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Internet, sosiaalisen median 
aineistot ja webbipalveluiden 
käyttö aineiston keräämisessä





Internet research encompasses inquiry that:
a) utilizes the internet to collect data or information, e.g., 

through online interviews, surveys, archiving, or automated 
means of data scraping;

b) studies how people use and access the internet, e.g., through 
collecting and observing activities or participating on social 
network sites, listservs, web sites, blogs, games, virtual 
worlds, or other online environments or contexts;

c) utilizes or engages in data processing, analysis, or storage of 
datasets, databanks, and/or repositories available via the.

d) studies software, code, and internet technologies
e) examines the design or structures of systems, interfaces, 

pages, and elements
f) employs visual and textual analysis, semiotic analysis, content 

analysis, or other methods of analysis to study the web and/or 
internet-facilitated images, writings, and media forms.

g) studies large scale production, use, and regulation of the 
internet by governments, industries, corporations, and military 
forces.

(AOIR: Ethical Decision-Making and Internet Research)

Mitä on verkkotutkimus?

Laaksonen, S-M; Matikainen, J. & 
Tikka, M. (2013) (toim.). Otteita 

verkosta. Verkon ja sosiaalisen median 
tutkimusmenetelmät. Tampere: 

Vastapaino, 380 s. 
www.otteitaverkosta.fi

http://aoir.org/documents/ethics-guide/
http://www.otteitaverkosta.fi
http://www.otteitaverkosta.fi


Miksi verkon data kiinnostaa?

● Ihmistoiminnan digitaaliset 
jäljet (“digital traces”)

● Verkkojulkisuuden merkityksen 
kasvu

● Mahdollistajana menetelmäkehitys 
ja datafikaatio (Mayer-Schoenberger 
and Cukier 2013; Van Dijck & Poell, 2013)

● “Social physics” ja ennakointi 
(Stieglitz et al. 2014; Kennedy, 2016; 
Leskovec, 2011; He & Zu, 2016)



Luonnollinen data

● Dokumenttipohjainen 
tutkimus: aineisto 
koostettu muuta 
tarkoitusta varten 
alun perin

● Usein heterogeenistä 
eikä vastaa suoraan 
tutkimuskysymykseen

(ks. Laaksonen, 2021)

● Sosiaalisen median viestit
● Verkkosivut
● Lehdistötiedotteet
● Raportit esim. vuosiraportit
● Muistiot ja puheenvuoro

● Intranetit / sisäinen some
● Dokumentit, kokousmemot
● Keskustelut 

(audiovisuaalinen tai chat)

● Sosiaalisen median 
statistiikka (likes, views, 
followers…)

● Avoimet tilastot ja data

● Ostetut tutkimukset, raportit 
ja selvitykset

● Tietokannat
● Sisäinen statistiikka
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https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/laadullisen-tutkimuksen-aineistot/sosiaalinen-media-tutkimusaineistona/
https://www.slideshare.net/jjussila/social-media-analysis-and-document-based-research


(Hine, 2001)

Kulttuuri
• Paikka kulttuurin 

muodostumiselle
• Sosiaaliset merkitykset

Kulttuurinen artefakti
• Kulttuurin tuottama 

teknologia



Edustavuus?

Edustavuus
⇔

Tutkimuskysymys?



● Tutustu verkkoalustaan, jonka sisältöjä tutkit. Onko alustan 
kulttuurissa jotain konventioita, joita et ymmärrä?

● Minkälainen keskustelujen rakenne on? esimerkiksi IRC:ssä 
rakenne on lineaarinen, Twitterissä puumainen. 

● Pohdi, mitä kaikkea verkkokeskusteluympäristöstä tarvitset 
mukaan analyysiin. Tarvitsetko kuvia, tykkäyksiä, riittääkö 
pelkkä teksti? Onko ajoituksella merkitystä?

● Mieti, kuinka paljon aineistoa tarvitset voidaksesi tutkia 
valitsemaasi ilmiötä? Aineiston koko ja konteksti 
vaikuttavat siihen, miten aineisto kannattaa tallentaa ja 
analysoida.

● Pohdi, onko analyysisi kannalta käyttäjien tai 
osallistujien profiileilla, identiteeteillä, asemalla tai 
tittelillä merkitystä? Onko huomioitava, jos aineistossa 
joku käyttää useampia eri nimimerkkejä?

● Pohdi myös verkkokeskustelujen tutkimiseen ja 
tallentamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä (ks. Turtiainen & 
Östman, 2013). Onko aineistossa jotain arkaluontoista? 
Voiko henkilöitä tunnistaa? Miten raportoit aineistosta?

(Laaksonen & Matikainen, 2013, s. 211-212)

Verkkokeskustelujen tutkijan muistilista:

Laaksonen, S-M; Matikainen, J. & 
Tikka, M. (2013) (toim.). Otteita 

verkosta. Verkon ja sosiaalisen median 
tutkimusmenetelmät. Tampere: 

Vastapaino, 380 s. 
www.otteitaverkosta.fi

http://www.otteitaverkosta.fi
http://www.otteitaverkosta.fi


Digitaaliset aineistot ja etiikka



European Commission: ethics in social 
science and humanities

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf




Mitä uutta tutkimusetiikassa some-ajalla?

Sosiaalinen media = enemmän 
henkilödataa tutkimuskäytössä

Big data = uudenlaista dataa, 
uudenlaisessa mittakaavassa

Laskennalliset menetelmät = uudet 
tavat analysoida, visualisoida ja 
yhdistellä dataa



http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf


Sääntelyn konteksti = GDPR

General Data Protection Regulation (Article 5): “1. Personal data shall be:

(a) processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data 
subject (‘lawfulness, fairness and transparency’);

(b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further 
processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing 
for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research 
purposes or statistical purposes shall, in accordance with Article 89(1), not be 
considered to be incompatible with the initial purposes (‘purpose limitation’);

The legal basis for research use is ”processing is necessary for the performance of a 
task carried out in the public interest” (Art. 6(1)(e))



Laki ≆ etiikka



Etiikan näkökulmat

Deontologinen: autonomiset 
subjektit, ihmisoikeudet

Utilitarismi: hyödyt 
yhteiskunnalle, riskien ja 
haittojen punnitseminen

Feministinen hoivan etiikka: 
valtasuhteiden huomioiminen

(Franzke et al., 2020)

Don’t do harm.
(AoIR IRE 2.0)



● “The greater the vulnerability of the community / author / 
participant, the greater the obligation of the researcher to 
protect the community / author / participant.”

● “Because all digital information at some point involves 
individual persons, consideration of principles related to 
research on human subjects may be necessary even if it is not 
immediately apparent how and where persons are involved in the 
research data.”



(Östman & 
Turtiainen, 
2016)

FB
-ryhmä

Lainaus 
verkko-

uutisesta

Blogipostaus 
seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä

Poliitikon 
twiiitti

Kontekstin 
vaikutus

Instagram 
-kuva



1) Kerää aineisto harkiten

● Julkinen vs. yksityinen: onko informoitu suostumus 
tarpeen, jos materiaali on julkista? (Wilkinson & Thelwall 2011)

○ Erillinen suostumus ei tarpeen julkiselle datalle (Bassett & 
O´Riordan, 2002; Norwegian National Committees for Research Ethics)

○ Tiedottaminen saattaa silti olla relevanttia (vrt. GDPR)
○ Tutkittavan status, asema ja haavoittuvuus vaikuttaa (vrt. TENK)

● Tutkimusongelma määrää aineistonkeruun reunaehdot: 
○ Minimoinnin periaate: Kerää vain tarpeellista dataa (vrt. GDPR) 

määriteltyä tutkimusta varten
○ Esim. Digivaalit 2015: politiikot vs. kansalaiset

https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1021319125207?LI=true


Alustojen käyttöehdot ja tietoon perustuva suostumus



Metadata, henkilödata ja käsitykset yksityisyydestä



● Sosiaalisen median data lähes aina 
henkilödataa – käsittele sellaiesena

○ Sensitiivistä tietoa voi paljastua vasta 
analyysivaiheessa

○ Henkilötietojen poistaminen aineistosta 
raportoitaessa JA analysoitaessa

● MUTTA digitaalinen aineisto on jäljitettävissä

● Analyysiprosessin läpinäkyvyys: 
○ kollegoille / arvioijille / tutkimuskohteille / 

yleisölle
● Turvallinen varastointi ja työkalut: 

○ Kolmansien osapuolien alustat (e.g. Google, IBM 
Watson)

2) Analysoi turvallisesti



3) Raportoi harkiten



Etiikka on prosessin osa

Refleksiivisyys ja dialogisuus:
Ethics is method – method is ethics 
(Markham 2006)

Tutkimusetiikan osio on 
tutkimusuunnitelmassa hyvästä syystä.

Kaikkia seurauksia ja vaikutuksia ei voi 
ennakoida, mutta ne täytyy silti miettiä 
ja dokumentoida perusteellisesti.

Se mitä teemme nyt vaikuttaa siihen, 
mihin ihmiset antavat jatkossa 
suostumuksensa.

https://dataschool.nl/deda/?lang=en 

https://dataschool.nl/deda/?lang=en


4 askelta 
eettisen 

sometutkimukseen

● Älä aiheuta harmia (cf. 
AoIR, 2012; 2019)

● Pohdi huolellisesti 
mahdollisia seurauksia - 
myös yksilöä laajemmalla 
tasolla

● Tutustu lakiin, 
ohjeisiin ja alustojen 
käyttöehtoihin

● Muista tutkijan tehtävä: 
tuottaa tietoa nopeasti 
muuttuvasta maailmasta 
(cf. Kozinets, 2016)

(cc) Rajapinta-workshop 2017

(myös Laaksonen 2018; Ahteensuu 2019)

https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/taitavasti-eettista-verkkotutkimusta
https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/kaytatko-somedataa-tutkimuksessasi


Digitaalisten aineistojen hankinta



Toolkit for Digital Methods -wiki: 

https://wiki.helsinki.fi/display/TDM/ 

https://wiki.helsinki.fi/display/TDM/


Manuaalinen haku
Palveluiden omat 
hakuominaisuudet:
● Helpoin tapa kerätä aineisto 

ja varsinkin gradussa ok – 
kunhan huomioi personoinnin 
ja algoritmit: käytä 
mielellään erillistä 
tutkimusselainta tai ainakin 
kirjaudu ulos palvelusta

● Esim. 
https://twitter.com/search-a
dvanced 

● Tallenna sivu, pdf, 
screenshot (=> GoFullPage 
extension)

https://www.youtube.com/watch?v=bj65Xr9GkJM
https://www.youtube.com/watch?v=bj65Xr9GkJM
https://twitter.com/search-advanced
https://twitter.com/search-advanced


APIt eli rajapinnat

Twitter:
https://developer.twitt
er.com/ 

● Vaatii 
rekisteröitymisen

● 3200 twiittiä per 
käyttäjä

● Search API: 7 
edellistä päivää

● UUSI Academic Track
● Useita 

Python-kirjastoja; 
myös esim. sheets ja  
Postman, ks TDM wiki

Muita:

● Reddit: 
https://www.reddit.
com/dev/api/ ja 
https://github.com/
pushshift/api 

● TikTok unofficial 
APIs

● Jason M. 
Baumgartnerin muut 
kirjastot: 
https://github.com/
pushshift/ 

YouTube
https://developers.goog
le.com/youtube/v3/ 

● Vaatii API-avaimen, 
mutta data avointa 

● Metatiedot 
helposti, mutta 
videoiden 
tallentaminen 
tehtävä eri kautta

API:n käyttö vaatii aina Access Tokenin 
/ API keyn, jota varten palveluun pitää 

rekisteröityä.

https://developer.twitter.com/
https://developer.twitter.com/
https://wiki.helsinki.fi/display/tdm
https://www.reddit.com/dev/api/
https://www.reddit.com/dev/api/
https://github.com/pushshift/api
https://github.com/pushshift/api
https://github.com/pushshift/
https://github.com/pushshift/
https://developers.google.com/youtube/v3/
https://developers.google.com/youtube/v3/


Valmiit työkalut
Netvizz YouTube Tools
https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtub
e/ 

Facepager-ohjelmisto:
https://github.com/strohne/Facepager 

CrowdTangle virallinen pääsy julkiseen dataan  
Instagramista ja Facebookista. Jatko epäselvä.

TAGS (esimerkki), Google sheets automatiikka

DMI TCAT ja 4CAT

➔ Etsi lisää TDM-wikistä: 
https://wiki.helsinki.fi/display/TDM/ 

https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/
https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/
https://github.com/strohne/Facepager
https://www.crowdtangle.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gsRu8p7lvzHE-8mXlHD-p_AWJiWb-lfiHzjPi4RHJJg/edit#gid=8743918
https://moz.com/blog/scraping-cleaning-your-data-with-google-sheets-closer-look
https://wiki.helsinki.fi/display/TDM/


Digital Methods Initiative Tools
https://tools.digitalmethods.net/ Hyvä esimerkkiartikkeli:

Rieder, B., Matamoros-Fernández, A., & Coromina, 
Ò. (2018). From ranking algorithms to ‘ranking 
cultures’: Investigating the modulation of visibility 
in YouTube search results. Convergence, 24(1), 
50–68. 
https://doi.org/10.1177/1354856517736982 

https://tools.digitalmethods.net/
https://doi.org/10.1177/1354856517736982


Lippmanian device: kuka 
puhuu eduskuntavaaleista?

https://tools.digitalmethods.net/beta/searchEngineScraper/ 

https://tools.digitalmethods.net/beta/searchEngineScraper/


Scraping & crawling

● Aineiston 
“raapiminen” 
julkisista 
webbiosoitteista

● Sivustoilla voi 
olla teknisiä 
estoja

● Valmiita koodeja 
löytyy, esim. 
Indiegogo =>

● Myös Google 
Sheetsillä 

Scraper that collects materials 
from  Indiegogo crowd funding 
site (Huhtamäki et al. 2015)

Code:
http://github.com/jukkahuhtamaki/
crowdfunding-data 

https://moz.com/blog/scraping-cleaning-your-data-with-google-sheets-closer-look
https://moz.com/blog/scraping-cleaning-your-data-with-google-sheets-closer-look
https://www.researchgate.net/profile/Lester_Lasrado/publication/284412252_Approach_for_investigating_crowdfunding_campaigns_with_platform_data_case_indiegogo/links/57285dea08aef9c00b8b7bca.pdf?origin=publication_detail&ev=pub_int_prw_xdl&msrp=eEyr
http://github.com/jukkahuhtamaki/crowdfunding-data
http://github.com/jukkahuhtamaki/crowdfunding-data


Valmiit datasetit
Wikipedia: 
Wikidata ja Wikistats

Korp & Kielipankki: 
mm. Suomi24 koko 
aineisto 2001-2017 ks. 
https://korp.csc.fi/  
MYÖS Lääketutka.fi 

Ylilauta-otos 

Eduskunta: 
Hallituksen esitykset, 
valiokuntien 
mietinnöt, 
asiantuntijalausunnot 
http://avoindata.edusk
unta.fi/  

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://stats.wikimedia.org/
https://korp.csc.fi/#?stats_reduce=word&cqp=[]&corpus=s24_2001,s24_2002,s24_2003,s24_2004,s24_2005,s24_2006,s24_2007,s24_2008,s24_2009,s24_2010,s24_2011,s24_2012,s24_2013,s24_2014,s24_2015,s24_2016,s24_2017
https://korp.csc.fi/
http://avoindata.eduskunta.fi/
http://avoindata.eduskunta.fi/


Kiitos!
salla.laaksonen@helsinki.fi

@jahapaula

Rajapinta-yhdistys ja blogi
https://rajapinta.co/ 

mailto:salla.laaksonen@helsinki.fi
https://rajapinta.co/

