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Kyselytutkimus: 
lomakkeen 
suunnittelu

• Kerro, mutta älä kerro…

• Aineistoa hyödynnetään julkaisuissa
• Vaikka voit vastata anonyymisti, tietosi voivat 

olla tunnistettavissa.

• Vaikka et tulisikaan tunnistetuksi, haluatko 
yksityisten asioittesi tulevan käsitellyksi 
artikkeleissa, myöhemmin tutkimuksissa, 
aineiston kritiikissä ja muualla, myös 
tutkimuksen ulkopuolella?



Aineiston 
luotettavuus

• Informantit sensuroivat itseään

• Tutkijat ovat varovaisia analyyseissään

• Onko aineisto luotettava?
• Sisällöntutkimus: vastaajien itsesensuuri

• Diskurssintutkimus

• Kielentutkimus



Julkaistujen 
tekstien 
tutkimus

• Kirjailijan tekstien käyttö 
diskurssintutkimuksen aineistona?
• Yksittäinen, tunnistettava henkilö yhteisön 

luonnollistuneen diskurssin edustajana?

• Pitääkö kirjailijan tietää, että hänen teoksiaan 
tutkitaan?
• Teoksia tutkitaan teoksina

• Teokset ovat aineistona edustamassa ilmiötä tai 
kielen resursseja

• Case Oppikirjateksti toimintana. 

• Case matkakirjallisuus.



Edistätkö 
tutkimuksellasi 
asioita, joita et 
haluaisi 
edistää?

• Case: retoristen keinojen (mm. metaforien) 
käyttö argumentaatiossa

• Case: esseistin tyylikeinot

• Aineiston avulla teoksen kirjoittaja saa 
näkyvyyttä. Edistääkö tutkimus samalla 
kirjoittajan poliittisia tarkoitusperiä?

• Voiko käyttää tekstiä, jos ei hyväksy kirjoittajan / 
teoksen maailmankuvaa?

• Voiko käyttää tekstejä, jos ei hyväksy kirjoittajan 
teosten ulkopuolisia elämänvalintoja?



Kysymyksenasettelun 
puolueettomuus

• Denialismi tutkimuskohteena
• Rokotusvastaisuus

• Ilmastonmuutoksen kiistäminen

• Ravintosuositusten kiistäminen

• Aineiston rajaus, otanta, kysymyksenasettelu



Salattujen 
aineistojen 
analyysi

• Tor-verkon aineisto?
• Annetaan näkyvyyttä toiminnalle?

• Edistetään…

• Luonnollistetaan…

• Viittaukset aineistoon? 



Miten viitata ilmiöihin, joihin et halua/haluat 
viitata?
• Maija Korhonen, 2019: Moniäänistävää ja uudelleen muotoilevaa

puhetta rodusta ja sukupuolesta. Pro gradu. Helsingin yliopisto.

• Lainausmerkit: “rotu”, ‘rotu’, ‘sukupuoli’

• Oikeinkirjoitus: Ruskeat Tytöt

• Lainasanat: People of colour 

• Akronyymit: PoC, GoC, WoC



Asioita, joista on vaikea puhua?

• Prostituutio

• Huumeet

• Seksuaalisuus

• Insesti

• Pedofilia

• Peliriippuvuus, muut riippuvuudet

• Rasismi ja muu syrjintä

• Kenen ääni kuuluu? 

• Kuka saa puhua: kokija, tutkija?

• Miten tutkimuskysymys asetetaan?
• Kriittinen diskurssianalyysi
• Positiivinen diskurssianalyysi



Kuka vastaa 
tutkimuksesta?

• Yksittäinen tutkija vai tieteenala, instituutio?

• Tutkija maalituksen kohteena?



Tutkia vai 
eikö tutkia?

• Tutkijan / yhteisön vastuu
• Asiat joiden näkyväksi tekeminen on mahdollista

tutkimuksen keinoin:
• Sota

• Ilmastonmuutos

• Epätasa-arvo

• Muuta?



Keskustelu

• Muodosta kaksi kysymystä aihepiiristä.

• Muodosta kaksi vastaväitettä aiheista.

• Muodosta kaksi edelleenkehitelmää tai 
muuta hyväksynnän ilmausta aiheista. 


