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Tiivistelmä: Sosiaalietuudet ovat kokeneet monenlaisia muutoksia vuosien aikana, ja niihin liittyviä lakeja 

pyritään kehittämään jatkuvasti. Myös aivan viimesijaiseen valtion tarjoamaan taloudellisen tuen muotoon, 

toimeentulotukeen, on kohdistettu merkittäviä toimenpiteitä, mikä on vaikuttanut useiden suomalaisten 

elämään. Näistä toimenpiteistä erityisesti perustoimeentulotuen siirtäminen Kansaneläkelaitoksen vastuulle 

on vaatinut paljon sopeutumiskykyä tukea käsitteleviltä ja hakevilta tahoilta. Tämä on voinut herättää 

voimakkaitakin mielipiteitä, joiden ilmaisuun keskustelufoorumit ovat otollinen alusta. Suomen suurin 

keskustelufoorumi Suomi24 sisältää paljon yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyviä keskusteluketjuja, joiden 

sisällön kartoittaminen kiinnostaviin aiheisiin liittyen voi tuottaa oikeanlaisilla menetelmillä mielenkiintoista ja 

hyödyllistä tietoa. 

 

Tässä tutkielmassa pyritään luonnollisen kielen prosessoinnin menetelmiä, tarkemmin aihemallinnusta, 

hyödyntämällä selvittämään, onko vuonna 2017 voimaan tulleen toimeentulotukilain muutos mahdollisesti 

näkynyt jollakin tavalla Suomi24-foorumin toimeentulotukea käsittelevissä keskusteluissa. Tutkimus 

toteutetaan havainnollistamalla valittua aineistoa erilaisilla visualisoinneilla sekä soveltamalla LDA-

algoritmia, ja näiden avulla yritetään havaita keskusteluiden keskeisimmät aiheet ja niihin liittyvät käsitteet. 

Jos toimeentulotukilain muutos on herättänyt keskustelua, se voisi ilmetä aiheista sekä niiden sisältämien 

sanojen käytön jakautumisesta ajalle ennen muutosta ja sen jälkeen. Myös aineiston rajaus ja poiminta 

tietokannasta, sekä aineiston esikäsittely aihemallinnusta varten kattaa merkittävän osan tutkimuksesta.  

 

Aineistoa testataan yhteensä kaksi kertaa, sillä ensimmäisellä kerralla havaitaan puutteita 

esikäsittelyvaiheessa sekä mallin sovittamisessa. Iterointi ei ole epätavanomaista tällaisissa tutkimuksissa, 

sillä vasta tuloksia tulkitessa saattaa nousta esille asioita, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon jo edeltävissä 

vaiheissa. Toisella testauskerralla aiheiden sisällöistä nousi esille joitain mielenkiintoisia havaintoja, mutta 

niiden perusteella on vaikea tehdä päätelmiä siitä, näkyykö toimeentulotukilain muutos keskustelualustan 

viesteistä.   
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Luku 1

Johdanto

Valtion sosiaalietuusjärjestelmä on ollut suomalaisten turvana vuosikymmenien ajan, ja se
on yksi hyvinvointivaltion peruspilareista. Taloudelliset tuet ovat vastikkeettomia tulon-
siirtoja niitä elämäntilanteita varten, jolloin omat tulot eivät välttämättä riitä kattamaan
kaikkia elämisen kustannuksia. Niillä pyritään ylläpitämään ihmisten hyvinvointia ja pi-
tämään mukana yhteiskunnassa.

Yksi näistä taloudellisen tuen muodoista on toimeentulotuki, joka on kokenut historian-
sa aikana useita muutoksia. Viimeisin suuri muutos tapahtui vuonna 2017, kun vastuu
perustoimeentulotuen ylläpidosta siirtyi kunnan sosiaalihuollolta Kansaneläkelaitokselle.
Muutoksen vaikutuksista on tehty useita erilaisia arviointeja ja raportteja, mutta ne ovat
pääosin viranomaisnäkökulmasta, jolloin asiakkaiden havainnot jäävät helposti taka-alalle.
Käyttäjien mielipiteitä on mahdollista kartoittaa esimerkiksi kyselyiden avulla, mutta ne-
kin ovat useimmiten viranomaistahojen laatimia.

Kaikille avoimet keskustelufoorumit ovat monelle suomalaiselle tärkeä alusta oman mieli-
piteen vapaaseen ilmaisuun. Yksi tällainen foorumi on Suomi24, joka lienee suurimmalle
osalle suomalaisista tuttu sivusto. Siellä on mahdollista keskustella useista eri aihealueis-
ta anonyymisti nimimerkin takaa. Monet kokevat, että anonymiteetti lisää rohkeutta il-
maista mielipiteensä täysin rehellisesti ja kaunistelematta - kuitenkin foorumin sääntöjen
sallimissa rajoissa.

Tässä tutkielmassa on tavoitteena ottaa selvää, ovatko muutokset toimeentulotukilakiin
herättäneet keskustelua suomalaisten keskuudessa. Jotta tarkastelu olisi erityisesti käyt-
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täjänäkökulmasta, aineisto on poimittu Suomi24-keskustelualustalta kerätyistä viesteistä.
Tutkielman lähestymistapa on hyvin eksploratiivinen, eli tavoitteena on etsiä hypoteeseja
aineistosta. Tämä poikkeaa varsin paljon perinteisestä tilastollisesta tutkimuksesta, jossa
hypoteesit ovat ennalta määriteltyjä. Koska kyseessä on tilastotieteen tutkielma, tutki-
muskysymykset pyritään operationalisoimaan tilastollisiksi kysymyksiksi.

Ensimmäisenä esitellään toimeentulotukijärjestelmää, ja millainen prosessi toimeentulo-
tukilain uudistus on ollut. Luvun sisällössä avataan myös toimeentulotukilain historiaa,
ja syitä sille, miksi lakia haluttiin uudistaa hyvinkin merkittävästi. Luvussa käsitellään
myös lakiuudistuksen vaikutuksia viranomaisnäkökulmasta tarkasteltuna. Muutoksen toi-
mivuutta on arvioinut muun muassa Valtiontalouden tarkastusvirasto. Osion tarkoituk-
sena on antaa ymmärrystä siitä, millaiseen kontekstiin tutkielman aineisto liittyy.

Todennäköisesti haastavin osuus tutkielman teossa on ollut aineiston haku, rajaaminen ja
esikäsittely. Kolmannessa luvussa avataan tutkielman aineiston hankintaan littyviä vai-
heita ja työkaluja. Merkittävä osa tutkielman tekoon käytetyistä työtunneista on kulunut
sen ympäristön, jossa keskusteluaineisto sijaitsee, hallintaan sekä aineiston valmisteluun.
Prosessia on vaikeuttanut entisestään olemassa olevien dokumentointien vähyys sekä epä-
selvyys.

Neljännessä luvussa käydään läpi tutkielman käytännön osuudessa sovellettavia menetel-
miä. Tutkielman hypoteesien perusteella menetelmäksi valikoitui aihemallinnus, ja siinä
käytettävä LDA-algoritmi, joka on juurikin tekstiaineiston kvantitatiiviseen tarkasteluun
tarkoitettu. Luvussa esitellään aihemallinnuksen vaiheet sekä asioita, joita tekstimuotoi-
sen aineiston käsittelyssä tulee ottaa huomioon. Lopuksi kerrotaan lyhyesti LDA-mallista
ja avataan siihen liittyvää teoriaa.

Itse käytännön osuudessa muodostetaan tutkimuskysymykset sekä kerrotaan, millä ta-
valla näihin pyritään löytämään vastauksia. Aineistoa havainnollistetaan ensin useilla eri
kuvaajilla, sillä ne antavat nopeasti hyvän yleiskuvan tekstin sisällöstä. Visualisointien jäl-
keen sovitetaan LDA-malli, ja yritetään tiivistää aineisto eri aiheisiin. Käytännön osuus
on toteutettu kokonaan käyttäen R-ohjelmistoa.

Viimeisessä luvussa arvioidaan tutkielman tuloksia, ja mitä niistä voitaisiin mahdollisesti
päätellä. Tuloksien perusteella myös pohditaan sitä, miten aihetta voisi tutkia muilla ta-
voin jatkossa. Lopuksi kerrotaan tutkimuksen haasteista ja toimenpiteistä, joiden kanssa
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olisi voinut toimia toisella tavalla, ja miten se olisi saattanut vaikuttaa lopputuloksiin.
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Luku 2

Toimeentulotuki ja sen siirtyminen

Kansaneläkelaitokselle

2.1 Toimeentulotuesta lyhyesti

Toimeentulotuki toimii viimesijaisena tulonlähteenä niille henkilöille tai perheille, joiden
muut tulot eivät riitä kattamaan elämisen kannalta välttämättömiä menoja, kuten asu-
miseen liittyviä kuluja. Se on tarkoitettu lyhtaikaiseksi ratkaisuksi taloudellisen ahdingon
välttämiseksi. Tuen tarkoituksena on pyrkiä lisäämään turvallisuutta ja omavaraisuutta
sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Toimeentulotuesta säädetään toimeentulotukilaissa, ja
lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. [1]

Tuki koostuu kolmesta osasta: perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotues-
ta sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta. Näistä ensimmäistä myöntää Kansaneläkelaitos
ja jälkimmäisiä kunta. Perustoimeentulontukeen liittyvää päätöstä tehdessä otetaan huo-
mioon hakijan nettotulot ja varallisuus. Näihin lasketaan kuuluvaksi myös muut hakijalle
myönnettävät tuet ja etuudet. Jos hakijalla on tarpeeksi tuloja tai säästöjä, tai jos hän
on oikeutettu johonkin muuhun tukeen, perustoimeentulotukea ei voida myöntää.
Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää tapauksissa, joissa kotitaloudella on eri-
tyisiä tarpeita tai olosuhteet, joista aiheutuvia kuluja perustoimeentulotuki ei kata. Täl-
lainen tapaus voi olla esimerkiksi vakava sairastuminen. [2]

Ehkäisevä toimeentulotuki on tarkoitettu edistämään hakijan sosiaalista turvallisuutta, jo-
ka saattaisi olla uhattuna taloudellisen tilanteen heikentymisen seurauksena. Täydentävä
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ja ehkäisevä toimeentulotuki myönnetään kunnan harkinnan mukaan tapauskohtaisesti. [2]

Toimeentulotuen perusosan määrät säädetään toimeentulotukilaissa. Määrät tarkistetaan
vuosittain, ja mahdolliset muutokset tehdään kansaneläkeindeksin mukaan. Vuonna 2020
yksin asuvan toimeentulotuen perusosan määrä on 502,21 euroa kuukaudessa. [3]
Jos hakija on laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan, tuen perusosaa voidaan alentaa, mutta
enintään 20 tai 40 prosenttia. Alennuksen määrään vaikuttaa hakijan laiminlyönnin luon-
ne ja vakavuus. [4]

2.2 Perustoimeentulotuen siirtyminen Kansaneläkelai-

tokselle

Toimeentulotuki nykyisessä muodossaan on ensimmäisen kerran määritelty vuonna 1984
sosiaalihuoltolain yhteydessä, ja erillinen toimeentulotukilaki tuli voimaan vuonna 1998.
Toimeentulotukilakiin on tehty vuosien varrella useita uudistuksia, jotka ovat vaikutta-
neet muun muassa tuen rakenteeseen ja myönnettävään määrään. Näiden uudistusten
tavoitteena on ollut helpottaa ja nopeuttaa tukihakemusten käsittelyä sekä edistää haki-
joiden asemaa. Yksi suurimmista uudistuksista, joka toimeentulotukilakiin on säädetty,
on vuonna 2017 voimaan astunut muutos, jossa perustoimeentulotuki siirrettiin kunnan
sosiaalitoimelta Kansaneläkelaitoksen vastuulle. [5]

Ensimmäiset keskustelut toimeentulotuesta Kansaneläkelaitoksen hallinnoitavana on käy-
ty jo 1980-luvulla, jolloin on pohdittu, miten vastuun pitäisi jakaantua kuntien ja valtion
välillä. Vuonna 1990 valtiovarainministeriön asettama työryhmä järjesti ensimmäisen kon-
kreettisen toimeentulotukikokeilun Lappeenrannassa, jossa Kansaneläkelaitos ja sosiaali-
toimi jakoivat saman palvelupisteen. Myöhemmin toteutettiin usempia erilaisia toimeen-
tulotukeen liittyviä kokeiluja, joissa oli osallisena kymmeniä kuntia sekä Kansaneläkelai-
toksen toimistoja. Kokeilujen avulla kartoitettiin toimeentulotuen siirtämisen vaikutuksia
sekä mahdollisia riskejä. [5]

2.2.1 Uudistuksen sisältö ja tavoitteet

Vuonna 2015 eduskunta hyväksyi hallituksen ehdotuksen perustoimeentulotuen siirtymi-
sestä Kansaneläkelaitoksen vastuulle. Muutos toimeentulotukilakiin astui voimaan vuoden
2017 alussa, jolloin toimeentulotukihakemukset on täytynyt jatkossa lähettää Kelan käsi-
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teltäväksi. Aiemmin kaikki toimeentulotuen osat kuuluivat osaksi sosiaalihuoltoa, ja niitä
haettiin kunnalta. Tämä muutos on koskenut ainoastaan perustoimeentulotukea. Täyden-
tävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kunnalta, mutta näitäkin varten
hakijan tulisi olla ensin yhteydessä Kelaan. Kela tekee selvityksen, onko hakija oikeutet-
tu toimeentulotukeen. Jos hakemuksessa on haettu tukea myös sellaisiin menoihin, joihin
tarvitaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, Kela ohjaa hakemuksen kunnalle.
Uudistus ei vaikuttanut tuen määrään tai sen myöntämisperusteisiin, ainoastaan tukea
myöntävään tahoon. [6]

Hallituksen esityksen mukaan uudistuksen pyrkimyksenä on ollut yhdenvertaistaa tuen
hakijat, sekä helpottaa hakijoiden ja kunnan työntekijöiden asemaa. Kansaneläkelaitos
noudattaa yhtenäisiä menettelytapoja ja ohjeita, jolloin eri kunnissa asuvat eivät saa eri-
laista kohtelua. Kela saa selvitettyä suoraan tuet ja etuudet, joihin hakija on oikeutettu,
jolloin ylimääräisten välikäsien käyttö vähenee. Lisäksi Kela pystyy tehokkaammin oh-
jeistamaan niitä asiakkaita, jotka eivät ole ensisijaisesti asioimassa toimeentulotuen takia,
mutta mahdollisesti kuuluisivat sen piiriin. Tämä lisäisi ihmisten välistä taloudellista tasa-
arvoa sekä perusturvaa. Kunnilla vapautuu resursseja muuhun sosiaalityöhön, sillä niiden
tehtäväksi jää ainoastaan perustoimeentuloon kuulumattomien menojen käsittely. Halli-
tus myös perusteli ehdotustaan sillä, että asiakkaiden kynnys hakea tukea madaltuisi, sillä
sosiaalihuoltoon liittyy suurempi stigma kuin Kelaan, jota kautta haetaan kaikki muutkin
tuet. [5]

2.2.2 Uudistuksen seuraukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi vuonna 2019 tilastoraportin, jossa ver-
taillaan, millaisia vaikutuksia vuonna 2017 voimaan tulleella lakiuudistuksella on ollut
suhteessa vuoteen 2016. Vuonna 2017 myönteisen toimeentulotukipäätöksen sai 305 168
kotitaloutta ja 467 139 henkilöä, jotka kattavat 9,9 prosenttia kaikista kotitalouksista ja
8,5 prosenttia väestöstä koko Suomessa. Perustoimeentulotuen saajien määrä molempien
osalta kasvoi noin 17 prosenttia. Sen sijaan täydentävän toimeentulotukea saavien koti-
talouksien määrä laski noin 25 prosenttia. Tämä selittyy sillä, että osa täydentävän toi-
meentulotuen menoista siirtyi perustoimeentulotuella katettavaksi. Kotitalouksien, joille
myönnettiin ehkäisevää toimeentulotukea, määrä nousi vuodesta 2016 noin 20 prosenttia.
Toimeentulotuen saajien määärän kasvun seurauksena myös tuen kustannukset kasvoivat
noin 11 prosenttia. Kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat 821 miljoonaa euroa. [7]

Tammikuussa 2020 Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi tuloksellisuustarkas-
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tuskertomuksessaan toimeentulotukilain muutoksen vaikutuksia, ja kuinka hyvin sille ase-
tetut tavoitteet ovat tähän asti toteutuneet. VTV:n tarkastuksessa koettiin, että uudistuk-
sen vaikutukset eivät ole yltäneet tavoitteiden tasolle, ja että kustannusten määrä on ollut
merkittävästi korkeampi kuin mitä on alunperin arvioitu. Yksi uudistuksen tavoitteista oli
siirtää kunnan sosiaalihuollon resursseja perustoimeentulotuen käsittelystä muihin tarvit-
taviin tehtäviin. Toimeentulotukiasioiden käsittely on muutoksesta huolimatta vaatinut
paljon sosiaalihuollon panosta, jopa perustoimeentuloon liittyvissä asioissa. Lakiuudistus
on myös raskauttanut Kelaa, sillä perustoimeentulotuen käsittely vaatii enemmän sel-
viystyötä ja nopeampaa ratkaisuaikaa kuin muut Kelan myöntämät etuudet. Myöskään
pitkäaikaista tukea tarvitsevien henkilöiden ja kotitalouksien määrä ei ole laskenut. [8]

Vuonna 2023 VTV suorittaa jälkitarkastuksen, jossa selvitetään, onko tuloksellisuustar-
kastuskertomuksen pohjalta ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin tavoitteiden saavut-
tamiseksi. [8]
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Luku 3

Suomi24

Suomi24-aineisto on Suomi24-keskustelufoorumin keskusteluista kerätty aineisto tutkimus-
ja opetuskäyttöön. Aineiston julkaisusta vastaa Kuluttajatutkimuskeskus yhteistyössä Al-
lerin, FIN-CLARIN:in, Helsingin Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Yhteiskunta-
tieteen keskuksen ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen kanssa. Aineisto on lu-
vanvaraisesti ladattavissa JSON-formaatissa, tai sitä voi kuka tahansa tarkastella Korp-
käyttöliittymän kautta. CSC ylläpitää tietokantaa, joka sisältää myös Kielipankin aineis-
toja. Näihin on mahdollista saada käyttöoikeus opetus- ja tutkimustarkoitukseen. [9]

Suomi24 on Suomen suurin keskustelufoorumi, joka perustettiin vuonna 1998. Sen on
omistanut Aller Media, joka vuonna 2019 ilmoitti myyvänsä alustan suomalaisen City
Digital Groupin omistukseen [10]. Foorumilla on mahdollista lukea ja kommentoida kes-
kusteluja joko rekisteröidyllä käyttäjätilillä, jolloin käyttäjänimi pysyy samana eri kes-
kusteluissa, tai täysin anonyyminä ilman tiliä. Osa foorumin toiminnoista kuitenkin vaa-
tii käyttäjää rekisteröitymään. Foorumi sisältää 24 erilaista aihealuetta, jotka jakaan-
tuvat sisäisesti omiin aihealueisiinsa. Esimerkiksi aihealue Perhe sisältää muun muas-
sa ala-aihealueita nimeltään Kasvatus, Lapsettomuus ja Perhemuodot. Näiden aihealuei-
den sisällä käyttäjät voivat aloittaa omia keskusteluja sekä kommentoida muiden aloituk-
sia. Suomi24-foorumilla on myös oma chat-alusta, mutta sitä ei ole huomioitu Suomi24-
aineistossa.

Suomi24-aineisto koostuu lähes kaikista keskustelualustan viesteistä vuodesta 2001 läh-
tien vuoteen 2017 asti. Kommentteja on aineistossa noin 70 miljoonaa kappaletta riippuen
aineiston tallennusmuodosta. Aineisto sisältää viestin sisällön ja sen sijainnin lisäksi me-
tatietoja, kuten lähetysajankohdan ja lukukerrat.
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3.1 Aineiston rajaus ja käsittely tutkielmaa varten

3.1.1 Korp

Aineiston rajaamiseen on ensin käytetty hyödyksi Korp-käyttöliittymää. Korpin avulla
voi tutkia eri sanojen esiintyvyyttä aineistossa, sekä tuottaa osumien määristä taulukoi-
ta ja kuvaajia. Suomi24-aineistossa hakutulosten määrän näkee myös aihealueittain, joka
helpottaa aineiston rajausta tarvittaessa.

Hakemalla lemmalla (eli sanan perusmuodolla ja sen muilla taivutusmuodoilla) toimeen-

tulotuki, Korp löytää 32 789 osumaa. Tilastojen mukaan kyseisen sanan sisältäviä vieste-
jä on kirjoitettu eniten Yhteiskunta-aihealueelle, ja sen alatasoista alueille Yhteiskunnan
tuet ja avustukset sekä Köyhyys. Kuva 3.1 esittää Korpista otetun kuvakaappauksen, jos-
sa havainnollistetaan taulukoituna hakutulosten jakautumista eri aihealueiden ja niiden
alatasojen välillä.
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Kuva 3.1: Sanan toimeentulotuki sisältämien viestien jakautuminen eri aihealueiden ja
niiden alatasojen välillä. Otettu 26.2.2020.

Korp näyttää myös, miten viestien määrät ovat jakautuneet eri vuosille. Suhteellisten
frekvenssien perusteella eniten viestejä sanaan liittyen on julkaistu vuonna 2017, ja toi-
seksi eniten vuonna 2016. Kuvassa 3.2 näkyy kuvakaappaus Korpin generoimasta tren-
dikuvaajasta aihealueittain. Hakusanaan liittyvien osumien määrässä vaikuttaisi kuvan
perusteella olevan pieni nousu vuosien 2016 ja 2017 kohdalla. Kuva 3.3, joka sisältää suo-
rat kuvakaappaukset Korpista, havainnollistaa viestien määrän jakautumisen eri vuosina.
Siitä nähdään, että varsin merkittävä osa hakusanan esiintymisistä sijoittuu pelkästään
vuosille 2016 ja 2017, toisin kuin muille vuosille. Toimeentulotulotukiuudistus, jota käsi-
tellään lyhyesti luvussa 2, on ollut ajankohtainen vuosien 2016 ja 2017 aikana, joten on
mahdollista, että osa keskusteluista keskittyy siihen.
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Kuva 3.2: Korpin generoima trendikuvaaja aihealueittain hakusanalla toimeentulotuki.
Otettu 26.2.2020.

3.1.2 cPouta suomi24 db

Tutkielmassa käytettävä aineisto on poimittu CSC:n ylläpitämästä tietokannasta, cPou-
ta suomi24 db:stä. Tietokanta on ollut aiemmin saatavilla rekisteröityneille CSC:n käyt-
täjille Taito-superklusterissa, joka otettiin pois käytöstä vuosien 2019 ja 2020 vaihtees-
sa. Nykyään Taito on korvattu Puhti-supertietokoneella, jota on käytetty tämän tut-
kielman aineiston haussa. Puhdin saa käyttöönsä ottamalla etäyhteyden sen palvelimeen
ssh-asiakasohjelmalla, kuten esimerkiksi ilmaisella PuTTy-ohjelmalla, joka ladattiin myös
tutkielman tekoa varten. Puhtikin on ainoastaan rekisteröityneiden CSC:n käyttäjien saa-
tavilla. Etäyhteyden muodostamisen jälkeen käynnistetään MySQL-ohjelma, ja tietokan-
taan saa kohdistettua haluamiaan kyselyjä. Kyselyistä saatuja tulosteita on mahdollista
ladata omalle koneelle jatkokäyttöä varten. Käyttöliittymä muodostuu ainoastaan teks-
tieditorista, joten monimutkaisten kyselyjen tai suurien rivimäärien tutkiminen voi olla
haastavaa. Varsinkin monimutkaisia kyselyjä suorittaessa on tärkeää huomioida, että suo-
rittamisaika saattaa kestää useita kymmeniä minuutteja, tai jopa tunteja. Tutkielman
aineistoa poimiessa osa kyselyistä oli niin raskaita, että PuTTy automaattisesti katkaisi
yhteyden palvelimeen kesken kyselyn suorittamisen.

Tietokanta sisältää yhteensä 44 eri tietokantataulua, joista osa on 50 rivin kokoisia osa-
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(a) Eniten osumia on vuodelta 2017. 18 prosenttia sanan
toimeentulotuki esiintymistä on vuonna 2017 julkaistuissa
viesteissä. Tätä havainnollistaa vaaleansininen piirakkaku-
vaajan pala tekstilaatikon alla.

(b) Toiseksi eniten osumia on vuodelta 2016. Prosenttiosuus kaikista
sanan esiintymistä vuodelle 2016 on reilu 14. Tätä havainnollistaa
vaaleanpunainen piirakkakuvaajan pala tekstilaatikon alla.

Kuva 3.3: Korpin generoima piirakkakuvaaja hakusanan toimeentulotuki jakautumises-
ta eri vuosille. Yli neljäsosa kaikista esiintymistä on vuosien 2016 ja 2017 julkaistujen
kommenttien joukossa. Otettu 26.2.2020.

aineistoja muista tauluista. Tietokannan rakennetta on havainnollistettu kuvassa 3.4, jon-
ka alkuperäinen versio on Julian Linin kirjoittamassa tietokantaa kuvaavassa dokumen-
tissa. [11]
Liitteessä A tutkielman viimeisellä sivulla on itse kuvattu tietomalli, joka on tehty omien
havaintojen pohjalta. Kyseessä ei ole virallinen dokumentaatio, mutta se havainnollistaa
tietokannan koko sisältöä ja taulujen välisiä suhteita. Mallin piirtämiseen on käytetty ver-
kossa saatavilla olevaa ilmaista sovellusta dbdiagramia. Liitteessä on myös kaikista tieto-
kantatauluista koottu lista, joka on lainattu Linin tekemästä dokumentaatiosta. Mallista
puuttuvat taulut misc ja misc1, sillä jostakin tuntemattomasta syystä niihin liittyvät ky-
selyt tuottivat ainoastaan virheilmoituksia.
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Kuva 3.4: cPouta suomi24 SQL db. Lainattu dokumentista Social Media Toolbox Suomi24
cPouta Database Technical Description V.2.0. Otettu 3.3.2020.

Liitteessä kuvattu tietomalli muistuttaa raketeeltaan tähtimallia, jossa on yksi faktatau-
lu � suomi24data � ja loput ovat sitä täydentäviä dimensiotauluja. Taulu suomi24data

sisältää kaikki viestiin liittyvät ominaisuudet, kuten kirjoittajan käyttäjänimen, otsikon,
aihealueen, kommentointiajan ja sanamäärän. Muut taulut antavat lisätietoja näistä att-
ribuuteista. Jokaisella viestillä on oma uniikki id-tunnus, jolla viestiin liittyviä ominai-
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suuksia voi hakea muista tauluista, jotka tämän kentän sisältävät. Taulu metainfo antaa
taulun nimellä haettaessa kuvauksen taulun sisällöstä, sen kentistä ja avaimista. Osassa
tauluista viestien sisältämät sanat on muutettu perusmuotoon, joka helpottaa erilaisten
tekstianalyysien tekoa. Tällaisia kenttiä on käytetty myös tässä tutkielmassa hyödyksi.
Tietokanta sisältää myös sanaluokkiin keskittyviä tauluja. Näihin tauluihin on luokiteltu
kaikki viesteissä mainitut sanat perusmuotoonsa muutettuna. Sanaluokkataulut on yhdis-
tetty suomi24data-tauluun id-kentällä, jolloin yksittäistenkin viestien sanojen kategoriat
on mahdollista selvittää. Tällainen ratkaisu nopeuttaa huomattavasti esimerkiksi eri sano-
jen frekvenssien laskemista, sillä jo pelkästään sellaisen tekeminen raa'asta tekstidatasta
vaatii useita työvaiheita.

3.1.3 Tietokannasta rajattu aineisto

Tutkielman aineiston rajaus aloitettiin valitsemalla mukaan ajallisesti relevantit viestit.
Koska mielenkiinnon kohteena on ajankohta, jolloin toimeentulotukimuutos tapahtui, ai-
neistoon otettiin mukaan viestit vuosilta 2016 ja 2017. Muutos otettiin käyttöön vuoden
2017 alussa, joten viestejä on vuoden ajalta ennen muutosta ja vuosi sen jälkeen. Tämä
on myös se ajanjakso, joka näytti Korpin kuvaajissa eniten aktiivisuutta. Aineisto on poi-
mittu suomi24data-taulusta, ja rajaukseen on käytetty paria aputaulua. Ajankohta on
rajattu datetime-sarakkeen mukaan.

Toimeentulotukeen liittyvää keskustelua ei ole ollut juuri muilla aihealueilla kuin Yhteis-

kunta-kategoriassa, joka vaikuttaa loogisimmalta vaihtoehdolta ottaen huomioon aiheen.
Näin ollen on parempi varmuuden vuoksi rajata aineisto kattamaan ainoastaan tähän
aihealueeseen lähetetyt viestit. Yhteiskunta-alueen sisällä on pari alakategoriaa, joihin
suurin osa viesteistä keskittyy, mutta rajaaminen pelkästään näihin tuskin toisi suurta
lisäarvoa.

Yksi tärkeimmistä päätöksistä oli se, miten saataisiin mahdollisimman paljon aineistoon
mukaan ainoastaan sellaisia keskusteluja, joissa käsitellään toimeentulotukea � ja erityi-
sesti toimeentulotukimuutosta. Ensimmäinen päätös oli valita mukaan kaikki ne viestit,
joissa mainitaan sana toimeentulotuki joko perusmuodossa tai taivutetussa muodossa.
Koska kiinnostuksen kohteena on yksittäisten viestien lisäksi niiden konteksti, aineistoon
haluttiin mukaan myös muut samoihin keskusteluketjuihin kuuluvat viestit. Nämä saatiin
käyttämällä hyväksi tid-kenttää. Jotta keskustelut kohdistuisivat erityisesti toimeentu-
lotuen siirtymisestä Kansaneläkelaitokselle, näistä rajatuista keskusteluista valittiin ne,
joissa on vähintään yhdessä viestissä mainittuna sanat kela, kansaneläkelaitos tai jo-
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kin näiden kahden sanan taivutetuista muodoista. Yksittäisillä hakusanoilla rajaaminen
onnistui parhaiten käyttämällä hyödyksi kenttää lemmastr, jossa viestien sisältämät sa-
nat on käännetty perusmuotoisiksi. Näin ollen käyttäjän ei itse tarvitse ottaa huomioon
kaikkia mahdollisia taivutusmuotoja, joita yhdellä sanalla saattaisi olla.

Valituilla ehdoilla lopullisen aineiston kooksi muodostui 5977 viestiä. Keskusteluketjuja
on yhteensä 232. Lyhimmässä keskustelussa on ainoastaan yksi viesti, kun taas pisin kes-
kusteluketju on 220 viestin mittainen. Keskimääräinen kommenttien määrä yhtä keskus-
telua kohden on noin 26. Viestit jakaantuvat melko tasaisesti valittujen vuosien kesken,
joten niiden vertailukelpoisuus on hyvä. Vuodelle 2016 sijoittuvien viestien määrä on 3058,
jolloin vuodelle 2017 jää jäljelle 2919.
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Luku 4

Aihemallinnus

Aihemallinnus (englanniksi topic modeling) on eräs ohjaamattoman oppimisen menetel-
mä. Pyrkimyksenä on tunnistaa tekstidokumenteista kaavamaisuuksia, ja luokitella sa-
noja ryhmiin sen mukaan, millaisessa kontekstissa ne esiintyvät. Luokkia tai piirteitä,
joiden mukaan luokittelu tapahtuu, ei tiedetä etukäteen. Aihemallinnusta on myös mah-
dolista toteuttaa visuaalisesti. Menetelmän avulla on mahdollista organisoida suuriakin
tekstimääriä ilman, että kaikkea sisältöä tarvitsisi lukea läpi. Aihemallinnus ei kuitenkaan
pysty korvaamaan tekstien lähilukua. [13]

4.1 Aihemallinnuksen vaiheet

Aihemallinnukseen kuuluu kolme vaihetta: aineiston esikäsittely, analyysi ja tulkinta [14].
Esikäsittelyvaiheen tavoitteena on muuttaa teksti muotoon, jota kutsutaan termillä bag of
words (jatkossa käytetään lyhennettä BoW ). BoW on tekstin sisältämistä sanoista yksin-
kertaistettu esitystapa, jossa huomio on ainoastaan sanoilla ja niiden lukumäärillä. Näin
ollen BoW-mallissa ei kiinnitetä huomiota sanojen järjestykseen tai kieliopillisiin asioihin.
[15]

Esikäsittelyyn kuuluu yhtenä vaiheena sanojen muuttaminen niiden perusmuotoon, jol-
loin saman sanan eri tavalla taivutetut muodot saadaan samaan muotoon. Koneoppimis-
malli yleensä toimii paremmin perusmuotoisilla sanoilla, jolloin sanan kaikkia taivutettuja
muotoja ei tulkita eri sanoiksi. Perusmuotoon muuttamiseen on kaksi eri lähestymistapaa,
lemmaus ja stemmaus. Lemmauksesta käytetään myös termiä perusmuotoistaminen, jol-
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loin sanan perusmuoto pohjautuu sanakirjan ja kieliopin määritelmiin. Esimerkiksi sanan
'kuoresta' lemmattu muoto on 'kuori'. Sen sijaan stemmauksessa sanasta typistetään pois
kaikki johtimet ja liitteet. Saman esimerkkisanan stemmattu muoto olisi 'kuor'. Suomen
kielen sanojen muuttaminen perusmuotoon on erityisen haastavaa verrattuna esimerkiksi
englannin kieleen, sillä yhdellä sanalla voi olla tuhansia eri taivutusmuotoja. Tässä tut-
kielmassa sanojen perusmuodoissa on käytetty lemmausta. [14]

Muita toimenpiteitä, joita esikäsittelyvaiheessa suoritetaan, ovat kirjainten muuttaminen
samaan kokoon, sekä erikoismerkkien ja pysäytyssanojen (englanniksistop words) poisto.
Pysäytyssanoja ovat sellaiset kielessä käytettävät sanat, jotka eivät sisällöllisessä mielessä
tuo lauseeseen lisäarvoa. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi konjunktiot.

Jäljelle jääneet sanat voidaan esittää BoW-mallilla, jolloin jokaisen sanan esiintymiskerrat
dokumentissa summataan yhteen. BoW-mallia yleensä havainnollistetaan i× j matriisil-
la, jossa alkio si,j ilmaisee sanan i esiintymiskerrat dokumentissa j. Kuvassa 4.1 on osa
tutkielman aineistosta esitettynä BoW-muodossa, jossa ensimmäisessä sarakkeessa on do-
kumenteissa esiintyvät sanat. Toinen sarake edustaa vuoden 2016 ja kolmas vuoden 2017
dataa, jotka tässä tapauksessa on tulkittu omiksi dokumenteikseen. [15]
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Kuva 4.1: Kuvakaappaus R:stä, jossa tutkielmassa käytettävä aineisto on esitettynä BoW-
mallina.

Aihemallinnuksen avulla pyritään selvittämään, mitkä ovat relevanteimmat sanat doku-
mentin kannalta. Niitä yhdistävät tekijät ovat aiheita. Aihemallinnuksen toteuttamiseen
on useita erilaisia menetelmiä, joista tunnetuin ja käytetyin lienee Latent Dirichlet Alloca-
tion eli LDA. Muita aihemallinnuksen menetelmiä ovat muun muassa Vector space model

(VSM), Latent Semantic Indexing (LSI) ja Probabilistic latent semantic analysis (PLSA).
Menetelmien lähestymistavat ongelmaan ja laskentatavat eroavat hiukan toisistaan, jol-
loin tehokkuus ei ole kaikissa täysin sama. [15]

Mallinnuksessa yksi tärkeä päätös on aiheiden määrän valinta, joka ei kuitenkaan ole
täysin yksiselitteistä. Liian pieni tai suuri lukumäärä vaikeuttaa tulosten tulkintaa ja ai-
heiden sisältöjen selkeää erottamista toisistaan. Ensimmäinen mahdollinen tapa päätyä
sopivaan lukumäärään on testata mallia muutamilla erilaisilla luvuilla, ja valita niistä so-
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pivin. Aiheiden määrän valitsemista helpottamaan on myös kehitetty erilaisia mittareita,
jotka laskevat tilastollisesti aineistolle parhaiten sopivimman lukumäärän. Mittarit eivät
kuitenkaan ole täysin luotettavia ja aukottomia, joten niihin turvautuessa täytyy myös
käyttää omaa harkintaa. [14]

4.2 LDA

Latent Dirilecht Allocation eli LDA on aihemallinnuksessa paljon käytetty menetelmä,
jonka tavoitteena on tunnistaa datassa esiintyviä kaavamaisuuksia. Sen keskeinen aja-
tus on, että jokainen dokumentti koostuu useasta eri aiheesta, ja nämä aiheet raken-
tuvat sanakokoelmista. Tämä mahdollistaa sen, että eri dokumentit saattavat sisältää
samankaltaisuuksia, eivätkä ole sisällöllisesti toisistaan täysin irrallisia. Esimerkiksi do-
kumenttikokoelma, joka koostuu useista erilaisista blogiteksteistä, saattaisi saada yhteen
sanakokoelmaan muun muassa sanat resepti, kattila, litra, paistaa ja viini. Tällöin voisi
tehdä päätelmän, että kokoelma sisältää ainakin ruoanlaittoon keskittyviä blogitekstejä.
Nimensä mukaisesti LDA-menetelmässä aiheet ovat latentteja eli ne eivät ole suoraan ha-
vaittavissa, minkä lisäksi keskeisimmät parametrit (tarkemmin sanottuna θ ja β, joista
kerrotaan lisää myöhemmin) noudattavat Dirilecht-jakaumaa. Dirilecht on jatkuva, multi-
nominen muunnelma beta-jakaumasta. Sitä käytetään usein Bayesiläisessä tilastotieteessä
priorijakaumana. [13]

LDA on varsin haastava ja laskennallisesti raskas menetelmä. Jokaiselle dokumentille ja
sanalle lasketaan omat jakaumat, joita optimoidaan joka kerta kun algoritmi käy uuden
sanan läpi dokumenteissa. Kun aineistoa on paljon � joka on tyypillistä teksipohjaiselle
aineistolle � laskenta käy nopeasti hyvinkin monimutkaiseksi. Lopputuloksista pystytään
näkemään, millaisista sanoista eri aiheet koostuvat, ja miten aiheet jakautuvat dokument-
tien kesken.

Blei, Ng ja Jordan käsittelevät LDA:han liittyvää teoriaa vuonna 2003 julkaistussa artik-
kelissa Latent Dirichlet Allocation, josta myös seuraavaksi esiteltävät kaavat on lainattu.
Kaavoissa ja jakaumissa tullaan käyttämään seuraavia merkintöjä:

� Sana on osa sanastoa, jolla on indeksit 1, . . . , V . Yksittäisen sanan esitysmuotona
käytetään V-ulotteista vektoria, jossa sanan indeksiä vastaava alkio saa arvon 1 ja
muut 0. Esimerkiksi sana, jonka järjestysluku on v, esitetään vektorina w, jonka
alkio wv = 1 ja wu = 0 (v ̸= u).
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� Dokumentti koostuuN määrästä sanoja, ja sitä ilmaistaan muodossaw = {w1, . . . , wN}.
Dokumentti voi olla esimerkiksi yksittäinen artikkeli tai jopa kirja.

� Korpus onM dokumentista koostuva kokoelma, jota merkitään D = {w1, . . . ,wM}.
Korpus on siis käytännössä koko tutkittava aineisto, joka sisältää kaikki dokumentit,
joihin algoritmi halutaan sovittaa.

Menetelmässä tulee esiintymään muun muassa seuraavat parametrit:

� α kuvaa aiheiden jakaumaa eri dokumenttien kesken korpuksessa.

� θ ilmaisee todennäköisyyttä sille, että dokumentti sisältää tietyn aiheen. Mitä suu-
rempi todennäköisyys on, sitä enemmän dokumentti keskittyy aiheen ympärille.

� β ilmaisee todennäköisyyttä, että aihe sisältää tietyn sanaston sanan. Todennäköi-
syyden ollessa suuri, sana linkittyy vahvasti kyseiseen aiheeseen.

Jokaista korpuksen D dokumenttia w kohtaan valitaan seuraavat generatiiviset prosessit:

1. N ∼ Poisson(ξ):

2. θ ∼ Dir(α)

Lisäksi N määrälle sanoja wn valitaan:

1. Aihe zn ∼ Multinomial(θ)

2. Sana wn multinominaalisesta todennäköisyydestä p(wn|zn, β), ehdolla aihe zn
[16]

Oletetaan, että aiheiden määrä k on valmiiksi valittu. Tämä toimii myös dimensiona
Dirichlet-jakaumalle. Sopivan aiheiden määrän valintaa käsiteltiin hiukan edellisessä lu-
vussa, ja tutkielman aineiston kanssa apuna käytetään tarkoitukseen suunniteltuja tun-
nuslukuja. Mallissa k × V matriisi β, joka edustaa sanoihin liittyviä todennäköisyyksiä,
oletetaan myös etukäteen tiedossa olevaksi, jota estimoidaan myöhemmin. Matriisin β al-
kio βij on p(wj = 1|zi = 1), eli todennäköisyys sille, että sana wj sisältyy aiheeseen zi.
Satunnaismuuttuja θ on k-ulotteinen vektori, jonka todennäköisyysjakauma on ehdolla
θi ≥ 0,

∑k
i=1 θi = 1:

p(θ|α) = Γ(
∑k

i=1 αi)∏k
i=1 γ(αi)

θα1−1
1 , . . . , θαk−1

k . [16]

Tässä α on k-ulotteinen vektori, jonka kaikki alkiot αi > 0. Lisäksi Γ(x) edustaa Gamma-
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funktiota. Näillä tiedoilla, jos paratemetrit α ja β on määritelty, saadaan yhteisjakauma
aiheiden yhdistelmälle θ, N suuruiselle aihekokoelmalle z ja N suuruiselle sanakokoelmalle
w:

p(θ, z,w|α, β) = p(θ|α)
N∏

n=1

p(zn, |θ)p(wn|zn, β) [16]

Todennäköisyys p(zn|θ) tarkoittaa sitä vektoria θi, jossa vastaava vektorin zn alkio z
i
n = 1.

Parametrien välisiä riippuvuuksia havainnollistetaan kuvassa 4.2.

Kuva 4.2: LDA:n parametrien riippuvuudet kuvattuna. M edustaa dokumenttien joukkoa
ja N aiheiden sekä sanojen yhdistelmiä dokumentissa. [16]

Näitä pohjatietoja käyttäen tavoitteena olisi saada ratkaistua posteriorijakauma:

p(θ, z|w, α, β) =
p(θ, z,w|α, β)
p(w|α, β)

[16]

Parametrien α ja β, jotka ovat osa priorijakaumaa, estimointi tapahtuu käyttäen kaa-
vaa:

ℓ(α, β) =
M∑
d=1

logp(wd|α, β). [16]

Valitettavasti posteriorijakauman p(w|α, β) tarkka selvittäminen on hyvin hankalaa, jo-
ten laskentaan on käytettävä jonkinlaista approksimaatiota. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat
esimerkiksi Laplace-approksimaatio tai Markovin ketju Monte Carlo. Näistä jälkimmäi-
seen lukeutuu muun muassa Gibbs-otanta, jota tutkielman teossa käytetty algoritmi hyö-
dyntää. Approksimaatioiden avulla saadaan generoitua halutun todennäköisyysjakauman
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mukaisesti jakautunut otos. [16]

Jokaiselle sanalle ja dokumentille lasketaan omat jakaumat, ja niitä päivitetään samalla
kun käydään koko aineisto läpi. Jakaumat hyödyntävät aiemmin mainittuja parametreja
α ja β Iterointiprosessin päätteeksi jokaisen sanan ja dokumentin jakaumat on mitattu
koko aineiston tasolla, ja ne kertovat sanojen esiintyvyydestä eri aiheissa, sekä miten eri
aiheet esiintyvät dokumenteissa. [14]
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Luku 5

Käytäntö

Tässä luvussa on tavoitteena tutkia, onko toimeentulotukilain muutos näkynyt jollain
tavalla Suomi24-foorumin keskusteluissa. Ongelmaa lähestytään kolmen eri tutkimusky-
symyksen kautta:

1. Millaiset sanat ovat tyypillisiä vuosille 2016 ja 2017?

2. Miten sanojen muodostamat aiheet jakautuvat vuosien kesken?

3. Eroavatko eri vuosien aiheet toisistaan?

Näihin pyritään vastaamaan aihemallinnuksen menetelmillä, johon kuuluu useita erilaisia
visualisointeja sekä joitain tunnuslukuja. Aineistosta muodostetaan ensin sanafrekvenssit,
joita havainnollistetaan kuvaajilla hyvän yleiskuvan saamiseksi. Olennaista on saada aluk-
si selville, mitkä ovat yleisimmin käytettyjä sanoja, ja onko niissä havaittavissa yhdistäviä
tekijöitä. Tämän jälkeen aineistoa tutkitaan LDA-menetelmän avulla, joka mahdollisesti
tarjoaa sanafrekvenssien visualisointia tarkempaa analyysia keskustelujen aiheista ja nii-
den jakautumisesta eri vuosien kesken. Koko aineistoa tullaan käsittelemään yhtenä isona
korpuksena, ja eri vuosien viestit jakautuvat omiksi dokumenteikseen.
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5.1 Sanafrekvenssit ja niiden visualisointi

Luvussa 3 tehtiin havainto, että vuosien 2016 ja 2017 aikana toimeentulotuki-sanan ym-
pärillä olevien kommenttien määrä oli korkeampi verrattuna muihin ajankohtiin. Kuvaaja
5.1 havainnollistaa, miten tutkielmaan valitun otoksen kommenttien määrä jakaantuu näi-
den kahden valitun vuoden kesken. Kuvaajan keskellä kulkeva pystyviiva auttaa hahmot-
tamaan vuoden vaihtumiskohdan. Korkeimmat huiput näyttäisivät sijoittuvan vuoden-
vaihteen tienoille, jolloin muutos toimeentulotukilakiin astui voimaan. Tarkalleen ottaen
aktiivisimmat ajankohdat sijottuvat vuoden 2016 syys- ja joulukuulle, sekä vuoden 2017
maaliskuulle. Kuvaajassa on myös monen päivän kohdalla tyhjä aukko, jolloin uusia kom-
mentteja käytetyillä rajausehdoilla ei ole lähetetty.

Jos vuosia verrataan keskenään, näyttäisi siltä, että keskustelu kiihtyy varsin paljon vuo-
den 2016 kuluessa. Alkuvuoden viestimäärät ovat selvästi alle 20 kappaletta päivässä,
mutta heinäkuun jälkeen osassa päivistä määrät ovat kaksin- tai kolminkertaisia niihin
nähden. Lokakuun tienoilla on hiljainen kausi, jolloin viestimäärät ovat hyvin pieniä,
mutta marras- ja joulukuussa tapahtuu selkeä nousu. Vuonna 2017 eniten aktiivisuutta
on alkuvuodesta, vaikka loppuvuodenkin puolella on päiviä, jolloin kommentteja on ker-
tynyt paljon.

Ensimmäinen mielenkiinnon kohde oli selvittää, millaisia sanoja aineiston kommenteissa
esiintyy, ja mitkä niistä ovat eniten käytettyjä. Sanafrekvenssit on yksinkertainen tapa
antaa tietoa tekstin sisällöstä. Frekvenssin suuruutta voidaan pitää eräänlaisena mitta-
rina sanan tärkeydelle dokumentin kannalta. Niiden pohjalta ei kuitenkaan voida tehdä
mitään päteviä johtopäätelmiä kommentoijien mielipiteistä tai asenteista, sillä pelkät fre-
kvenssit kertovat ainoastaan käytettyjen sanojen yleisyyden, eikä niistä ole mahdollista
nähdä, millaisessa asiayhteydessä ne teksteissä esiintyvät. Tutkielmassa aineiston käsit-
telyyn käytetty ohjelmisto, R, sisältää useita eri tekstianalyysiin ja luonnollisen kielen
käsittelyyn (Natural Language Processing, NLP) sopivia paketteja. Niistä tutkielmassa
on käytössä stringr, tidytext ja pysäytyssanoihin corpus.

Kommenttien sanat ovat jo valmiiksi lemmattu, joten tässä tapauksessa ei ollut tarvet-
ta keskittyä sanojen perusmuotoon muuttamiseen. Toinen vaihe, joka sanoille on myös
valmiiksi tehty, on isojen kirjaimien muuttaminen pieniksi, jotta sanat ovat varmasti ver-
tailukelpoisia keskenään.

Tekstin esikäsittelyn vaiheista itse täytyi toteuttaa erikoismerkkien ja pysäytyssanojen
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Kuva 5.1: Kaikkien otoksen viestien jakauma histogrammina.

poisto. R:n corpus-paketti sisältää pysäytyssanalistat usealla eri kielellä � myös suomek-
si � joten listaa perussanoista ei tarvinut koota itse tai etsiä muista ulkoisista lähteistä.
Jäljelle jääneistä sanoista laskettiin frekvenssit ja asetettiin järjestykseen yleisimmästä
alkaen. Sanoja on yhteensä 19 778. Näitä kaikkia ei ole tarkoitus analysoida, sillä hyvin
suuri osa sanoista esiintyy koko aineistossa alle sata kertaa.

5.1.1 Sanapilvet

Tekstimuotoisen aineiston visualisointiin on olemassa monia erilaisia tapoja, jotka ha-
vainnollistavat sanojen ilmentymiä suhteessa muihin muuttujiin. Sanapilvellä pystytään
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karkeasti havainnollistamaan sanojen esiintyvyyttä ilman, että tarvitsee esittää tarkkoja
frekvenssejä. Oheiseen sanapilveen kuvaajassa 5.2 on otettu mukaan kommenteissa sa-
ta eniten esiintyvää sanaa. Sanojen eri värit eivät kerro frekvensseistä mitään, ne ovat
ainoastaan lukemisen helpottamiseksi.

Kuva 5.2: Sata koko aineistossa eniten esiintyvää sanaa.

Pilven keskellä suurimmalla fonttikoolla on kaikista yleisimmät sanat. Nämä ovat sanat
tuki ja toimeentulo. Tämä ei liene mikään yllätys, sillä aineiston rajaamisessa on käytetty
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kyseisiä sanoja, jolloin niitä kuuluukin löytyä aineistosta melko paljon. Rajauksessa käy-
tettiin myös sanaa kela, joka on pilvessä mukana, muttei aivan yhtä suurena kuin aiemmin
mainitut sanat. Seuraavaksi yleisimpiä sanoja näyttäisi olevan saada ja voida, jotka ovat
molemmat tekemiseen viittavia termejä. Sana saada vaikuttaa järkeenkäyvältä termiltä
valtion tukiin liittyvien keskustelujen yhteydessä, sillä usein varsinkin puhekielessä ilmais-
taan, että "tukea saadaan". Virallisissa yhteyksissä � erityisesti tukea tarjoavan osapuolen
kohdalla � sen sijaan näkee usein käytettävän ilmaisua "tukea on myönnetty". Sana myön-

tää on myös pilven sanojen joukossa, tosin hyvin pienikokoisella fontilla, jolloin se ei ole
yhtä yleinen termi kuin saada. Ilman kontekstia on kuitenkin haasteellista tehdä mitään
päätelmiä.
Monet sanapilvessä esiintyvät sanat eivät varsinaisesti tarjoa suuria yllätyksiä, jos otetaan
huomioon aihealue, jonka perusteella ne on valittu. Toimeentulotuki on viimeiseksi toi-
meentulon muodoksi tarjottava tuki ja tulonlähde, jolloin sen saajat ovat taloudellisesti
epävakaassa tilanteessa. Moni pilven sana viittaa jollain tavalla vähävaraisuuteen tai ra-
haan ja sen käyttöön, kuten esimerkiksi työtön, työttömyys, köyhä, meno, maksu, maksaa,
raha, euro, e ja palkka. Lisäksi joukossa on sanoja, jotka ilmaisevat mahdollisia toimeen-
tulotuella katettavia asioita, kuten vuokra, ruoka, lapsi ja lasku.
Mielenkiintoinen huomio on se, että sadan eniten käytetyimmän sanan joukossa on myös
termit http, www ja �, jotka viittaavat verkkosivuihin. Vaikuttaisi siltä, että keskusteluket-
juissa ehkä jaetaan varsin paljon myös linkkejä eri verkkosivuille � erityisesti suomalaisille
�-päätteen perusteella. Kommentoijat saattavat haluta jakaa tietoa toisilleen, ja osa jae-
tuista sivuista voi mahdollisesti olla toimeentulon hakuprosessiin liittyvää. Tätä emme
voi kuitenkaan sanoa millään tavalla varmaksi pelkän sanapilven perusteella.
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Kuva 5.3: Sata aineistossa eniten esiintyvää sanaa rajattuna vuoteen 2016.

Kuvaajat 5.3 ja 5.4 ovat vastaavanlaisia sanapilviä kuin kuvaaja 5.2, mutta ensimmäi-
nen näistä sisältää kommentit vuodelta 2016 ja jälkimmäinen vuodelta 2017. Kaikista
yleisimmät sanat eivät juurikaan eroa keskenään, mutta joitakin eroavaisuuksia pilvissä
on. Yksi kiinnostava havainto, joka ensimmäisenä kiinnittää huomion, liittyy muutamaan
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Kuva 5.4: Sata aineistossa eniten esiintyvää sanaa rajattuna vuoteen 2017.

varsin yleiseen sanaan. Vuoden 2016 kuvaajassa sanat laki ja kela eivät ole huomattavan
suurilla fonttiko'oilla, toisin kuin vuoden 2017 kommenteista koostetussa pilvessä. Näin
ollen vuonna 2017 julkaistuissa kommenteissa käytettiin enemmän näitä kahta sanaa kuin
edeltävänä vuonna. Yksi selittävä tekijä voisi olla se, että toimeentulotukilain muutoksen
voimaantulo on luonut keskustelua, jolloin siihen liittyvien sanojen käyttö on yleisempää.
Näiden sanojen lisäksi muun muassa sanat oikeus ja päätös näyttäisivät silmämääräisesti
olevan käytetympiä vuonna 2017 kuin aiemmin.
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5.1.2 Hajontakuvio

Kuvaajassa 5.5 on mukana sata käytetyintä sanaa, jotka esiintyvät molempien vuosien
kommenteissa. Hajontakuviosta voidaan nähdä yhdellä vilkaisulla yleisimpien sanojen
esiintyvyyksien erot valittujen vuosien välillä. X-akseli kuvaa eri sanojen prosentuaali-
sia osuuksia suhteessa koko sanamäärään vuoden 2016 osalta, ja y-akseli vuoden 2017.
Mitä kauempana sana on punaisesta diagonaalisesta suorasta, sitä suurempi sen esiinty-
mä on ainoastaan toisen vuoden kohdalla. Punaiselle suoralle sijoittuvat sanat esiintyvät
lähes yhtä paljon vuoden 2016 ja 2017 kommenteissa.
Hajontakuviosta on tehtävissä samanalaisia havaintoja kuin sanapilvistäkin, mutta sen
tarkastelu on yksinkertaisempaa kuin kahden eri kuvaajan havaitojen vertailu. Vuosien
välillä ei silmämääräisesti vaikuttaisi olevan suuria eroja yksittäisten sanojen suhteelli-
sessa esiintyvyydessä, sillä ne kaikki sijaitsevat melko lähellä suoraa. Kauimpana sijait-
sevia sanoja vaikuttaisivat olevan muun muassa laki ja kela, joita käsiteltiinkin jo sana-
pilvien yhteydessä, sekä oikeus, perustus, sosiaali ja sossu. Mielenkiintoista on se, että
edellä mainituista sanoista laki, oikeus ja perustus ovat oikeustieteeseen liittyviä termejä,
jos perustus mielletään osaksi sanaa perustuslaki � joka lienee oikeutettu oletus ottaen
huomioon asiayhteyden. Voisiko tämä viitata siihen, että toimeentulotukilaki, tai lainsää-
däntö yleisesti, on puhututtanut enemmän siihen liittyvien muutosten astuttua voimaan?
Sanat sosiaali ja sossu viittaavat molemmat sosiaaliviranomaisiin, jotka ovat vastanneet
perustoimeentulosta ennen vuotta 2017. Näin ollen ei ole yllättävää, että ne ovat olleet
yleisempiä sanoja vuonna 2016 kuin sitä seuraavana.
Vuonna 2017 yleisempiä sanoja ovat olleet myös hakemus, päätös ja maksu. Nämä liittyvät
vahvasti tukiprosessiin, jossa tuen hakija tekee hakemuksen, tuen myöntäjä päätöksen, ja
josta mahdollisesti seuraa maksusuorituksia tuen saajalle.
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Kuva 5.5: Vuosien 2016 ja 2017 sata yhteistä eniten käytetyintä sanaa suhteellisinä fre-
kvensseinä.
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5.2 LDA:n soveltaminen aineistoon

Visualisointien lisäksi aineistoon sovelletaan myös LDA-menetelmää. Periaatteessa luvus-
sa 4 mainituista menetelmistä useampikin olisi sopinut tähän tarkoitukseen, mutta LDA
valikoitui sen yleisyyden vuoksi, jolloin tietoa on paljon saatavilla. Lisäksi tutkielman
teossa käytetyt työkalut sisältävät useita valmiita LDA:n funktioita ja paketteja, jolloin
tekninen puoli helpottuu huomattavasti.
Keskustelufoorumin tekstit eivät välttämättä ole täysin suoraviivaisia sen suhteen, mikä
tulkitaan yhdeksi dokumentiksi. Tässä tapauksessa on päätetty, että yhden vuoden vies-
tit koostavat yhden dokumentin. Tällöin koko aineistossa on yhteensä 232 dokumenttia.
Dokumentiksi voisi myös tulkita esimerkiksi yhden viestin tai vaikka koko aineiston, mikä
myös saattaisi vaikuttaa otolliseen aiheiden määrään.

Ennen mallin sovittamista on täytynyt tehdä päätös halutusta aiheiden määrästä k. Tässä
tapauksessa apuna käytettiin muutamaa mallia, jotka antavat viitteitä sopivalle aiheiden
lukumäärälle. R-koodeja on sovellettu Nikita Murzintcevin projektista Select number of

topics for LDA model, jossa käytetään neljää erilaista mittaria aiheiden määrän optimoin-
tiin [12]. Tässä tutkielmassa ei tulla käsittelemään näitä tunnuslukuja tai niihin liittyvää
teoriaa. Niitä on käytetty vain päätöksen teon tukena, eikä niiden luotettavuudesta voida
olla varmoja. Mittariston perusteella sopivin määrä aiheita aineistolle olisi jotain kolmen
ja kuuden välillä. Aiheiden määrä on suhteellisen pieni, mutta tässä tapauksessa se vai-
kuttaa järkevältä, sillä aineisto on varsin tiukoilla ehdoilla rajattu, jolloin lukumäärän ei
voi olettaa olevan kovin suuri. Lisäksi aiheiden sisältöä on tarkoitus tutkia yksitellen, mi-
kä olisi suurella lukumäärällä työlästä. Lopulliseksi aiheiden määräksi k valikoitui viisi.

LDA-mallin sovittamiseen ja havainnollistamiseen on käytetty apuna Julia Silgen ja Da-
vid Robinsonin kirjaa Text Mining with R: A Tidy Approach. Mallia varten muodostettiin
dokumentti-termi -matriisi (eng. document-term matrix ), joka sisältää eri sanojen luku-
määrät jokaisessa dokumentissa. Malli sovitettiin tähän matriisiin, jonka jälkeen siitä on
voinut tulostaa erilaisia tunnuslukuja ja visualisointeja. Jotta aiheiden sisällöstä saisi jon-
kinlaisen yleiskuvan, jokaisesta aiheesta valittiin kaksikymmentä yleisintä sanaa, ja näi-
den esiintyvyyksistä muodostettiin kuvaajat. Näitä sanoja on havainnollistettu kuvaajassa
5.6.
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Kuva 5.6: Jokaisen aiheen eniten esiintyvät sanat.

Aiheiden välillä näyttäisi olevan jonkin verran päällekkäisyyksiä, eli useaan aiheeseen kuu-
luu samoja sanoja. Moni näistä sanoista vaikuttaisi kuitenkin olevan sellaisia, jotka voivat
esiintyä lähes missä tahansa kontekstissa, ja jotka melkein voisi lukea mukaan pysäytyssa-
noihin. Esimerkiksi sanat sitten, jo tai eli eivät anna viitteitä juuri mihinkään suuntaan
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aiheiden sisällöstä. Muita sanoja tutkimalla saadaan karkea käsitys siitä, jakautuuko ai-
neisto jonkinlaisiin teemoihin. Seuraavassa listassa on lueteltuna eniten mielenkiintoa he-
rättävät sanat, joista korostettuna ovat ne, jotka eivät esiinny minkään muun aiheryhmän
kahdenkymmenen yleisimmän sanan joukossa:

1. perus, työtön, asiakas, laki, toimeentulo, tulo, työ

2. lapsi, perustus, kunta, raha, tulo, päätös

3. asunto, asua, hakea, sossu, vuosi, vuokra, ruoka, oikeus

4. sosiaali, ihminen, suomi, maa, asumis, toimeentulo, työ, päätös

5. kuu, laki, kela, oikeus, päätös

Kuten aineistosta voi olettaa, kaikki sanat linkittyvät jollain tavalla sosiaalietuuksiin.
Voidaanko aiheiden välillä havaita jonkinlaisia eroavaisuuksia? Erot eivät ole merkittäviä,
mutta joitain esille nostettavia asioita on kuitenkin havaittavissa. Esimerkiksi aihe nume-
ro kolme sisältää asumiseen ja elämiseen liittyviä sanoja, kuten asunto, asua, vuokra ja
ruoka. Lisäksi kyseisessä ryhmässä on sana sossu, joka oli varsin paljon käytetympi sana
vuonna 2016 verrattuna seuraavaan vuoteen. Aiheeseen neljä sisältyy sanat ihminen, maa

ja suomi, jotka ehkä hiukan poikkeavat muista sanoista, sillä niitä ei välttämättä sellai-
senaan osaisi ensimmäisenä liittää toimeentulotukeen tai muihin valtion tukiin. Aiheessa
numero yksi on muutama työhön ja työttömyyteen liittyvä termi, mutta näitä löytyy
myös muistakin aiheista. Numerot kaksi ja viisi näyttäisivät sisältävät ainakin lakiin ja
tuen hakuprosessiin liittyviä käsitteitä. Aineistosta on siis havaittavissa ehkä jonkinlaista
jakaantumista erilaisiin aiheisiin, mutta olennaista on myös se, että miten nämä aiheet
jakautuvat eri vuosien kesken.

R:llä toteutettu LDA-malli tuottaa todennäköisyysjakauman γ, joka kuvaa dokumentti-
aihe -kohtaisia todennäköisyyksiä. Se esittää arvion, montako prosenttia dokumentin sa-
noista on generoitavissa yksittäisestä aiheesta. Jos dokumenttien todennäköisyydet ovat
lähellä toisiaan samoissa aiheissa, niiden sisällöt voitaisiin mieltää melko samankaltaisik-
si. Taulukossa 5.1 on kuvattu tutkielman aineiston prosentuaaliset osuudet eri aiheissa.
Siitä voidaan huomata, että vuoden 2016 ja 2017 sanoista alle 20 prosenttia on generoi-
tu aiheesta yksi, jolloin aihe ei muodosta kovinkaan suurta osaa kummankaan vuoden
sisällöistä. Sen sijaan aiheissa 2, 3, 4 ja 5 on havaittavissa erilaista jakautumista. Yli 80
prosenttia vuoden 2016 sanoista sisältyy aiheisiin 3 ja 4, ja vuoden 2017 kohdalla on sa-
ma tilanne aiheiden 2 ja 5 kanssa. Kuvaajasta 5.6 havaittiin, että erityisesti aiheissa 3 ja
4 oli useita tiettyihin teemoihin liitettäviä sanoja, ja nämä liittyvät suurimmaksi osaksi
vuoteen 2016.
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Aihe 2016 2017
1 0.174 0.128
2 0.0000781 0.439
3 0.384 0.000874
4 0.442 0.00000137
5 0.000908 0.433

Taulukko 5.1: Arvio siitä, kuinka monta prosenttia kyseisen dokumentin sanoista on ge-
neroitu kyseisestä aiheesta. R:n mallissa tätä mitataan todennäköisyydellä gamma (γ).

Jo sanapilvien kohdalla oli mahdollista havaita, että malli kaipaa joitain korjauksia pa-
rempien tulosten saamiseksi. Seuraavassa osiossa käydään läpi muutama toimenpide, jolla
on mahdollista parantaa mallia ja saada mielenkiintoisempia tuloksia aineistolle. Lisäksi
tutkitaan, kuinka paljon aiheiden sisällöt muuttuvat parannusten myötä.

5.3 Aineiston uudelleen testaus

Yksi isoimmista asioista, joka kaipaa mallinnuksessa hienosäätöä, on esikäsittelyosio � tar-
kemmin pysäytyssanalista. Aiemmassa osiossa huomattiin, että testattava aineisto sisälsi
paljon sanoja, jotka olisivat voineet kuulua mihin tahansa aiheeseen, eivätkä ne antaneet
minkäänlaista lisäarvoa tulosten kannalta. Syy siihen on se, että ne ovat koko aihealuee-
seen kuuluvia tyypillisiä ja paljon käytettyjä termejä, jolloin ne eivät anna mitään tietoa
keskustelun sävystä ja tarkasta sisällöstä. Tutkimuksen laadun parantamisen kannalta
on tärkeää osata lisätä tällaiset sanat pysäytyssanalistaan, jolloin ne eivät vie huomiota
olennaisilta sanoilta, joihin mielenkiinto halutaan kohdistaa. Tutkielman osalta käytetään
hyödyksi aiemmin tehtyjä tuloksia ja kuvaajia, ja päätellään niiden perusteella, millaisia
sanoja pysäytyssanalistaan kannattaa lisätä. Tämän työvaiheen tukena käytetään myös tf-
idf -lukuja (term frequency�inverse document frequency). Tf-idf on tunnusluku, joka mit-
taa, kuinka tärkeä sana on dokumentin kannalta [13]. Sen avulla on siis mahdollista tutkia,
mitkä dokumenttien sanat ovat merkityksettömimpiä, jolloin ne voi olla järkevintä lisätä
pysäytyssanalistalle. Kuvassa 5.7 on kuvattuna osa R:n tuottamasta taulukosta, johon on
laskettu tf-idf -luvut keskustelulangoittain. Se sisältää 30 tf-idf -luvuiltaan korkeimmalle
sijoittuvaa sanaa, eli ne sanat, jotka ovat dokumentin (tässä tapauksessa yksittäisen kes-
kustelulangan) kannalta merkityksellisimpiä. Kuvassa 5.8 sen sijaan on 30 sanaa, joiden
tf-idf -luvut ovat kaikista pienimmät. Näistä voidaan huomata, että esimerkiksi sanat toi-
meentulo, kela ja vero eivät lukujen perusteella olisi merkityksellisiä sanoja, jolloin nämä
kannattaisi jättää analysoitavasta aineistosta pois. 30 korkeimman sanan listalla näyttäisi
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olevan puhekieleen kuuluvia sanoja, jotka eivät ehkä tästä syystä ole lemmautuneet oikein.
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Kuva 5.7: 30 sanaa, joilla on korkeimmat tf-idf -luvut. Kuvakaappaus R:n tulosteesta.



Kuva 5.8: 30 sanaa, joilla on korkeimmat tf-idf -luvut. Kuvakaappaus R:n tulosteesta.



Tf-idf -lukujen ja aiempien tulosten perusteella alkuperäistä R:n paketin sisältämää ge-
neeristä pysäytyssanalistaa kasvatettiin 229:stä sanasta 993:een sanaan, ja analysoitavasta
aineistosta jätettiin nämä kaikki termit ulkopuolelle.

Kuvaajat 5.9 ja 5.10 sisältävät samanlaiset sanapilvet kuin aiemmin, mutta ilman ylei-
simpiä sanoja, jotka on nyt lisättynä pysäytyssanoihin. Voidaan huomata, että pilvien
sisällöt ovat muuttuneet varsin paljon. Vuoden 2016 sanoista korostuu isoimpina muun
muassa sanat jumala, valta, synti ja uskoa, jotka ovat uskontoon viittaavia termejä. Li-
säksi niiden joukossa on selvästi politiikkaan liittyviä sanoja kuten politiikka, kokoomus

ja soini. Myös esimerkiksi sanat pakottaa, maahanmuuttaja, sopimus, leikata, oikeuttaa,
pakko, kustannus, ja työllistää ovat poliittisesti virittäytyneitä termejä, mutta ne sopi-
vat myös muunkinlaiseen kontekstiin, joka ei sanapilvistä selviä. Pilvessä on myös varsin
negatiivissävytteisiä sanoja, kuten loinen, paska, paha, orja ja huono. Tällaisten osuus
vaikuttaisi suuremmalta kuin selvästi postiivisesti latautuneiden termien.

Vuoden 2017 pilvestä näyttäisi uupuvan vuonna 2016 yleisessä käytössä olleet uskontoon
liittyvät sanat � tai ainakaan ne eivät olleet yhtä suosittuja. Sen sijaan politiikkaan, ja
erityisesti rikoksiin liittyviä sanoja näyttäisi olevan useampikin. Näitä ovat muun muassa
valta, tuomio, rikos, poliisi ja laiton.
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Kuva 5.9: Sata aineistossa eniten esiintyvää sanaa rajattuna vuoteen 2016 uuden esikäsit-
telyn jälkeen.

Kuva 5.10: Sata aineistossa eniten esiintyvää sanaa rajattuna vuoteen 2017 uuden esikä-
sittelyn jälkeen.



Kuvaajassa 5.11 on vastaavanlainen hajontakuvio kuin edellisessäkin luvussa. Voimme
kuitenkin huomata, että päivitetyn pysäytyssanalistan myötä sanojen jakauma on muut-
tunut. Sanat ovat hajautuneet hivenen kauemmas punaisesta suorasta, koska aineistosta
on poistettu yleisimpiä sanoja, joita on ollut lähes yhtä paljon molempina vuosina. Kauim-
pana suorasta sijaiisevat muun muassa sanat marja, soikeus, nilkki, soini, synti, loinen,
maahanmuuttaja ja jumala. Näistä marja ja soikeus ovat varsin neutraaleja sanoja, sekä
niiden yhteys toimeentulotukeen on haastavaa päätellä. Nilkki ja loinen ovat useimmiten
negatiivisessa ja loukkaavassa mielessä käytettyjä sanoja, joista jälkimmäisellä usein ku-
vaillaan toimeentulotuen saajia.
Kuvasta on myös melko selvästi havaittavissa se, miten vuonna 2017 yleisessä käytössä
on ollut rikoksiin ja oikeuteen liittyviä sanoja, kun taas 2016 tällaisia olivat politiikkaan
liittyvät sanat.
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Kuva 5.11: Vuosien 2016 ja 2017 sata yhteistä eniten käytetyintä sanaa suhteellisinä fre-
kvensseinä.
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Kuva 5.12: Jokaisen aiheen eniten esiintyvät sanat.

Malli sovitetaan toisella kerralla hieman eri asetelmalla kuin edellisellä kerralla. Mielek-
käämpää ja loogisempaa on vuoden sijasta valita yhdeksi dokumentiksi yksi keskusteluket-
ju. Tällöin ajatuksena on, että saman keskustelulangan viestit ovat keskittyneet tiettyjen
aiheiden ympärille. Kuvassa 5.12 nähdään taas kaksikymmentä eniten esiintyvät sanat eri
aiheissa, ja näistä voidaan huomata varsin erilaisia tuloksia verrattuna aiempaan malliin.
Aiheesta numero 1 on hieman haastavaa keksiä kaikkia sanoja yhdistävä tekijä, mutta
sen sijaan aiheessa numero 2 on havaittavissa samaan aihepiiriin liittyviä sanoja. Aihees-
sa numero 1 vaikuttaisi olevan sanapareja, jotka nähdään usein yhdessä. Tällaisia ovat
esimerkiksi kassa ja prisma, ryhmä ja jäsen, ase ja paha, lehti ja kuva sekä muutto ja
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yksiö. Numero 2 sisältää aiemmin mainittuja oikeuteen ja rikollisuuteen liittyviä sanoja.
Osa sanoista linkittyy myös vahvasti politiikaan, kuten esimerkiksi soini. Aiheen sisältö
vaikuttaa enemmän negatiivisesti kuin positiivisesti virittyneeltä, vaikka mukana onkin
myös neutraalin oloisia sanoja.
Aiheen numero kolme yleisimmistä sanoista on samalla tavalla haastavaa löytää selvää yh-
distävää tekijä, kuten aiheen numero yksi suhteen. Osa sanoista on loukkaavia tai esiintyy
yleensä loukkaavassa kontekstissa, kuten paska, turpa ja pölvästi. Lisäksi joukossa on sano-
ja, jotka kuvastavat henkilön elämäntilannetta tai asemaa yhteiskunnassa, kuten luokka,
sairaus, sairas, leski, eläkeläinen ja rikas. Jotkut sanat taas ilmaisevat kontrollin tai hal-
linnan asteita, kuten esimerkiksi oikeuttaa, valta, valita, hallinta ja pakko.
Iso osa aiheen numero neljä sanoista ovat uskontoon ja hengellisyyteen liittyviä sanoja,
joka on hieman yllättävää toimeentulotukikeskustelussa. Lisäksi joukossa on muutama
teemasta poikkeava sana, kuten maahanmuuttaja, työllistää ja hanke.
Aiheen numero viisi sanoista on aistittavissa turhautumista ja negatiivisuutta. Kaikki
aiheessa listatut sanat olisi mahdollista kuvitella keskustelussa, jossa ilmaistaan tyyty-
mättömyyttä politiikkaan, erityisesti työhön ja työllistymiseen liittyvään, ja poliittisiin
päättäjiin. Tätä tukevat muun muassa sanat leikata, pakottaa, vittu, kokoomus, loinen ja
orja. Sana loinen esiintyy varsin usein toimeenutulotuesta ja muista valtion tuista keskus-
tellessa. Aiheissa ei vaikuttaisi olevan suuria päällekkäisyyksiä, vaikka osa sanoista onkin
useamman aiheen yleisimmissä sanoissa.

Liitteessä B on esitettynä jokaisen aiheen 20 yleisimmän sanan yhteenlasketut jakaumat
vuosien 2016 ja 2017 aikana. Ne antavat osviittaa siitä, ovatko aiheet jakautuneet hyvin-
kin eri tavalla valittujen vuosien kesken, vai keskustellaanko samoista asioista tasaisesti
eri ajankohtina. Selvin ero näyttäisi olevan aiheen numero 3 kohdalla, sillä kyseisen ai-
heen sanoja ei ole juurikaan käytetty vuonna 2017, poislukien pieni nousu loppuvuodesta.
Sen sijaan vuonna 2016 aiheen sanat ovat sisältyneet keskusteluihin satoja kertoja elo- ja
syyskuun aikana. Koska sanat esiintyvät niin kapealla aikavälillä, ne saattavat todenäköi-
sesti kuulua muutamaan samaan keskustelulankaan.
Myös muissakin aiheissa on havaittavissa eroja sanojen esiintyvyydessä, vaikka erot ei-
vät olekaan yhtä suuria kuin aiheessa 4. Aiheessa numero 1 näyttäisi olevan korkeimmat
huiput vuoden 2017 kohdaalla, vaikka sanoja on esiintynyt melko paljon myös edeltävänä
vuonna. Myös vuodenvaihteen kohdalle sijoittuu yksi korkea huippu. Samanlainen tilanne
vaikuttaisi olevan myös aiheen numero 2 kohdalla. Eniten esiintyvyyksiä on vuonna 2017.
Molempien aiheiden jakaumat muistuttavat melko paljon toisiaan, vaikka aiheiden sisällöt
eivät olleet erityisen samankaltaisia. Sanat ovat silti voineet esiintyä samoissa keksustelu-
langoissa.
Aiheen numero 3 sanat näyttäisivät painottuvan enemmän vuodelle 2016, ja erityisesti
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juuri ennen vuodenvaihdetta on korkein piikki sanojen esiintyvyydessä. Sanoja on käytet-
ty myös vuoden 2017 keskusteluissa, mutta päivittäiset lukumäärät jäävät paljon vähäi-
semmiksi edelliseen vuoteen verrattuna.
Viimeisestä aiheesta saattaa olla nopeasti silmämääräisesti vaikea sanoa, onko sanojen
esiintyvyydessä merkittävää eroa vuosien välillä. Sanoja vaikuttaisi kuitenkin olevan enem-
män käytetty vuonna 2016 kuin vuonna 2017. Molempina vuosina kuitenkin on suurehkoja
piikkejä esiintyvyydessä. Aiheen sanat ovat olleet eniten käytössä kevään 2016 ja kevään
2017 välissä, ja muina ajankohtina esiintyvyys on ollut pienempää.

Kuvaajista tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaisi siltä, että aiheiden sisällöt muut-
tuivat paljon pysäytyssanalistojen päivittämisen jälkeen, mutta vuosien välillä on edelleen
haastavaa nähdä suuria eroavaisuuksia. Yksi syy tähän saattaa olla esimerkiksi se, että
osassa aiheista ei ollut tiettyä yksittäistä yhdistävää tekijää, jonka ympärille aiheen sanat
liittyisivät. Tällöin vuosien vertailu on huomattavasti hankalampaa. Mielenkiintoinen ha-
vainto on se, että usean aiheen korkeimmat piikit sanojen esiintyvyydessä sijoittui varsin
lähelle vuoden vaihtumista, eikä esimerkiksi vuoden 2016 alkuun tai vuoden 2017 lop-
puun. Eli keskustelussa on tiettyjen sanojen esiintyvyys ollut selvästi keskittyneempää
toimeentulotukilain muutoksen aikoihin. Näiden tietojen varassa ei kuitenkaan voi teh-
dä johtopäätelmiä siitä, onko keskusteluilla tekemistä toimeentulotukilain kanssa. Toinen
melko kiinnostava asia, joka aiheista tutkiessa nousi esille, on sanojen varsin negatiivisesti
latautunut sävy. Moni aihe sisälsi esimerkiksi kirosanoja ja sanoja, joita käytetään hauk-
kumistarkoituksessa. Lisäksi joukossa oli myös sellaisia termejä, joita käytetään yleensä
ikävässä asiayhteydessä. Lisätutkimuksilla voisi olla mahdollista saada aineistosta ja kes-
kustelujen luonteesta tietoa toisenlaisesta näkökulmasta.
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Luku 6

Lopuksi

Aiemmissa luvuissa käytiin lyhyesti läpi aihemallinnukseen liittyvää teoriaa, sekä niitä
työvaiheita, jotka edeltävät itse mallin sovittamista ja tulosten tulkintaa. Tässä tapauk-
sessa aiheiden haluttiin keskittyvän toimeentulotukeen ja siihen liittyviin muutoksiin, joita
esiteltiin lyhyesti luvussa 2. Ajallisesti vaativin työ toteutettiin tutkielman alkuvaihees-
sa. Aineiston poiminta useita tietokantatauluja hyödyntäen puutteellisen dokumentaation
avulla vaati varsin paljon itsenäistä perehtymistä. Kun tarvittava aineisto oli saatavilla
halutussa muodossa, sitä voitiin havainnollistaa erilaisilla kuvaajilla sekä LDA-mallilla.
Tulosten perusteella havaittiin, että testaus oli järkevää suorittaa uudestaan lisätoimen-
piteillä. Esikäsittelyvaiheessa käytettävää pysäytyssanalistaa kasvatettiin tf-idf -lukujen ja
aiempien tulosten avulla, sekä mallissa käytettävää dokumentin määritelmää muutettiin.
Aiheiden sisällöt muuttuivat, mutta vuosien välillä oli vaikeaa havaita merkittäviä eroa-
vaisuuksia niiden perusteella.

Tutkielmassa käytetyt menetelmät eivät kerro sitä, millaisessa valossa toimeentulotukilain
muutos on nähty, jos siitä on keskusteltu. Tutkielman aineistoon valittiin melko suppea
aikaväli, sillä dataa ei ollut saatavilla kuin vuoden 2017 loppuun asti. Pidempi aikaväli ja
isompi aineisto nykyiseen verrattuna olisi saattanut antaa parempia tuloksia, sillä siinä
tapauksessa itse lakimuutos olisi ehtinyt olla kauemmin voimassa, ja sen vaikutukset oli-
sivat näkyneet selvemmin kuin vain yhden vuoden sisällä.

Yksi koko tutkimuksen suurimmista haasteista oli aineiston rajaaminen niin, että tutki-
musaineistoon päätyisi mahdollisimman paljon relevantteja keskusteluja. Tähän ei ollut
mitään suoraviivaista tapaa, vaan se piti tehdä ainoastaan oman harkinnan mukaan. Ei ole
täyttä varmuutta siitä, onko valituilla rajausehdoilla saatu katettua tapeeksi suurta osaa
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niistä viesteistä, joihin tutkimuskysymykset kohdistuvat. Riskinä on, että tutkimusaineis-
toon on päätynyt keskusteluja epäolennaisista teemoista, tai aineistosta on jäänyt pois
suuri osa olennaisista viesteistä. Tutkielmaan valittu ratkaisu on perusteltu, ja siinä on
pyritty käyttämään hyväksi niitä sarakkeita, joiden rajaamisella olisi suurin vaikutus ai-
neiston sisältöön.

Myös rajatun aineiston esikäsittely antoi miettimisen aihetta. Vaikka pysäytyssanalistaa
muokattiinkin jo yhden kerran, on aineistoon silti saattanut jäädä sanoja, joita ei olisi
järkevää ottaa malliin mukaan. Tf-idf -luvut antavat kyllä jonkin verran viitteitä siitä,
mitkä sanat eivät ole dokumenteissa merkityksellisiä, mutta niidenkin kanssa täytyy silti
käyttää omaa harkintakykyä.

Lisäksi ongelma, jonka kanssa olisi voinut toimia eri tavalla, on aiheiden määrän valin-
ta. Kuten luvussa 4 mainittiin, aiheiden määrään ei ole yhtä oikeaa vastausta, ja siihen
käytettävät tunnusluvutkaan eivät ole täysin luotettavia. Aiheisiin sisältyvien sanojen pe-
rusteella on kuitenkin mahdollista päätellä, onko lukumäärä sopiva. Tässä tapauksessa
huomattiin, että osa aiheista vaikutti sisällöiltään melko samanlaisilta, jolloin mallia oli-
si myös ehkä voinut yrittää sovittaa pienemmälle määrälle aiheita. Luvussa 5 jätettiin
mainitsematta se, että mallia testattiin myös arvolla k = 3, eivätkä tulokset eronneet
merkittävästi nykyisestä ratkaisusta, joten tutkielmaan valittiin se ratkaisu, johon luku-
määrän k optimointiin käytettävät mittarit viittasivat eniten.

Aihemallinnus on vain yksi monista tekstimuotoisen aineiston analyysin menetelmistä,
joka esittelee yhden näkökulman datan ominaisuuksista. Eräs mahdollinen tapaa jatkaa
tutkimista voisi olla kvalitatiivinen tutkimus sanojen merkityksistä ja niiden sisällöstä.
Tutkielmassa käytetyt menetelmät paljastivat aiheet, jotka aineisto sisältää, mutta ne ei-
vät varsinaisesti kerro mitään siitä, millainen sävy keskustelijoiden viesteissä on. Onko
muutos toimeentulotukilakiin ollut hyvä tai huono asia? Miten yleisesti toimeentulotuki-
järjestelmään suhtaudutaan? Aihemallinnus antoi ymmärtää, että lakiin liittyvistä asiois-
ta on ollut keskustelua, joten niiden sisällön tutkiminen voisi olla kiinnostavaa. Mielipitei-
tä sosiaalitukien varassa elävistä ovat tutkineet aiemmin muun muassa Juho Saari, Miia
Behm ja Krista Lagus artikkelissa Sosiaalipummi! � Moraalipaniikki 2010-luvun Suomes-

sa. Tekstissä analysoidaan Suomi24-keskustelufoorumilta kerättyjä viestejä, jotka liittyvät
sosiaalipummi-käsitteen ympärille. Keskustelujen perusteella sosiaalietuuksilla elävät ovat
aiheuttaneet aina huolta suomalaisissa, ja ilmiö tuskin on laantunut toimeentulotukilain
uudistuksen jälkeen, sillä kyseisen tuen saajien määrä on noussut.
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missing_post_id

id int

cid int

tid int

conjugation

id int

writer varchar

lemma int

grammar_id int

adverb

id int

writer varchar

lemma int

grammar_id int

adposition

id int

writer varchar

lemma int

grammar_id int

adjective

id int

writer varchar

lemma varchar

grammar_id int

foreignword

id int

writer varchar

lemma varchar

grammar_id varchar

interjection

id int

writer varchar

lemma varchar

grammar_id varchar

noun

id int

writer varchar

lemma varchar

grammar_id int

numeral

id int

writer varchar

lemma varchar

grammar_id int

pronoun

id int

writer varchar

lemma varchar

grammar_id int

punctuation

id int

writer varchar

lemma varchar

grammar_id int

symbol

id int

writer varchar

lemma varchar

grammar_id int

verb

id int

writer varchar

lemma varchar

grammar_id int

grammar_lookup

grammar_id int

type_en varchar

type_fi varchar

TDT_abbr varchar

suomi24data

id int

cid int

indate date

datetime datetime

username varchar

parentid int

quoteid int

signed int

tid int

intime timestamp

title varchar

topic varchar

type varchar

paracount int

sentencecount int

wordcount int

charcount int

writtenstr varchar

lemmastr varchar

emoticon_count

id int

e1 int

e2 int

e3 int

e4 int

e5 int

e6 int

e7 int

e8 int

e9 int

e10 int

e11 int

e12 int

e13 int

e14 int

e15 int

e16 int

emoticon_lookup

e_id int

emoticon varchar

expression varchar

date_holiday_event

indate date

weekday int

dayofyear int

serialyear int

serialweek int

serialday int

holiday_id int

event_id int

id

id int

cid int

tid int

parentid int

quoteid int

topic_structure

l1_id int

l1_name varchar

l2_id int

l2_name varchar

l3_id int

l3_name varchar

l4_id int

l4_name varchar

l5_id int

l5_name varchar

l6_id int

l6_name varchar

topic_lookup

l_id int

name varchar

level int

topic

id int

l1_id int

l2_id int

l3_id int

l4_id int

l5_id int

l6_id int

holiday_lookup

holiday_id int

holiday varchar

event_lookup

event_id int

event varchar

weekday_lookup

weekday int

name varchar

metadata

id int

indate date

intime timestamp

paracount int

sentencecount int

wordcount int

charcount int

lemmatext

id int

title varchar

lemmastr varchar

writertext

id int

title varchar

writerstr varchar

who_reply

id int

replied_to_id int

by_whom varchar

tid int

tidcount

tid int

count int

metainfo

table_name varchar

purpose varchar

size varchar

fields varchar

primary_key varchar

indexed_fields varchar
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Kuva 6.1: Aiheiden 1 ja 2 yleisimpien sanojen jakaumat vuosina 2016 ja 2017.



Kuva 6.2: Aiheiden 3 ja 4 yleisimpien sanojen jakaumat vuosina 2016 ja 2017.



Kuva 6.3: Aiheen 5 yleisimpien sanojen jakaumat vuosina 2016 ja 2017.
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