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Kertomuksen vaarat sosiaalisessa mediassaKertomuksen vaarat sosiaalisessa mediassa

 Omia päivityksiä yhteensä 510

 kaikki sivun tykkäykset (16.11.2021): 8 352 → Projektin päättyessä +10000

 Suosituimmat postaukset

 30.10.2020 Vastaamo-tietomurto, Ellun kanat ja Vincit tavoitti 21,9 tuhatta ihmistä; reaktioita 1,1 

tuhatta https://www.facebook.com/KertomuksenVaarat/posts/1788288424654831

 2.12.2020 ”Sijoita köyhä sosiaaliturvasi niin rikastut” tavoitti 17,9 tuhatta ihmistä; reaktioita 1,2 tuhatta 

https://www.facebook.com/KertomuksenVaarat/posts/1820398151443858

 ongelma: tavoittaneiden luku on luotettava vain 3.12.2019 jälkeen julkaistuissa päivityksissä

 Jatkohanke Instrumental Narratives/Välineelliset kertomukset (SA) hyödyntää Kv:n aineistoja
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Mitä teimme sosiaalisessa mediassaMitä teimme sosiaalisessa mediassa

 Facebook-analyysit seuraajien vinkkaamista jutuista

 Yksittäiset tekstit esimerkkeinä laajemmista tarinatalouden ilmiöistä

 Vain pieni osa analysoimistamme tapauksista somepäivityksiä, rajaus julkisiin päivityksiin

 Käsitellyt päivitykset usein sellaisia, joista oli jo uutisoitu

 Facebook-analyysit seuraajien vinkkaamista jutuista

 Yksittäiset tekstit esimerkkeinä laajemmista tarinatalouden ilmiöistä

 Vain pieni osa analysoimistamme tapauksista somepäivityksiä, rajaus julkisiin päivityksiin

 Käsitellyt päivitykset usein sellaisia, joista oli jo uutisoitu





AineistonhallintaAineistonhallinta

 Taannoin Yle kirjoitti Facebookin vaatineen saksalaisjärjestöä tuhoamaan laajan 

Instagram-tutkimuksen aineiston

 Aineistojen sijainti alustoilla ongelma

 Miten aineistoja voi tallentaa tutkimuskäyttöön tietoturvallisesti?

 Tietohallinnon ohje (2018): kuvankaappaukset ja tallennus yliopistolla kovalevylle

 Käytännössä ongelmia alustojen tallennettavuudessa ja työkalujen yhteensopivuudessa

 Esimerkiksi Facebookin omat työkalut myös siksi vaikeita käyttää, että ne voivat muuttua 

milloin vain (esim. Fb:n Facepager)
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Minkälaisen aineiston keräsimme 

Facebookissa?

Minkälaisen aineiston keräsimme 

Facebookissa?

 Aineistonkeruukysymys luonteeltaan affektiivinen:

 ”Ilmianna meille huomaamasi mielenkiintoiset, hauskat ja härskit tapaukset, joissa jokin taho yrittää 

hyötyä kertomuksesta!”

 Tunnisteet #varokertomusta ja #mindthenarrative

 Somen affektiivista logiikkaa mukailevat sanavalinnat ohjasivat yleisöä suhtautumaan 

tarinatalouden ilmiöihin kriittisinä tarkkailijoina

 Saimme huomattavan paljon vinkkejä viraaleista jutuista, jotka ärsyttivät tai hämmensivät yleisöä.
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Tekstianalyysin etiikka somessaTekstianalyysin etiikka somessa



 Blogiteksti –> bloggaajan somejako

 Seuraajan vihje Kv:lle –> Kv:n analyysi

 Bloggaajan kommentit Kv:n päivityksessä

 Lopputulos näyttää miltä tahansa 

Facebook-väittelyltä



Minkälaisen aineiston keräsimme 

Facebookissa?

Minkälaisen aineiston keräsimme 

Facebookissa?

 Aineistosta ei voi tehdä yleistettäviä päätelmiä esimerkiksi tarinallisen journalismin tai 

viestinnän nykytilasta

 Kuitenkin erinomainen näyte tarinankerronnan affektiivisesta voimasta ja siitä, minkälaisia 

reaktioita ja vastareaktioita tarinatalouden mekanismit synnyttävät yleisössä

 Yllättävä aineiston piirre: pystymme sen pohjalta kuvaamaan teoreettisesti 

kertomusteoriaan nojaten, minkälaisia tekstejä pidetään kertomuksina

 Aihetunnisteella haettujen aineistojen käyttö tutkimuksessa, uhka vai mahdollisuus?

 Ainakaan Facebookissa aihetunnisteella hakeminen ei ole tehokasta
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viestinnän nykytilasta

 Kuitenkin erinomainen näyte tarinankerronnan affektiivisesta voimasta ja siitä, minkälaisia 

reaktioita ja vastareaktioita tarinatalouden mekanismit synnyttävät yleisössä

 Yllättävä aineiston piirre: pystymme sen pohjalta kuvaamaan teoreettisesti 

kertomusteoriaan nojaten, minkälaisia tekstejä pidetään kertomuksina

 Aihetunnisteella haettujen aineistojen käyttö tutkimuksessa, uhka vai mahdollisuus?

 Ainakaan Facebookissa aihetunnisteella hakeminen ei ole tehokasta



Vääristääkö affektiivisuus ja konsensus 

someaineistoa?

Vääristääkö affektiivisuus ja konsensus 

someaineistoa?

 Keitä olivat Kertomuksen vaarojen seuraajat?

 Emme tiedä, elleivät he ole kertoneet meille tai jos eivät ole omasta somekuplastamme

 On vaikea yleistää tarkasti projektin huomioita tarinataloudesta, koska emme tiedä, 

missä määrin kaikukammioefekti vääristää niitä

 Kokemus samanmielisyydestä ja toisaalta voimakkaasta polarisaatiosta

 Affektiivinen konsensus / debatin reaktiivisuus ja kärkkäys

 Sometoimintamme tukee hypoteesejämme tarinataloudesta, mutta todistaako se mitään?
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Hyviä ja huonoja käytäntöjäHyviä ja huonoja käytäntöjä

 Sosiaalisen median joukkoistaminen uraauurtava menetelmä kertomustutkimuksessa

 Kertomuksen vaarojen sometoiminnassa paljon ennakoimatonta

 Joukkoistamisen menetelmällisyys kehittymätöntä

 Ei aineistonhallintasuunnitelmaa

 Tehtiin jatkoprojektille 2018–>

 Vaikea esittää sometoimintaan pohjaavia tuloksia – tosin tämä ei ollut alkuperäinen 

tarkoituskaan!
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Kiitos!Kiitos!

Aiheesta lisää:

”Tarina se on tämäkin päivitys”: Kertomuksen vaarat -projekti sosiaalisessa mediassa.

Maria Mäkelä, Samuli Björninen, Ville Hämäläinen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, 

Juha Raipola & Tytti Rantanen. Avain 18:2 (2021):

https://journal.fi/avain/article/view/107447.
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