesta kirjoittaminen en-

simmäisessä persoonassa. Toin vastaajille esille myös sen, että kaikenlaiset kir-

joitelmat ja ajatukset ovat hyvä ja oikeita ja ettei tähän tehtävään voi vastata vää-

rin.  

Ryhmäkeskusteluissa aihetta tarkasteltiin niin ikään etäältä, eikä ulkonäkö-

asioita tarvinnut pohtia suoraan omasta kokemusmaailmasta käsin. Ryhmäkes-

kustelun teemat upotettiin toisen koulun tapahtumiin ja oppilaisiin. Sensitiivi-

sistä aiheista keskustelu voikin vaatia tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja. 

Haavoittuvuuden huomioiminen on tärkeä osa onnistuneen ryhmähaastattelun 

luomista. (Luomanen & Nikander 2017, 291.) 
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7 TULOKSET 

Tässä luvussa kerron tutkimukseni tuloksista aihekokonaisuuksien mukaan. Tu-

lokset on jaoteltu tutkimuskysymysten mukaisesti alalukuihin. Luvussa 7.1 käsi-

tellään ulkonäköön vaikuttavia tekijöitä ja merkityksiä oppilaskulttuurissa sekä 

näihin liittyviä teemoja. Luvussa 7.2 nostetaan esiin teemoja, jotka liittyvät siihen, 

millä tavoin ulkonäkö voi vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin koulussa. Luvussa 7.3 

tarkastellaan taas teemoja koskien sukupuolen merkitystä ulkonäköasioissa ja 

tehdään vertailua siitä, mikä muuttuu, kun kahta kehyskertomusta verrataan toi-

siinsa. 

 

7.1 Ulkonäköön vaikuttavia tekijöitä ja ulkonäön merkityksiä 
oppilaskulttuurissa 

Käyn aluksi läpi aihekokonaisuuksia ja teemoja, joita niin kirjoittajat kuin kes-

kustelijatkin toivat esiin, kun aiheena on ulkonäkö koulussa. Ulkonäköön vaikut-

tavat tekijät on listattu kuviossa 4. 

 
KUVIO 3. Ulkonäköön vaikuttavat tekijät 

 

Suurin osa kirjoitti, että ulkonäköön vaikuttavat ennen kaikkea vaatteet ja 

pukeutuminen. Tarinoissa puhuttiin yleisellä tasolla niin kivoista vaatteista kuin 

rumistakin vaatteista. Myös merkkivaatteet ja esimerkiksi eri urheiluvaatebrän-

dit mainittiin nimenomaan haluttuina asioina, ja jotka nähtiin ulkonäköä 
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parantavina asioina. Näyttäisi, että vaatteet ovat statuskysymys. Niillä oppilas 

pystyy kertomaan muille sellaista tarinaa, jota toivoo. Vaatteiden ja pukeutumi-

sen kohdalla nostettiin toisinaan esille myös taloudellinen pääoma, joka joko 

mahdollisti tai esti pukeutumasta toivotulla tavalla. Aina pukeutumisella ei siis 

pystytä viestimään, kuten ehkä tosiasiassa haluttaisiin. Halvat vaatteet ja toi-

saalta myös kirpputorilta ostetut vaatteet voitiin mainita negatiivisena ja ei-toi-

vottuna asiana.  

Olli oli tullut kouluun. Olli katsoi muita. Hän huomasi että muilla oli kalliita vaatteita. 
Koulupäivän jälkeen Olli alkoi miettiä että miksi muut saa hienoja vaatteita. -- (Tarina 15) 

Onkohan minulla rumia vaatteita? Anna miettii. Koulussa yksi tyttö oli sanonut Annalle, 
että Annan vaatteet ovat rumia. Annalle oli tullut siitä huono mieli. Hän oli jopa ostanut 
uusia vaatteita, koska ei halunut mennä ”rumissa” vaatteissa kouluun. -- (Tarina 7) 

-- Olikohan hän sittenkin ruma? Entä hänen vaatteensa? Anna katselee kirpparilta ostet-
tuja vaatteitaan ja hymähtää. Itse hän piti niistä, mutta ei se muiden vaatteita päihittäisi. 
Muut käyttävän adidaksen tai Niken vaatteita, mutta eihän ne edes minulle sopisi. -- (Ta-
rina 13) 

Myös ryhmäkeskusteluissa vaatteiden merkitys nousi esille usein, ei pelkästään 

varsinaisesta pukeutumisteemasta puhuttaessa. Vaatteista ja pukeutumisesta 

keskusteltaessa osallistujat toivat esiin sen, että ulkonäöllä ja vaatteilla ei pitäisi 

olla merkitystä siihen, mitä muut oppilaat toisesta ajattelevat. Keskustelijat kui-

tenkin heti perään jatkoivat, että todellisuudessa näin ei välttämättä aina ole, 

vaan pukeutuminen voi näytellä suurta roolia koulussa. Myös Kukkonen ym. 

(2019, 56–58) kertovat, että pukeutuminen on tietyntyyppinen esitys, joka kerää 

koulussa huomiota. 

”Silti suurin osa ajattelee, että sillä on väliä. Että onko sulla minkälaiset vaatteet”. (H2) 

”Ja sit jos se näkis, että kaverilla on tosi hienoja vaatteita - - jotain vaikka merkkivatteita. 
Ja sitte se voi ruveta niinku aatteleen jotenki sillee, että kylläpäs mä nyt näytän tyhmältä. 
Että miks mä ees käytän tämmösiä. ” (H3) 

Yleisesti aineistosta nousi esiin vaatteisiin vahvasti liitetty pyrkimys samalta 

näyttämiseen sekä samanlaisuuden ihannointi. Joukosta erottautuminen saattaa 

herättää huomiota ja se voidaan nähdä jopa niin epätoivottuna asiana, että itse-

ään ja omaa tyyliään ollaan valmiita muuttamaan. 

-- Hän mietti pitäisikö hänen muuttua, että hän voisi kelvata. Hän ei tykännyt vaatteista 
mitä muut käytti, mutta hän halusi olla samanlainen kuin muut. -- (Tarina 16) 
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-- Hän haluaa olla samanlainen kuin muut. Hän päätti alkaa käyttään samanlaista tyyliä 
kuin muilla. -- (Tarina 23) 
 
”H1: -- tuommosessa tilanteessa voi tuntua, että on erilainen ja vähän niinku, että oma 
tyyli on aika lapsellinen ja omat vaatteet ei oo niinku… 
H2: Samanlainen, että haluu olla niinku samanlainen ku muut! Ettei… Niin. ” 
 

Vaikka aineistossa samanlaisuuden tavoittelu näkyi vahvasti, niin toisaalta poh-

dittiin myös sitä, miten jokaisella on kuitenkin oikeus näyttää juuri sellaiselta 

kuin haluaa ja erilaisuutta tunnuttiin ymmärtävän. Kuitenkin koulutodellisuu-

dessa tämä ideaali voi jäädä usein toteutumatta. Massasta erottuminen voi olla 

riskialtista.  

”H2: No justiin se, että jos sä koet, että sä oot mukamas ruma. Että kukaan kaveri sanos, 
että sulla, onpa ruma, sillai vähän erilaiset vaatteet. Tai vähän niinku se sama, että halu-
ais olla samanlainen, mutta sulla on erilaiset vaatteet. Että ne, joilla on aina sama, sama 
tyyli, ne on, että miksei sulla oo tämmöstä samanlaista juttua. Että se voi kokee sen ite, 
että ei oo samanlainen ku muut. 
-- 
H1: No voi alkaa justiin pelkään sitä, että se ei oo niinku hyvä ja näin. Ja sitte, että on 
niinku, vähän niinku vähempiarvoinen kuin muut. 
H2: Vaikka ei oo. 
H1: Vaikka ei tosiasiassa oo! Ja niin. Siinä voi kokea, että aletaan kiusaan.” 

Ulkonäköasioihin liitettiin usein myös keholliset piirteet, kuten paino, pi-

tuus ja halu olla hoikka. Myös esimerkiksi kasvojen piirteiden merkitystä koros-

tettiin. Kuitenkin ylipaino ja lihavuus näyttäytyivät kirjoitelmissa eniten, jos tar-

kastellaan pelkästään kehollisuuden teemaa. Näyttäisi, että ylipaino tai sen mah-

dollisuus antaa sekä syyn kiusaamiseen koulussa että aiheuttaa oppilaissa itse-

kriittisyyttä.  Myös Hamaruksen (2005, 111–112)  tutkimustulokset  kertovat, että 

suurin syy koulukiusaamisen taustalla on ulkonäkö ja näitä ulkonäöllisiä syitä 

kiusata ovat ruumiinrakenteeseen ja kauneuteen liittyvät asiat. 

Olipa kerran Olli joka oli kuutosluokalla ja häntä kiusattiin esim sanomalla vitun läski 
sää et oo maalissa -- (Tarina 5) 

Anna katseli itseään peilistä. - Oonko lihonut? Näyttäisin ehkä paremmalta jos olisin hoi-
kempi. -- (Tarina 14) 

Lähin koulusta surullisena kotiin, koska mulle sanottiin, että mun pitää laihuttaa koska 
oon muka liian läski. Silloin, kun pääsin kotiin niin heti menin peilin eteen ja katoin it-
teäni ja sanoin: ”Ne oli oikeassa… olen liian läski aijjon laihuttaa en aijjo syyä mitään en-
nen aamua…” Olin vieläkin peilin edessä katsomassa kroppaani ja naamakin näytti isolta 
siinä hetkessä ja aloin vihata kroppaani enemmän ja enemmän. -- (Tarina 28) 

Ryhmäkeskustelussa keskusteltiin Korkeamäen oppilaasta, joka mietiskelee 

omaa painoaan. Kyselin, mitä hänen mielessään mahtaa olla. Keskustelijoilla 
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tuntui olevan selvä käsitys siitä, että painoa pohdiskellessa kyseessä on nimen-

omaan halu painaa vähemmän. Painon nähtiin olevan asia, joka voi aiheuttaa 

epävarmuuden tunteita, joukosta poissulkemista ja jo aiemmin mainittua koulu-

kiusaamista.  

”Emmä tiiä sitte, ajatteleeks se, että se on painavampi kuin muut tai jotain sellasta.” (H4) 

”Että uskallanko mä vaikka mennä puhuun tolle jotain. Että alkaako se heti haukkuun tai 
sillai. Tai just jos se ite ajattelee, että se on vähän lihava tai semmonen. - - Vaikka ei var-
maan ite oo, vaikka se ei oo! Mut se vaan ite ajattelee niin.” (H1) 

”Että oonko mää liika lihava? Että tykkääkö kaverit musta, ku mä oon vähä tämmönen. 
Että oonko mä nyt liian lihava tähän joukkoon tai sillai. ”(H2) 

Yhdeksi ulkonäköön vaikuttavaksi tekijäksi nousi hiukset. Toisaalta tari-

noissa kadehdittiin muiden täydellisiä hiuksia ja kampauksia, toisaalta harmitel-

tiin omaa, liikaa negatiivista huomiota herättävää hiustenleikkausta. Hiuksiin lii-

tettiin myös toinen ulkonäköön vaikuttava tekijä eli puhtaus ja siisteys. Likainen 

ja sotkuinen tukka näyttäytyi aineistossa ei-toivottuna asiana, jonka vuoksi ta-

pahtui nimittelyä ja haukkumista. Puhtaus liitettiin myös hiusten lisäksi edellä 

mainittuihin vaatteisiin sekä yleiseen hygieniaan. Saarikoski (2012, 133) viittaa 

kokonaiskuvaan, joka syntyy puhtauden, terveyden, kauneuden ja tyylin sekoi-

tuksesta. Tämän kokonaisuus voidaan nähdä kantajansa maailmankuvaa edus-

tavana asiana. Aineiston perusteella vajavaisesta siisteydestä saatettiin vetää joh-

topäätöksiä esimerkiksi suihkussa käymättömyyteen. Puhtaus näyttäytyi asiana, 

josta näyttäisi tulevan koulussa myös usein sanomista. 

-- Välitunnilla Ollia ruvettiin kiusaamaan ja hänelle myös naurettiin koska oli tullut kou-
luun kypärä päässä ja hiukset sotkussa ja kengät mudassa. (Tarina 19) 

-- Annalla oli aina hiukset perus pompulalla ja aamuisin niin takkuiset hiukset, että harja 
juuttui hiuksiin kiinni. Aina kun hän katsoi peiliin hän näki ruman itsensä aina. (Tarina 
20) 

Erityisesti Annan tarinoissa meikki ja ehostautuminen nousi yhdeksi ulko-

näköä määritteleväksi teemaksi. Kuudennen luokan oppilaat ovat siinä raja-

mailla, että kenties miettivät, onko meikkaaminen heille jo sallittua. Kirjoitel-

missa meikki nähtiin omien vanhempien kieltämänä asiana, mutta toisaalta sel-

laisena, johon monet muut koulukaverit olivat jo saaneet luvan. Meikin nähtiin 
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kaunistavan ja meikin avulla pystyi tavoittelemaan samanlaista ulkonäköä kuin 

muilla.  

Anna mietti, kun hänen kaikki luokkalaiset käyttivät meikkiä, mutta hän ei saanut, koska 
hänen äidin mielestä hän oli liian nuori. Tänään kuvis tunnilla hän mietti, että kaikki ty-
töt olivat kauniimpia kuin hän. (Tarina 32) 

Ihonvärin merkitys ulkonäköön tuli esille vain muutamassa tarinassa ja 

ryhmäkeskusteluissa sitä ei sivuttu lainkaan. Tästä voidaan päätellä, että tutki-

mukseen osallistuneet oppilaat ovat kasvaneet niin suvaitsevassa ympäristössä, 

että ihonvärillä ei nähdä olevan painoarvoa ulkonäkökeskustelussa. Toisaalta 

taas täytyy muistaa, että aineisto kerättiin sellaisilta luokilta, jossa etnisyyttä oli 

hyvin vähän, joissain luokissa ei ollenkaan. Osallistujat elävät siis melko ho-

mogeenisessä ympäristössä, jolloin etnisyys ei ole päivittäin läsnä koulussa. Tu-

lokset olisivat voineet olla erilaiset, jos tutkimus olisi toteutettu esimerkiksi alu-

eilla, joissa on runsaasti maahanmuuttoa.  

Nykypäivänä ulkonäköön vaikuttaa paljon sosiaalinen media. Tutkimusai-

neistosta nousi esiin erilaisia sosiaalisen median sovelluksia, joita kuudesluokka-

laiset käyttävät. Näiden kautta tapahtuu paljon myös oppilaiden keskinäistä 

viestintää. Koska palvelut ovat visuaalisia, voidaan ulkonäkö nähdä sosiaalisen 

median käytön oleellisena osana. Siksi some on myös paikka, jossa oma ulkonäkö 

altistetaan muiden arvosteltavaksi. Kommunikaatio ja vuorovaikutus ei tietysti-

kään jää vain oppilaiden välille, vaan myös suuret sosiaalisen median vaikuttajat 

viestivät puheillaan, eleillään ja olemuksellaan siitä, mikä on ulkonäöllisesti toi-

vottua.  

-- Äiti sanoi, että monella nuorella on mielessä juuri nämä kysymykset. Äiti kertoi myös 
omia kokemuksiaan. Lopulta Anna rohkaistui ja uskalsi jopa ladata Instagramin. (Tarina 
35) 

”Kyllä se varmaan vaikuttaa sillee että ku, just ku ne näkee sellasia ihmisiä jotka on -- Joo, 
niin joo ne on kauhean hoikkia ja sitte kaikkea tommosta. Niin sitte ne aattelee että niillä 
on täydellinen vartalo tai just, tai sit ku ne kattoo itteään peilistä niin sit ne aattelee mo-
nesti sillee, että itellä ei oo. (H3)” 

”H1: -- puhu siitä YouTubesta, että se voi vaikuttaa. Tai jos jostaki, joku youtubettaja tai 
sometähti tai tämmönen, niin jossaki esim instagrammissa tai snäpissä niin mystoreihin 
päivittelee paljon tai pistää kuvia uusista vaateista. Se on vähän niinku, että kuin seurattu 
se on. -- Ja sulla on joku, vaikka sen mielestä joka kattoo kuvia, niitä mitä sä laitat, niin on 
sen mielestä sillai, sopii hyvin ja hienot vaatteet ja näin. -- Sitte tota monesti tulee, että 
niinku sillaa, että haluaa iteki semmoset ja näin. Ja mmm. Ja nythän on tosi paljon sitä, 
että joku tulee, joku uus vaate ja… 
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H2: …Sit kaikki haluaa, ”Oo mä haluun tän!” 
H1: Kaikki haluaa sen suurin piirtein vuojen ja sitte se loppu.”’ 

Aineistosta voi tulkita, että sosiaalinen media aiheuttaa ulkonäköpaineita, kun 

omaa peilikuvaa vertaillaan muihin. Sarpila (2013, 21–23) kirjoittaa, että kau-

neuskäsityksiä luodaan median ja sosiaalisen median kanavissa. Nämä kauneus-

ihanteet ovat usein melko samankaltaisia, mutta kuvanmuokkausten takia myös 

epärealistisia. Vartalotietoisuus on lisääntynyt ja kuten aineiston pohjalta käy 

ilmi, jo alakouluikäiset potevat alemmuuden tunteita omasta vartalostaan. Sosi-

aalisen median vaikuttajat voivat omalla pukeutumisellaan vaikuttaa vahvasti 

myös oppilaiden kulutuskäyttäytymiseen. Ryhmäkeskustelussa oppilaat tuntui-

vat kuitenkin ymmärtävän suosion nopean temmon, jossa uusi trendi odottaa jo 

kulman takana.  

 

7.2 Ulkonäkö ja oppilaiden sosiaaliset suhteet koulussa 

Lähestulkoon jokainen tarina nosti esiin ulkonäön ja sosiaalisten suhteiden väli-

sen merkityksen. Suoraan kaveruuteen ja ystävyyteen viitattiin noin joka toisessa 

tarinassa. Myös ryhmäkeskusteluissa sosiaaliset suhteet kulkivat mukana kes-

kustelun alusta loppuun. Ulkonäön ja sosiaalisten suhteiden välisen yhteyden 

voi havaita jo edellisestä luvusta. Ulkonäön merkityksenannot onkin vaikea täy-

sin erottaa oppilaiden sosiaalisista suhteista. Se miltä näyttää, vaikuttaa siihen, 

mitä koulussa tapahtuu.  Sosiaaliset suhteet koulussa ovat tärkeitä lapsen koko-

naishyvinvoinnin kannalta, eikä niitä pitäisi väheksyä. Minkkisen (2015, 28, 67) 

mukaan koulun sosiaaliset suhteet ovat yhteydessä kouluviihtyvyyteen ja ma-

sennusoireiden määrään. 

Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että tietyillä ulkonäöllisillä 

seikoilla voi mahdollisesti olla paljonkin merkitystä ihmissuhteisiin koulussa. 

Kuvio 4 esittää yksinkertaistettuna sosiaalisten suhteiden ja ulkonäön välistä yh-

teyttä. 
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KUVIO 4. Ulkonäkö ja sosiaaliset suhteet koulussa 

 

Aineiston perusteella ulkonäön merkitykset sosiaalisiin suhteisiin voidaan 

jakaa karkeasti kahtia. Ensinnäkin ulkonäkö nähtiin pääomana, jolla saavutetaan 

koulussa suosiota ja luodaan, ylläpidetään tai uudelleen järjestellään kaverisuh-

teita. Bourdieun pääomateoria perustuu käsitykseen, jossa asiat ovat kasaantu-

neita ja näin luovat eriarvoisuutta. Myöhempien tutkijoiden mukaan myös ulko-

näkö voidaan nähdä yhtenä pääomana, joka ruokkii edellä mainittua eriarvoi-

suutta ja vahvistaa yhteiskunnassa – tai tässä tapauksessa koulussa –  vallitsevaa 

hierarkiaa. Toisin sanoen se, kenellä on ulkonäköpääomaa, on myös valtaa. (Kuk-

konen ym. 2019, 13–15.) Tutkimusaineistosta pystyi huomaamaan, että ulkonä-

köpääomaa ei välttämättä pidetty hyvänä asiana, mutta sen esiintyminen on tie-

dostettua.  

-- kesän jälkeen luokalle oli tullut super kaunis tyttö Mia. Tietenkin Elli ja Oona olivat ha-
lunneet tutustua Miaan. Anna ei pitänyt Miasta koska hän vaikutti ylimieliseltä. -- 
yleensä aina Mialla oli jotain kerrottavaa hänen uusista meikeistä tai vaatteista. Mian 
vanhemmat olivat hyvin rikkaita. Mialla oli melkein joka päivä eri vaatteet, tosin kun An-
nalla. Annan perhe ei ollut sitä rikkainta sorttia. Anna sai yleensä uusia vaatteita synttä-
reinä tai jouluna. Eräänä maanantaina Mia, Elli ja Oona tulivat kolmisten kouluun. Kai-
killa oli paljon meikkiä ja merkki vaatteet. 
-Mia: Nyt te ootte nättejä! kiljahti Mia. 
-Elli: Sä tuplasti nätimpi. Elli sanoi. 
-Mia: No ootte nätimpiä kuin tuo rumilus, ja osotti Annaa. - -” (Tarina 27) 

”Jotenki se on sillee sellanen asia, että se ei sais mun mielestä vaikuttaa siihen. Mutta sit 
jotkut voi sillee, jotenki aatella sillee, että ne, joilla on vaikka hienot vaatteet niitten 
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mielestä, niin ne menee kaveeraamaan niitten kanssa ensimmäisenä. Tai jotain tom-
mosta.” (H3) 

Toisaalta aineistosta nousi esiin suosion ja kaveruuden kääntöpuoli eli kou-

lukiusaaminen ja sen eri muodot. Kulmalainen (2015, 31–32) mainitsee informaa-

lissa koulussa vallitsevat sosiaaliset järjestykset, jotka vaikuttavat oppilaiden ar-

keen. Kaverisuosio luo hierarkiaa ja kategorisoi oppilaat. Suosiota voi saavuttaa 

pidetyllä ulkonäöllä. Koko järjestelmä vaikuttaa vertaissuhteiden syntymiseen. 

Sosiaalisen aseman merkitys vaikuttaa myös kiusaamisprosessin syntyyn ja ete-

nemiseen. Kiusaaminen esiintyi tarinoissa nimittelynä ja haukkumisena, tuijot-

tamisena ja osoitteluna, ryhmästä poissulkemisena, asianomaiselle naureskeluna 

tai vitsin kohteeksi asettamisena, ja joskus vielä vaikeammin havaittavana ja se-

litettävänä loukkaavana viestintänä. Aineiston Anna ja Olli pyrkivät kelpaamaan 

muille ja löytämään ulkonäön muuttamisesta ratkaisua siihen, että kiusaaminen 

loppuisi.  

Miksi minua tuijotettiin luokassa? Oliko hiukseni huonosti? Olinko pukeutunut jotenkin 
väärin? Mutta eihän sillä mitään väliä pitäisi olla? Olenko jotenkin vääränlainen ja miten 
voisin muuttua? -- (Tarina 25) 

Annan pitkä ja tukala koulupäivä on ohi. Anna ei haluaisi mennä seuraavana päivänä 
kouluun, koska oli saanut kommenttia vaatteistaan ja omasta ulkonäöstään joihin hän ei 
voinut vaikuttaa. Hän mietti pitäisikö hänen muuttua, että hän voisi kelvata. (Tarina 16) 

Koulupäivän jälkeen Olli mietti mitä laittaisi seuraavana päivänä päälle, että kukaan ei 
nauraisi tai haukkuisi. (Tarina 34) 

Ulkonäön vaikutus sosiaalisiin suhteisiin havainnollistuu oppilaiden kirjoi-

tusten ja ryhmäkeskustelujen perustella sekä ulkonäköpaineina että ulkonäön 

merkityksen kieltämisenä. Tämä ristiriita aitouden ja erilaisuuden korostamisena 

ja hyväksymisenä, sekä toisaalta tietynlaisen ulkonäön saavuttamisena ja siihen 

liittyvinä ulkonäköpaineina näyttäytyy aineistossa usein. Aineisto todistaa, että 

ulkonäköä ei nähdä tärkeimpänä oman itsensä ja kaverisuhteiden määrittäjänä. 

Kuitenkin muiden ikätovereiden toiminta ja ajatusmaailma tunnutaan näkevän 

sellaisena, jossa taas ulkonäöllä onkin merkitsevä rooli ihmissuhteissa. Ulkonä-

köpaineet ja sosiaalisen hyväksynnän hakeminen, sekä vastaavasti muiden ih-

misten ja oman itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on, saattavat aineistossa 

ilmaantua jopa peräkkäisissä lauseissa. Olson (2018, 12–13) mainitsee, että kou-

lussa saavutettu sosiaalinen asema on oppilaille tärkeä ja Lähteen (Lähde 2009, 
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37–42.) mukaan varhaisnuoret vertailevat eroja suhteessa muihin ja kantavat 

huolta ryhmään kuulumisesta. 

-- ”Mitä muut ajattelisivat jos pukeutuisin jotenkin erillaisemmin, kiusattaisiinko mi-
nua?” No mitäpä minä tuollaista mietin, pukeudun vain niin mikä tuntuu parhaimmalta, 
Hän ajatteli. Anna mietti onkohan jollain hänen ystävistään ulkonäköpaineita. Ehkä, hän 
mietti. He kaikki pukeutuvat samalla tavalla. Annan mielestä kaikilla on oma tyyli, se piti 
vain löytää! (Tarina 12) 

-- ja kaikki rupattelivat Ollista ja hänen ulkonäöstään. Sitä kesti koko päivän mutta kou-
lupäivän lopussa Olli nousi seisomaan ja koko luokka katsoi. Tytöt mietti, siis mitä. Sillä 
on asiaa vähän noloo. Olli aloitti ja sanoi meillä kaikilla on oikeus pitää sellaisia vaatteita 
ku halutaan. Kaikilla on oma tyylinsä. --  Sano ei, mä saan pitää sellaisia vaatteita ja olla 
tukka takkuisena koulussa ja ylipäätänsä muualla miten haluun olla. Olli oli ihan punai-
nen. Kaikki nousivat seisomaan ja taputtivat. (Tarina 22) 

-- Olin vieläkin peilin edessä katsomassa kroppaani ja naamakin näytti isolta siinä het-
kessä ja aloin vihata kroppaani enemmän ja enemmän. Mutta sitten tajusin että olen juuri 
tällaisena oma itteni ja rakastan itteäni sellaisena kuin olen. Ja sitten menin seuraavana 
päivänä kouluun itsevarmana ja kaikki oli hämillään. (Tarina 28) 

”H2: No justiin se, että jos sä koet että sä oot mukamas ruma. Että kukaan kaveri sanos, 
että sulla, onpa ruma, sillai vähän erilaiset vaatteet. Tai vähän niinku se sama, että halu-
ais olla samanlainen, mutta sulla on erilaiset vaatteet. Että ne joilla on aina sama, sama 
tyyli, ne on että miksei sulla oo tämmöstä samanlaista juttua. Että se voi kokee sen ite, 
että ei oo samanlainen ku muut. --  
H1: No voi alkaa justiin pelkään sitä että se ei oo niinku hyvä ja näin. Ja sitte, että on 
niinku, vähän niinku vähempiarvoinen kuin muut 
H2: Vaikka ei oo! 
H1: Vaikka ei tosiasiassa oo!” 

Kun ulkonäöllä otetaan kantaa, haluttiin tai ei, se voidaan liittää osaksi var-

haisnuorten ihmissuhteita. Tämä aiheuttaa arvatenkin oppilaissa erilaisia tunte-

muksia. Tarve näyttää joltain aiheuttaa väistämättä oppilaille ulkonäköpaineita 

päivittäisessä kouluarjessa. Sillä on vaikutuksia omaan olemiseen, käytökseen ja 

toimintaan. Pelko kiusaamisen uhriksi joutumisesta tai pelkästään pelko siitä, 

mitä toinen ajattelee, esiintyi laajalti koko tutkimusaineistossa. Myös oman ulko-

näkönsä vertaaminen toisten ulkonäköön toistui aineistosta usein. Oma peili-

kuva miellettiin negatiiviseksi suhteessa muihin. Tällainen ajattelu saattaa osal-

taan olla luomassa ulkonäköpaineita ja sosiaalinen vertailu muihin on tutkitusti 

yhteydessä kehotyytymättömyyteen (Rodgers, McLean ja Paxton 2015, 709–711.)  

” Esim. siihen niin rohkeuteen koulussa. Koulussa vaikuttaa sillee, että miettii koko ajan 
miltä mää näytän ja mitä toinen ajattelee.” (H2) 

Anna miettii usein, että kuinka kauniita muut tytöt ovat ja että hän on ruma. -- Hänelle 
on sanottu vain pari kertaa jotain mukavaa hänen ulkonäöstään, joten hänestä tuntuu, 
että muiden mielestä hän on ruma. (Tarina 7) 
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--Hän herää ja nousee stressaantuneena mitä laittaisi päälle. Hän on ihan paniikissa. Seu-
raavaksi hän katuu ulkonäköään ja sitä että on rumempi kuin kaverinsa. Hän kuitenkin 
lähtee kouluun. (Tarina 17) 

-- Annan paras kaveri oli täydellinen. -- Aina kun hän katsoi peiliin hän näki ruman it-
sensä aina. Joskus hän toivoi että näkisi peilistä kauniin prinsessan, mutta ei koskaan niin 
käynyt. Kun hän käveli luokkaan hän toivoi olevansa näkymätön. Koulun loputtua hä-
nellä oli kurja olo eikä mikään auttanut. Vaikka häntä ei koulussa pilkattu, hän pelkäsi 
sitä silti aina. --  (Tarina 20) 

Miksi minua tuijotettiin luokassa? -- Olisi ihanaa jos voisi käydä koulua ilman ulkonäkö-
paineita. (Tarina 25)  

Kiusaamisen esiintyminen toi esiin myös oppilaiden sosiaaliset suhteet paitsi toi-

siinsa myös vanhempiin ja opettajiin.  

-- Olli kertoi vanhemmilleen asiasta ja koulussa käytiin asia läpi ja kiusaaja oppi asiasta ja 
alkoi olemaan kiltti muille ja sai kavereita. -- (Tarina 9) 

-- Sitten vasta kun olisi täydellinen hän menisi kouluun. Siitä tulee rankkaa mutta hän ei 
halua olla rumilus. Anna saa viestiä seuraavana päivänä.  
Hänen luokkalaiset pyytää anteeksi ja sanoo että hänen ei tartte muuttua. Opettajan vies-
tissä opettaja sanoo että Annan pitää aina kertoa jos kiusaamista tulee. Annalle tulee 
hyvä mieli ja menee kouluun hyvällä mielellä. (Tarina 16) 

-Hyi mitkä vaatteet! Sitten Anna rupesi itkemään ja meni sanomaan opettajalle että häntä 
kiusataan sen ulkonäöstä. -- Anna meni kouluun peloissaan koska häntä pelotti että he 
kiusaavat taas. Mutta ei se ollutkaan niin kaikki jotka oli kiusannut Annaa menivät lo-
pulta pyytämään häneltä anteeksi. (Tarina 18) 

--Sitten kiusaajat tulivat Ollia kohti. Olli mietiskeli että mitä pitää tehdä. Hän oli päättä-
nyt juosta opettajan luokse. Hän ryntäsi opettajan luo ja kertoi kaiken. Ja kiusaajat erotet-
tiin koulusta. --(Tarina 21) 

Lohdullista, että aikuiset nähtiin monesti kiusaamistilanteen keskeyttäjänä ja 

jopa ratkaisijana, ja heiltä rohjettiin hakea apua kriisitilanteisiin, joissa mukana 

oli ulkonäöllisiä merkityksenantoja.  

 

7.3 Sukupuolen merkitys ulkonäköasioissa 

Eläytymismenetelmän juju löytyy tarinan variaatiosta. Tässä tutkimuksessa tari-

naa on varioitu sukupuolen osalta. Tutkimukseen osallistuvat kuudennen luo-

kan oppilaat saivat itse päättää kirjoittavatko Annasta vai Ollista. Aiemmissa lu-

vuissa tarkastelin aineistoa yhtenä kokonaisuutena ja toin esille sieltä löytyneitä 

teemoja, joita esiintyi pääsääntöisesti sekä Annan että Ollin tarinoissa sekä ryh-

mäkeskusteluissa sukupuolta sen paremmin määrittelemättä.  
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Tässä luvussa kiinnitän tarkemmin huomiota sukupuolen merkitykseen ul-

konäköasioissa. Lapset sosiaalistetaan jo pienenä tytöiksi tai pojiksi, ja sukupuo-

len kahtiajako on yhteiskunnassa elävä keskeinen määrite (Ruhonen 2001, 129; 

Suhonen 2014, 178.) Kuten luvussa 2.2 kerrottiin, sukupuolen käsitys on kuiten-

kin biologiaa laajempi käsite. Aineistoa tarkastellessa voidaan Anna ja Olli nähdä 

perinteisinä kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän mukaisina edustajina. Kirjoitel-

mat kuvasivat heitä pojille ja tytöille stereotyyppisin kuvauksin. Tämä ei ole eri-

koista, sillä sukupuoliset positiot, joihin jo lapset ja nuoret asetetaan, luovat tie-

tyntyyppisiä odotuksia, joita ihmiset joko noudattavat tai rikkovat.  (Aapola 

2001, 258.) Aineiston avulla tulkitsin osaltani näitä eroavaisuuksia ja tarkastelin 

myös yhtäläisyyksiä.  

Koulukiusaamisen teema leikkasi läpi koko aineiston. Kuitenkin tyttöjen 

kiusaamiskäyttäytymisessä on löydettävissä salamyhkäisempiä ja vaikeammin 

tulkittavampia muotoja. Kiusaamistilanteet voivat jäädä koulun arjessa opetta-

jilta tai muilta ulkopuolisilta huomaamatta. Tyttöjen välillä esiintyvä koulukiu-

saaminen esiintyi verbaalisena piikittelynä ja kiusatun alentamisena. Koulukiu-

saaminen ei välttämättä jää koulun seinien sisälle, vaan voi jatkua sosiaalisen me-

dian kanavissa. 

Koulun suosituimmalla tyttöporukalla oli ollut samanlainen raitapaita päällä. Annalla oli 
ollut tismalleen samanlainen paita. Koko koulupäivän ajan Anna oli saanut tytöiltä paha-
enteisiä katseita. Johtuiko se paidasta? Viimeisellä oppitunnilla yksi tyttö tästä porukasta 
oli tullut Annan viereen istumaan. Tytön nimi oli Siiri. Siiri oli kehunut Annaa hieman 
pilkalliseen sävyyn. Tunnin loputtua Annan pakatessaan tavaroitaan hän huomasi lapun 
kirjan kannessa jossa luki ”siisti paita. Onko se Marimekon? Samanlainen kuin meillä? 
Hauskaa”. Anna vilkaisi ympärilleen ja näki Siirin vaaleiden hiuksien heilahtavan nur-
kan takana. Anna nousi ylös ja siirtyi ulos pyörien luokse.  
Kotona Anna sai viestin kaveriltaan. ”Älä välitä niistä. Sä saat kyllä käyttää mitä vaan ja 
en usko että matkit tai haluaisit porukkaan”. Anna oli ihmeissään viestistä ja vastasi ky-
symysmerkillä. Sen perään kaveri laittoi näyttökuvan tekstistä joka liikkui Snapchatissa. 
Kuvassa luki järjetön huhu Annasta jonka mukaan tuo oli säälittävä matkiva ääliö. (Ta-
rina 26)  

Myös ryhmäkeskusteluissa tyttöjen välistä kommentointia toisten ulkonäöstä 

yritettiin avata. Siinäkin kävi hyvin ilmi, miten vaikeaa sitä on pukea sanoiksi ja 

määritellä. Herkama (2012, 106–109) kirjoittaa, että koulukiusaaminen liittyy 

usein vertaisryhmien sisäisiin ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja kiu-

saamisen näkyvät muodot ovat häviävän pieni osa sitä, mitä todellisuudessa ta-

pahtuu. Aikuiselle kaikki voi näyttää hyvältä, mutta tosiasiassa ryhmän sisällä 
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tapahtuu lähentymistä ja sen sisäisessä sosiaalisessa todellisuudessa jaetut mer-

kitykset yhdistävät ryhmäläisiä kiusatun kustannuksella.  

”--  Se on vähän sillee ihmetellen, mut se tuntuu itestä aika ikävältä. Et se vähän sillee ta-
vallaan salaa sanois, sillee että se sanois nätisti, mut sit se saa sen kuulostaa semmoselta 
niinku.” (H3) 

Poikien kiusaamiskulttuuri näyttäytyi aineistossa suoraviivaisempana ulosan-

tina. Vaikka myös osassa Annasta kertovissa tarinoissa kiusaaminen näyttäytyi 

myös selkeänä ja suorana toimintana, niin Ollin tarinoista tietynlainen salamyh-

käisyys puuttui täysin ja voisi sanoa, että kiusaamistilanteet näyttäytyivät raa-

dollisen läpinäkyvinä. 

Olli kysyi: - Mitä kuuluu? Kaverit oli ihmeissään. Ja sanoi: - Emme me ole kavereita. --
Mutta miksi? Olli kysyi. - Olet liian ruma, pojat sanoi. (Tarina 10) 

Ollin koulupäivä oli ollut erittäin huono päivä. Kaikki olivat haukkuneet ja nauraneet, 
koska hänellä oli päällä vihreä pinkki paita, siniset housut ja kalju tukka. (Tarina 34) 

Yksi eroavaisuus pojista ja tytöistä kirjoitetuissa tarinoissa oli ulkonäköön 

vaikuttavien asioiden määrittely. Molemmilla yksi merkittävin tekijä oli pukeu-

tuminen. Ollin tarinoissa ja pojista keskusteltaessa pukeutuminen ehdottomasti 

suurin yksittäinen ulkonäkötekijä. Muita vaatteiden lisäksi mainittuja olivat 

muun muassa paino, hiukset sekä tietynlaisen puhtauden ja siisteyden merkitys. 

Aiempiin tutkimuksiin perustuen etsin joukosta myös poikiin liitettyä maskulii-

nisuuden ja urheilullisuuden teemaa. Se löytyi vain yhdestä kohtaa. Myös poi-

kien ulkonäköasioista käydyssä keskustelussa liikunnallisuus tuli esille vain ker-

ran.   

Annan tarinoissa taas ulkonäköä oli määritelty yksityiskohtaisemmin. Ar-

vatenkin stereotyppiseen feminiiniseen sukupuoleen vahvasti liitetyt meikit ja 

ehostaminen mukaan lukien hiukset ja kampaukset, olivat löydettävissä aineis-

tosta. Yksi suuri merkityksenanto oli paino. Vartalosta mainittaessa nousi esiin 

painon lisäksi myös pituus sekä naiseuteen liittyvät kehon muodot. Paino oli 

otettu esille useimmiten nimenomaan Annasta kerrottaessa. Ollin tarinoissa 

paino ei ollut niin merkittävässä roolissa. Myös WHO-Koululaistutkimuksen 

mukaan tytöt kantavat painosta huolta poikia enemmän ja joka toinen tyttö pitää 

itseään liian lihavana. (Ojala 2017, 4–8) 
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”Anna katseli eteisen peilistä itseään: - Miks mun hiukset on näin tyhmät? Mikä mun 
naamaa vaivaa? Miksi oon näin lyhyt? Kaikki nämä kysymykset valtasivat Annan mie-
len. Anna halusi jo myöskin muotoja itseensä.” (Tarina 35) 

Aikuismaisemman kehon tavoittelu voi johtua tyttöjen ja poikien kehitykselli-

sestä vaiheesta. Koska pojat tulevat murrosikään usein tyttöjä myöhemmin, voi-

daan sanoa, että osa kuudennen kuokan pojista on vielä kiinni lapsuudessa ja 

latenssivaiheessa (Dunderfelt 2001, 84.). Tämän vuoksi aineistosta pystyi löytä-

mään naisellisemman vartalon ihanteen. Ollin tarinoissa ei maskuliinisemmasta, 

lihaksikkaammasta tai aikuisemmasta kehosta ollut minkäänlaisia mainintoja. 

Myös ryhmäkeskusteluissa poikien ulkonäköön liitetyt merkitykset olivat yksin-

kertaisempia verrattuna tyttöjen ulkonäköön. Poikiin liittyvä ulkonäkökeskus-

telu palasi toistuvasti pukeutumisen teemaan. Tyttöihin liittyvässä ulkonäkökes-

kustelussa esiin nousi painon lisäksi myös kehittyneemmän vartalon ihanne.  

”Monesti tosi moni miettii niinku aina semmosta, niinku omaa painoa. -- Niinku kaikki 
haluaa aina olla tosi laihoja tai todella niinku hoikkia ja semmosia. -- Joskus voi miettiä 
että, jos tota niin, voi aatella niin että pitäis olla muotoja ja tommosta. Että näyttäis hy-
vältä. Niin sitte monesti, monet miettii jotain semmostaki.” (H3) 

Myös täydellisyyden käsite nousi esiin erityisesti Annan tarinoissa. Tytöiltä voi-

daan odottaa moitteettomampaa käyttäytymistä jo pienenä, johon tällainen täy-

dellisyyden leima saatetaan tiedostamatta lyödä. Pojilta kenties siedetään enem-

män. Myös media ja sosiaalinen media ovat osana luomassa näennäisesti täydel-

lisen naisen käsitystä. Täydellisyyden tavoittelu on siinä mielessä vaikeaa, ettei 

sitä voi ikinä saavuttaa. 

-- Hän yrittää tehdä kaikkensa että olisi kaunis. Anna yrittää meikata itteään mutta ei se-
kään auta. Mietin että miten voisin olla täydellinen. (Tarina 36) 

”No monesti niinku mediassa joitain kuvia, niitä on paljon muokattuki. Ihmisiä, joilla on 
just jotku täytehuulet ja jotku täytetissit. Sitte ne niinku aattelee että, ku ne kattoo niitä 
niin ne alkaa aatella, että oispa mullaki. Niinku ne aattelee jotenki sillee että semmonen 
täydellinen vartalo. Mutta niinku, kukaan ei oo täydellinen.” (H3) 

Eräs eroavaisuus oli Ollin tarinoissa esiintyvä suvaitsevaisuuden ja saman-

arvoisuuden teema. Jos tarinoiden Anna vertaili itseään muihin ja koitti saavut-

taa muutoksilla hyväksyntää, niin useat Ollin tarinat etenivät eri tavalla.  

Olipa kerran Olli jolla oli loppunut koulu ja hän mietti ulkonäkö asioita. Hän mietti että 
voiko joku olla väärän näköistä. Hän katseli ympärilleen ja ei nähnyt yhtään väärän nä-
köistä ihmistä. Olli näki vain omanlaisia ihmisiä. Olli rupesi miettimään että onko hän 
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väärän näköinen ihminen, mutta ei se nähnyt itsessäkään mitään sen kummallisempaa 
kuin muissakaan ihmisissä. (Tarina 4) 

-- Kukaan ihminen ei ole samanlainen kaikki on omalla tavallaan kauniita tai viisaita. Ol-
lilla oli vielä epävarmuuksia vähän yläkoulussa omasta kehostaan mutta iän myötä ne 
meni pois. -- (Tarina 9) 

-- Ruokailussa muut meni toisiin pöytiin ja nauroi vitseille. Kumpa olisin kuin muut, hän 
sanoi. Liikunta tunnilla oli ryhmän tekoja hän oli viimeinen. Mutta kun komea päätti hän 
valitsi ensin Ollin. Olli oli iloinen. Koulun jälkeen hän mietti oliko saanut ystävän. Äiti 
kysyi: - Opitko uutta? -Kyllä mietin ja tajusin kaikki on saman arvoisia oli iso tai ruma, 
Olli sanoi iloisena. Ollista ja komeasta pojasta tuli parhaat kaverit. (Tarina 10) 

Joku oli haukkunut välitunnilla Ollin luokka toveria ulkonäön perusteella. Olli pohtii ko-
tiin päästyään että miltä tuntuisi jos joku haukkuisi ulkonäön perusteella häntä, sillä ku-
kaan ei voi vaikuttaa miltä näyttää tai kuinka pitkä on. Kaikki on oman näköisiään. (Ta-
rina 31) 

Vaikka Ollista kirjoitettuja tarinoita siivitti niin ikään koulukiusaamisen teema, 

ja vaikka myös Olli pohti ulkonäköään ja toisinaan mahdollisuuksia sen muutta-

miseen, niin tarinoissa usein käsiteltiin myös ihmisten yksilöllisyyttä ja yhden-

vertaisuutta.  Ollin tarinoissa loppukaneettina esiintyikin monesti toteamus oi-

keudesta olla uniikki. 
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8 POHDINTA

Tässä luvussa kokoan vielä yhteen tutkielmani tulokset. Tarkastelen ja vertailen 

tuloksia suhteessa tässä tutkielmassa aiemmin esitettyihin tutkimuksiin. Arvioin 

myös tutkimustavoitteiden toteutumista sekä tulosten soveltuvuutta käytän-

töön. Käyn myös läpi tutkimuksen luotettavuutta ja pohdin mahdollisia jatkotut-

kimuskysymyksiä.  

8.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tässä tutkielmassani halusin selvittää ulkonäön merkityksiä oppilaskulttuurissa 

ja sitä, mitkä asiat sitä määrittelevät. Pyrin löytämään myös vastauksia siihen, 

millaista roolia ulkonäkö näyttelee osana oppilaiden sosiaalisia suhteita. Tarkoi-

tuksenani oli myös tarkastella sukupuolen merkitystä ulkonäköasioissa.  

Tutkimusaineiston perusteella ulkonäköön liitettyjä teemoja ovat pukeutu-

minen ja vaatteet, paino ja muut keholliset teemat, puhtaus ja siisteys, meikit ja 

ehostautuminen, ihonväri sekä sosiaalinen media. Edellä mainittujen teemojen 

kautta, sekä myös niiden vaikutuksen alaisena, pyritään saavuttamaan oppilas-

kulttuurissa vaikuttava samankaltaisuus. Muuan muassa  Tolonen (2001a) on to-

dennut, että yhtäläisen ulkonäön voidaan nähdä edistävän joukkoon kuulu-

mista. Oppilaskulttuurissa esiintyvä ”oikeanlainen” ulkonäkö voi myös auttaa 

oppilasta välttymään syrjinnältä, nimittelyltä ja jopa kiusaamiselta. Voisi kuvi-

tella, että kiusaaminen ulkonäön perusteella olisi mennyttä aikaa, mutta kuten 

Hamarus (2005, 111–112) tutkimuksessaan toi esille, yksi suurin kiusaamiseen 

johtavista syistä on ulkonäkö. Tutkimusaineistoni näyttää myös tukevan tätä tu-

losta. Myös Lähteen (2009, 49) tutkimustulokset lasten ulkonäkösuhteen muo-

toutumisesta vahvistavat, että ulkonäkö mielletään yhdeksi ihmissuhteiden teki-

jäksi sekä myös osittain ryhmään kuulumisen edellyttäjäksi. Tämän vuoksi jokai-

nen joutuu ottamaan ulkonäköpeliin osaa, halusi tai ei. 

Oppilaiden tavoittelema ulkonäöllinen samankaltaisuus ei ole mikään sta-

biili tila, vaan se on jatkuvassa muutoksessa ja vahvasti aikaan ja paikkaan sidon-

nainen. Tätä voi verrata hyvin esimerkiksi jo aiemmin esiteltyyn Dohntin ja 
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Tiggemannin (2006, 149–150) tutkimukseen, jossa median lisäksi vertaisryhmän 

itsessään nähdään olevan suurin ulkonäkövaikuttaja lasten keskuudessa. Ei siis 

riitä, että seuraa sosiaalista mediaa tai mediaa itsessään. On myös seurattava 

elinympäristöään ja katseltava, mitä oman koulun sisällä tapahtuu ja ennen kaik-

kea, miltä siellä näyttää. Tulosten perusteella oppilaiden ulkonäkö on jatkuvan 

arvioinnin ja muutoksen kohteena. Se näyttäytyy melkoisena yksilön tasapainoi-

luna sosiaalisen hyväksynnän saavuttamisen vuoksi.  

Huukin (2010, 87–88) ja Kulmalaisen (2015, 54–55) tutkimukset viittaavat 

korkean statuksen oppilaisiin, joilla on lupa venyttää rajoja, asettaa uusia tren-

dejä ja määritellä pukeutumisen ja ulkonäön rajoja koulussa. Positiiviseksi tar-

koitettu erottautuminen voi kääntyä itseään vastaan, jos ei-suosittu oppilas käyt-

tää statukseltaan korkean oppilaan tapaa erottautua. Tuloksissa aiemmin esitelty 

kirjoitus (Tarina 26) Annasta, jolla oli samanlainen raitapaita päällä kuin koulun 

suosituimmilla tytöillä, tukee edellä mainittuja tutkimustuloksia. Se myös kertoo 

informaalin koulun puolella vallitsevasta hierarkiasta, joka tutkimusaineiston 

valossa on hyvinkin voimissaan. (Kiilakoski 2012, 10–11.) Myös Kukkonen ym. 

(2019, 28) tiivistävät ulkonäöllisen pääoman erilaisiksi resursseiksi, joihin kuulu-

vat muun muassa pukeutuminen ja erilaiset ulkoiset piirteet. Hyvännäköisyys ja 

sen kautta tullut arvokkuus määrittyy sosiaalisesti paitsi yhteiskunnassa myös 

koulussa niiden ihmisten kautta, joilla on eniten painoarvoa. Koulu voikin näyt-

täytyä eräänlaisena pienoisyhteiskuntana, jossa valtaa pitävät suositut. Heillä on 

lupa määrittää se, miltä kuuluu näyttää. Tämän tutkielman tulokset tukevat Kuk-

kosen ym. sanomaa, jonka mukaan ulkonäkö ei ole koko totuus, mutta kuitenkin 

yksi iso osa sitä, ja se näyttäytyy kaikkialla. 

Kulmalainen (2015, 54–55) kirjoittaa, että poikien suosiopelissä keskeisiä 

pääomia ovat maskuliinisuus, urheilullisuus ja voimakkuus. Kuitenkin tämän 

tutkimuksen aineistossa poikiin liittyvä urheiluteema esiintyi vain kahdessa lau-

seessa, kumpikin painokeskusteluun liittyvänä. Varsinaista maskuliinisuuden 

ihannointia oli vaikea löytää. Lähde (2009) kertoo, että erityisesti joillekin pojille 

ulkonäkö ei tuntunut merkitsevän paljoakaan, vaikka he itse arvioivat toisia ul-

konäön perusteella. Itse tulkitsen aineistoani niin, että tutkimusjoukon ollessa 

varhaisnuoret, poikien kehitysvaihe on tyttöjä kauempana murrosiästä. Tällöin 
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ulkonäöllisiä seikkoja ei todennäköisesti koeta niin merkityksellisiksi. Toisaalta 

taas tästä voidaan päätellä, että tytöillä on enemmän ja monisyisempiä ulkonä-

köpaineita, kuin pojilla. Kulmalaisen mukaan tyttöjen suosiota määrittelee 

useimmiten korostettu feminiinisyys, johon kuuluvat meikit, merkkivaatteet ja 

laitetut hiukset, kuitenkin niin ettei massasta poiketa liikaa. Myös Lähde (2009) 

kertoo, että varhaisnuorilla voi olla suuriakin ulkonäköpaineita, jotka ovat kui-

tenkin läsnä enemmän tyttöjen kokemusmaailmassa.  

Tutkimustulosten tulkinnassa sukupuolen performatiivisuus on nostettava 

esille. Vaikka lähtökohtaisesti Anna tai Olli voidaan mieltää tytöksi tai pojaksi 

perinteisen biologisen sukupuolikäsityksen mukaan, niin emme voi varmasti tie-

tää, miten tutkimukseen osallistujat nämä henkilöhahmot loppujen lopuksi tul-

kitsevat. Lehtosen (2003, 26–30) mukaan sukupuoli-identiteetti ei ole geeneihin 

rakennettu ominaisuus, vaan se muodostuu performatiivisen toiston kautta, joka 

perustuu kulttuuristen ajatusmallien siteeraamiseen. Hypoteettisesti tarinoiden 

Anna voi olla biologisesti poika, joka on valinnut elää sellaisten sukupuolisään-

nösten mukaisesti, että hänen performatiivinen sukupuolensa on nainen. Luhta-

kallio (2016) kertoo, että sukupuoli ei edusta yksilöä, vaan on osa sosiokulttuu-

rista järjestelmää. Kehyskertomukset tai ryhmähaastattelurunko eivät ota kantaa 

siihen, miten sukupuoli määritellään, mitä Anna tai Olli edustavat, tai miten 

määritellään käsitteet tytöt tai pojat. Tämä kaikki jäi tutkimukseen osallistujan 

asiaksi määrittää. Tuloksista voidaan kuitenkin löytää Aapolan (2001, 37–39) 

mainitsema nuoruuteen liittyvät sukupuolittuneet diskurssit, jota tukevat ympä-

rillä olevat kulttuuriset tulkinnat.  

Samankaltaisuuden teema nousi vahvana esiin tutkimusaineistossa. Ulko-

näköä myös kuvattiin samojen teemojen kautta. Ihanne kuudesluokkalaisen pro-

totyyppi voisi olla urheilullisiin merkkivaatteisiin pukeutunut, puhdas, hyvin 

kammattu ja sopusuhtainen oppilas, joka käyttää sosiaalista mediaa ja ymmärtää 

ulkonäön tuoman pääoman osaten käyttää sitä hyväksi koulumaailmassa. Ulko-

näöllä pyrittiin hyvään, välillä jopa täydellisyyteen. Myös Välimaan (2001, 92) 

tutkimuksen mukaan ulkonäkö nähdään projektina, jonka avulla omaa kyvyk-

kyyttä voidaan ilmaista muille. Oikeanlainen ulkonäkö tietynlaisine vaatteineen 

on sanatonta viestintää ja statuksen tavoittelua. Qartin (2003, 163) mukainen 
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onnen etsiminen ulkonäöstä pätee myös tähän tutkimukseen. Näkemys täydelli-

syyden tavoittamisesta onnellisuuden tuojana on hyvinkin yleistä nykyisessä ul-

konäkökeskeisessä maailmassa. 

 Kuitenkin aineistosta on löydettävissä se ulkonäkökriittinen näkökulma, 

jossa tunnuttiin ymmärtävän ihmisten erilaisuus, yksilöllisyys ja se, ettei ulko-

näkö ole elämän merkittävin asia.  Kirjoittajat ja keskustelijat itse tuntuivat asian 

ymmärtävän, mutta muut ikätoverit nähtiin usein ajattelevan toisin. Sekä Läh-

teen (2009) että Liimakan (2013) tutkimuksessa oli havaittavissa samankaltai-

suuksia. Liimakan tutkimukseen osallistuneet kertoivat kirjoitelmissa fyysisestä 

ulkonäöstä, johon liitettiin vahvasti oikeanlainen ulkonäkö. Ryhmäkeskustelussa 

osallistujat kuitenkin kritisoivat yrityksiä saavuttaa tällaista ideaalia, mutta kir-

joitetuissa teksteissä tunnustettiin, että tällaiseen silti pyritään. Lähde (2009, 49) 

mainitsee, että alakouluikäiset uskovat vahvasti siihen, että muut asiat elämässä 

määrittelevät enemmän omaa itseään ja ihmissuhteitaan kuin ulkonäkö. Silti ikä-

tovereiden samanlaiseen ajattelutapaan ei välttämättä uskota.  

Tutkielma lähti hausta tutkia ulkonäön merkityksiä koulussa ja nimen-

omaan varhaisnuorten maailmassa. Koska ulkonäöllä on valitettavan suuri mer-

kitys myös aikuisten maailmassa, en epäillyt, etteikö se näkyisi myös oppilas-

kulttuurissa. Yllätyin kuitenkin hieman, kuinka vahvana ja säälimättömänä se 

tuli aineistosta esiin. Tulokset todistavat, että koulun informaalissa maailmassa 

tapahtuu paljon sellaista, jota ei välttämättä aikuisten keskuudessa pidetä niin 

merkityksellisenä. Aineistossa mainittiin kumminkin usein opettaja tai oma van-

hempi kiusaamistilanteen katkaisijana. Oppilailla on siis luottoa aikuisiin. Tä-

mänkin takia ulkonäön merkitystä koulunkäyntiin ei pidä vähätellä. 

Perusopetuksessa opettajien ja muiden kasvattajien tulisi ymmärtää ulko-

näkökulttuurin olemassaolo. Perusopetuksen (POPS 2014, 15–16) arvoperustan 

mukaan oppilaalla on oikeus olla ainutlaatuinen ja arvokas sellaisena kuin on. 

Tärkeää on myös oppilaan kokemus osallisuudesta ja siitä, että yhdessä muiden 

kanssa voidaan tukea oman yhteisönsä hyvinvointia. Tuloksia tarkastellessa kai-

killa oppilailla ei tunnu olevan samanlaista oikeutta ainutlaatuisuuteen, eikä yh-

denvertaisuus sellaisenaan toteudu. Perusopetuksen perusteissa ymmärretään 

ihmisyyteen kasvussa esiintyvät jännitteet. Sivistykseen kuuluu kuitenkin taito 
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käsitellä näitä ristiriitoja. On otettava vastuu tekemisestään sekä pyrittävä aina 

hyvään itseään ja toisia kunnioittaen. Ulkonäköasioihin liittyivät tutkimukseni 

mukaan ulkopuolisuuden tunne, kiusaaminen sekä epävarmuus ja pelko. Siksi 

tulokset voidaan nähdä myös pedagogisesti tärkeinä.  

Aarnoksen (2010, 185) mukaan yksittäisen laadullisen tutkimuksen tuloksia 

ei voida yleistää koskemaan jokaista koulua ja luokkaa. Tämän tutkielman pe-

rusteella voidaan kuitenkin olettaa, että tällaisia ulkonäköön liittyviä ajatuksia 

oppilailla esiintyy. Koska opettajan on toimittava opetussuunnitelman mukai-

sesti, hän ei voi myöskään ohittaa ulkonäkökeskustelua arkipäivän kasvatus-

työssä. Arvokeskustelua on käytävä – myös ulkonäön näkökulmasta käsin.  

 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Olen pyrkinyt kirjoittamaan auki tutkimuksen kulun ja kertomaan rehellisesti 

sen toteuttamiseen liittyneistä vaiheista. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

parantaa tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Myös kirjoitelmien keruu-

seen sekä ryhmäkeskusteluihin liittyneet olosuhteet ja oma itsearviointini kysei-

sistä tilanteista on avattu totuudenmukaisesti lukijalle. Hyvän haastattelurungon 

tekeminen sekä nauhoitetun keskustelun litterointi nopealla aikataululla lisää 

niin ikään tutkimuksen laatua ja luotettavuutta. Näitä neuvoja on noudatettu 

myös tässä tutkielmassa. Tutkimuksen analyysin vaiheet ja teemoittamisen pe-

rusteet on myöskin raportoitu mahdollisimman tarkasti. Myös tutkimustulosten 

raportoinnissa on pyritty noudattamaan tarkkuutta. Tulkintojeni perusteita on 

avattu ja näiden tukemiseksi mukaan on liitetty autenttisia aineistonäytteitä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2010, 184–185; Hirsjärvi ym. 2016, 232–233) 

Hirsjärven ym. (2016) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarken-

taa myös käyttämällä useampaa tutkimusmenetelmää, kuten tässä tutkimuk-

sessa on tehty. Tästä käytetään nimeä triangulaatio. Triangulaatiossa yhdellä me-

netelmällä saatua tietoa verrataan toisella menetelmällä saatuun tietoon. Tällä ta-

valla voidaan saada aikaan tietty yksimielisyys, jolloin tutkijan käsitys tai tul-

kinta saa vahvistusta.  Tässä tutkimuksessa ensimmäisen aineistonkeruusyklin 
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jälkeen saatuja tuloksia käytettiin toisen syklin pohjana. Toisen syklin tulokset ja 

ryhmäkeskustelu pohjautui eläytymismenetelmätarinoissa esiin nousseille tee-

moille. Keskustelijat olisivat voineet ilmaista täysin eriävät näkökantansa, mutta 

näin ei kuitenkaan tapahtunut. Keskustelut tukivat ensimmäisestä syklistä saa-

tua informaatiota. Triangulaatio ei kuitenkaan ole ongelmaton, vaan ainoastaan 

yksi vaihtoehto luotettavuuden tarkentamiseksi. On muistettava, että ihmisten 

mielipiteet ja puheet voivat muuttua alati ja lyhyenkin ajan sisässä paljon. (Hirs-

järvi & Hurme 2010, 189; Hirsjärvi ym. 2016, 233; Tuomi & Sarajärvi 2018, 166)  

Aineiston tuloksia ja johtopäätöksiä pohtiessa olen yrittänyt parhaani mu-

kaan avata omia päättelyketjuja sekä verrata omia päätelmiäni muiden tutkijoi-

den esittämiin käsityksiin ja tutkimustuloksiin. Päätelmien kuvaaminen ja päät-

telyketjujen läpivalaisu on yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittari. 

Luotettavuuden kannalta on tärkeää myös ilmaista se, että tutkijana olen arjen ja 

tutkimusyhteisön välissä. Tulokset ovat siis omaa tulkintani tutkimastani ilmi-

östä. Tuloksia ei voida yleistää, mutta laadullinen tutkimus harvoin päättyykään 

yleistettävään tietoon. Se tarkoitus on ennemminkin lisää ymmärrystä tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Aaltio & Puusa 2011, 157–165) 

Koen, että tutkimukseni vahvuuksia on hyvin tehty ja testattu kehyskerto-

mus, joka tuotti hyviä kirjoitelmia. Myös ryhmäkeskustelun haastattelurunko on 

erityisesti eettiseltä kannalta toteutettu. Ulkonäkökeskustelu ja sen mukana 

oleva herkkyys vietiin pois oppilaan omasta kokemusmaailmasta ja toimintaym-

päristöstä, jolloin aiheesta oli helpompi puhua. Aineiston keräämiseen kulunut 

aika oli melko pitkä ja aiheutti minulle tutkijana paljon vaivaa, vaikka kaikki lo-

pulta sujuikin hyvin. Näin jälkeenpäin ymmärrys aiheen herkkäluontoisuudesta 

on kasvanut ja aloittaisin aineiston keräämisen paljon aiemmin, ymmärtäen että 

se todennäköisesti vaatii paljon aikaa. Toisaalta aihetta olisi voinut tukia pelkäs-

tään useampien ryhmäkeskustelujen pohjalta, jolloin aineistoa kerääntyisi ker-

ralla enemmän. Uskon, että tässä kohtaa ongelmaksi olisi kuitenkin koitunut 

haastateltavien saaminen, sekä keskustelun runko. Se olisi voinut jäädä irral-

liseksi tai aiheet olisivat voineet olla kaukana kuudesluokkalaisten maailmasta, 

kun pohjalla ei olisi tarinoita, joista nostaa teemoja esiin.  
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Kiviniemi (2015, 84) mainitsee, että tutkija toimii itse aineistonkeruun väli-

neenä ja tutkimuksen edetessä hänen tulkintansa tutkittavasta asiasta ja koko 

prosessista kehittyy. Siksi voi olla jälkiviisas, mutta tärkeintä on kuitenkin tutki-

muksen luotettavuuden kannalta tuoda esiin aineistonkeruuseen liittyvät pro-

sessit.  

Tämän tutkimuksen ansiosta tutustuin ulkonäkötutkimuksen maailmaan. 

Olisi kiinnostavaa perehtyä laajemmin alakouluikäisten ulkonäkökulttuuriin so-

siologisesta ulkonäköpääoman lähtökohdasta.  Jatkotutkimusta ajatellen tutki-

musmetodina havainnointi koulussa eli etnografinen tutkimus voisi auttaa näke-

mään ulkonäön merkitykset vieläkin tarkemmin. Grönforsin (2001, 132) mukaan 

tämä kuitenkin vaatii tutkittavien luvan ja kun kyseessä on herkkä aihe, voisi 

sopivan luokan löytäminen, niin että jokainen huoltaja antaa suostumuksensa, 

olla haastavaa. Kuitenkin esimerkiksi Tolonen (2001a) on tutkinut aihetta yläkou-

luikäisten keskuudessa nimenomaan havainnoimalla, joten mahdotonta se ei ole. 

Aiheen merkityksellisyyttä, tutkimusprosessia sekä aiempia tutkimustuloksia 

voisi avata vanhemmille, jolloin kenties heidän ymmärryksensä lisääntyisi ja 

lupa olisi helpompaa saada.  Eskola ja Suoranta (2008, 105) kirjoittavat, että opet-

tajat ovat jo kyllästyneitä ikuisiin graduntekijöiden kyselylomakkeisiin, joten et-

nografialla voisi olla opettajien keskuudessa tilausta.  

Tutkimusta tehdessäni avasin usealle kyselijälle tutkimusaihettani. Ulko-

näkö ja lapset samassa lauseessa on saanut aikaan niin ihmetystä, ihastusta kuin 

silmien pyörittelyäkin. Kun tutkimukseen liittyvät alaikäiset lapset, nousee esiin 

paljon eettisiä kysymyksiä, joita tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt käymään läpi 

huolella. Kuitenkin koen, että enemmän tunteita on herättänyt kyseinen tutki-

musaihe yhdistettynä alakouluikäisiin. Ulkonäkö liitetään perinteisesti aikuisten 

elämään. Totta on, että lasten soisi ajattelevan alakoulussa vielä muita asioita. Se, 

että ikään kuin kieltäisimme aiheen olemassa olon ei kuitenkaan ole oikein. Ku-

ten tutkimuksesta selvisi, ulkonäön merkitys on löydettävissä jo varhaisnuorten 

maailmassa. Vaikka aihe on herkkä, emme kuitenkaan saisi sulkea sensitiivisiä 

aiheita täysin tutkimuksen ulkopuolelle, sillä muuten jäisi paljon arvokasta tietoa 

saamatta. Kuula (2011, 147) mainitsee, että myös lapsille tulee antaa oikeus 
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kuulluksi. Lasten ja nuorten osallistuminen tutkimuksiin on perusteltua, paitsi 

kulttuurin myös heidän itsensä vuoksi.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kehyskertomus 

 

Aurinkometsän koulun kuudesluokkalainen Anna / Olli miettii koulupäivän jäl-

keen ulkonäköasioita. Kirjoita pieni tarina siitä, millaisia asioita oli tapahtunut ja 

mitä hän pohtii.  

 

Ympyröi kummasta kirjoitat:  Anna  Olli 
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Liite 2. Haastattelurunko 

 
Esittely 
Kerrotaan, minkä takia jutellaan ryhmässä  
Olen kiinnostunut teidän näkemyksistänne, ei oikeita tai vääriä vastauksia 
Keskustelu tallennetaan ja tallenne hävitetään 
Teitä ei ole mahdollista tunnistaa lopullisesta työstä 
Jokainen luokka ja koulu on erilainen. Nyt ei puhuta kenestäkään meidän tunte-
masta henkilöstä, eikä puhuta myöskään tästä koulusta. Kuvitellaan vaikka, että 
nämä seuraavat asiat tapahtuisivat Etelä-Suomessa. 
(Ei haeta mitä teille on tapahtunut, vaan mitä jollekin voisi tapahtua)  

 
 

ULKONÄÖN MERKITYKSET JA VAIKUTUKSET SOSIAALISIIN SUHTEISIIN 
- Korkeamäen koululla on eräs oppilas, joka pohtii omaa ulkonäköään. Mitä 

luulette, että hän miettii?  
- Tämä samainen Korkeamäen koulun oppilas miettii myös, mihin kaik-

keen hänen elämässään ulkonäkö saattaa vaikuttaa. Onko teillä antaa joi-
tain esimerkkejä? 

 
VAATTEET 

- Korkeamäen koulussa joistakin oppilaista tuntui siltä, että vaatteilla on 
vaikutusta kaverisuhteisiin. Voisiko se olla mahdollista? 
 

RAHA 
- Eräs toinen Korkeamäen koulun oppilas pohtii, onko rahalla vaikutusta 

siihen, miltä hän näyttää. Miksi hän tällaista pohtii? 
 
LAPSENOMAISUUS 

- Yksi Korkeamäen koulun kuudennen luokan oppilaista ei halua näyttää 
liian lapselliselta. Mitkä asiat saavat hänet ajattelemaan näin? 

 
PAINO 

- Korkeamäen oppilas pohtii omaa vartaloaan ja painoaan. Mitä hän mah-
taa ajatella? 

 
HALU NÄYTTÄÄ SAMALTA 

- Muutamat Korkeamäen koulun oppilaista kertoivat, että haluavat näyttää 
samalta kuin muut. Mikä siihen voisi olla syynä? 

 
PUHTAUS / SIISTEYS 

- Korkeamäessä pohditaan myös, onko puhtaudella ja siisteydellä vaiku-
tusta ulkonäköön. Mitä he tällä mahtavat tarkoittaa? 

 
TÄYDELLISYYS 

- Korkeamäen koulussa jotkut oppilaat haluaisivat näyttää täydelliseltä. 
Mitä he tällä tarkoittavat?  
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- Mitä vaikutuksia sillä olisi heidän elämässään? 
 

EI-TOIVOTTU ULKONÄKÖ 
- Eräs oppilas Korkeamäessä pelkää olevansa ruma. Mitä hän sillä voisi tar-

koittaa?  
- Jos Korkeamäen koulun oppilaalla olisi ulkonäkö, johon hän ei olisi tyy-

tyväinen, mitä vaikutuksia sillä olisi hänen elämässään? 
 
SOME 

- Millä tavalla some saattaa vaikuttaa Korkeamäen koulun oppilaiden aja-
tuksiin omasta ulkonäöstä? 

 
SUKUPUOLI 

- Millaisesta ulkonäöstä Korkeamäen koulun poikaoppilaat haaveilevat? 
(Miksi? Minkä takia tällainen ulkonäkö olisi toivottu Korkeamäen koulun 
poikaoppilaiden keskuudessa?) 

- Entä millaista ulkonäköä Korkeamäen koulun tyttöoppilaat toivovat? 
(Miksi? Minkä takia tällainen ulkonäkö olisi toivottu Korkeamäen koulun 
tyttöoppilaiden keskuudessa?) 

 
SAMANARVOISUUS 

- Loppujen lopuksi Korkeamäen koulun kuudesluokkalaiset ovat kuitenkin 
sitä mieltä, että kaikki ovat samanarvoisia riippumatta siitä, miltä kukin 
näyttää. Miten he päätyivät tähän lopputulokseen? 

 
 
Kiitokset 
Miltä tuntui osallistua? 
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Liite 3. Tiedote tutkimuksesta 

 

Arvoisat huoltajat, 	

 

Opiskelen luokanopettajaksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa ja teen 

parhaillaan pro gradu- tutkielmaa, aiheenani kuudesluokkalaisten käsitykset ul-

konäön merkityksestä kouluyhteisössä. Tutkimusaineisto kerätään siten, että op-

pilaille annetaan tarinanpätkä, jota he jatkavat lyhyellä kirjoitelmalla. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa. Vastaukset 

kerätään ja käsitellään täysin nimettömästi. Pyydän ystävällisesti toimittamaan 

seuraavan lomakkeen lapsenne opettajalle   x.x.xxxx    mennessä – riippumatta 

siitä saako lapsenne osallistua tutkimukseen vai ei. Annan mielelläni lisätietoja 

tutkimuksesta. 

	

Ystävällisin terveisin: 	

Elisa Korteniemi 	

elisa.korteniemi@gmail.com	
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Liite 4. Suostumuslomake 

SUOSTUMUS  

Huoltajan suostumus huollettavan 

osallistumisesta tutkimuksen ai-

neiston tuottamiseen 	

	

HUOLLETTAVAN NIMI:  

 

 

1. TUTKIMUKSEN TIEDOT  

Tutkimuksen nimi: Ulkonäön merkitys kouluyhteisössä  

Tutkimuksen kuvaus: Kasvatustieteen tutkielma, jonka pyrkimyksenä on sel-

vittää, millaisia käsityksiä kuudesluokkalaisilla on ulkonäön merkityksestä 

osana kouluyhteisöä  

Organisaatio: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto  

Tutkimuksen tarkoitus: Pro gradu 	

 

2. TUTKIJAN TIEDOT 	

Nimi: Elisa Korteniemi 

 Sähköposti: elisa.korteniemi@gmail.com 

Tutkimuksen ohjaaja: Leena Isosomppi, yliopistonlehtori 	

 

3. SUOSTUMUS 	

❏ Annan suostumukseni sille, että huollettavani osallistuu edellä kuvatun tut-

kimustyön aineiston tuottamiseen  

❏ En anna suostumustani huollettavani osallistumiseen tähän tutkimukseen 	

 

4. ALLEKIRJOITUS  

 

	

___________________________      _______________________________________	

Paikka ja aika                                     Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 	
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Liite 5. Tiedote ryhmäkeskustelusta. 

 

	

	

Arvoisat huoltajat! 

 

Kävin lapsenne luokassa keräämässä aineistoa pro gradu -tutkimukseeni, joka 

käsittelee ulkonäön merkityksiä koulukulttuurissa. Oppilaiden kirjoittamien ta-

rinoiden sisältö oli hyvää ja rikasta, ja se soveltuu erinomaisesti tutkimusaineis-

toksi. Kiitos vielä suostumuksestanne! 

Tutkimusta syventääkseni tarkoituksenani on pitää vielä 1–2 ryhmähaas-

tattelua. Haastattelu tehdään kouluaikana ja se pyritään pitämään oppilaille 

mahdollisimman mieluisana. Tarkoituksena ei ole puhua kenenkään omista ko-

kemuksista, vaan fokus projisoidaan toiseen ympäristöön ja keskustelua käy-

dään yleisellä tasolla. Haastattelu käydään luottamuksellisesti ja nimettömästi. 

Se nauhoitetaan, mutta tallenne poistetaan tutkimuksen valmistuttua.  

Jos lapsenne on kiinnostunut osallistumaan ja te annatte suostumuksenne, 

ilmoittakaa asiasta lapsenne luokanopettajalle mahdollisimman pian. Annan 

mielelläni lisätietoja tutkimuksesta. Kiitos vielä yhteistyöstä! 

 

Ystävällisin terveisin:  

Elisa Korteniemi	

elisa.korteniemi@gmail.com 	

 

 
 

 


