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Suomi24 

•  Suomi24 –keskustelut, tuore aineisto kielipankissa, 
sivustoa ylläpitää Aller Media. 

•  “Suomen suurin verkkoyhteisö” 
•  “Keskustele aiheesta kun aiheesta” 
•  Citizen Mindscape –hanke Challenge-kilpailussa (HY) 
•  Digital humanities ja moderointitoiminnan kehittäminen? 

Sentiment/Emotion analysis mm. 



Keskustelun säännöt 

•  [Suora lainaus sivustolta:] Suomi24-palveluissa ei saa: 
  
•  Hyökätä toisia käyttäjiä vastaan tai uhkailla toisia 

käyttäjiä  
•  Esittää asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista 

käyttäjistä  
•  Keskustella yksittäisestä luotsista, hänen toimistaan 

tai hänen poistamistaan viesteistä 



Tutkimuskysymykset 

•  Miten käyttäjät suhtautuvat moderointiin ja miten se 
ilmenee palstoilla? On moderointi suuttumuksen aihe? 

•  Löytyykö verbaalista väkivaltaa eli rikotaanko sääntöjä? 
Jos loukataan, ketä loukataan? Miten? 

•  Kielitieteen päivien teemaan liittyen: mitkä 
kielentutkimuksen käsitteet vaikuttavat hyödyllisiltä? 



Hakuprosessi 

•  KORP-käyttöliittymä 
•  Laajennettu haku, sana alkaa ‘moderoi’ 
•  706 tulosta (käytännössä paljon päällekkäisiä tuloksia eli 

monta osumaa samassa postauksessa) 
•  Sana alkaa ‘moderaa’  = 648 tulosta 



Moderoinnin arvostelua 

•  Rekisteröidyin kolme päivää sitten sivustolle . Vastasin 
neljään viestiin ja nyt minulla on käyttökielto ko 
sivustolle .... Mitä Vit**ua ?  

•  Modertointi syvältä perC:stä.  
•  Hohhoijjaa , joo lisää vaan valmiiks kuolleita palstoja tai 

piloille häiriköityjä tappeluareenoja ... entistenkään 
moderoinneista oo välitetty enää passkan vertaa sitten 
joulunpyhien . 

•  HAVAINTO: tabusanojen kirjoitusasun muuntelu  



Moderaattorin (yksilön) 
mollaamista 

•  Joo se moderointi on siellä todella ikäväntyylistä ja nimimerkki " Pipsa " on 
niistä moderaattoreista kaikista pellein ja epäasiallisin . Sehän tappelee nyt FB : 
ssäkin salukiryhmässä taas ! 

•  @suomi24 Milloin Aborttipalsta vapautuu puolueellisen tyranniluotsin 
mielivallasta ? 

•  ai siis tietääkseni ne eivät riko muita sääntöjä , kuin jonkun ylläpidossa 
sekoilevan skitsofreenikon omia pykäliä , mutta silti . Turha tulla satuilemaan , 
että minun kohdalleni on vain sattunut menkkakivuissaan houruileva ylläpitäjä , 
koska olen testannut teoriaani jo kuukausien ajan ja yrittänyt saada samoja kuvia 
läpiä useammankin kerran . 

•  Miten te voitte sallia tollasen rasistin olla rasismi-palstan moderoijana joka ei 
itsekään noudata omia rasismi-määreitään. 

•  Ja kuten eräs valvojista äkäpäissään toivotti pelaajille " vitun HYVÄÄ 
SYYSLOMAA " - osoittaa jotakin heidän tasostaan ja lähinnä kyvyttömyydestä 
moderoida palstalla , jossa suurin osa pelaajista on lapsia tai nuoria 



Kielentutkimuksen 
käsitteet 

•  Vuorovaikutuslingvistiikka: vertaisfoorumi, mutta 
moderoijalla erityisiä oikeuksia 

•  CMC :Tietokonevälitteinen, avoin, kasvoton ja anonyymi 
vuorovaikutustilanne àverbaalisen väkivallan riski 
kasvaa  



Teoriat ja käsitteet (2) 

•  L’insulte est, par essence, un « énoncé 
d’émotion » (Plantin 1997 ; Doury 2000)  

•  Purkupuhe (unburden speech, Mustajoki) 
•  Affektien ja argumentaation suhde; Puheaktien tasolla: 

loukkaus = väittämä + emootio (Vincent & Bernard 
Barbeau 2012) 

•  Performed self (Goffman 1959) : itsensä asettaminen 
arvostelijan asemaan 



Teoriat ja käsitteet (3) 

•  Miscommunication, antisosiaalinen käytös  >< Grice 
(1975) Co-operative principle, kohteliaisuus 

•  Kasvot: loukkaaminen on rankempi teko silloin kun on 
todistajia 

•  Recipient design (Sacsk & Schegloff 1979) vs. kasvoton, 
anonyymi vuorovaikutus ? 



Pohdinta ja päätelmät 

•  Sääntöjä rikotaan usein eikä (jälki-)moderointi pysy ilmiön 
perässä. Arvostellaan sekä moderointipalvelua että yksilöityjä 
moderaattoreita. 

Nimimerkit usein jo indikoivat jotain viestinnällisestä 
tarkoitusperästä tai mielipiteestä tai sosiaalisesta ryhmästä 
(TOTTUUS, Pro koirat, Olet väärässä, Criminals…). 
•  Mitä tarkoitusta loukkaavat puheenvuorot palvelevat? 

Moderoinnin tason parantamisen edistäminen vai yleinen 
turhautuneisuus? 

•  Jatkossa Case study esim. Seinäjoen traaginen tapahtuma 
huhtikuussa 



Kiitos 

 
Tutustu blogiin: http://blogs.helsinki.fi/hatespeech/ 
 


