
Intro
Yhteiskuntatieteen ongelmia voi-
daan nykyisin ratkaista ohjelmoin-
nin avulla. Klassinen esimerkki 
tietokoneohjelman käytöstä on 
1980-luvulla julkaistut simulaa-
tiovertailut parhaista yhteistyön 
muodoista. Paras toimintapa oli 
ns. Tit-for-Tat, eli vastataan jo-
kaiseen vastapuolen reaktioon 
samalla tavoin kuin vastapuolen 
edellinen reaktio oli. Nykyaikana 
simulaatioiden lisäksi tietokoneoh-
jelmia käytetään massadatan (big 
data) käsittelyyn ja kehittyneiden 
koneoppimismenetelmien sovel-
tamiseen yhteiskuntatieteellisissä 
ongelmissa.

Toimijuus  
#-verkoistoissa

Hashtagien voidaan ajatella muodostavan erään-
laisia keskustelufoorumeita. Olemme tarkastel-
leet vaaliaiheisia hashtageja, kuten #vaalit2015 ja 
#koulutuslupaus, verkostoanalyysin (SNA, social 
network analysis) avulla. Tutkimme, keitä käyttäjiä 
viesteissä on mainittu usein ja keiden viestejä on 
jaettu eteenpäin, sekä minkälaisia yhteisöjä tämän 
käyttäjien välisen vuorovaikutuksen perusteella on 
löydettävissä. 

#digivaalit2015
Laskennalliset menetelmät yhteiskuntatieteen välineenä

Digivaalit 2015 -tutkimushankkeen toteuttivat Tietotekniikan 
tutkimuslaitos HIIT (Aalto-yliopisto) ja Viestinnän tutkimus-
keskus CRC (Helsingin yliopisto) Helsingin Sanomain Sääti-
ön tuella. Hanke on käynnissä 1.1.2015 – 31.10.2016.

Avoin tiede
Tutkimustulosten, aineistojen ja mene-
telmien avoimuutta on korostettu vii-
meaikaisessa yhteiskuntatieteellisessä 
keskustelussa. Tutkimusmenetelmissä 
tämä tarkoittaa esimerkiksi käytettyjen 
tietokoneohjelmien julkaisemista avoi-
men ohjelmakoodin lisenssillä. Digivaalit 
2015-hankkeen osalta osia ohjelmakoo-
dista on jo julkaistu GitHub-palve-
lussa ja ne hyödyntävät uskoaksemme 
muita yhteiskuntatieteilijöitä. Hankkeen 
päätyttyä julkaisemme  tutkimusai-
neistot jatkokäyttöä varten, kunhan 
tarvittavat lainopilliset seikat on saatu 
selvitettyä. Tavoitteemme on tarjota 
välineet ja aineistoesimerkki muille 
suomalaisille vaaleja tutkiville yhteis-
kuntatietelijöille.

www.hiit.fi/digivaalit-2015

Agendan hallinnan 
mittaaminen

Agendan hallinnan mittaamista varten olemme itse 
kehittäneet menetelmää käyttäen aihepiikkien vii-
veanalyysiä. Tutkimme ensiksi media-aineistoista 
kunkin aiheen piikkejä, eli hetkiä kun aiheesta pu-
hutaan normaalia taustakohinaa enemmän. Tämän 
jälkeen vertaamme, että ketkä ehdokkaat ovat pu-
huneet samasta asiasta ennen media-aineiston 
piikkiä. Kun toistamme prosessin kaikille ehdokkail-
le, voimme laskea ehdokkaille vaikuttajaindeksin.

Etnografiaa ja massadataa
Massadatan tutkimukselliset haasteet liittyvät ennenkaikkea validi-
teettiin: vastaako aineisto todellisia tapahtumia ja ovatko algoritmien 
löydökset aineistosta uskottavia? Yhteiskuntatieteilijät ovatkin koros-
taneet ihmistulkinnan käyttöä merkittävänä osana myös massadata-
tutkimusta. Projektin aikana käytimme etnografiaa ja massa da-
taa yhdistävää tutkimusotetta:

1. massadatan keräämisen aikana käytetään verkkoetnografiaa tuke-
maan datan keräystä esimerkiksi uusien nousevien verkkoilmiöiden 
lisäämiseksi aineistoon

2. tutkimuksen analyysin aikana etnografian kenttämuistiinpanoja ja 
laskennallista analyysiä käytetään rinnakkain vertaillen löydöksiä

3. tutkimuksen tulokset muodostuvat etnografian ja massadatan yh-
teisistä löydöksistä


