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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1304. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Juvonen, Tuula (Tampereen yliopisto): Helsingin Sanomien homoseksuaalisuus-
maininnat joulukuu 2002-helmikuu 2003 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1 (2004-
01-20). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-
FSD1304

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Helsingin Sanomien homoseksuaalisuusmaininnat joulukuu 2002-helmikuu
2003

Aineiston nimi englanniksi: Homosexuality in a Daily Newspaper

Aineiston rinnakkainen nimi: Nyt se näkyy, nyt taas ei. Heteronormatiivisuus ja homoseksu-
aalisuuden esillepano Helsingin Sanomissa

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1 (20.1.2004).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Juvonen, Tuula (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)

Gordon, Tuula

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Juvonen, Tuula (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

26.11.2003
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

2000-luku; ennakkoluulot; hedelmöityshoito; hedelmöityshoitolaki; Helsingin Sanomat; hete-
ronormatiivisuus; heteroseksuaalisuus; homoseksuaalisuus; joukkoviestintä; julkisuus; käsityk-
set; lesbolaisuus; sanomalehdet; seksismi; seksuaalinen identiteetti; seksuaalinen käyttäyty-
minen; seksuaaliset vähemmistöt; seksuaalisuus; stereotypiat; suvaitsemattomuus; suvaitsevai-
suus; uutiset; vaikuttaminen; viestintä; yksityisyys

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: humanistiset tieteet; yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: joukkoviestimet; sukupuoli ja sukupuoliroolit

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineistona ovat Helsingin Sanomissa (****** painoksessa) julkaistut homoseksuaalisuusmai-
ninnat joulukuussa 2002 - helmikuussa 2003. Jokaisesta kuukaudesta on tehty yhteenveto siitä,
kuinka monta homoseksuaalisuusmainintaa sisältävää juttua lehdessä on julkaistu ja missä leh-
den toimituksellisessa osiossa ne sijaitsevat. Kustakin jutusta on lisäksi kirjattu julkaisupäivä,
sivu, lehden toimituksellinen osio, jutun otsikko, jutun kirjoittaja. Erikseen on vielä kirjattu
auki ne lauseet (enintään kolme), joissa homoseksuaalisuusmaininta esiintyy, sekä maininnas-
sa käytetyt homoseksuaalisuuskäsitteet. Aineistossa esiintyy yli 70 erilaista kielellistä tapaa
käsitteellistää homoseksuaalisuutta.Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian SYREENI-
tutkimusohjelmaan kuuluvaa tutkimusprojektia Marginalisoidut seksuaalikulttuurit: Seksuaali-
sen toiseuden rakentaminen ja purkaminen (hankenumero 50400).

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Teksti

Perusjoukko/otos: Helsingin Sanomat 1.12.2002-28.2.2003 (****** painos)

Aineistonkeruun ajankohta: 1.12.2002 – 28.2.2003

Kerääjät: Juvonen, Tuula (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)
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1.4. Aineiston käyttö

Aineistonkeruun tekniikka: Kooste- tai synteesiaineisto

Keruuväline tai -ohje: Aineistonkeruuohjeistus: poimintaohje tai -suunnitelma

Aineiston ajallinen kattavuus: joulukuu 2002 – helmikuu 2003

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Keräyskuukausien aikana Helsingin Sanomissa ilmestyneestä toimituksellisesti käsitellystä teks-
tiaineistosta on kirjattu se tai ne lauseet, joissa homoseksuaalisuusmaininta esiintyy (enintään
kolme lausetta silloinkin, kun artikkelissa käsitellään homoseksuaalisuutta tätä perusteellisem-
min). Mukaan on poimittu kaikki maininnat, joissa esiintyvät sanat "homoseksuaalisuus", "ho-
moseksuaalinen", "lesbo", "homo", "samaa sukupuolta oleva pari", "rekisteröity pari" tai "sek-
suaalivähemmistö" eri variaatioineen ja synonyymeineen, tai joissa esiintyi jokin muu ilmeinen
viite intiimiin kanssakäymiseen tai seurusteluun samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä,
kuten vaikkapa suudelma tai yhdessä asuminen.

Lähdeaineistot: Helsingin Sanomat (******painos)

Aineiston määrä: Kolme tekstitiedostoa, yhteensä 23 sivua

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto sisältää kaiken homoseksuaalisuusmainintoja sisältävän toimituksellisesti käsitellyn
tekstuaalisen materiaalin. Siitä puuttuvat Minne mennä tänään -sivujen ilmoitustekstit, maksetut
mainokset ja kuvat.

Julkaisut

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD1304

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Aineistonäyte
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FSD1304 HELSINGIN SANOMIEN HOMOSEKSUAALISUUSMAININNAT JOULUKUU 2002-HELMIKUU

2003

FSD1304 HOMOSEXUALITY IN A DAILY NEWSPAPER

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Liite 4. Homoseksuaalisuusmainintojen määrä ja sijainti osioittain Helsingin Sanomissa 2.1. 

31.1.2003, numeroissa 1 (37350) - 30 (37389) (30 numeroa), ****** painos 

 

Osio (HS:n oman jaottelun mukaan)
1    

Määrä 

 

 

Auto ja liikenne (vain lauantaisin)     0 

Etusivu [lisätty jaotteluun, TJ]      1 

Kaupunki             0 

Kotimaa              1 

Kulttuuri              8 

Kuluttaja (vain tiistaisin)        0 

Lasten joulukalenteri (vain joulukuussa)    0 

Matkailu (vain keskiviikkoisin)      0 

Mielipide [sis. Vieraskynä, TJ]      3 

Minne mennä
2 
            1 

Nimiä tänään            2 

Nuorten posti (vain lauantaisin)      1 

Politiikka             3 

Pääkirjoitukset            0 

Radio               0 

Raha               0 

Ristikko (vain perjantaisin)       ..
3)

 

Ruokatorstai (vain torstaisin)       0 

Sarjakuvat             0 

Shakki & bridge (vain perjantaisin)     .. 

Sunnuntai (vain sunnuntaisin)      1 

Sää               .. 

Talous & työ (vain sunnuntaisin)     0 

Televisio
4
             2 

Terveys ja liikunta (vain perjantaisin)    0 

Tiede (vain lauantaisin)        1 

Ulkomaat             1 

Urheilu              0 

Vapaa-aika             0 

 

Yhteensä             25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Analyysiin ei ole otettu mukaan Oikotietä tai muita ilmoituksia. 

2
 Analyysiin on otettu mukaan vain toimituksellinen aineisto 

3 
..Tätä osiota ei ole otettu mukaan analyysiin. 

4
 Analyysiin on otettu mukaan vain toimituksellinen aineisto 

 



 

 

Liite 5. Homoseksuaalisuusmaininnat Helsingin Sanomissa 2.1.-31.1.2003, numeroissa 1  

(37350) - 30 (37389) (30 numeroa), ****** painos: päivä, sivu, osio, otsikko, toimittaja 

 

2.1.2003   ei mainintoja 

3.1.2003   +A5, mielipide: Leimautumiselta pitää voida suojautua, Ulla Karvonen; 

B7, kulttuuri: t.A.T.u. vie venäläistä poppia länteen, Vientiyhtyeet ovat vielä harvassa 

Venäjällä, Venäjän popmusiikin kymmenen persoonallisuutta, Jussi Kontinen 

4.1.2003   A7, politiikka/kotimaa: Eduskunnan viime puristus alkaa perustuslailla ja 

terrorismilla, Pekka Vuoristo; 

+D8, vapaa-aika (Nuorten posti): Pojat voisivat pukeutua paremmin, Strange Gay; 

D9, radio & televisio: Odotuksen aikaan, HS 

5.1.2003   5.1.2003 A3 (etusivu): Clonaid: toinen kloonivauva syntyi perjantaina, HS; 

Cl, ulkomaat: Lahko väitti toisen kloonivauvan syntyneen, Reuters 

6.1.2003   A5, mielipide: Moni nuori ei saa apua terveyshuoliinsa, Elina Hermanson, Dan Apter; 

A5, mielipide: Oppilaille annettava asiallista tietoa seksistä, Karoliina Kaita; 

B4, kulttuuri: Taiteilija, vaimoja kolmas pyörä, Jukka Kajava 

7.1.2003   D7, radio & televisio: Tyttöjen elämää takapajulassa, Mikael Fränti 

8.1.2003   B7, kulttuuri/kirjat: Hysterian naiskuvia j a patriarkaalista missipuhetta, Marja-Terttu 

Kivirinta 

9.1.2003  ei mainintoja 

10.1.2003  ei mainintoja 

11.1.2003  A14, nimiä tänään: Tapasimme Antu Soraisen. Antropologi tutkii naisten 

haureustuomioita, Helena Kinnunen (M); 

B4, kulttuuri: Selkeiden ajatusten kapellimestari. Volkov vaikuttaa tyystin rehelliseltä 

muusikolta, mutta Orion kärsii kliseistä, Lauri Otonkoski 

12.1.2003  ei mainintoja 

13.1.2003  ei mainintoja 

14.1.2003  ei mainintoja 

15.1.2003  ei mainintoja 

16.1.2003  ei mainintoja 

17.1.2003  A8, politiikka: Hedelmöityshoitoa ratkottiin arvalla eduskunnassa, HS; 

B10 kulttuuri: Komediaa raivoa pelkäämättä. Klockriketeaternin uutuus on täynnä 

ristiriitojen ja näyttelemisen lumoa, Jukka Kajava 

18.1.2003  ei mainintoja 

19.1.2003  D 2, sunnuntai/oh hoh, mikä viikko!: Julkisuus on hyvä peli, kun sen osaa, Anneli 

Sundberg 

20.1.2003  C 4, kulttuuri: Moderni Venny vanhoissa vaatteissa?, Suvi Ahola 

21.1.2003 ei mainintoja 

22.1.2003 ei mainintoja 

23.1.2003  A15, minne mennä tänään: Kansainvälistä naiselokuvaa Artisokka-festivaalilla, Anu 

Silfverberg 

24.1.2003 ei mainintoja 

25.1.2003  A6, politiikka: Hedelmöityshoitoa ei haluta antaa yksinäisille naisille, STT-HS; 

+C15, tiede/keskustelua: Avioliitto syntyi rajoittamaan naisia, Anna Rotkirch 

26.1.2003  A9, kotimaa: Jeesus ei ottanut kantaa ydinvoimaan, Paavo Tukkimäki; 

+B6, kulttuuri/keskustelua: Vennyn siveltimenjäljet, Päivi Istala 

27.1.2003 A10, nimiä tänään: Loputtomia totuuksia, Toinen mies 

28.1.2003 B5, kulttuuri: Ally McBeal kävi täällä – mitä jäi? Kaarina Nikunen 

29.1.2003 ei mainintoja 

30.1.2003  ei mainintoja 

 

 



 

 

31.1.2003  ei mainintoja 
(+ merkityt jutut muiden kuin HS:n toimittajien kirjoittamia)  




