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Voit katsoa, mutta et koskea: someaineistot
kulttuurintutkimuksessa
Pirja Hyyryläinen
Sosiaalisessa mediassa on kul uurintutkijan ulo uvilla rikas aineisto. Se ei
kuitenkaan ole niin helpos saavute avissa kuin kuvi elisi. Jos 2010-luvun
vaihteessa digitaalisen kul uurin tutkija jonkun mielestä muistu

nk.

nojatuoliantropologia, vuosikymmen myöhemmin lanne on toinen. 2020-luvulla
sosiaalisen median tutkimusken ä on hankalammin saavute avissa kuin kaukainen
kul uuri rah laivamatkan päässä. Kentästä onkin muodostunut valite ava esimerkki
sääntöviidakon tukahdu amasta laadullisen tutkimuksen alueesta. Arvokasta
aineistoa jää tutkima a, koska sometutkimus on pa

lanteessa. On aika purkaa se.

Oma kokemus tutkimusee sistä haasteista
Törmäsin someaineistojen tutkimusee siin haasteisiin syksyllä 2017. Olin
tunnistanut gradulleni tutkimusaiheen eräässä Facebookin karjalaisessa
pitäjäryhmässä. Olin seurannut vuosia, kuinka ryhmään oli syntynyt oma yhteisönsä pääasiassa pitäjän evakkojen
jälkipolvista. Siellä keskustel in, jae in muistoja, tallenne in muistojen lisäksi kuvia ja videoita, jae in käytännön vinkkejä
ko seutumatkaajille sekä sovi in ja edote in seuraavista matkoista, joille mahtuisi mukaan.
Ryhmän perustaja ei kuitenkaan antanut tutkimuslupaa kyseiseen yksityiseen ryhmään. Olin sisällä tutkimusaiheessani, näin
ilmiön edessäni, mu a en voinut koskea siihen. Kiersin lanteen niin, e ä etsin muiden karjalaisryhmien kau a
haastateltavia, joilta kysyin mm. ryhmiin osallistumisen vaikutuksesta heidän karjalaiseen iden tee insä. Vastauksista sain
koo ua yhden kuvan karjalaisuudesta Facebook-ilmiönä, vaikka lopputulos ei ollutkaan sitä, mitä olin alun perin toivonut
sen olevan.

Tutkimussuunnitelman suodatuksen jälkeen
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Graduvaiheessa olin vasta raapaissut someaineistojen tutkimushaasteita. Somesovelluksissa tai -alustoilla aiotun
tutkimuksen suunnitelma pitää suoda aa toisenkin ﬁl erin läpi: onko tutkiminen laillista? Sovelluksen käy ösäännöt
vaiku avat laillisuuteen. Jos yliopistotason lakiasiantun jatkaan eivät osaa vastata kysymykseen, ollaan harmaalla alueella.
Vastuuta ei voi vieri ää opinnäy een tekijälle.
Jos laillisuusﬁl eri läpäistään, seuraavaksi on vuorossa tutkimuse ikka. Jos pääset kentälle, on harki ava tarkoin, millainen
tutkimus kullakin alustalla on tarkoituksenmukaista. Millaista etoa tavoitellaan? Mitä hyötyä tai hai aa tutkimuksesta on
eri osapuolille? Tarvitaanko ihmis eteiden ee sen toimikunnan lausunto? Jäljelle jäävä aines käy vielä yhden suodatuksen
läpi, etosuojan. Millä tavoin voit käsitellä aineistoasi ja julkaista tuloksiasi niin, e ä se täy ää etosuojaehdot?
Se, mitä on kaikkien suodatuskerrosten jälkeen jäljellä, näy ää todennäköises hyvin erilaiselta, mitä aluksi kuvi eli. On
mie

ävä, kuinka laajan tutkimuksen sellainen aineisto mahdollistaa. Onko tutkijan katse, metodit tai tutkimuskysymys

kohdenne ava uudelleen? Millaista etoa aineisto tarjoaa? Aikaakin on saa anut kulua yllä ävän paljon ken ää
muodostaessa. Jos haluaa valmistua tavoiteajassa, täytyy mie ä, kuinka paljon aikaa voi käy ää tutkimuksen toteutukseen.
Aineisto saatetaan myös poistaa somesta, sitä voidaan muu aa, se voi vanhentua nopeas , ja sovelluksen omistaja voi
milloin tahansa yksipuolisella päätöksellä muu aa käy öehtoja niin, e ä aineistoa ei voi käy ää.

Tutkijan vapaudesta
Tämä kaikki voi lannistaa niin opiskelijan kuin tutkijan. Monet arvokkaat aiheet ja teemat saa avat jäädä tutkima a. Osa
reunaehdoista on väl ämä ömiä, kuten tutkimuse ikka, mu a kentälle pääsy on turva ava. Yksi keino on riisua
sosiaaliselta medialta sen tutkimuksellinen erityisasema.
Yliopiston tutkijalla on yliopistolaissa (Yliopistolaki 558/2009) varmiste u oikeus tutkimuksen vapauteen. Sosiaalisen
median sisältöjen laadullista tutkimusta on tällä hetkellä liian vaikea toteu aa. On oltava vapaus tutkia sosiaalisessa
mediassa eteellises , yhteiskunnallises ja inhimillises merki äviä asioita, keskusteluja ja ilmiöitä. Sosiaalinen media on
integroitunut arkeemme. Mediana se sisältää valtavan tutkimuspoten aalin. Erityises sen julkista sisältöä pitää voida
käy ää tutkimusken änä, ja sen tulee olla rinnaste avissa mihin tahansa muuhun mediasisältöön.
Yliopistollisen tutkimuksen vapau a on, e ä tutkija saa valita aiheensa, päästä kentälle ja osallistua tutkimustuloksillaan
eteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun mediamuodosta riippuma a.
Kirjoi aja on etnologian ja antropologian tohtorikoulute ava Jyväskylän yliopistossa. Hänen väitöskirjatutkimuksensa
käsi elee karjalankielisten evakoiden jälkipolvia karjalan kieltä ja kul uuria voimaannu amassa.
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