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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3525. 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:

Hynnä-Granberg, Kaisu (Turun yliopisto): Naisten kokemuksia kehopositiivises-
ta selfie-valokuvauksesta 2018 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2021-09-23).
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3525

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: Naisten kokemuksia kehopositiivisesta selfie-valokuvauksesta 2018

Aineiston nimi englanniksi: Women’s Experiences of Body Positive Selfie Production 2018

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (23.9.2021).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Hynnä-Granberg, Kaisu (Turun yliopisto. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Hynnä-Granberg, Kaisu (Turun yliopisto. Mediatutkimus)

Aineisto luovutettu arkistoon

16.3.2021

Asiasanat

Facebook; kampanjat; kehopositiivisuus; minäkuva; sosiaalinen media; ulkonäkö; valokuvaus;
yhteisöllisyys

1



1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Humanistiset tieteet; Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kirjoitusvastauksista ja haastatteluista, jotka käsittelevät "lupanäkyä" -kampanjaa
ja kehopositiivisuutta. "Lupanäkyä" -kampanja on osa Ylen vuonna 2017 lanseeraaman Vaa-
kakapinan toimintaa. Aineistonkeruu on tehty osana tutkimusprojektia Seksuaalisuus ja leikki
mediakulttuurissa ja tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia (hankenumero 309382).

Aineisto on kerätty kahdessa osassa, joista ensimmäinen osa koostuu viidestä kirjoitusvastauk-
sesta ja toinen osa koostuu kirjoitusvastauksen lähettäneiden henkilöiden haastatteluista. Kir-
joituspyyntö jaettiin Facebookin Jenny ja läskimyytinmurtajat -ryhmässä. Kirjoituspyynnössä
vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä "lupanäkyä" -kampanja merkitsee itselle, ja mitä merki-
tyksiä on "lupanäkyä" -tunnisteella jaetulla omakuvalla. Kirjoitusvastauksen lähettäneitä hen-
kilöitä haastateltiin aineistonkeruun toisessa vaiheessa. Haastatteluissa selvitettiin, millainen
suhde haastateltavalla on selfieihin ja sosiaaliseen mediaan, ja kuinka paljon haastateltava käyt-
tää sosiaalista mediaa. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin "lupanäkyä" -kuvasta ja kuvan otto-
hetkestä, esimerkiksi millainen oma "lupanäkyä" -kuva on ja miten haastateltava päätti, minkä
kuvan jakaa "lupanäkyä" -tunnisteella. Kaikki haastateltavat eivät ottaneet osaa "lupanäkyä"
-kampanjaan omalla kuvallaan.

Taustatietoina on kysytty ikää ja sukupuolta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio,
jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Facebookin Jenny ja läskimyytinmurtajat -ryhmän jäsenet

Aineistonkeruun ajankohta: 9.11.2017 – 27.3.2018

Kerääjät: Hynnä-Granberg, Kaisu (Turun yliopisto. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuk-
sen laitos)
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1.4. Aineiston käyttö

Aineistonkeruun tekniikka: Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatu, Kasvokkainen
haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko; Aineistonkeruuohjeistus: kirjoi-
tusohje

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kirjoituskutsua jaettiin Facebookin Jenny ja läskimyytinmurtajat -ryhmässä. Kirjoitusvastauk-
sen lähettäneitä henkilöitä haastateltiin aineistonkeruun toisessa vaiheessa.

Aineiston määrä: Kymmenen tiedostoa odt-muodossa. Aineistosta on tuotettu lisäksi selailtava
html-versio sekä taulukkomuotoinen csv-versio.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tutkija on anonymisoinut aineiston. Aineistossa olevat nimet on korvattu tutkijan keksimillä
nimillä. Lisäksi esimerkiksi haastateltujen mainitsemat tiedot työ- ja opiskelupaikoista on kor-
vattu yleisemmillä ilmauksilla.

Julkaisut

Hynnä-Granberg, Kaisu (2021) ’Why can’t I take a full-shot of myself? Of course I can!’ Stu-
dying selfies as socio-technological affective practices. Feminist Media Studies, https://doi.org/
10.1080/14680777.2021.1886139.

Hynnä, Kaisu (2018) Lupanäkyä - kehopositiiviset selfiet affektiivisena käytäntönä. Katsausar-
tikkeli. Lähikuva 31:3, 65-72.

Hynnä, Kaisu (2019) 3.3 Media ja kehoihanteet - selfiet self-helpinä. Teoksessa Iida Kukkonen,
Tero Pajunen, Outi Sarpila & Erica Åberg. Ulkonäköyhteiskunta. Ulkoinen olemus pääomana
2000-luvun Suomessa. Into Kustannus, 177-191.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3525

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Hynnä, Kaisu (2018) Lupanäkyä - kehopositiiviset selfiet affektiivisena käytäntönä. Katsausar-
tikkeli. Lähikuva 31:3, 65-72.

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
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1. Aineiston kuvailu

Käyttöoikeudet

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

Haastattelukysymykset
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FSD3525 NAISTEN KOKEMUKSIA KEHOPOSITIIVISESTA SELFIE-VALOKUVAUKSESTA 2018

FSD3525 WOMEN’S EXPERIENCES OF BODY POSITIVE SELFIE PRODUCTION 2018

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

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 samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

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



Haastattelujen runko 

Haastateltavat: #lupanäkyä-kuvan ottaneet 

Toimitettu myös haastateltaville noin 1 vko ennen haastatteluja 

 

 

Yleinen suhde selfieihin ja sosiaaliseen mediaan: 

 Miten määrittelisit selfien? 

 Miten paljon tai vähän yleensä otat selfieitä? 

 Miten paljon käytät sosiaalisia medioita? Mitä sosiaalisen median kanavia käytät? 

 

Oma #lupanäkyä-kuva: 

 Otitko #lupanäkyä-kuvan alkuperäisenä tarkoituksenasi jakaa se kyseisen aihetunnisteen 

alla?  

 Kokeilitko erilaisia tapoja ottaa #lupanäkyä-kuva? Jos kokeilit, mitä teit niillä kuvilla, joita 

et jakanut? 

 Miten päätit, minkä kuvan jaat #lupanäkyä-kuvana? 

 

 Muistuttaako #lupanäkyä-kuvasi muita kuvia, joita yleensä jaat sosiaalisessa mediassa? 

 Missä kaikkialla olet jakanut #lupanäkyä-kuvasi? Käytitkö kaikkialla aihetunnistetta 

#lupanäkyä? 

 Miten kuvailisit suhtautumistasi #lupanäkyä-kuvaasi ennen sen jakamista? Entä kuvan 

jakamisen jälkeen? 

 Saitko palautetta #lupanäkyä-kuvastasi? Jos, niin millaista palautetta? Keneltä? Erosiko 

palaute sen mukaan, mihin postasit kuvan? 

 

Läskimyytinmurtajat-yhteisö: 

 Koetko, että #lupanäkyä-kuviin liittyy sääntöjä? Jos, niin millaisia? 

 Missä määrin koet olevasi osa Läskimyytinmurtajat-yhteisöä? 

Haastattelujen arkistointi: 

 Saako tekstitiedostoiksi kirjoitetut (anonymisoidut) haastattelut tallentaa 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tampereelle?  



Haastattelujen runko 

Haastateltavat: ne, jotka eivät ottaneet #lupanäkyä-kuvaa 

Toimitettu myös haastateltaville noin 1 vko ennen haastatteluja 

 

 

Yleinen suhde selfieihin ja sosiaaliseen mediaan: 

 Miten määrittelisit selfien? 

 Miten paljon tai vähän yleensä otat itse selfieitä? 

 Miten paljon käytät sosiaalisia medioita? Mitä sosiaalisen median kanavia käytät? 

 

Oma #lupanäkyä-kuva: 

 Harkitsitko missään vaiheessa oman #lupanäkyä-kuvan ottamista? Miksi tai miksi et? 

 Jos olisit ottanut kuvan, millainen se olisi ollut? 

 

 Muistuttavatko #lupanäkyä-kuvat niitä kuvia, joita yleensä jaat sosiaalisessa mediassa? 

 Mitä ”lupa näkyä” -aihetunniste tuo mieleesi? 

 

Läskimyytinmurtajat-yhteisö: 

 Koetko, että #lupanäkyä-kuviin liittyy sääntöjä? Jos, niin millaisia? 

 Missä määrin koet olevasi osa Läskimyytinmurtajat-yhteisöä? 

Haastattelujen arkistointi: 

 Saako tekstitiedostoiksi kirjoitetut (anonymisoidut) haastattelut tallentaa 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tampereelle? 

 

 

 



Liite B

Tutkimuskutsu

9



FSD3525 NAISTEN KOKEMUKSIA KEHOPOSITIIVISESTA SELFIE-VALOKUVAUKSESTA 2018

FSD3525 WOMEN’S EXPERIENCES OF BODY POSITIVE SELFIE PRODUCTION 2018

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

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 samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

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



Tutkimuskutsu 1 

Julkaisupaikka: Facebookin suljettu Jenny ja läskimyytinmurtajat -ryhmä 

Julkaisupvm: 09.11.2017  

Julkaisun tekijä: Kaisu Hynnä 

 

 

Hei kaikki ryhmäläiset, 

 

Nimeni on Kaisu Hynnä ja työskentelen Tohtorikoulutettavana Turun yliopiston Mediatutkimuksen 

laitoksella. Olen jäsenenä tässä ryhmässä, koska olen teini-iästä (tai oikeastaan jo aivan 

lapsuudesta) asti kamppaillut kehonkuvani kanssa. Kaikkien teidän ryhmässä jakamat kuvat ja 

tarinat ovat inspiroineet ja antaneet minulle paljon uutta ajattelemisen aihetta. Kiitos siitä! 

 

Kuluvan vuoden alussa kävi niin onnekkaasti, että sain rahoituksen alkaa kirjoittaa 

mediatutkimukseen väitöskirjaa, jonka aiheena on kehopositiivisuus ja lihavuusaktivismi 

sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä suunnittelen artikkelia koskien kehopositiivisia selfieitä ja 

niiden ottajia. Haluaisinkin haastatella teitä #lupanäkyä-kuvia ottaneita ryhmäläisiä artikkelia 

varten. Olisi hienoa, jos mahdollisimman moni teistä kiinnostuisi vastaamaan kysymyksiini ja 

tuottamaan tietoa kehopositiivisista selfieistä.  

 

Toivoisin, että lähettäisitte minulle sähköpostitse (osoitteeseen [sähköposti poistettu]) tekstin, jossa 

kommentoitte alla olevia kysymyksiä: 

 

Mitä #lupanäkyä merkitsee sinulle? Entä asiatunnisteen alla jakamasi omakuva? Kerro kuvasta ja 

sen ottamisesta. 

 

Teksti saa olla niin lyhyt tai pitkä kuin itse haluat. Jos selfieesi, tähän ryhmään tai #lupanäkyä-

ilmiöön liittyy jotain muuta, jota haluat kertoa tai tuoda esille, saat mielellään tehdä niin. Kerro 

mielellään myös, jos olet tulevaisuudessa halukas vastaamaan yksityiskohtaisempiin kysymyksiin 

aiheesta kasvokkain tai sähköpostin välityksellä. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti! Lisäksi haluan vielä korostaa, että en missään nimessä 

ole käyttämässä ryhmässä jaettuja kuvia tai käytyjä keskusteluja tutkimukseeni ilman asianomaisten 

lupaa! Hyvän tutkimuseettisen käytännön noudattaminen on minulle ensiarvoisen tärkeää.  

 

Vastaan mielelläni kaikkiin lisäkysymyksiin, joita tutkimukseni saattaa herättää. Voit lähettää 

kysymyksesi minulle sähköpostitse tai esittää ne kommenttina tähän postaukseen.  

 

Toivottavasti kuulen pian mahdollisimman monesta teistä!  

 

Yst. Terv. 

Kaisu  

 

P.S. Minulla on ryhmän ylläpidon lupa tämän haastattelukutsun postaamiseen.  

  



Tutkimuskutsu 2 

Julkaisupaikka: Facebookin suljettu Jenny ja läskimyytinmurtajat -ryhmä 

Julkaisupvm: 23.11.2017  

Julkaisun tekijä: Kaisu Hynnä 

 

Hei kaikki, 

 

Huhuilisin edelleen osallistujia #lupanäkyä-kuvia käsittelevään tutkimukseeni. Arvostaisin todella, 

jos ehtisitte vastata, vaikka ihan lyhyestikin. Alla vielä kertaalleen kirjoituspyyntö ja tietoja 

tutkimuksesta: 

 

*** 

 

Nimeni on Kaisu Hynnä ja työskentelen Tohtorikoulutettavana Turun yliopiston Mediatutkimuksen 

laitoksella. Olen jäsenenä tässä ryhmässä, koska olen teini-iästä (tai oikeastaan jo aivan 

lapsuudesta) asti kamppaillut kehonkuvani kanssa. Kaikkien teidän ryhmässä jakamat kuvat ja 

tarinat ovat inspiroineet ja antaneet minulle paljon uutta ajattelemisen aihetta. Kiitos siitä! 

 

Kuluvan vuoden alussa kävi niin onnekkaasti, että sain rahoituksen alkaa kirjoittaa 

mediatutkimukseen väitöskirjaa, jonka aiheena on kehopositiivisuus ja lihavuusaktivismi 

sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä suunnittelen artikkelia koskien kehopositiivisia selfieitä ja 

niiden ottajia. Haluaisinkin haastatella teitä #lupanäkyä-kuvia ottaneita ryhmäläisiä artikkelia 

varten. Olisi hienoa, jos mahdollisimman moni teistä kiinnostuisi vastaamaan kysymyksiini ja 

tuottamaan tietoa kehopositiivisista selfieistä. 

 

Toivoisin, että lähettäisitte minulle sähköpostitse (osoitteeseen [sähköposti poistettu]) tekstin, jossa 

kommentoitte alla olevia kysymyksiä: 

 

Mitä #lupanäkyä merkitsee sinulle? Entä asiatunnisteen alla jakamasi omakuva? Kerro kuvasta ja 

sen ottamisesta. 

 

Teksti saa olla niin lyhyt tai pitkä kuin itse haluat. Jos selfieesi, tähän ryhmään tai #lupanäkyä-

ilmiöön liittyy jotain muuta, jota haluat kertoa tai tuoda esille, saat mielellään tehdä niin. Kerro 

mielellään myös, jos olet tulevaisuudessa halukas vastaamaan yksityiskohtaisempiin kysymyksiin 

aiheesta kasvokkain tai sähköpostin välityksellä. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti! Lisäksi haluan vielä korostaa, että en missään nimessä 

ole käyttämässä ryhmässä jaettuja kuvia tai käytyjä keskusteluja tutkimukseeni ilman asianomaisten 

lupaa! Hyvän tutkimuseettisen käytännön noudattaminen on minulle ensiarvoisen tärkeää. 

 

Vastaan mielelläni kaikkiin lisäkysymyksiin, joita tutkimukseni saattaa herättää. Voit lähettää 

kysymyksesi minulle sähköpostitse tai esittää ne kommenttina tähän postaukseen. 

 

Toivottavasti kuulen pian mahdollisimman monesta teistä! 

 

Yst. Terv. 

 

Kaisu 

 

P.S. Minulla on ryhmän ylläpidon lupa tämän haastattelukutsun postaamiseen. 



 

Sähköpostiviesti haastateltaville 

Vastaanottaja: #lupanäkyä-kuvan ottaneet haastattelupyyntöön vastanneet 

Lähettäjä: Kaisu Hynnä 

Lähetyspvm: 19.02.2018 

 

 

 

Hei X, 

 

Vastasit marraskuussa Läskimyytinmurtajat-Facebook-ryhmässä postaamaani kirjoituskutsuun, 

jossa pyysin sinua kertomaan #lupanäkyä-kuvan ottamisestasi ja suhteestasi kuvaan. Kiitos vielä 

paljon vastauksestasi, joka on auttanut minua ajattelemaan tutkimustani eteenpäin! Kerroin 

loppuvuodesta, että saattaisin ottaa sinuun vielä uudelleen yhteyttä ja ehdottaa kasvokkaista 

haastattelua. Nyt olisi sen aika, jos vain olet halukas osallistumaan. 

 

Kirjoitan siis #lupanäkyä-kuvista artikkelia, joka tulee olemaan osa kehopositiivisuutta laajemmin 

käsittelevää väitöskirjaani. Teen väitöskirjaa Turun yliopiston Mediatutkimuksen oppiaineeseen. 

Mediatutkimus antaa suurelta osin suunnan myös sille, minkä tyyppisiä kysymyksiä sinulle esitän: 

olen kiinnostunut ennen kaikkea siitä, millainen tilanne #lupanäkyä-kuvan ottaminen on kannaltasi 

ollut. Minua kiinnostaa myös, miten paljon yleensä otat ja julkaiset selfieitä. Kerron tutkimuksesta 

vielä lisää, jos haluat tulla mukaan. Voit myös esittää minulle suoria kysymyksiä, jos jokin 

askarruttaa. 

 

Käytännössä voitaisiin toimia niin, että tulisin tapaamaan sinua X-kaupunkiin jonain kummallekin 

sopivana ajankohtana. Lähetän sinulle jo ennalta sähköpostilla muutamia kysymyksiä, jotta voit 

varautua haastatteluun. Pidetään kuitenkin haastattelu suhteellisen vapaana ja avoimena: annetaan 

keskustelujen kulkea sinne suuntaan, minne ne tuntuvat lähtevän.  

 

Haastattelupaikkana voisi toimia esim. jokin rauhallinen kahvila tai muu sinulle sopiva ympäristö. 

Haastattelu kestää noin 30–45 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ääninauhalle, jonka jälkeen 

kirjoitan haastattelun tekstitiedostoksi. Henkilötietoja sisältävää aineistoa ei luovuteta ulkopuolisille 

tutkimuksen missään vaiheessa. Tarkoituksena olisi kuitenkin luovuttaa anonymisoidut 

tekstitiedostot tutkimuksen päätyttyä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tampereelle. Sinulla 

on kuitenkin myös mahdollisuus kieltäytyä arkistoinnista, jos haluat. 

(Alla vielä joitain lisätietoja haastateltujen oikeuksista tutkimukseen liittyen.) 

 

Miltä kuulostaa? Luuletko, että voisit antaa minulle haastattelun #lupanäkyä-kuviin liittyen? 

Arvostaisin todella, jos tulisit mukaan. 

 

Yst. terv. 

 

Kaisu 

 

*** 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus milloin vain keskeyttää 

osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen. 

 

Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi. Haastateltavan ja haastattelussa esille tulevien muiden 

henkilöiden nimet poistetaan tai muutetaan peitenimiksi. Tarvittaessa muutetaan tai poistetaan myös 



paikkatietoja ja muita erisnimiä (työpaikkojen tms. nimet), jotta aineistoon sisältyvien henkilöiden 

tunnistaminen ei ole enää mahdollista. 

 

Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjoitettu tekstitiedostoksi. 

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia tai muita 

haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. 

 

Tutkimusjulkaisuihin voidaan sisällyttää suoria otteita haastatteluista. Niiden yhteydessä mainitaan 

haastateltavan sukupuoli ja ikä. 

 

Tutkimuksen päätyttyä ääninauhoista tehdyt tekstitiedostot luovutetaan pysyvästi säilytettäväksi 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimuskäyttöön TAI tutkimus-, opetus- ja 

opiskelukäyttöön. Tarvittaessa tekstitiedostoista poistetaan ja muokataan lisää tunnisteita 

arkistoinnin yhteydessä (anonymisointi). 

  



Sähköpostiviesti haastateltaville 

Vastaanottajat: haastattelupyyntöön vastanneet, jotka eivät ottaneet #lupanäkyä-kuvaa 

Lähettäjä: Kaisu Hynnä 

Lähetyspvm: 19.02.2018 

 

 

Hei X, 

 

Vastasit marraskuussa Läskimyytinmurtajat-Facebook-ryhmässä postaamaani kirjoituskutsuun, 

jossa pyysin sinua kertomaan #lupanäkyä-kuvan ottamisesta ja suhteestasi kuviin. Kiitos vielä 

paljon vastauksestasi, joka on auttanut minua ajattelemaan tutkimustani eteenpäin! Kerroin 

loppuvuodesta, että saattaisin ottaa sinuun vielä uudelleen yhteyttä ja ehdottaa kasvokkaista 

haastattelua. Nyt olisi sen aika, jos vain olet halukas osallistumaan. 

 

Kirjoitan siis #lupanäkyä-kuvista artikkelia, joka tulee olemaan osa kehopositiivisuutta laajemmin 

käsittelevää väitöskirjaani. Teen väitöskirjaa Turun yliopiston Mediatutkimuksen oppiaineeseen. 

Mediatutkimus antaa suurelta osin suunnan myös sille, minkä tyyppisiä kysymyksiä sinulle esitän: 

olen kiinnostunut ennen kaikkea siitä, miten yleensä suhtaudut selfieihen ja oletko ottanut selfieitä, 

vaikka et nyt päätynytkään jakamaan omaa #lupanäkyä-kuvaa. Kerron tutkimuksesta vielä lisää, jos 

haluat tulla mukaan. Voit myös esittää minulle suoria kysymyksiä, jos jokin askarruttaa. 

 

Käytännössä voitaisiin toimia niin, että tulisin tapaamaan sinua X-kaupunkiin jonain kummallekin 

sopivana ajankohtana. Lähetän sinulle jo ennalta sähköpostilla muutamia kysymyksiä, jotta voit 

varautua haastatteluun. Pidetään kuitenkin haastattelu suhteellisen vapaana ja avoimena: annetaan 

keskustelujen kulkea sinne suuntaan, minne ne tuntuvat lähtevän. 

 

Haastattelupaikkana voisi toimia esim. jokin rauhallinen kahvila tai muu sinulle sopiva ympäristö. 

Haastattelu kestää noin 30–45 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ääninauhalle, jonka jälkeen 

kirjoitan haastattelun tekstitiedostoksi. Henkilötietoja sisältävää aineistoa ei luovuteta ulkopuolisille 

tutkimuksen missään vaiheessa. Tarkoituksena olisi kuitenkin luovuttaa anonymisoidut 

tekstitiedostot tutkimuksen päätyttyä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tampereelle. Sinulla 

on kuitenkin myös mahdollisuus kieltäytyä arkistoinnista, jos haluat. 

 

Alla vielä lisätietoja haastateltujen oikeuksista tutkimukseen liittyen. 

 

Miltä kuulostaa? Luuletko, että voisit antaa minulle haastattelun #lupanäkyä-kuviin liittyen? 

arvostaisin todella, jos tulisit mukaan. 

 

Yst. terv. 

Kaisu 

 

*** 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus milloin vain keskeyttää 

osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen. 

 

Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi. Haastateltavan ja haastattelussa esille tulevien muiden 

henkilöiden nimet poistetaan tai muutetaan peitenimiksi. Tarvittaessa muutetaan tai poistetaan myös 

paikkatietoja ja muita erisnimiä (työpaikkojen tms. nimet), jotta aineistoon sisältyvien henkilöiden 

tunnistaminen ei ole enää mahdollista. 

 



Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjoitettu tekstitiedostoksi. 

 

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia tai muita 

haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. 

 

Tutkimusjulkaisuihin voidaan sisällyttää suoria otteita haastatteluista. Niiden yhteydessä mainitaan 

haastateltavan sukupuoli ja ikä. 

 

Tutkimuksen päätyttyä ääninauhoista tehdyt tekstitiedostot luovutetaan pysyvästi säilytettäväksi 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimuskäyttöön TAI tutkimus-, opetus- ja 

opiskelukäyttöön. Tarvittaessa tekstitiedostoista poistetaan ja muokataan lisää tunnisteita 

arkistoinnin yhteydessä (anonymisointi). 

 
 



Liite C

Aineistonäyte

17



FSD3525 NAISTEN KOKEMUKSIA KEHOPOSITIIVISESTA SELFIE-VALOKUVAUKSESTA 2018

FSD3525 WOMEN’S EXPERIENCES OF BODY POSITIVE SELFIE PRODUCTION 2018

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

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 samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

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



KH: No jos puhutaan sit vähän itse täst niinku Läskimyytinmurtajat-yhteisöstä. Miten sä 

yleisesti koet lupa näkyä -kuvat? Et onks niis sun mielestä jotain tiettyjä sääntöjä, et miltä ne 

yleensä näyttää tai…? 

 

J: Mun mielest siel on aika laidasta laitaan, et osa on semmosia, et ne on jostain juhlista ihmiset 

ottaneet taikka joku hääkuva tai joku tai sit joku on ihan siinä hetkessä tukka pystyssä, ilman 

meikkiä tai et… Et siin on semmosia, et miten ne ihmiset kokee sen, et mikä kenellekkin on 

tavallaan… Kus ei siin tavallaan sillä tavalla oo sääntöjä, koska jokainen meistä kokee sen niin 

eri tavalla, et toiselle on jo se, että ylipäätänsä, niinku ehkä mulle, et mun koko vartalo näkyy 

siinä on jo riittävä niinku. Että ihan mielellään olen siistissä vaatteissa ja tukka sinällään hyvin, 

että se, et mä laittaisin meikittömän kotivaatteissa olevan, niinkun vaikka flunssan jälkeisen 

kuvan, niin ei tule tapahtumaan. Et mulle se, se ei oo semmonen, mitä mä haluan tehdä. Mutta 

jollekkin se taas sit just kuvastaa sitä lupaa näkyä, että sellasenakin on lupa näkyä. Ja mun 

mielestä se on tosi hienoo niinkun, että mä pystyn ihan ymmärtämään sen, ja mun mielestä se 

on hienoo, että niitä kuvia näkyy, vaikka mä itse en haluakkaan sitä tehdä, mutta et se on 

niinkun, se on jokaisen tavallaan määriteltävissä. 

 

KH: No, koet sä … siel on, jos aattelee sitä ryhmää niin, on siellä varmaan miehiä jonkin verran 

jäsenenä, mutta ei kyllä hirveesti ehkä näkyny niit kuvia siellä. 

 

J: Ei, muutamii ehkä. Muutamia. 

 

KH: Joo. Onks niinku muuten semmosii … että tuntuuks susta, että vaikka, että pitää olla tietyn 

painonen, että voi jakaa sellasen kuvan vai voiko…? 

 

J: Mun mielestä kuka vaan voi jakaa. 

 

KH: Joo. 

 




