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LUOTSIVA 
Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta 
vahvistamassa: sanomalehtien 
Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana 

• LUOTSIVA-tutkimushankkeessa selvitetään, miten sanomalehdet 

voisivat vuorovaikutuksellisin keinoin rakentaa ja kasvattaa 

luottamusta toimitusten ja lehden yleisön välille, sekä etsiä keinoja 

yleisön sitouttamiseksi osaksi lehden lukijakuntaa  

 

• Sanomalehtien ylläpitämien Facebook-sivujen journalistisen sisällön 

ja sivuilla käytävän keskustelun tarkastelulla (lähilukuanalyysi) 

selvitetään, millaiseen sisältöön (mm. visuaalisuus ja muut 

uutiskriteerit) lukijoiden kiinnostus ja suosio kohdistuu ja mitkä ovat 

sisällön ja keskustelukäytäntöjen kehittämiskohdat 
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LUOTSIVA 
Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta 
vahvistamassa: sanomalehtien 
Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana 

• Hankkeeseen kuuluvat yhteistyölehdet ovat: 
 

• Jämsän Seutu 
• Kaleva 
• Keskisuomalainen 
• Sisä-Suomen Lehti 
 

• Luotsiva.com 

• Tutkimushanke käynnistyi 1.8.2017  

• Hanke on Viestintäalan tutkimussäätiön rahoittama 

• Hankkeen alussa tehtiin tutkimussuunnitelman eettinen 

ennakkoarviointi, jonka aiheita esityksessä käsitellään 
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Datan haku ja säilytys 

• Lehtien sivujen data on haettu Facebookin 
ohjelmointirajapintojen kautta (puolijulkinen data) 

• Hankkeessa hyödynnetään ”työkalua” joka vie datan sitä 
varten rakennettuun/koodattuun tähtimalliseen tietovarastoon  

• Tietovarasto koostuu datatauluista ja niiden välille luoduista 
yhteyksistä (esim. postaus <–> reaktio/tykkäys) (Sormanen, Rohila et 
al., 2015) 

• Hankkeen data sisältää FB-sivujen postauskohtaisen datan 
(statuspäivitykset, linkit ym.) ja niihin liittyvien kommenttien, 
jakojen ja reaktioiden määrät 

• Data sisältää myös myös tiedot postauksen tekijästä, 
julkaisupäivämäärästä ja kellonajasta, postauksen tyypin, 
sisällön sekä linkit Facebook-julkaisuun ja lehden 
alkuperäisjulkaisuun 
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Esimerkki datataulusta: Jämsän Seutu 
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Esimerkki datataulusta – Netvizz 

12.1.2018 
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Tutkimuseettiset kysymykset:  
datan haku ja säilytys 
• Facebookista saa hakea aineistoa tutkimukseen, mutta ei kaupalliseen 

tarkoitukseen (mm. Facebook Page Terms, 2017; Salokannel, 2016) 

• Facebook Pages Terms (2017) mukaan datan kerääjään on itse 
varmistettava käyttäjiltä lupa heidän tuottamansa sisällön keräämiseen ja 
käyttämiseen sekä että käyttäjät ovat tietoisia datan keräyksestä 

• Hankkeessa yhteistyölehdet ovat tietoisia datan hausta ja 
tutkimuksesta ja hyväksyvät sen 

• Yksityishenkilöt, jotka ovat postanneet lehtien sivuille eivät tiedä 
olevansa tutkimuksen kohde, eikä heiltä ole kysytty lupaa 

➢ Riittääkö data-aineiston (postaajien määrän ja 
tavoittamattomuuden) laajuus ja sivujen ylläpitäjien lupa perusteeksi 
olla kysymättä lupaa tämänkaltaiseen tutkimukseen, sekä eettisesti 
ja juridisesti? (HetiL 14§ - tutkimuskäyttöä koskevat erityiset 
edellytykset: tietojen suuri määrä) 

• Raakadata sisältää postauksia tehneiden henkilöiden nimiä, mutta data on 
yksityishenkilöiden osalta anonymisoitu ennen analyysejä 

➢Onko ongelma, vaikka raakadata ei ole julkista? 

➢ Muita tutkimuseettisiä kysymyksiä datan hausta ja säilytyksestä? 

 
24.10.2017 



JYU. Since 1863. 8 

Datan analysointi ja tulosten 
julkaisu 

• Dataa analysoidaan ensin vuoden ajalta (1.6.2016 – 
31.5.2017), toinen tarkasteluajankohta selviää myöhemmin 

• Määrällisesti analysoidaan postausten saamien 
kommenttien, reaktioiden ja jakojen määriä verraten 
tekoajankohtia (pvm ja klo), postauksen tekijöitä (lehti vrt. 
yleisö), postaustyyppejä jne.  

• Laadullisesti analysoidaan eniten ja vähiten jaettujen, 
kommentoitujen ja reaktioita saaneiden postausten teemoja 
ja uutiskriteereitä (esim. visuaalisuus/kuvat, ajankohtaisuus 
jne.) sekä postauksiin liittyviä kommentteja/keskusteluja ja 
jakojen synnyttämiä uusia kehyksiä (frames)  

• Lisäksi etsitään tapausesimerkkejä (caset) toimivista ja ei 
toimivista julkaisu- ja vuorovaikutuskäytänteistä sekä 
toimituksellisista vaaranpaikoista (sudenkuopat) esim. 
julkaisujen kommenttiketjuissa  
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Tutkimuseettiset kysymykset:  
datan analysointi ja tulosten julkaisu 
• Määrällinen analyysi ja tulokset pitävät yksilöt anonyymeina 

• Postausten, kommenttien ja keskusteluiden laadullisessa 
analyysissä ja tuloksissa yksilöt pystytään pitämään anonyymeina 

➢ Saako tutkimuksesta julkaista (laadullisia) tapauksia/caseja (esim. 
uutisjuttuja ja niiden keskusteluja), joista voidaan alkuperäisen 
uutisen perusteella tunnistaa yksilöt/henkilöt?  

➢Vai koskeeko tämä vain arkaluonteisia tapauksia/uutisia? 

➢Vai koskeeko tämä ainoastaan yleisön keskusteluja uutisjuttujen 
yhteydessä?  

➢Vai pitääkö FB- ja uutistutkimuksessa suojella yksilöä erityisesti, 
koska uutiset ovat julkisia ja hankkeen Facebook-aineisto 
kaikkien luettavissa, vai onko julkinen julkinen? 

➢Riittääkö, jos arkaluonteisten tapausten (esim. kiusaaminen) 
julkaisussa yksilöiden anonymisoinnin lisäksi ei kerrota lehden 
nimeä tai muita julkaisutietoja?  

➢ Muita tutkimuseettisiä kysymyksiä datan analysoinnista ja tulosten 
julkaisusta? 
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Lähteitä 
 

• Facebook Pages Terms. 2017. 
https://www.facebook.com/page_guidelines.php 

• Finlex: Henkilötietolaki. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 

• Salokannel, Marjut. 2016. SOME-tietojen tutkimuskäyttö 
oikeudellisesta näkökulmasta – Marjut Salokannel. 
https://www.youtube.com/watch?v=zXTawzRMx8M&feat
ure=youtu.be  

• Sormanen, N., Rohila, J., Lauk, E., Uskali, T., Jouhki, J. & 
Penttinen, M. 2015. Changes and Challenges of 
Computational Data Gathering and Analysis: The case of 
issue-attention in Facebook cycles. Digital Journalism, 4 
(1), 55-74. 
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Kiitos! 
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