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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Osallistumiskutsu
Nopeatempoinen tutkimus verkossa!
Haluaisitko osallistua verkossa toteutettavaan tutkimukseen? Etsimme vastaajia noin kymmenen
minuuttia kestävään tehtävään. Tavoitteenamme on tutkia sanojen luokittelun tarkkuutta ja nopeutta
erilaisiin ryhmiin.
Tehtävänäsi on lajitella tietokoneen näppäimistöllä sanoja kohdekategorioiden alle mahdollisimman
nopeasti, mutta kuitenkin tekemättä virheitä. Tehtävä on mukaansatempaava, nopea ja hauska!
Tarkemmat ohjeet saat verkossa tehtävän yhteydessä.
Tutkimukseen voivat osallistua täysi-ikäiset, suomea äidinkielenään puhuvat henkilöt, joilla ei ole
todettua neurologista tai psykiatrista diagnoosia. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja
voit keskeyttää sen milloin tahansa. Osallistut nimettömänä, sinua ei voida tunnistaa vastauksistasi,
ja kaikki luovuttamasi tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kaikki tieto arkistoidaan
sähköisessä muodossa Tietoarkiston Aila-palveluun. Aineiston analysoinnissa ilmiöitä tarkastellaan
vain ryhmätasolla. Tiedostoihin pääsy on ainoastaan alla mainituilla henkilöillä.
Oheisen linkin kautta saat nähdäksesi tutkimuksen (EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämän)
tietosuojailmoituksen: https://research.uta.fi/hiplab/tietosuojailmoitus/sanojen-luokittelu/
Voit osallistua tutkimukseen alla olevan linkin kautta.
Huom! Tehtävä toimii vain Chrome, Firefox ja Safari -selaimilla. Tehtävään tarvitset myös
näppäimistöä.
https://people.uta.fi/~nl416463/
Kiitos osallistumisestasi jo etukäteen!
Niina Luodemäki, PsK
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto
Jari Hietanen, professori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Muuttujat ja mahdolliset arvot
Sukupuoli
Mies
Nainen
Muu
En halua vastata
Ikä
Äidinkieli
Suomi
Muu, mikä?
Korkein suorittamasi tai kesken oleva koulutusaste?
Peruskoulu
Ammattikoulu tai lukio
Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) tai ammattikorkeakoulu
Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri)
Tohtori tai muu erikoistumiskoulutus
Muu
Onko sinulla todettua neurologista tai psykiatrista diagnoosia
(esim. masennus, paniikkihäiriö, ADHD, epilepsia, ym.)?
On
Ei

Ärsykesanat luokissa
Lakimies/juristi
Oikeus, testamentti, perinnönjako, käräjät, tuomioistuin,
oikeudenkänyti, syyte, tuomio, säädös, laki
Näyttelijä
Rooli, elokuva, repliikki, teatteri, kulissit, käsikirjoitus, rekvisiitta,
vuorosana, esitys, televisio
Mies
Ville, Mikko, Antti, Joonas, Niko, Joni, Sami, Teemu, Aleksi, Jesse
Nainen
Laura, Jenni, Heidi, Anna, Noora, Hanna, Johanna, Jenna, Roosa,
Emilia

Muuttujat
Osallistuja:
Osallistujan/koehenkilön numero poistojen jälkeen n=137. Alkuperäisestä 151:stä osallistujasta
karsittiin tutkittavat, jotka raportoivat itsellään neurologisen tai psykiatrisen sairauden (n = 9),
äidinkielekseen muun kuin suomen (n = 1), jotka eivät tehneet tutkimusta ohjeiden mukaisesti (n =
2), ja jotka eivät vastanneet taustatietokyselyyn (n = 2).
Ikä
Sukupuoli:
0=mies
1=nainen
2=muu
Koulutustaso:
1=toisen asteen koulutus, ammattikoulu tai lukio
2=alempi korkeakoulututkinto, kandidaatti tai ammattikorkeakoulututkinto
3=ylempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto
4=tohtoritutkinto tai erikoistumiskoulutus
(huom. Kukaan osallistujista ei vastannut koulutustasokseen peruskoulu)
Versio:
1=lakimies, mies
2=juristi, mies
3=lakimies, nainen
4=juristi, nainen
(Huom! Katso erilliset selitykset versioille!)
MeanRT_CONGRUENT:
Osallistujan vastausten reaktioaikojen keskiarvo ärsykkeisiin, kun luokkayhdistelmä oli
sukupuolikongruentti. Esim. reaktioajat ärsykkeille ”Sami” ja ”oikeus” ym., kun luokkayhdistelmä
oli lakimies/mies tai juristi/mies. Huom! Kaikki reaktioajat millisekunteina.
SDRT_CONGRUENT keskihajonta yllä olevassa tapauksessa

MeanRT_INCONGRUENT:
Osallistujan vastausten reaktioaikojen keskiarvo ärsykkeisiin, kun luokkayhdistelmä oli sukupuoliinkongruentti. Esim. reaktioajat ärsykkeille ”Hanna” ja ”oikeus” ym., kun luokkayhdistelmä oli
lakimies/nainen tai juristi/nainen.
SDRT_INCONGRUENT keskihajonta yllä olevassa tapauksessa
MeanRT_Näyttelijä_nainen
Osallistujan vastausten reaktioaikojen keskiarvo ärsykkeisiin, kun luokkayhdistelmä oli näyttelijä nainen.
SDRT_Näyttelijä_nainen keskihajonta yllä olevassa tapauksessa
MeanRT_Näyttelijä_mies
Osallistujan vastausten reaktioaikojen keskiarvo ärsykkeisiin, kun luokkayhdistelmä oli näyttelijä mies.
SDRT_Näyttelijä_mies keskihajonta yllä olevassa tapauksessa
MeanRT_Kaikki:
Osallistujan kaikkien reaktioaikojen keskiarvo
SDRT_Kaikki:
Osallistujan kaikkien reaktioaikojen keskihajonta
ERORT_incongruentcongruent:
Kahden edellisen muuttujan erotus: MeanRT_incongruent – MeanRT_congruent
IATindex:
IAT index eli D-arvo, joka on laskettu EROincongruentcongruent / SDkaikkiRT. Negatiivinen Darvo viittaa voimakkaampaan assosiaatioon lakimiehen/juristin ja naissukupuolen välillä, positiivinen
D-arvo viittaa voimakkaampaan assosiaatioon lakimiehen/juristin ja miessukupuolen välillä.

IAT-versioiden osatestien tarkoitukset, luokkien esittämisjärjestys ja paikka
ruudulla
TAULUKKO 1
IAT-versio 1
Ärsykesanojen Ruudussa vasemmalla,

Ruudussa oikealla,

Osatesti

Tarkoitus

lukumäärä

E -vastausnäppäin

I -vastausnäppäin

1

Harjoittelu

20

Lakimies

Näyttelijä

2

Harjoittelu

20

Mies

Nainen

3

Harjoittelu

20

Lakimies, mies

Näyttelijä, nainen

4

Testi

40

Lakimies, mies

Näyttelijä, nainen

5

Harjoittelu

20

Näyttelijä

Lakimies

6

Harjoittelu

40

Näyttelijä, mies

Lakimies, nainen

7

Testi

40

Näyttelijä, mies

Lakimies, nainen

Reaktioajat tallennettiin ”Testi”-osatesteistä.

TAULUKKO 2
IAT-versio 2
Ärsykesanojen Ruudussa vasemmalla,

Ruudussa oikealla,

Osatesti

Tarkoitus

lukumäärä

E -vastausnäppäin

I -vastausnäppäin

1

Harjoittelu

20

Juristi

Näyttelijä

2

Harjoittelu

20

Mies

Nainen

3

Harjoittelu

20

Juristi, mies

Näyttelijä, nainen

4

Testi

40

Juristi, mies

Näyttelijä, nainen

5

Harjoittelu

20

Näyttelijä

Juristi

6

Harjoittelu

40

Näyttelijä, mies

Juristi, nainen

7

Testi

40

Näyttelijä, mies

Juristi, nainen

TAULUKKO 3
IAT-versio 3
Ärsykesanojen Ruudussa vasemmalla,

Ruudussa oikealla,

Osatesti

Tarkoitus

lukumäärä

E -vastausnäppäin

I -vastausnäppäin

1

Harjoittelu

20

Lakimies

Näyttelijä

2

Harjoittelu

20

Nainen

Mies

3

Harjoittelu

20

Lakimies, nainen

Näyttelijä, mies

4

Testi

40

Lakimies, nainen

Näyttelijä, mies

5

Harjoittelu

20

Näyttelijä

Lakimies

6

Harjoittelu

40

Näyttelijä, nainen

Lakimies, mies

7

Testi

40

Näyttelijä, nainen

Lakimies, mies

TAULUKKO 4
IAT-versio 4
Ärsykesanojen Ruudussa vasemmalla,

Ruudussa oikealla,

Osatesti

Tarkoitus

lukumäärä

E -vastausnäppäin

I -vastausnäppäin

1

Harjoittelu

20

Juristi

Näyttelijä

2

Harjoittelu

20

Nainen

Mies

3

Harjoittelu

20

Juristi, nainen

Näyttelijä, mies

4

Testi

40

Juristi, nainen

Näyttelijä, mies

5

Harjoittelu

20

Näyttelijä

Juristi

6

Harjoittelu

40

Näyttelijä, nainen

Juristi, mies

7

Testi

40

Näyttelijä, nainen

Juristi, mies

Tutkittavakohtaisesti tehdyt datan muokkaukset ennen datamatriisiin lisäystä
1. Tutkittavan aineiston poistaminen, jos yli 20% vastauksista oli virheellisiä
2. Virheellisten vastausten muuttaminen oikeiksi laskemalla reaktioaika sinä aikavälinä, kun
ärsykesana oli ensimmäisen kerran ilmestynyt ruudulle ja kunnes tutkittava painoi oikeaa
vastausnäppäintä punaisen X-kirjaimen ilmestymisen jälkeen.
3. Jokaisen tutkittavan testiosiokohtaisen aineiston käsitteleminen ns. 10 % winsorizing menetelmällä: yhdestä testiosiosta saatu 40 reaktioaikaa järjestettiin ajan mukaan, ja jokainen
viidestä hitaimmasta reaktioajasta korvattiin kuudenneksi hitaimmalla ajalla, kun taas
jokainen viidestä nopeimmasta reaktioajasta korvattiin kuudenneksi nopeimmalla ajalla.
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Sanojen luokittelu -tutkimus
Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sanojen luokittelua eri ryhmiin.
Osallistujat
Tutkimukseen voivat osallistua täysi-ikäiset, suomea äidinkielenään puhuvat henkilöt,
joilla ei ole todettua neurologista tai psykiatrista diagnoosia.
Tehtävä
Tehtävä koostuu seitsemästä osasta, joissa jokaisessa on tavoitteena lajitella näytölle
ilmestyviä sanoja ja nimiä oikeisiin luokkiin mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi.
Saat tarkemmat ohjeet ennen jokaista osatehtävää.
Huom! Tehtävä toimii vain Chrome, Firefox ja Safari -selaimilla. Tehtävään tarvitaan
näppäimistöä.

Tehtävän kesto
Noin !Omin.
Luottamuksellisuus
Osallistut nimettömänä, eikä sinua voida tunnistaa vastauksistasi. Kaikki luovuttamasi
tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja aineistoon on pääsy vain
tutkimuksen avainhenkilöillä (professori Jari Hietanen, PsK Niina Luodemäki).
Aineiston analysoinnissa ilmiöitä tarkastellaan vain ryhmätasolla.
Vapaaehtoisuus
Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää tutkimuksen ilman syytä,
missä vaiheessa tahansa. Keskeytyksestä ei aiheudu mitään haittaa.
Jatkamalla tutkimukseen, suostut yllä mainittuihin ehtoihin.
Jatka tutkimukseen

Klikattava laatikko

Lisäkysymyksissä ota yhteyttä
Niina Luodemäki
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Joka kohdassa
valittavissa
vain yksi

Taustatiedot

•

Sukupuoli: • ~.--------------1
n Mies
0 Nainen
n Muu
n En halua vastata
Ikä: •

Pakolliset kentät merkitty *, ei
pääse etenemään vastaamatta

vuotta

Äidinkieli: •
0 suomi
n muu,mikä

Tekstikenttä

Korkein suorittamasi tai kesken oleva koulutusaste: •
n peruskoulu
n ammattikoulu tai lukio
n alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) tai ammattikorkeakoulu
n ylempi korkeakoulututkinto (maisteri)
0 tohtori tai erikoistumiskoulutus
n muu
Onko sinulla todettua neurologista tai psykiatrista diagnoosia (esim.
masennus, panilkkibäiriö, ADHD, epilepsia, ym.)?•
n On

n Ei

Jatka tutkimukseen

Klikattava laatikko
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Sanojen luokittelu -tutkimus
Seuraavan tutkimuksen tarkoitus on tutkia sanojen luokittelua eri ryhmiin.

\

Tietokone tulee ohjeistamaan sinua koko tutkimuksen ajan. Luethan ohjeet huolella!

Neliömäinen valkoinen tausta
neutraalilla harmaalla
pohjalla. (Merkitys tulee ilmi
myöhemmin.)

Tärkeää, että tässä vaiheessa
eteneminen tapahtuu näppäimistöä
käyttäen. Etenemisohje jatkossa aina
keskellä ruutua alareunassa.

Paina välilyöntiä jatkaaksesi
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Tehtävänäsi on lajitella sanoja eri luokkiin niin nopeasti kuin
pystyt.
Sanat ja luokat ovat seuraavat:
Luokka
JURISTI
NÄYTTELIJÄ

Sanat
Oikeus, testamentti, perinnönjako, käräjät, tuomioistuin, oikeudenkäynti,
syyte, tuomio, säädös, laki
Rooli, elokuva, repliikki, teatteri, kulissit, käsikirjoitus, rekvisiitta,
vuorosana, esitys, televisio

MIES

Ville, Mikko, Antti, Joonas, Niko, Joni, Sami, Teemu, Aleksi, Jesse

NAINEN

Laura, Jenni, Heidi, Anna, Noora, Hanna, Johanna, Jenna, Roosa, Emilia

Kokeessa on seitsemän osatehtävää. Jokaisen osatehtävänjälkeen ohjeet muuttuvat, joten ole
tarkkana.
Paina välilyöntiä jatkaaksesi

Etenemisohje

0

ö!
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Paina' E ',jos sana kuuluu luokkaan

!±)

NÄYTTELIJÄ

Tekstin väri eri kuin
muun tekstin, esim.
sininen tai vihreä.

,_. . .,.,..,_11,.,",:.:.,._,j,,/

Paina E-näppäintä, jos sana kuuluu luokkaan JURISTI
Paina )-näppäintä, jos sana kuuluu luokkaan NÄYITELUÄ
Käytä vastatessasi oikean ja vasemman käden etusonnia ja aseta sormet
valmiiksi vastausnäppäimille.

•
1

.__-----~-------'
Ohjeet keskitetty
ruudulle!

X

Jos teet virheen, punainen
ilmestyy ruudulle. Paina toista näppäintä
jatkaaksesi.
Ole niin nopea kuin pystyt, mutta pyri silti välttämään virheitä

Taustan valkoinen
neliö harmaalla
pohjalla tärkeä, jotta
luokat eivät ole liian
kaukana näytön
/näkymän reunoilla

Tehtävä alkaa kun painat välilyöntiä •~l---------i

Etenemisohje
1

•
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Paina' E ', jos sana kuuluu luokkaan

/

oJ

~.------------,

Luokat aina ruudun
yläkulmissa ja
näppäinohjeet koko
ajan näkyvillä

'

0

Paina ' I ', jos sana kuuluu luokkaan

IDRISTI

/

0

o

C

0

Paina ' I ', jos sana kuuluu luokkaan

NÄYTTELIJÄ

mRISTI

V

Luokat, näppäinohje
ja alareunan ohje
koko ajan näkyvissä

SYYTE

Jos teet virheen, punainen X ihnestyy ruudulle. Paina toista näppäintä jatkaaksesi.

Ärsykesana
keskellä ruutua!
Uusi ilmestyy aina
400ms päästä
oikeasta
vastauksesta
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Paina ' I ', jos sana kuuluu luokkaan

Paina ' E ', jos sana kuuluu luokkaan

MIES
tai
JURISTI

NAINEN

tai

NÄYTTELIJÄ
Osa3n

Paina E-näppäintä, jos sana kuuluu luokkaan MIES tai JURISTI
Paina !-näppäintä, jos sana kuuluu luokkaan NAINEN tai NÄ YITELUÄ
Sanat ilmestyvät näytölle yksi kerrallaan ja jokainen sana kuuluu vain
yhteen luokkaan.
Jos teet virheen, punainen X ilmestyy ruudulle. Paina toista näppäintä
jatkaaksesi.
Ole niin nopea kuin pystyt, mutta pyri silti välttämään virheitä

Neljän luokan
osatehtävässä luokat aina
ALLEKKAIN

Tehtävä alkaa kun painat välilyöntiä.
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Paina' E ', jos sana kuuluu luokkaan

Paina ' I ', jos sana kuuluu luokkaan

MIES
tai
JURISTI

NAINEN

tai

NÄYTTELIJÄ

X
Kun väärä vastaus,
punainen X niin kauan,
että oikea vastaus.
Ohje alareunassa
Paina toista näppäintä jatkaaksesi.
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Koe on päättynyt, kiitos osallistumisesta!
Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä
sanojen lajittelunopeuden avulla. Kokeessa verrataan sanojen lajittelunopeutta
(vastausaika) tilanteessa jossa "lakimies"/ "mies" ja toisaalta "näyttelijä"/"nainen"
jakavat saman vastausnäppäimen, tilanteeseen jossa ryhmittely onkin
"lakimies"/"nainen" ja "näyttelijä"/"mies". Mikäli vastausajat ovat lyhyempiä
ensimmäisessä tilanteessa ("lakimies"/"mies"), se osoittaa, että "lakimieheen"
assosioidaan helpommin "mies" kuin "nainen".
Osalle kokeeseen osallistujista näytettiin ammattinimikkeet "lakimies" ja
"näyttelijä", osalle "juristi" ja "näyttelijä". Tutkimuksen kiinnostavin kysymys on
se, onko vastausajat lyhyemmät silloin, kun "lakimies" ja "mies" jakavat saman
vastausnäppäimen, kuin silloin kun "juristi" ja "mies" jakavat saman
vastausnäppäimen. Mikäli tulokset näin osoittavat, se viittaa siihen, että
sanavalinnoilla on merkitystä sukupuoleen liittyviin assosiaatioihimme.
Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse.
Niina Luodemäki
Kiitos. Voit sulkea sivun.

Viimeinen
informaatioruutu

Tärkeimmät asiat:
• Taustatietojen täyttämistä ei pysty ohittamaan
• Eteneminen ja vastaaminen tapahtuu näppäimistöllä
• Tausta on valkoinen ja nelilömäinen harmaalla pohjalla, jolloin yläkulmien luokat eivät ole
liian kaukana toisistaan
• Luokat ja näppäinohjeet ovat koko ajan näkyvissä yläkulmissa (yksinään tai allekkain),
luokat eri värillä kuin muu teksti, esim. sinisellä tai vihreällä
• Väärän vastauksen X on väriltään punainen
• Ohjeet keskitetty ruudulle
• Ärsykesanat keskitetty ruudulle
• Etenemisohje/vastausohje koko ajan näkyvissä keskellä ruudun alareunassa

