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Tiivistelmä 

Johdanto
Apteekkeihin liittyvää tutkimusta on tehty aiemmin perinteisten tutkimusmenetelmien kuten 
erilaisten kyselyjen avulla. Niiden haasteena voivat kuitenkin olla matala vastausprosentti ja vali-
koitunut vastaaminen. Sosiaalisen median käytön lisäännyttyä sieltä saatavien aineistojen tut-
kimuskäyttö on yleistynyt nopeasti myös Suomessa, mutta toistaiseksi niitä ei kuitenkaan ole 
hyödynnetty apteekkeihin liittyvässä tutkimuksessa. Vaikka erilaiset sosiaalisen median aineis-
tot tuovatkin uusia tutkimusmahdollisuuksia, niiden käyttöön liittyy myös esimerkiksi aineiston 
laajuudesta johtuvia haasteita, jolloin kvalitatiivinen sisällönanalyysi on hyvin työlästä. Erilaiset 
kvantitatiiviset tekstianalytiikkamenetelmät voivat edesauttaa kvalitatiivisen analyysin tekemistä 
keskeisten keskusteluteemojen tunnistamisessa. Kuvaamme aihemallinnuksen ja korrespon-
denssianalyysin soveltamista apteekeista käytävän verkkokeskustelun aiheiden tunnistamiseen 
konkretisoiden menetelmien etuja, haasteita ja soveltamisen edellytyksiä. 

Aineisto ja menetelmät
Suomi24-korpus vuosilta 2001−2017 rajattiin viesteihin (n = 126 991), joissa esiintyi lemma 
”apteekki”. Sanojen frekvenssien visualisointi toteutettiin sanapilven avulla, sanojen yhteis-
esiintyvyyttä kuvattiin korrespondenssianalyysilla ja aihemallinnus toteutettiin Latent Dirichlet 
Allocation -menetelmällä.

Tulokset
Tutkimusajanjaksona apteekkeihin liittyvää keskustelua käytiin hyvin monilla Suomi24-kes-
kustelualueilla. Keskustelujen määrässä oli ajallista vaihtelua, joka seurasi keskustelupalstan 
kokonaisviestien kehitystä. Keskustelujen määrä oli suurimmillaan vuonna 2007 ja väheni sen 
jälkeen tasaisesti. Yleisin keskustelualue oli ”Terveys” ja sen ”Sairaudet”-alataso. Tässä kvan-
titatiivisessa analyysissa tietyt lääkkeet tai sairaudet eivät kuitenkaan nousseet esiin. Viestien 
tarkemman tarkastelun perusteella aihemallinnuksesta jätettiin pois ne keskustelualueet, joilla 
käyty keskustelu ei liittynyt apteekkipalveluihin kotimaassa (esimerkiksi apteekkiaiheiset vitsit, 
apteekkipalvelut ulkomailla). Apteekkikeskustelu teemoittui seuraavasti: raskaus, ihon- ja hius-
tenhoito, reseptilääkkeet, eläintenhoito ja lääkintä sekä apteekkipalvelut yleensä. Keskusteluissa 
näkyi hyvin selkeästi käyttäjäkokemusten tarve ja neuvojen hakeminen spesifeihin tilanteisiin 
(esim. raskaustestin ostaminen, lääkkeen anto eläimelle).

Johtopäätökset
Kvantitatiiviset menetelmät tukevat, mutteivat korvaa kvalitatiivista tutkimusta tekstipohjaisten 
aineistojen analyysissa, ja tulkintojen validointi edellyttää aihealueen tuntemusta sekä alkupe-
räisten viestien lukemista. Lisäksi kvantitatiivisen menetelmien käyttämiseen liittyy useita para-
metrien valintoja, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin. Tämä tulisi huomioida tutkimusta toteutetta-
essa ja toisaalta myös tuloksia arvioitaessa. Koska Internet kuuluu nykyajan keskeisiin tietoläh-
teisiin, erilaisten sosiaalisten medioiden merkitys lääketiedon lähteenä on tärkeä tutkimusaihe. 
Myös keskustelujen tarkempi tutkiminen esimerkiksi sisällönanalyysilla toisi lisätietoa käydyistä 
keskusteluista, esimerkiksi käyttäjien tiedontarpeita. 

Avainsanat: aihemallinnus, apteekki, sisällönanalyysi, sosiaalinen media, tekstianalytiikka, 
tekstin-louhinta, verkkokeskustelu
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Korrespondenssianalyysi on 1980-luvulla 
kehitetty monimuuttujatilastomenetelmä, 
joka perustuu aineiston sanojen ristiintaulu-
kointiin sekä havaittujen ja odotettujen frek-
venssien visualisointiin (Greenacre 1984). Näin 
voidaan kuvata sanojen esiintymistiheyttä 
sekä sitä, mitkä sanat esiintyvät tyypillisesti 
yhdessä. Tämä helpottaa laadullisen analyy-
sin tekemistä edistämällä teemojen tunnista-
mista. Toisin kuin aihemallinnus, menetelmän 
käyttö ei edellytä parametrien kuten aiheiden 
määrän valintaa, mutta tulosten tulkinta edel-
lyttää kuitenkin tutkimusaiheen tuntemusta.

Tässä tutkimuksessa kuvaamme aihemal-
linnuksen ja korrespondenssianalyysin sovel-
tamista apteekeista käytävän verkkokeskus-
telun aiheiden tunnistamiseen konkretisoiden 
menetelmien etuja, haasteita ja soveltamisen 
edellytyksiä. 

Aineisto ja menetelmät
Suomi24-korpus
Tutkimuksen aineisto koostui Suomi24-kes-
kustelupalstalla vuosina 2001–2017 käydyistä 
keskusteluista (Suomi24-korpus 2001–2017). 
Sisältöanalyysin mahdollistamiseksi Kieli-
pankki on lemmannut aineistot, eli eri sija-
muotojen sanat on muutettu perusmuotoon, 
mikä mahdollistaa sanojen frekvenssilasken-
nan. Sama aineisto on saatavilla kaikille käyttä-
jille rekisteröitymättä Kielipankin Korp-haku-
käyttöliittymän kautta (www.kielipankki.fi). 
Tutkimuksen toteuttamisajankohtana aineisto 
oli saatavilla vuosilta 2001–2017, mutta tällä 
hetkellä myös vuosien 2018–2020 aineistot 
ovat saatavilla (Suomi24-korpus 2018–2020). 
Suomi24-keskustelupalsta (www.suomi24.fi) 
on Suomen ensimmäisiä sosiaalisia medioita. 
Se sisältää 21 päätason keskustelualuetta ja 412 
alatasoa. Kustakin viestistä on saatavilla meta-
tietoa, kuten kirjoittajan nimimerkki, onko kir-
joittaja rekisteröitynyt, kirjoittamisen päivä-
määrä ja kellonaika sekä aihealue, jossa viesti 
sijaitsee. 

Suomi24-keskustelupalstalle voi kirjoittaa 
rekisteröityneenä käyttäjänä tai anonyymisti. 
Suurin osa viesteistä kirjoitetaan anonyymisti. 
Esimerkiksi vuosina 2001–2015 tällä keskuste-
lupalstalla oli noin 60 000 rekisteröityä käyt-
täjää (Lagus ym. 2016) ja samana ajanjaksona 

rekisteröityneiden käyttäjien viestien osuus 
kaikista viesteistä oli 7–8 %. Samalla käyt-
täjällä voi olla myös useampia rekisteröityjä 
käyttäjänimiä. 

Suomi24-korpus on tallennettu Helsingin 
yliopiston Citizen Mindscapes -hankkeessa 
perustettuun Social Media Toolbox -tietokan-
taan (Lin ja Alho 2020). Tämän tutkimuksen 
aineisto haettiin Social Media Toolboxin kautta 
ja rajattiin viesteihin, joissa esiintyi ”apteekki” 
lemma. Aineisto sisälsi yhteensä 126 991 vies-
tiä 88 930 keskusteluketjusta. Viesteissä oli 
yhteensä 10 448 035 sanaa.

Aineiston esikäsittely, 
visualisointi ja analysointi
Lemmatun aineiston alustava kuvailu toteutet-
tiin käyttämällä avuksi sanapilveä, jossa sanan 
kirjasinkoko, väri ja sijainti sanapilvessä ovat 
suoraan verrannollisia sen frekvenssiin aineis-
tossa. Sanapilvi on yksinkertainen kuvailume-
netelmä, joka kuvaa ainoastaan sanojen ylei-
syyttä aineistossa, eikä sen avulla voida arvi-
oida esimerkiksi kontekstia tai sitä, mitkä sanat 
esiintyvät yhdessä. Sanapilvi toteutettiin R:n 
wordcloud -paketilla ja sitä hyödynnettiin esi-
käsittelyssä hukkasanojen (stop words) tun-
nistukseen. Näitä ovat yleiset sanat kuten kon-
junktiot ja tietyt verbit esim. ”ja”, ”tai”, ”olla” 
sekä hyvin harvinaiset sanat tai hyvin yleiset 
sanat, jotka eivät ole tutkimusaiheen kan-
nalta informatiivisia. Tässä tutkimuksessa 
hukkasanoiksi määriteltiin seuraavat sanat 
”hän”, ”myös”, ”redacted”, ”että”, ” tämä”, ” 
mikä”, ”apteekki”, ”saada”, ”voida”, ”http”, 
”1”, ”2”, ”3”, ”4”, ”5”, ”6”, ”7”, ”8”, ”9”, ”10”, 
”15”, ”20”, ”n”, ”50”, ”100”, ”taitaa”, ”jättää”, 
”sekä”, ”päästä”, ”näin”, ”mut”, ”niisi”, ”sä”, 
”ku”, ”mm”, ”ym”, ”sit”, ”yhtä”, ”toi”, ”ehkä”, 
”mä”, ”ettäei”, ”minä”, ”sinä”, ”enää”, ”tällä”, 
”iltä”, ”mennä”, ”kyllä”, ”juttu”, ”viedä”, ”sel-
lainen”, ”lähteä”, ”mikään”, ”pitää”, ”vielä”, 
”euro”, ”sillä”, ”siellä”, ”tänään”, ”puoli”, 
”jäädä”, ”viiva”, ”suomi”, ”täällä”, ”tosi-
aan”, ”lukeanähdä”, ”tuoda”, ”päälle”, ”pys-
tyä”, ”niminen”, ”enemmän”, ”sieltä”, ”täy-
sin”, ”nykyään”, ” tapa”, ”kuulemma”, ”näkyä”, 
”nähdä”, ”yleensä”, ”päivä”, ”aamu”, ”tunti”, 
”kohta”, ”kulua”, ”vasta”, ”odottaa”, ”määrä”, 
”ilta”, ”lisäksi”, ”todeta”, ”lähes”, ”kulua”, ”erit-
täin”, ”käyttää”, ”tehdä”, ”jälkeen”, ”laittaa”, 

Johdanto
Tuoreen kotimaisen katsauksen perusteella 
Suomessa on tehty runsaasti apteekkeihin ja 
apteekkipalveluihin liittyvää tutkimusta vii-
meisen kymmenen vuoden aikana (Dimitrow 
ym. 2021). Yleisin tutkimusaihe on ollut lää-
keneuvonta. Muita suosittuja tutkimuskohteita 
ovat olleet apteekkipalvelujen kehittäminen ja 
johtaminen, sähköinen lääkemääräys, suo-
rakorvausjärjestelmän toteutuminen ja lääk-
keisiin liittyvät apteekkien palvelutoiminnat, 
esimerkiksi koneellinen annosjakelu ja lääke-
hoidon arviointi. Apteekkien asiakkaiden tai 
lääkkeiden käyttäjien näkökulmaa apteekki-
palveluihin on perinteisesti tutkittu erilaisilla 
kyselytutkimuksilla.

Lääkeneuvonnalla on sekä yksilö- että 
yhteiskuntatasolla suuri merkitys turvallisen 
ja vaikuttavan lääkehoidon toteutumisessa 
(Järvinen ym. 2013). Lääkeneuvontaa asiakas-
näkökulmasta selvittäneissä tutkimuksissa 
on tutkittu lääkkeiden käyttäjien tiedontar-
peita, lääkeneuvonnan toteutumista ja neu-
vonnan saantia eri lähteistä (Dimitrow ym. 
2021). Tutkimusten mukaan lääkkeiden käyt-
täjien keskeisimmät tiedonlähteet lääkkeistä 
ovat apteekin farmaseuttinen henkilöstö, 
pakkausseloste, lääkäri ja internet (Hämeen-
Anttila 2014, Taloustutkimus 2018, Mononen 
ym. 2019, Taloustutkimus 2020). Tätä taustaa 
vasten on yllättävää, ettei sosiaalisen median 
aineistoja ole hyödynnetty apteekkien asiakas-
näkökulman tutkimuksessa.

Lääkealan tutkimuksessa kysely on yleinen 
ja tärkeä tutkimusmenetelmä (Pohjanoksa-
Mäntylä ja Turunen 2021). Siihen liittyy kuiten-
kin myös haasteita. Esimerkiksi kyselyn vasta-
usprosentti voi jäädä alhaiseksi. Viime vuosina 
vastausprosentit ovat olleet väestökyselyissä 
noin 20 % ja apteekkien asiakkaille toteute-
tuissa kyselyissä 35–44 % (Silvennoinen ym. 
2018, Lämsä ym. 2019, Pirilä ym. 2019, Sarnola 
ym. 2019, Dimitrow ym. 2021, Sääskilahti ym. 
2021). Kyselyille on myös tyypillistä, että tie-
tyt väestöryhmät vastaavat niihin muita aktii-
visemmin, jolloin vastaajajoukko voi vääristyä. 
Tällaisia vastaajaryhmiä väestökyselyissä ja 
apteekkien asiakkaille tehdyissä kyselyissä ovat 
olleet esimerkiksi naiset, iältään vanhemmat tai 
ikääntyvät ja korkeasti koulutetut (Järvisilta ym. 
2018, Silvennoinen ym. 2018, Pirilä ym. 2019, 

Sarnola ym. 2019, Louhisalmi ym. 2020, Sääski-
lahti ym. 2021). Kyselyissä tietoisuus tutkimuk-
sesta ja tutkijoista voi myös vaikuttaa vastaajan 
antamiin vastauksiin (Pohjanoksa-Mäntylä ja 
Turunen 2021). Lisäksi kyselyillä voidaan sel-
vittää vain ennalta määrättyä sisältöä ja tulok-
set voivat jäädä pinnallisiksi.

Sosiaalisen median käyttö Suomessa on 
yleistä (Media-alan tutkimussäätiö 2022), ja 
sinne kertyy päivittäin valtavat määrät aineis-
toja. Sosiaalisen median käytön lisäännyttyä 
myös sieltä koostettujen aineistojen käyttö 
tutkimuksessa on yleistynyt nopeasti (Kosonen 
ym. 2018). Nämä aineistot eivät korvaa kysely-
tutkimuksia, mutta ne voivat tarjota vaihtoeh-
toisen tavan tutkia myös asiakasnäkökulmaa 
(Lagus ym. 2016) esimerkiksi lääkkeiden käyt-
täjien tiedontarpeisiin tai apteekkipalveluihin 
liittyen. Aineistojen laajuuden vuoksi niiden 
käsittely kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin 
on haasteellista, koska perinteinen kvalita-
tiivinen analyysi on tyypillisesti aikaavievää 
ja laajojen aineistojen luokittelussa luotetta-
vuuden säilyttämiseen voi liittyä haasteita. Eri-
laiset frekvenssien visualisointiin pohjautuvat 
kvantitatiiviset menetelmät, kuten tässä tutki-
muksessa sovellettavat aihemallinnus ja kor-
respondenssianalyysi, voivat edesauttaa kva-
litatiivisen analyysin tekemistä tunnistamalla 
keskeisiä keskusteluteemoja.

Aihemallinnus on ohjaamattomaan oppi-
miseen perustuva koneoppimisen tutkimus-
menetelmä, joka mahdollistaa laajojen teksti-
aineistojen automaattisen ryhmittelyn (Kyrö-
läinen ja Laippala 2020). Menetelmän perus-
ajatuksena on, että aineisto koostuu aiheista, 
joista kukin muodostuu tekstissä yhdessä 
esiintyvistä sanoista. Haasteena on kuitenkin 
se, että menetelmä edellyttää tutkijalta valin-
toja, kuten koneoppimismenetelmän valinta, 
aineiston esikäsittelyn toteutustapa ja aiheiden 
määrä. Lisäksi tutkijan on kyettävä tulkitse-
maan koneoppimisen tulokset. Tämä edellyttää 
tutkimusaiheen tuntemusta, mutta toisaalta 
myös tulosten objektiivista tulkintaa. Näitä 
haasteita konkretisoi puoluekentän muutoksen 
viitekehyksessä toteutettu esimerkki, jossa eri 
tutkijat päätyivät valitsemaan samasta aineis-
tosta erilaisen määrän aiheita. Valittujen aihei-
den määrä vaikutti myös tulosten tulkintaan 
(Nelimarkka 2019).

http://www.kielipankki.fi
http://www.suomi24.fi
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esiin nousevat ”apteekki” sanan ohella hyvin 
epäspesifit sanat (esimerkiksi ”saada”, ”voida” 
ja ”se”). Hukkasanojen poiston, mukaan lukien 
sana ”apteekki”, jälkeisestä sanapilvestä 
(Kuva 1b) erottuu mielekkäämpiä lemma-
ryhmiä. Yleisin sana on ”lääke” ja seuraavaksi 
yleisimpiä sanoja ovat ”hyvä” ja ”lääkäri” sekä 
”resepti”, ”tarvita”, ”kokeilla”, ”ihminen”, 
”tuote” ja ”hakea”. Myös eläinlääkintään viit-
taavat sanat (”kissa”, ”koira” ja ”eläin”) sekä 
toisaalta terveydentilaa tai oireilua (”raskaus”, 
”ongelma”, ”oire”, ”kipu”) ja tietyntyyppistä 
tuotetta kuvaavat sanat (”voide”, ”pilleri”, 
”vitamiini”, ”testi”) ovat suhteellisen yleisiä. 
Vaikka sanapilven perusteella ei voida suoraan 
päätellä aiheita tai sitä, mitkä sanat esiintyvät 
yhdessä, siitä voidaan jo tehdä alustavia perus-
teluja keskusteluaiheista. Sanapilven (Kuva 1b) 
perusteella keskustelua käydään paljon lääk-

keisiin liittyen, mutta myös tuotekokemusten 
ympärillä. Sanapilvestä ei nouse esiin spesifejä 
sairauksia tai lääkkeitä. Raskaus ja raskaustes-
tit ovat selkeimmät tiettyyn terveydentilaan 
liittyvät lemmat.

 Korrespondenssianalyysissa ensimmäinen 
ulottuvuus selitti 30,8 % aineiston kokonaisva-
rianssista, toinen ulottuvuus 26,9 % ja kolmas 
23,9 %, eli nämä kolme ulottuvuutta selittivät 
81,6 % kuuden keskustelualueen lemmavaih-
teluista. Kahden ensimmäisen ulottuvuuden 
bikuvion (Kuva 2) perusteella keskustelualueet 
”Muoti ja Kauneus” ja ”Lemmikit” poikkeavat 
eniten muista alueista. Lemmikkikeskustelun 
kanssa keskittyvät lemmat liittyvät kissoihin 
ja koiriin ja niiden loisiin, ruokaan ja ripuliin. 
”Muoti ja Kauneus” keskusalueen lähelle sijoit-
tuvat lemmat liittyvät johdonmukaisesti eri 
kosmetiikkatuotteisiin sekä tiettyihin kehon-

”ottaa”, ”no” sekä ”tää”. Koska aineistomme 
oli rajattu apteekkeja käsitteleviin viesteihin, 
myös kaikissa aineiston viesteissä esiintyvä 
”apteekki” määritettiin hukkasanaksi. Huk-
kasanojen poistamisen jälkeen aineistossa oli 
4 987 596 sanaa. Identtisiä sanoja oli 64 909. 

Aihemallinnus toteutettiin Latent Dirichlet 
Allocation (LDA) -menetelmällä (Blei, 2003). 
Aiheiden määrän valinnalle (parametri k) ei 
ole nyrkkisääntöä, vaan tyypillisesti LDA-ana-
lyysi toistetaan samalle aineistolle useammalla 
arvolla saatuja tuloksia verraten, jolloin voidaan 
arvioida, kuinka riippuvaisia tunnistetut teemat 
ovat aihemäärän valinnasta. Alustavaksi aihei-
den määräksi k valittiin 10, ja näiden tulosten 
tarkastelun jälkeen tunnistettujen teemojen 
perusteella aiheiden määräksi valittiin viisi. 

LDA-analyysissä kullekin viestille (eli 
dokumentille) laskettiin aiheiden jakauma, 
ja kullekin sanalle jakauma aiheisiin kuulu-
misesta (ns. Document Term Matrix, DTM) 
(Silge ja Robinson 2017). Tulkintavaiheessa 
aiheittain saadut sanalistat tulkittiin ja aiheet 
nimettiin. Sanalistoja tulkitsivat kaikki tut-
kijat, minkä jälkeen tulkintoja täsmennettiin 
yhdessä. Koska aiheiden nimeäminen on sub-
jektiivinen tulkinta, aiheita validoitiin alkupe-
räisiä keskusteluja lukien. 

Korrespondenssianalyysissa DTM muun-
netaan standardikoordinaattimatriisiksi, 
josta johdettujen vakiokoordinaattien ulottu-
vuuksien avulla tulokset voidaan visualisoida 
(Greenacre 1984). Ulottuvuuksia voidaan aja-
tella analogisesti esimerkiksi faktorianalyysin 
kanssa: järjestysluvultaan ensimmäiset ulot-
tuvuudet kattavat suurimman osan aineis-
ton informaatiosta. Tämän vuoksi useimmin 
kuvaajassa esitetään vain kaksi ensimmäistä 
ulottuvuutta. Visualisointi tapahtuu tyypil-
lisimmin sirontakuviona kaksiulotteisessa 
koordinaatistossa, jolloin syntyvässä yksilö-
muuttujakuviossa (bikuvio) toisiaan lähellä 
olevat lemmat tai keskusteluaiheet sijoittuvat 
lähekkäin. Lemmat ja keskusteluaiheet voidaan 
kuvata keskenään samassa kuviossa, jolloin 
voidaan hahmottaa keskustelualueiden ja lem-
mojen välisiä yhteyksiä. Ne voidaan myös esit-
tää omissa kuvioissaan paremman visualisoin-
nin vuoksi. LDA-analyysi ja korrespondenssi-
analyysi toteutettiin R-paketeilla topicmodels, 
FactoMineR ja factoextra.

Tulokset
Apteekeista käydyn 
verkkokeskustelun määrä
Apteekkeihin liittyvien keskusteluja määrä 
kasvoi vuodesta 2001 lähtien, ja eniten keskus-
teluja, noin 1200 viestiä kuukaudessa, käytiin 
vuosina 2005–2008. Sen jälkeen viestien määrä 
puolittui vuosina 2009–2013 ja jatkoi lasku-
aan vuoden 2014 jälkeen (Liite 1a). Apteekkiin 
liittyvien keskustelujen määrän kehittyminen 
seurasi Suomi24-keskustelupalstan kokonais-
viestien määrän kehitystä (Liite 1b).

Suurin osa apteekkeihin liittyvistä kes-
kusteluista käytiin ”Terveys”-keskustelu-
alueella, mutta runsaasti keskustelua käytiin 
myös keskustelualueilla ”Perhe”, ”Paikka-
kunnat”, ”Lemmikit” sekä ”Muoti ja Kauneus” 
(Taulukko 1). ”Terveys”-keskustelualueella 
käyty keskustelu jakautui useammalle ala-
tasolle, joista yleisimmät olivat ”Sairau-
det” ja ”Lääkkeet”. ”Perhe”-keskustelualu-
een alatasoista selkeästi yleisin oli ”Raskaus”. 
”Paikkakunnat”-keskustelualueella keskustelu 
oli aktiivisinta alatasoilla ”Lappi” ja ”Pohjois-
Pohjanmaa”. ”Lemmikki”-keskustelualueen 
alatasoista suosituimmat olivat ”Koirat” ja 
”Kissat”. ”Muoti ja kauneus”-keskustelualu-
eella eniten apteekkeihin liittyvää keskustelua 
käytiin ”Ihonhoito”-alatasolla. 

Lisäksi keskustelua käytiin ryhmissä ”Ryh-
mät” (3 979 viestiä), ”Seksi” (3 253 viestiä) ja 
”Suhteet” (2 634 viestiä), mutta näillä alueilla 
käyty keskustelu jätettiin aihemallinnuksen ja 
korrespondenssianalyysin ulkopuolelle, sillä 
keskustelu oli pääsääntöisesti seksin harras-
tamisesta ja siihen liittyvistä asioista käytyä 
keskustelua, joka ei liittynyt apteekkipalvelui-
hin. Myös ”Matkailu”-alueella käyty keskus-
telu (5 634 viestiä) jätettiin pois analyyseista, 
sillä siellä pohdittiin lähinnä apteekkipalve-
luita ja lääkkeiden laatua ulkomailla. Lisäksi, 
”Ajanviete”-alueella (2 128 viestiä) käyty, pää-
osin apteekkiaiheisia vitsejä sisältänyt keskus-
telu suljettiin pois tutkimusaineistosta

.
Verkkokeskustelujen sisällön 
kvantitatiivinen analyysi 
Aineistosta tuotetut sanapilvet kuvaavat huk-
kasanojen poiston merkitystä. Hukkasanojen 
poistoa edeltäneessä sanapilvessä (Kuva 1a) 

Taulukko 1. Apteekkeihin liittyvien viestien lukumäärät ja prosenttiosuudet Suomi24-keskustelupalstalla 
pää- ja alatasoittain.

Päätaso (apteekkiin 
liittyvien viestien 
lukumäärä / %)
(n = 126 991)

Terveys 
(47 937 / 37,75)

Perhe 
(14 190 / 11,17)

Paikkakunnat 
(9 489 / 7,42)

Yhteiskunta 
(8 658 / 6,82)

Lemmikit 
(8 475 / 6,67)

Muoti ja kauneus 
(8 344 / 6,57)

Alataso

Sairaudet
Lääkkeet
Naisten terveys

Raskaus
Lasten saaminen
Lasten kehitys

Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Karjala

Maailman menoa
Uskonnot ja uskomukset
Politiikka

Koirat
Kissat
Jyrsijät ja kanit

Ihonhoito
Lävistykset
Kauneudenhoito

Alatason apteekkiin liittyvien 
viestien lukumäärä (osuus 
päätason apteekkiviesteistä %)

16 048 (33,47)
4 849 (10,12)
4 461 (9,31)

6 644 (46,82)
2 430 (17,13)
2 236 (15,76)

868 (9,15)
858 (9,04)
721 (7,60)

2 600 (30,03)
1 893 (21,86)
1 841 (21,26)

3 632 (42,86)
 3 173 (37,44)
999 (11,79)

4 051 (48,55)
1 118 (13,40)
925 (11,09)
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osiin. ”Paikkakunnat” ja ”Yhteiskunta” kes-
kustelualueet sijoittuvat lähelle toisiaan. Nii-
den lähelle sijoittuvat lemmat liittyvät muihin 
palveluihin (”poliisi”, ”liike”, ”kauppa”, jne.) 
sekä maksuihin ja veroihin. ”Perhe” ja ”Ter-
veys” keskustelualueen lähelle sijoittuvat lem-
mat liittyvät raskauteen ja naisten lisääntymis-
terveyteen sekä erilaisiin naisten intiimialuei-
den vaivoihin ja niiden hoitoon. Ulottuvuuk-
sien 1 ja 3 sekä 2 ja 3 väliset bikuviot on esitetty 
Liitteessä 2. 

LDA (Latent Dirichlet Allocation) -menetel-
mällä tunnistetut aiheet ja lemmalistat (k = 10,) 
on esitetty Kuvassa 3. Lemmalistojen perus-
teella keskustelua käydään paljon apteekin 
erilaisista tuotteista. Esille nousevat ihonhoi-
totuotteet, raskaustesti, reseptilääkkeet sekä 
kissojen ja koirien hoito. Keskustelua käydään 
ihonhoitotuotteiden erilaisista tuotesarjoista 
ja niiden kokeilemisesta. Reseptilääkkeisiin 
liittyen keskustellaan lääkärissä käymisestä, 
lääkkeiden käyttämisestä ja vaikutuksesta 
sekä niiden hinnoista. Lemmalistojen perus-
teella aiheet 1 ja 3 vaikuttavat liittyvän raskaus- 
ja lapsiaiheiseen keskusteluun, aiheet 2, 6, 7 ja 
9 keskusteluun reseptilääkkeistä ja erilaisista 

oireista, aihe 4 yhteiskunta- ja palvelukeskus-
teluun, aiheet 5 ja 10 ihon-, hiusten- ja kau-
neudenhoitoon sekä aihe 8 lemmikkieläinten 
lääkintään ja hoitoon. Lemmalistoissa on kui-
tenkin merkittävää päällekkäisyyttä: ”lääke” ja 
”lääkäri” toistuvat monessa aiheessa, samoin 
lemmat ”iho”, ”hyvä”, ”tuote” ja ”kokeilla”. 
Näin ollen parametrin k arvon pienentäminen 
on perusteltua.

Kun LDA-analyysi toistetaan aiheiden luku-
määrällä viisi (k = 5, Kuva 4), lemmalistat ovat 
spesifimpiä, vaikkakin lääkäri ja lääke toistu-
vat edelleen useammissa aiheissa. Nyt aiheen 1 
lemmat kuitenkin liittyvät selkeästi raskausai-
heiseen keskusteluun, aiheen 2 ihonhoitoon ja 
aiheen 4 eläintenhoitoon ja lääkintään. Vaikka 
aiheen 4 yleisimmät lemmat ovat ”kissa” ja 
”koira”, päädyimme käyttämään aihenimessä 
kattavampaa käsitettä, sillä ilman viestien 
lukemista emme voi arvioida, onko keskustelua 
käyty myös muiden eläinten hoidosta. Aiheen 
2 lemmalistassa on mukana myös ”hius”, jos-
kaan se ei esiinny yleisimpien lemmojen jou-
kossa. Aihe 3 vaikuttaa liittyvän reseptilääk-
keistä käytävään keskusteluun ja aihe 5 ylei-
seen palveluista käytävään keskusteluun. 

Kuva 1. Sanapilvi, joka on koostettu (a) kaikista ”apteekki”-lemman sisältäneen tutkimusaineiston 
viesteistä ja (b) hukkasanojen poiston jälkeisestä aineistosta. (Myös sana ”apteekki” on poistettu 
kuvan b sanapilvestä.)

Kuva 2. Korrespondenssianalyysin kahden ensimmäisen ulottuvuuden muodostama bikuvio. 
Keskustelualueet on kuvattu sinisillä ja lemmat punaisilla symboleilla. Kuva on jaettu kahteen osaan, 
liitoskohta on merkitty symbolilla ”+”.
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numeerisessakin aineistossa, myös tekstimuo-
toisessa aineistossa aineiston kuvailu on tar-
peellista sen ymmärtämiseksi. Lisäksi on tär-
keää ymmärtää, ettei esimerkiksi LDA- tai kor-
respondenssianalyysin tulosten tulkinta ilman 
alkuperäisten viestien lukemista ole mielekästä 
ja tutkimusaineiston muodostuminen ja ana-
lyysi on hyvä hahmottaa iteratiivisena proses-
sina. Tutkimuksessamme päädyimme esimer-
kiksi rajaamaan tietyt keskustelualueet aineis-
ton ulkopuolelle. 

Aihemallinnuksen tulosten perusteella 
Suomi24-keskustelualueella käytiin runsaasti 
apteekkeihin liittyvää keskustelua tutkimus-
ajanjaksolla. Keskustelujen määrässä oli myös 
selvää ajallista vaihtelua, joka seurasi keskus-
telupalstan kokonaisviestien kehitystä. Kes-
kustelujen määrä oli suurimmillaan vuonna 
2007 ja väheni sen jälkeen tasaisesti. Keskus-
telun selkeä väheneminen 2010 jälkeen johtuu 
todennäköisesti muiden sosiaalisten medioi-
den, kuten Facebookin, Twitterin, WhatsAppin 
ja Instagramin, käytön yleistymisestä (Media-
alan tutkimussäätiö 2022). 

Apteekkeihin liittyvää keskustelua käytiin 
monilla eri keskustelualueilla. Eniten keskus-
telua käytiin Terveys-keskustelualueella Sai-
raudet ja Lääkkeet -osioissa. Tässä kvantita-
tiivisessa analyysissa tietyt lääkkeet tai sairau-
det eivät kuitenkaan nousseet esiin. Keskuste-
lualueilla käyty apteekkikeskustelu teemoittui 
seuraavasti: raskaus, ihon- ja hiustenhoito, 
reseptilääkkeet ja niiden hinnat, eläintenhoito 

ja lääkintä sekä apteekkipalvelut yleensä. Kes-
kusteluissa näkyi hyvin selkeästi käyttäjäkoke-
musten tarve sekä neuvojen hakeminen spe-
sifeihin tilanteisiin (esim. raskaustestin osta-
minen, lääkkeen anto eläimelle). Vertaistuen 
hakeminen keskustelupalstoilta on havaittu 
myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Pohjan-
oksa-Mäntylä ym. 2009, Tiihonen ym. 2014). 

Tässä tutkimuksessa esiin nousseet kes-
kusteluaiheet ja alueet liittyivät selkeästi nai-
siin, ja merkittävä osa keskustelusta käytiin 
alueilla ”Raskaus” ja ”Naisten terveys”. Tulos 
vaikuttaisi siis poikkeavan Suomi24-käyttä-
jiä kartoittaneesta kyselytutkimuksesta, jonka 
perusteella miehet käyttävät Suomi24-pals-
taa enemmän kuin naiset (Harju 2018). Toi-
saalta kyseisen tutkimuksen vastausprosentti 
oli 31 %, jolloin sen päätelmät eivät välttämättä 
ole yleistettävissä koko Suomi24-käyttäjäkun-
taan. Lisäksi on hyvä huomioida, ettei tutki-
muksessamme ollut viestien lähettäjien taus-
tatietoja, jolloin ei voida arvioida sitä, ketkä 
keskustelua todella kävivät. Kirjoittajien taus-
tatietojen puuttuminen onkin yksi Suomi24-
korpuksen heikkous, joka rajoittaa esimerkiksi 
keskustelua käyvän joukon edustavuuden arvi-
ointia. Keskustelupalstoille kohdistuvassa tut-
kimuksessa on myös hyvä huomioida, että eri 
keskustelupalstojen käyttäjäprofiilit voivat 
vaihdella, mikä voi vaikuttaa käydyn keskus-
telun sisältöön. 

Keskustelupalstojen anonymiteetti tarjoaa 
turvallisen tavan kirjoittaa arkaluontoisista-

Kuva 3. LDA (Latent Dirichlet Allocation) -analyysin tulokset lemmojen jakautumisesta aiheittain, k = 10. 
Pylvään pituus kuvaa lemman esiintymistodennäköisyyttä aiheessa.
 

Kuva 4. LDA (Latent Dirichlet Allocation) -analyysin tulokset lemmojen jakautumisesta aiheittain, k = 5.

Verkkokeskustelujen aiheiden 
tulkinnan validoiminen 
alkuperäistekstien perusteella
Edellä kuvattujen kvantitatiivisten analyysien 
perusteella apteekeista Suomi24-palstalla 
käyty keskustelu voidaan ryhmitellä karkeasti 
viiteen aiheeseen. Aiheisiin liittyvät keskus-
telut kerättiin tulkintojen alustavaa validoin-
tia varten Kielipankin hakutyökalulla (https://
korp.csc.fi). Kustakin aiheesta on poimittu 3–5 
lausetta (Taulukko 2). Viestien perusteella kes-
kustelupalstalta haettiin vastauksia hyvin eri-
laisiin apteekkituotteita ja -palveluita koske-
viin kysymyksiin sekä jaettiin käyttäjäkoke-
muksia ja suosituksia hyväksi koetuista tuot-
teista. Keskustelujen lukemisen perusteella 
LDA-analyysin (k = 5) aihetulkinnat vaikut-
tavat mielekkäiltä, joskin aiheen 5 viesteissä 
käytiin keskustelua myös tuotekokemuksista. 
Tämä ei näkynyt lemmalistoissa. Myös aiheen 3 

tulkinta (reseptilääkkeistä käytävä keskustelu) 
täsmentyi viestien lukemisen perusteella kat-
tamaan myös reseptilääkkeiden hinnat.

Pohdinta
Kvantitatiivisen analyysin, kuten korres-
pondenssianalyysin ja erilaisten aihemallin-
nusmenetelmien avulla pystytään käsittele-
mään laajaa tekstimuotoista aineistoa suh-
teellisen nopeasti edellyttäen, että aineisto on 
lemmattu (Kukkaniemi ja Lehtomäki 2020). 
On kuitenkin hyvä huomioida, että tällais-
ten menetelmien käyttö edellyttää tutkijalta 
useita valintoja (mm. hukkasanalistat, aineis-
ton muu rajaaminen, aiheiden määrä), jotka 
voivat vaikuttaa tuloksiin merkittävästi, ja näi-
den vaiheiden kuvaaminen on tärkeää muun 
muassa tutkimuksen toistettavuuden ja vali-
diteetin arvioinnin näkökulmasta. Aivan kuten 
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kin asioista, mitä heijastanee esimerkiksi intii-
mivaivoista käyty runsas keskustelu. Lisäksi 
tällaisessa tutkimuksessa aineisto on kerätty 
takautuvasti, jolloin kirjoittajat eivät ole olleet 
viestien kirjoitushetkellä tietoisia aineiston 
käytöstä tutkimustarkoituksessa ja aineisto 
todennäköisesti kuvaa avointa ja aitoa keskus-
telua. Tämän voidaan katsoa olevan etu verrat-
tuna kysely- ja haastattelututkimuksiin, joissa 
tietoisuus tutkimuksesta voi vaikuttaa annet-
tuihin vastauksiin erityisesti arkaluonteisissa 
aiheissa (Pohjanoksa-Mäntylä ja Turunen 
2021). Toisaalta tämäntyyppisissä aineistoissa 
on myös omat harhanlähteensä kuten sosiaali-
sen median keskustelun lieveilmiöt (trollaus ja 
muut provokaation muodot) sekä se, että sama 
viesti voidaan lähettää useamman kerran use-
ammalle keskustelualueelle nopeamman vas-
tauksen toivossa. Näin ollen aineiston validi-
teettiin vaikuttaa myös se, miten keskustelu-
palstan sisältöä valvotaan ja siivotaan ylläpi-
täjän toimesta.

Sosiaalisen median aineistojen laajuuden 
vuoksi erilaiset kvantitatiiviset menetelmät, 
kuten korrespondenssianalyysi ja aihemallin-
nus ovat hyviä lisätyökaluja aineiston analyy-
siin. On kuitenkin hyvä huomioida, että niiden 
tulosten tulkitseminen esimerkiksi aiheiden 
osalta voi olla haasteellista ja hyvin subjektii-
vista (Nelimarkka 2019, Toikka 2021). Aiheiden 
tulkitseminen vaatii aina alkuperäisten viestien 
lukemista. Aiheiden tulkintaa voi syventää kva-
litatiivisilla analyysimenetelmillä, kuten sisäl-
lönanalyysilla, joka soveltuu hyvin erilaisten 
tekstiaineistojen analyysiin (Tuomi ja Sarajärvi 
2018). Lisäksi erilaiset kvantitatiiviset mene-
telmät täydentävät toisiaan. Esimerkiksi tässä 
tutkimuksessa LDA-analyysin lemmalistojen 
ohella sanojen yhdessä esiintymistä hahmotet-
tiin korrespondenssianalyysin lemmakuvioin, 
joilla kuvattiin myös lemmojen esiintymistä 
keskustelualueittain. Tällaiset analyysit toteu-
tetaan tyypillisesti samaan aineistoon useam-
man kerran hukkasanoina pidettäviä lemmoja 
poistaen. Näin voidaan helpottaa tulosten tul-
kitsemista. Toisaalta uhkana on tiedon häviä-
minen ja tuloksen vääristyminen, mikäli sanoja 
poistetaan liikaa. 

Saman lemman eri merkitykset ovat haas-
teellisia aihemallinnuksessa, sillä kvantita-
tiivisin menetelmin ei voida erotella saman 

lemman eri merkityksiä (vrt. sana ”voida”). 
Myös aineiston kirjoitusvirheet voivat vää-
ristää aineistoa, sillä lemmausohjelmat eivät 
pysty huomioimaan kaikkia mahdollisia kir-
joitusvirheitä tai murretyylisiä ilmaisuja, jol-
loin poikkeavan kirjoitusasun sanat jäävät 
tunnistamatta. Lisäksi lemmausohjelmissa 
voi olla puutteita sanamuotojen tunnistami-
sessa. Esimerkiksi TurkuNLP Finnish Parser 
(https://turkunlp.org/finnish_nlp.html), jolla 
Suomi24-korpuksen lemmaus toteutettiin, 
tulkitsi sanan ”apteekkiisi” sanaksi ”apteekki-
isi” (Haverinen ym. 2013). Lisäksi kvantitatiivi-
sessa tekstianalyysissä tarkastellaan yksittäi-
siä lemmoja kokonaisten viestien sijaan, jolloin 
uhkana on sanajärjestyksen, sanamuotojen 
ja yksittäisen sanan lähikontekstissa olevien 
sanojen merkityksen katoaminen ja siitä joh-
tuvat virhetulkinnat. Myös yllättävät seikat, 
kuten idiomit, joissa esiintyy tutkimusaiheen 
avainsana, voivat vaikuttaa tuloksiin, esimer-
kiksi tässä tutkimuksessa ”apteekin hyllyltä” 
ilmaisu selitti ”hylly”-lemman näkyvyyden 
korrespondenssianalyysissa. On siis tärkeää, 
että kvantitatiivisten menetelmien lisäksi 
aineistoon perehdytään myös lukemalla alku-
peräistä aineistoa. 

Tässä tutkimuksessa tunnistettujen aihei-
den tarkempi analyysi, jossa selvitetään kes-
kustelujen sisältöä syvällisemmin kvantita-
tiivisilla analyysimenetelmillä, olisi luonteva 
jatkotutkimuksen kohde. Keskustelupalstan 
viestien lukeminen tulkintojen validoimi-
seksi havainnollisti virheellisten käsitysten ja 
virheellisen tiedon olemassaoloa ja toisaalta 
tiedon puutetta. Tiedontarpeita ja virheelli-
siä käsityksiä voisikin selvittää syvällisem-
mällä sisällönanalyysilla esimerkiksi lääke-
neuvonnan kehittämiseksi. Myös ajallisten 
vaihteluiden selvittäminen keskusteluaiheissa 
olisi kiinnostavaa. Aikaisempien tutkimusten 
mukaan internet on yksi keskeisistä lääketie-
don lähteistä (Hämeen-Anttila 2014, Talo-
ustutkimus 2018, Mononen ym. 2019, Talo-
ustutkimus 2020). Mielenkiintoista olisikin 
selvittää, millaisista internet-lähteistä tietoa 
lääkkeistä etsitään ja miten keskeisessä roo-
lissa sosiaalinen media on. Sosiaalisen median 
käyttö on lisääntynyt 2010-luvulla, ja monet 
eri sosiaalisen median kanavat ovat käytöl-
tään huomattavasti suositumpia kuin Suomi24 

Taulukko 2. Kielipankin hakutyökalulla tehtyjä poimintoja Suomi24-keskustelupalstan  
”apteekki”-lemman sisältäneistä viesteistä aiheittain.

1. Raskauteen liittyvä keskustelu
”Haluaisin kysyä niinkin tyhmää asiaa, että saako raskaustestin apteekin hyllyltä vai pitääkö se 
pyytää erikseen tiskiltä niin kuin jotkut reseptilääkkeet?”
”Raskaustestin voi hakea ihan apteekin hyllyltä, eikä ne niin kalliita ole.” 
”Tein tänään apteekin raskaustestin mutta näytti negaa.”

2. Ihon- ja hiustenhoitoon liittyvä keskustelu
”Apteekista löytyy myös hyviä ihonhoidon tuotesarjoja (A, B, C)*, joita voit myös kokeilla.” 
”Apteekin tuotteet ovat testattuja ja asiantuntija-apuakin varmasti ihonhoidosta saa, jos vain 
rohkeasti kysyy.” 
”Suosittelen apteekista D* ihonhoitosarjaa.” 
”Apteekista saa nykyään hyvää arpivoidetta, jota varmaan kannattaa kokeilla kun teippivaihe on 
ohi.” 
”Apteekista saa semmosta E* arpivoidetta.” 
”Mulle lykättiin apteekisssa käteen F* silmänympärysgeeli kun kyselin arpivoiteita.”

3. Reseptilääkkeisiin ja niiden hintoihin liittyvä keskustelu 
”Kaikkein tehokkaimmat lääkkeet on reseptilääkkeitä, joten ei muuta kuin lekurin kautta 
apteekkiin niin parantuu aknekin.” 
”Aina olen lääkkeeni maksanut itse, jostain reseptilääkkeistä on apteekissa jotain Kelan osuuksia 
hyvitetty joskus.” 
”Reseptilääkkeet maksavat apteekeissa aivan saman verran, on apteekki sitten Utsjoella tai 
Helsingissä.”
”On tullut apteekissa reseptilääkkeitä tosiaan halvemmaksi vaihdettua.” 
”Reseptilääkkeitä saa ainoastaan apteekeista, mikään lääkefirma ei reseptilääkkeitä myy netissä.” 

4. Eläintenhoitoon ja lääkintään liittyvä keskustelu 
”Mun kissa ei suostunut syömään pillereitä, ja soitin Yliopiston apteekin neuvontaan, ja sanoivat, 
että ihan hyvin voi murskata ruoan sekaan, ja hyvin söi kissa.” 
”Parafiiniöljyä ja ananasmehua voi kanille syöttää pienellä (Kaikkein pienin koko) 
injektioruiskulla suoraan suuhun (pyydä ruiskua eläinlääkäriltä tai apteekista).” 
”Miten saan 5kk pennun ottamaan matolääketabletin. Murskasin sen ruoan sekaan mutta ei 
huolinut ja väkisin syötöstä ei tullut mitään kun se rimpuili niin kovasti.”

5. Apteekkipalveluihin liittyvä keskustelu, tuotesuosittelut
”…nämä apteekkien aukioloajat! Saisivat olla yötä päivää auki mitä noita sulkemaan.” 
”Kysykää apteekeista miksi aukioloajat ovat supistuneet.”
 ”Minä ainakin olen aina ollut TODELLA tyytyväinen apteekin asiakaspalveluun! Yliopiston 
Apteekin asiakaspalvelu esimerkiksi päivystää ympäri vuorokauden.” 
”Mutta käsittääkseni G* on apteekkituote, ja apteekissahan ei myydä kuin tieteellisesti testattuja 
ja toimivia tuotteita.”
”H*, apteekkituote on varma ja tehokas.” 
”Koska I* niminen apteekkituote toimii meikällä - sitten toisillakin.”

*Tuotemerkki korvattu kirjaimella

https://turkunlp.org/finnish_nlp.html
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(Media-alan tutkimussäätiö 2022). Jatkossa 
apteekkeihin ja lääkealaan liittyvän keskuste-
lun tutkimusta olisikin aiheellista tehdä myös 
muiden sosiaalisen median kanavien aineis-
toista. Kansainvälisesti esimerkiksi Twitterin 
ja Facebookin aineistoista on tehty useita tut-
kimuksia. Viime aikoina erityisesti rokotteisiin 
liittyvä tutkimus on ollut aktiivista (esim. Kor-
nides ym. 2022, Ngai ym. 2022 ja Wawrzuta ym. 
2022). Lisäksi Yu ja Vydiswaran (2022) selvit-
tivät, voidaanko luonnollisen kielenkäsittelyn 
menetelmin tunnistaa lääkehaittoja Twitter-
aineistosta.

Johtopäätökset
Keskustelupalstoille kohdistuvilla asiakas-
näkökulmasta tehdyillä tutkimuksilla voi-
daan saada tietoa useista näkökulmista, kuten 
kokemuksista lääkkeiden ja muiden apteekista 
saatavien tuotteiden käytöstä ja apteekkipal-
veluista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää 
esimerkiksi lääkehoitojen toteutumisen, siihen 
liittyvän lääkeneuvonnan ja apteekkipalvelui-
den kehittämisessä sekä lääkepoliittisen pää-
töksenteon tukena. Keskustelupalstojen suu-
ren aineistomäärän vuoksi kvantitatiiviset tut-
kimusmenetelmät ovat hyvä ja käyttökelpoi-
nen tapa analysoida aineistoa. Kvantitatiivisten 
menetelmien käytössä on kuitenkin huomioi-
tava niihin liittyvät rajoitukset ja se, että ana-
lyysin ja tulkinnan syventäminen vaatii rin-
nalle myös kvalitatiivisen analyysin.
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Introduction
Pharmacy-related research has been carried 
out with traditional research methods, includ-
ing questionnaire surveys. As low response 
rates and selection bias are typical challenges 
for conducting questionnaire surveys, inter-
pretations of their findings may be compro-
mised. Although the increase in use of dif-
ferent social medias has led to availability of 
novel type of research data also in Finland, 
they have, so far, not been used in pharmacy-
related research. The social media data pro-
vide new research opportunities, but their use 
also involves challenges. For example, quali-
tative content analysis is very laborious due to 
the amount of the material. Various quantita-
tive research methods can contribute to qual-
itative analysis by identifying key discussion 
topics.

We describe the application of topic mod-
elling and correspondence analysis to iden-
tify the topics of the pharmacy-related online 
discussion, with emphasis on the advantages, 
challenges, and conditions of application of the 
methods.

Material and methods
The Suomi24 corpus from 2001–2017 was lim-
ited to messages (n = 126991) with the lemma 
“apteekki” (pharmacy in Finnish). Word fre-
quency was visualised using word clouds, and 
co-existence of words was described using cor-
respondence analyses. Latent Dirichlet Alloca-
tion (LDA) was used for topic modelling. 

Findings
During the study period, discussions related to 
pharmacy took place in various Suomi24 dis-
cussion areas. The discussion activity, as indi-
cated by the number of messages was highest in 
2007, varied over time and reflected the overall 
activity in the Suomi24 discussion forums. The 
most common discussion area was “Health” 
and its sub-level “Diseases”. Specific drugs or 
diseases did not emerge in quantitative analy-
sis. Based on a more detailed examination of 
the messages, the discussion areas in which 
the discussion was not related to pharmacy 
services in Finland (for example, pharmacy-
related jokes and pharmacy services abroad) 
were excluded from the topic modelling.
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The following five topics were observed: 
pregnancy, skin and hair care, prescription 
drugs and their prices, animal care and medi-
cation, and pharmacy services in general. User 
experiences and information for specific situ-
ations (e.g., buying a pregnancy test, giving the 
medicine to an animal) were actively sought.

Conclusions
Quantitative methods support, but they can-
not replace qualitative research in text analyt-
ics. The validation of interpretations requires 
knowledge of the subject area as well as read-
ing of the original messages. In addition, the 
use of these methods involves several param-
eter choices that can affect the results. This 
should be considered when conducting the 
study as well as when evaluating the results. 
As the Internet is one of the main information 
sources nowadays, the importance of various 
social media as the source of medical infor-
mation should be investigated further. More 
detailed evaluation of the discussions, for 
example through qualitative content analysis, 
would also provide more in-depth information 
on the discussions, including the specific infor-
mation needs of the discussants.

Key words: topic modelling, pharmacy,  
content analysis, social media, text analytics, 
text mining, online discussion 
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