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Esipuhe 

Aloitin tämän käsikirjoituksen tekemisen jo vuosia sitten. Tuolloin verkossa vaikuttami-

sesta ei vielä puhuttu kovin paljoa, mutta sittemmin aihetta on käsitelty todella paljon. 

Kyse ei ole ollut pelkästään liikkuvasta junasta, vaan luotijunasta. Omalla kohdalla käsi-

kirjoituksen tekeminen oli sivuprojekti, joten aikaa oli rajoitetusti tämän luotijunan seu-

raamiseen.  

Tarjosin käsikirjoitusta usealle kustantajalle, mutta tämä ei sopinut kenenkään julkai-

suprofiiliin. Paikoin käsikirjoitus on liian akateeminen tavallisille kustantajille ja vastaa-

vasti liian populaari akateemisille kustantajille. Alkuperäinen tavoite oli tehdä populaari 

tietokirja. Vuosien pallottelun jälkeen päätin julkaista kirjan ilmaisena e-kirjana. Uskon, 

että kirja sisältää paljon tärkeää ja toivottavasti kiinnostavaa asiaa. 

Kiitän Suomen tietokirjailijoita saamastani apurahasta, Lilly Korpiolaa sparrauksesta 

ja Elisa Husua oikolukemisesta. Tekstissä mahdollisesti olevista virheistä vastuu on 

tietysti minulla.   

Hyvinkäällä Kruununpuistossa 17.3.2019 

Janne Matikainen  

Vaikuttaminen verkossa 
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Leimahtava julkisuus 
 

uonna 2015 eduskuntavaalien alla korkeakoulujen opiskelijajärjestöt suunnittelivat 

kampanjaa, jolla saisi edistettyä korkeakouluopiskelijoiden asemaa ja pidettyä tee-

maa vireillä vaalikeskusteluissa. Resursseja kampanjan toteuttamiseen oli vähän, rahaa 

ei juuri lainkaan, ihmisiä jonkin verran.  

Kampanja oli luontevaa toteuttaa sosiaalisessa mediassa, jossa sen toteuttaminen ei 

vaatinut rahaa, vaan aikaa ja osaamista. Järjestöt lanseerasivat helmikuussa 2015 Kou-

lutuslupaus-kampanjan, jonka tunniste Twitterissä oli #koulutuslupaus. Twitterin lisäksi 

kampanja toteutettiin Facebookissa ja Instagramissa.  

Tunnetuin osa Koulutuslupaus-kampanjaa olivat kansanedustajaehdokkaista kerätyt va-

lokuvat, joissa he esiintyvät #koulutuslupaus-aihetunnisteen ja kampanjan iskulauseita 

esittävien kylttien kanssa. Mukana kuvissa olivat myös tulevan hallituksen puolueiden 

puheenjohtajat Juha Sipilä, Timo Soini ja Aleksander Stubb. 

 

Kuva 1. Koulutuslupaus-kampanjan kuvat 

Kampanja herätti hieman huomiota vaalikevään aikana, mutta suurta kohua siitä ei syn-

tynyt. Toukokuussa uusi hallitus julkisti koulutusleikkaukset. Hallituksen poliitikot teki-

vät juuri päinvastoin kun olivat kampanjan kylteissä ja kuvissa luvanneet.  

Kampanja heräsi uuteen eloon, kuvat levisivät sosiaalisessa mediassa viruksen tavoin. 

Kuvat olivat selkeässä ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, joten suuttuminen oli selvää. 

Sosiaalinen media täyttyi muutamaksi päiväksi koulutuslupaus-kuvista ja niihin liitetyistä 

arvosteluista, haukuista ja vitseistä. Kuvat olivat näyttävästi esillä myös uutismediassa.  

V 
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Lähes nollabudjetilla tehdystä kampanjasta kehkeytyi todella näkyvä ilmiö. Pieni kam-

panja leimahti tavalla, jota edes tekijät eivät osanneet odottaa.  

Miksi näin kävi? Mistä tässä on kyse? 

Kyse on vaikuttamisesta eli siitä, miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa, miten ryhmät ja 

organisaatiot vaikuttavat yhteiskuntaan, ihmisiin, tunteisiin, ajatuksiin ja käyttäytymi-

seen. Kyse on ennen kaikkea siitä, että vaikuttaminen tapahtuu uudessa, hybridissä, me-

diaympäristössä. Tämän uuden mediaympäristön keskiössä on internet ja sosiaalinen 

media.  

Verkosta on tullut hämmästyttävän lyhyessä ajassa miltei kaikkien elämänalueiden kes-

keinen näyttämö. Sosiaaliset suhteet, parisuhteiden muodostaminen, ruokareseptit, 

kaupankäynti, palvelut, propaganda, rikokset, vakoilu sekä opiskelu ja pelaaminen ovat 

monin osin siirtyneet verkkoon. Verkko ja sosiaalinen media ovat myös entistä moni-

muotoisempia vaikuttamisen, tiedon keräämisen ja valvonnan paikkoja.  

Vaikuttamisen näkökulmasta ajateltuna verkko on erityisen kiinnostava monesta syystä. 

Verkkoon on alun pitäen kuulunut vapauden ajatus. Verkossa ei periaatteessa ole mai-

den rajoja, eri kansallisuudet eivät käy suoraan ilmi, jolloin ennakkoluulot ja rasismi eivät 

nouse esille ja kaiken kaikkiaan ihmisillä on suuri vapaus toimia, keskustella ja julkaista.  

Filosofi Pekka Himanen tunnetussa teoksessaan Hakkerietiikka (2001) esittelee seitse-

män hakkerietiikan taustalla olevaa arvoa: intohimo, vapaus, sosiaalinen arvokkuus, 

avoimuus, aktiivisuus, välittäminen ja luovuus. Nämä kuvaavat hyvin verkkoon liitettyä 

ajatusta vapaasta jakamisesta ja itsensä toteuttamisesta. Verkon alkuaikoina 1990-lu-

vulla verkon ajateltiin mahdollistavan myös vapautumisen fyysisestä identiteetistä, millä 

voisi olla monia hyviä, jopa terapeuttisia vaikutuksia (Turkle 1996).     

Verkon kehitys on kuitenkin mennyt toiseen suuntaan näihin vapautta korostaviin näke-

myksiin verrattuna. Verkossa toimitaan entistä enemmän omilla nimillä, verkkoa valvo-

taan ja rajoitetaan ja siellä käydään informaatiosotaa. Yhdysvaltalainen Freedom House 

-järjestö1 on esittänyt huolensa verkon vapauden murentumisesta. Monissa maissa 

verkkoa valvotaan tiukasti ja pääsyä verkkoon rajoitetaan.  

Viime vuosina on erityisen paljon keskusteltu verkossa tapahtuvasta urkinnasta ja vakoi-

lusta. Tämä keskustelu vilkastui Edward Snowdenin paljastusten myötä, kun kävi ilmi, 

että Yhdysvaltojen sähköinen tiedustelu NSA valvoo verkkoa hyvin tehokkaasti.  

Verkossa vaikuttaminen, erityisesti propaganda, on puolestaan aivan viime aikoina 

noussut uutisiin maailman kriisipesäkkeiden myötä. Erityisen paljon verkkopropaganda 

                                                           
1 https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2016 
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on ollut esillä Ukrainan kriisin, Gazan konfliktin ja Irakissa toimivan ISIS-terrorijärjestön 

kohdalla.  

Verkossa vaikuttaminen on siis hyvin ajankohtaista ja suuruusluokaltaan mittavaa. On 

tärkeää pohtia millainen vaikuttamisen areena verkko on, sillä verkossa vaikuttaminen 

on usein kärjekkäämpää kuin perinteisillä tavoilla. Esimerkiksi Helsingin Sanomat2 esitti 

taannoin analyysin, että Sdp:n puheenjohtajakisa oli verkossa ja sosiaalisessa mediassa 

repivämpää kuin kasvokkain.    

On siis tarpeen luoda kokonaiskuva erilaisista vaikuttamisen muodoista verkossa. 

Verkko on tietysti niin eläväinen ja alati muuttuva ilmiö, että kirjassa siitä pystyy esittä-

mään pysäytyskuvan. Verkossa tapahtuvaa vaikuttamista on mahdotonta kuvata koko-

naisvaltaisesti.  

Verkossa tapahtuu paljon arveluttavia, ikäviä ja järkyttäviä asioita. Näin on myös vaikut-

tamisen osalta. Tässä kirjassa kuitenkin pyritään välttämään turhaa moralisointia tai pa-

nikointia. Tavoitteena on tehdä näkyväksi se, mitä verkossa tapahtuu. Kirja luettuaan 

tuntee verkossa tapahtuvaa vaikuttamista.  

Lukijan omalla vastuulla on, millaisia johtopäätöksiä näillä tiedoilla tekee. Tuskin verkon 

käyttöä kannattaa lopettaa, mutta joissain kohdin voi olla hyvä lisätä varovaisuutta. Kir-

jasta on myös apua, jos aikoo itse vaikuttaa verkossa. Toivon kuitenkin, ettei kirjaa lueta 

pelkkänä vaikuttamisoppaana. Toivon mukaan kirja lisää myös lukijan eettistä pohdintaa 

verkossa tapahtuvan vaikuttamisen suhteen.    

Tämä kirja ei ole tieteellinen tutkimus, tosin ei myöskään mielipidepamfletti. Kirjassa 

hyödynnetään erilaisia lähteitä, niin tutkimuksia, uutisia kuin muitakin lähteitä. Tarkoi-

tuksena on koota sirpaleisesta tiedosta kokonaiskuvaa. Lähestymistapaa tai menetel-

mää voisi kutsua ”esimerkeistä johtopäätöksiin”. Kirjassa esitettävien esimerkkien ja tut-

kimusten kautta esitetään päätelmiä verkossa tapahtuvasta vaikuttamisesta.  

Verkkoa aktiivisesti seuraaville monet kirjan asiat ja esimerkit ovat tuttuja. Olen huomi-

oinut kirjoittamisessa sellaiset lukijat, jotka eivät niin aktiivisesti seuraa verkkoa. Kirjan 

avulla pääsee helposti ja kootusti kiinni siihen, millaista vaikuttaminen verkossa on.  

 
 

 

                                                           
2 8.5.2014 
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Internet-vallankumous 
 

jatellaanpa elämää ennen internetiä. Uutiset katsottiin televisiosta, kuunneltiin ra-

diosta tai luettiin lehdestä. Tuttaviin pidettiin yhteyttä soittamalla tai tapaamalla, 

kirjeitäkin lähetettiin. Ihmisiin vaikutettiin mediasisältöjen kautta, mainoksia tai lehtiä 

jakamalla tai tapaamalla heitä. 

Internet on muuttanut tämän kaiken ja vieläpä nopeasti, noin 20 vuodessa. Se on nyky-

ään normaali ja välttämätön osa arkielämäämme. On vaikea kuvitella, millaista elämä oli 

ennen nettiä. Mistä saatiin nopeimmin tuoreet uutiset? Mistä haettiin tieto, aikataulut, 

aukioloajat?   

Ihan kaikki ihmiset eivät maailmassa verkkoa käytä, digitaalinen kuilu on toki edelleen 

olemassa. Käyttäjämäärä nousee kuitenkin huimaa vauhtia. Vuonna 2017 maailman vä-

estöstä arviolta noin 54 prosenttia (4,2 miljardia) käytti internetiä. Kasvuvauhti on 

huima, sillä vuonna 2013 käyttäjiä oli noin 39 prosenttia (n. 2,8 miljardia) ja vuonna 2000 

noin viisi prosenttia (n. 360 miljoonaa henkilöä)3. Verkon merkitys maailmanlaajuisesti 

siis kasvaa todella nopeasti. 

Verkon merkitys ei kuitenkaan avaudu pelkästään sen suuren käyttäjämäärän myötä. 

Verkko on välineenä ja toimintaympäristönä kokonaan uudenlainen. Ihmiset tekevät 

verkossa vanhoja tuttuja asioista, mutta uudella tavalla. Tarkastelen seuraavassa verkon 

merkitystä ja kiinnostavuutta vaikuttamisen kannalta kolmesta näkökulmasta. Ensiksi 

avaan sitä, että verkko ei ole pelkästään viestintäväline, vaan se on laajempi toimintaym-

päristö. Toiseksi luon katsauksen siihen, miten perinteisesti passiiviseksi oletettu media-

yleisö osoittautuu verkossa melko aktiiviseksi toimijaksi. Kolmas merkittävä tekijä on 

verkon maailmanlaajuisuus.    

 

Verkko välineenä, mediana ja tilana 

Verkon monimuotoisuuden avaamiseksi sitä voidaan lähestyä kolmen vertauskuvan 

kautta (Aula, Matikainen & Villi 2006). Verkko voidaan käsitteellistää viestinnän väli-

neeksi ja mediaksi. Kolmanneksi verkkoa voidaan tarkastella avoimena ja julkisena ti-

lana, jossa sosiaalinen toiminta tapahtuu.  

Verkko viestinnän välineenä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että viestejä välitetään ver-

kon kautta. Tavallisia esimerkkejä tästä ovat sähköposti ja kotisivut. Verkko onkin mo-

nella tavoin tehokas viestintäväline. Verkko ei välineenä kuitenkaan asetu mihinkään en-

                                                           
3 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

A 
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tiseen lokeroon. Sähköposti ei ole kirje, eikä puhelu. Sähköposti on periaatteessa henki-

lökohtainen väline, mutta hetkessä se voi olla julkinen. Verkkosivu puolestaan ei ole mai-

nos, esite tai lehti. 

Välineen lisäksi verkkoa voidaan pitää mediana, koska sen kautta välitetään vastaavia 

mediasisältöjä kuin perinteisillä joukkoviestintävälineillä. Sisältöjen eteen on vain lisätty 

verkko eri muodoissa: netti-tv, nettiradio, verkkolehti.  Verkko on uutta mediaa, vaikka 

raja vanhan ja uuden median välillä on monella tavalla kiistanalainen, kuten edelliset 

nimitykset osoittavat. Verkossa näyttäisi yhdistyvän vanha ja uusi media. 

Verkon näkeminen välineenä tai mediana on jossain määrin kapea näkemys, koska 

verkko on muutakin kuin väline tai media. Verkko on vuorovaikutteinen mahdollistaen 

monenlaisen toiminnan ja vuorovaikutuksen. Verkko voidaan siis nähdä tilana, jossa ih-

miset, yhteisöt, organisaatiot ja kansakunnat toimivat.  

Tilanäkökulma liittyy viestinnän perusmäärittelyyn. Yhden näkemyksen mukaan vies-

tintä on informaation siirtoa. Tämä siirtomalli on yhteneväinen välinenäkökulman 

kanssa. Toinen näkemys korostaa viestinnän yhteisöllisyyttä luovaa tehtävää. Viestinnän 

tehtävä ei ainoastaan ole välittää informaatiota, vaan luoda yhteisyyttä ja ihmisten iden-

titeettiä osana yhteisöjä. Tämä näkemystä on kutsuttu myös ritualistiseksi, koska vies-

tintä ei ole pelkästään informaation välitystä, vaan yhteisöllisten rituaalien toistoa ja yl-

läpitoa.  

Verkko on monella tavalla yhteisöllinen tila. Verkkoa voisi verrata kaupunkiin, koska ver-

kossa ihmiset tekevät samoja asioita kuin kaupungeissa: viettävät aikaa, kohtaavat ihmi-

siä, käyvät keskustelua, käyvät kauppaa, osallistuvat julkiseen keskusteluun sekä käyvät 

kaupassa, pankissa ja kirjastossa. Lisäksi media on mukana ”katukuvassa”. Lisäksi ver-

kossa on monia toiminnallisia ja yhteisöllisiä tiloja, joista esimerkkejä ovat yhteisöpalve-

lut. Niissä ihmiset viettävät aikaa, keskustelevat sekä lähettävät kuvia, linkkejä ja muuta 

materiaalia.    

Tilanäkökulma kuvaa verkkoa ympäristönä, joka mahdollistaa inhimillisen ja sosiaalisen 

toiminnan koko kirjon. Verkkoa ei siis voi katsoa kapeasti yhtenä viestintävälineenä tai 

mediana, koska verkko sulkee sisäänsä monenlaisia vuorovaikutuksen muotoja: niin yk-

sityistä kuin julkista kanssakäymistä, niin kaupallista kuin vapaaehtoista toimintaa sekä 

niin rikollista kuin moraalisesti arvokasta toimintaa. Juuri tästä syystä verkko on myös 

vaikuttamisen kannalta kiinnostava. Verkko on loppumaton yhteisöjen ja yksilöiden toi-

mintaympäristö. Verkon pienoisjulkisuuksista kietoutuvassa valtavassa rihmastossa 

viestintä, vuorovaikutus ja vaikuttaminen risteilevät ja poukkoilevat moneen suuntaan. 

Tällaisessa sekamelskassa on vaikea hahmottaa kuka yrittää vaikuttaa ja mihin, mikä on 

totta, mikä hämäystä ja keitä kaikkia verkon rihmastossa itse asiassa on mukana.   
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Yleisön aktivoituminen 

Puhutaan etu- ja takanojamediasta. Perinteinen mediayleisö on takanojayleisöä: televi-

siota, radiota, lehtiä ja kirjoja käytetään nojaamalla taaksepäin. Uudempia medioita käy-

tetään aktiivisemmin nojaamalla eteenpäin. Mediayleisöstä on siis tullut aktiivisempi 

toimija. Yleisö kommentoi, jakaa ja tykkää. Edellinen kuvaus verkosta toiminnallisena 

tilana tarkoittaa myös sitä, että yleisöstä tulee verkossa aktiivisempaa. Yleisöstä tulee 

verkon käyttäjiä.  

Aktiivisuuden nousun tueksi on esitetty monia esimerkkitapauksia, joissa yleisön aktiivi-

sella roolilla verkossa tai sosiaalisessa mediassa on ollut merkittäviä vaikutuksia. Tunne-

tuin esimerkki kansalaisten aktiivisuudesta verkossa lienee arabikevät, jossa sosiaalisen 

median rooli oli eittämättä merkittävä, mutta pelkästään verkossa vallankumoukset ei-

vät kuitenkaan tapahtuneet (Korpiola & Nikkanen 2012).  

 

Käytännössä yleisön aktivoituminen tarkoittaa sitä, että yleisö aktiivisesti kommentoi, 

jakaa sisältöjä ja myös tuottaa itse sisältöjä. Itsenäinen sisällöntuotanto on luonnollisesti 

vähäisempää, mutta verkkokeskusteluissa, Facebookissa ja Twitterissä kommentit, lin-

kit, kuvat ja muut sisällöt liikkuvat todella vinhaan. 

Yleisön roolin muutosta kuvaa hyvin Manuel Castellsin (2009) esittelemä käsite henkilö-

kohtainen joukkoviestintä (self mass-communication). Joukkoviestinnän välineet ovat 

tänä päivänä kaikkien saatavilla ja siten kuka tahansa voi periaatteessa olla myös lähet-

täjä. Osuva esimerkki henkilökohtaisesta joukkoviestinnästä on keväällä 2014 Youtu-

been videoita ladannut suomalainen nuori nainen, joka esitteli erilaisia kieliä ja laulutyy-

lejä. Videoista tuli hetkessä todellisia Youtube-hittejä. Pian videoiden tekijä oli julkkis. 

Ilman verkkoa ja sen mahdollistamaa henkilökohtaista joukkoviestintää näin nopea ta-

vallisen ihmisen nousu julkisuuteen ei olisi mahdollista. 

Verkko tekee sisällön tuotannosta ja jakelusta demokraattisempaa. Ennen tuotanto ja 

jakelu olivat muutamien organisaatioiden, erityisesti mediayhtiöiden, hallussa. Nyt täl-

laista monopolia ei enää ole, joskaan ei niiden asema ole täysin haihtunut. Toisinaan 

Yleisön muutoksen monet käsitteet 

• yhteistuotanto (co-creation) 

• käyttäjälähtöinen sisältö (user-generated content UGC) 

• käyttäjälähtöisen jakaminen (user-distributed content UDC) 

• käyttäjätuotanto (produsage) 

• henkilökohtainen joukkoviestintä (self mass-communication) 
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onkin irvailtu verkon kyvylle ”kaiken” demokratisoitumiseen (Keen 2007). Hierarkiat ei-

vät verkossa kuitenkaan täysin katoa, eivätkä tavalliset ihmiset ole samassa asemassa 

julkaisemisen suhteen kuin vaikkapa suuret mediayhtiöt. 

Verkko nykymuodossaan kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden yhteiskunnallisten proses-

sien, sisältöjen tuotannon ja osallistumisen demokratisoitumiseen. On selvää, ettei tämä 

potentiaali toteudu automaattisesti. Silti demokratisoitumisen ajatus nostaa yleisön en-

tistä aktiivisempaan rooliin. Demokratisoitumisen taustalla on median monimuotoistu-

minen, jonka on katsottu lisäävän yleisön ja käyttäjien valtaa, koska perinteisen median 

valtaa on pidetty tukahduttavana ja rajoittavana (Heikkilä et al 2012, 93).   

Yleisön aktivoitumisen verkossa mahdollistaa portinvartijoiden puuttuminen. Eivät por-

tinvartijat ole täysin kadonneet, mutta verkossa portinvartijuus on vähäistä. Tämän joh-

dosta vaikuttamista ja propagandaa voi tehdä kuka tahansa. Tällöin verkosta tulee tais-

telutanner erilaisten näkemysten suhteen. Mikäli vaikuttaminen verkossa halutaan ko-

konaan estää, pitää kansalaisten toiminta kieltää tai ainakin heitä pitää vakoilla ja sen-

suroida. Propagandan pelko ajaa monet valtiot, kuten Kiinan, mittaviin verkon käytön 

rajoittamisiin ja vakoiluun omia kansalaisiaan kohtaan.  

 

Globaalisuus 

Verkko ei tunne maiden rajoja. Pienen kielialueen, kuten Suomen, kohdalla kieli on tie-

tysti rajaava tekijä. Verkon kautta eri maalaiset voivat kuitenkin viestiä keskenään en-

nenkuulumattomalla tavalla ja siten myös vaikuttaa toisiinsa. Perinteinen uutismedia on 

yleensä rajautunut tietyn maan sisälle, vaikka toki suuret kansainväliset mediat saavat 

laajaa huomiota. Suomalainen mediavaikuttaminen rajautuu kuitenkin selvästi Suomen 

rajojen sisälle.  

Verkkoa on nimitetty globaaliksi kyberekosysteemiksi, joka ei ole yksin kenenkään hal-

littavissa (Limnéll ym. 2014). Tämä on osuva kuvaus verkosta. Jotkut valtiot eivät selvästi 

ole ymmärtäneet tätä yrittäen eri tavoin vaikuttaa ja hallita verkkoa. Lähes päivittäin 

uutisoidaan erilaisten verkkopalveluiden sulkemisesta ja käytön rajoittamisesta, vaikka 

sillä ei useinkaan ole muuta vaikutusta kuin vastarinnan kasvaminen. Yhden palvelun 

sulkeminen siirtää vuorovaikutuksen toisiin palveluihin.  

Turvallisuuden näkökulmasta verkon hallitsemattomuus voidaan nähdä uutena uhkana. 

Tämä koskee erityisesti kansallisvaltioita, jotka perinteisesti ovat pyrkineet takaamaan 

oman turvallisuutensa. Esimerkiksi Suomi voi vaikkapa EU:n mukana ajautua kansanvä-

liseen vastakkainasetteluun, jossa yhtäkkiä kansainvälinen hakkeriryhmä voi uhata verk-

kopalveluiden kaatamisella.   

Verkon ja verkostoyhteiskuntaan globaalia luonnetta kuvaa hyvin Manuel Castellsin 

(1998) käyttämät ajattoman ajan ja tilojen virran käsitteet. Ajaton aika tarkoittaa sitä, 
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että monet globaalit toiminnot ovat käynnissä koko ajan, ne eivät ole sidoksissa tiettyyn 

paikkaan ja aikaan. Tilojen virta liittyy juuri paikkaan tai paikottomuuteen, monet asia 

ovat liikkeessä koko ajan, eivätkä ne tapahdu yhdessä paikassa. Kansainväliset rahoitus-

markkinat ovat esimerkki ajattomasta ja ajasta ja tilojen virrasta. Rahaliikenne jatkuvaa 

liikettä, joka ei katkea koskaan.  

Media on samanlainen jatkuva virta: mediasisältöjä virtaa kokoa ajan, myös niihin paik-

koihin, joissa nukutaan. Liikenne muodostaa myös virtojen tilan. Ajatellaan lentoliiken-

nettä ja lentoliikenteen solmukohtia eli lentokenttiä. Suurilla lentokentillä toiminta on 

ympärivuorokautista, kun yhteyksiä on ympäri maailman. Lentokenttä omassa lentojen 

virrassa, jossa paikallisella ajalla ei ole merkitystä, ainoastaan lentoaikatauluilla on.  

Verkossa ajaton aika ja tilojen virta on hyvin selvästi läsnä. Verkko on aina auki, 24/7, 

informaatio ja tieto ovat jatkuvassa liikkeessä. Verkko ei ole sidoksissa johonkin paik-

kaan, vaan se on oma tila, jossa on kulttuurisesti ja kielellisesti rajautuneita alueita, 

mutta rajat ovat hyvin epäselviä ja häilyviä. Verkko on aidosti maailmanlaajuinen.   
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Elämän medioituminen 
 

rkisen päivän kulku häiriintyy, jos totutut mediasisällöt tai laitteet puuttuvat. Jos 

lehteä ei tule aamulla, kännykkä on hukassa, netti ei toimi tai televisio ei näy, särkyy 

normaali arki. Medialla ja verkolla on entistä suurempi rooli elämässämme. Mediasisäl-

töjä on ympärillämme koko ajan lisää. Tämä johtuu medialaitteiden määrän kasvusta 

sekä siitä, että mediasisältöjä tuotetaan entistä enemmän ja kilpailu niiden kesken on 

kovaa. Myös sukupolvet nimetään usein mediaan tai verkkoon liittyen. Diginatiivit tai 

kosketusnäyttösukupolvet ovat korvanneet suuren murroksen sukupolvet ja lähiösuku-

polvet. 

Median merkityksen kasvuun viitataan medioitumisen käsitteellä (Seppänen & Väliver-

ronen 2013). Yksinkertaistettuna ajatus on, että kun mediaa on kaikkialla, kasvaa myös 

sen merkitys ja valta. Yhteiskunnallisella tasolla medioituminen on ilmeisen selvää. Poli-

tiikka, kulttuuri, viihde, urheilu ja tiedon hankinta on entistä enemmän mediavälitteistä. 

Esimerkiksi poliitikot hyväksyvät median pelisäännöt menestyäkseen politiikassa, vaikka 

saattavat pohjimmiltaan kokea pelisäännöt itselleen vieraiksi. Tällainen yhteiskunnalli-

sen tason medioituminen on viime vuosikymmeninä ollut nopea ja voimakas prosessi, 

vaikka tietysti median lopullinen rooli ja valta on kiistanalainen asia.  

Medioitumista voidaan tarkastella myös yksilöiden ja arkielämän kannalta eli mikrota-

solla (Seppänen & Väliverronen 2013). Tällöin keskeistä on ihmisten välisten sosiaalisten 

suhteiden medioituminen. Hoidamme sosiaalisia suhteitamme mediavälitteisesti, etu-

päässä tietokoneella ja älypuhelimella. Kiinnostavaa on, että samoilla laitteilla ja palve-

luilla seuraamme mediaa, jolloin sosiaaliset suhteet ja mediasisällöt ovat entistä lähei-

sempiä keskenään.  

Medioituminen mikrotasolla liittyy myös siihen, kuinka rakennamme identiteettiämme 

ja maailmankuvaamme median kautta. Media on tavallaan heijastuspinta, jonka kautta 

luomme kuvaa itsestämme: mikä on paikkamme tässä yhteiskunnassa ja maailmassa, 

millainen minä olen suhteessa muihin ihmisiin, millaisia ryhmiä ja yhteisöjä maailmassa 

on ja millaisiin minä kuulun.    

Tärkeä ulottuvuus medioitumisessa on verkon merkityksen kasvu. Tämä näkyy niin käyt-

täjämäärissä kuin käyttötavoissa. Tältä pohjalta on esitetty Montesquieun vallan kolmi-

jakoon, että internet muodostaa viidennen valtiomahdin (Dutton 2009). Vallan kolmi-

jako-opissa on päätösvalta (Suomessa Eduskunta), toimeenpanovalta (hallitus) sekä tuo-

miovalta. Median merkityksen kasvun myötä on esitetty, että uutismedia muodostaa 

neljännen valtiomahdin.  Verkon nimeäminen viidenneksi valtiomahdiksi on kuitenkin 

ongelmallista, sillä verkko ei muodosta sellaista yhteiskunnallista instituutiota, jota voisi 

A 
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nimittää valtiomahdiksi. Verkko on pikemminkin ympäristö tai alusta, jossa erilaiset ins-

tituutiot toimivat. Ajatus viidennestä valtiomahdista kuitenkin kuvaa tarvetta löytää kä-

sitteitä, joilla verkon kasvavaa merkitystä kuvataan.  

Ajatus internetistä viidentenä valtiomahtina voidaan medioitumisen näkökulmasta 

muotoilla hieman eri tavalla. Olisi hedelmällisempää nähdä perinteisen ja sosiaalisen 

median yhdessä muodostama medioitunut kokonaisuus, josta myös rakentuu uudenlai-

nen mediajulkisuus. Verkko on tällöin pikemmin areena kuin toimija. Kaikki valtiomahdit 

ja kaikki yhteiskunnalliset toimijat toimivat, viestivät ja myös käyvät kamppailua inter-

netissä. 

Mediajulkisuuden merkitys eli medioituminen käy ilmi hyvin erilaisista asiayhteyksistä. 

Jo pidemmän aikaa on ollut selvää, ettei poliitikon ammatti ja ura ole mahdollinen ilman 

riittävää mediajulkisuutta. Nuoret haaveilevat poptähteydestä tai vastaavasta, mikä ei 

olisi mahdollista ilman mediajulkisuutta. Mediajulkisuuden merkitys tulee esille myös 

aivan toisenlaisessa asiayhteydessä. Helsingin yliopistoon väkivaltaista iskua suunnitel-

leet lähettivät toisilleen: "Olisi kiinnostavaa julkaista sähköpostikeskustelua ja järkyttää 

yleisöä, kuinka kylmäverisiä me olemme." Suunnitelmissa oli myös panttivankien otta-

minen, jota "koko maailma seuraa".4 Viestit kertovat paljon siitä, millä tavalla media ja 

julkisuus ovat esillä väkivaltatekoa suunnittelevien puheessa. Kyse ei ole ainoastaan vä-

kivaltaisista teoista, vaan myös teon saamasta mediahuomiosta. Sama mediajulkisuu-

den tavoittelu on selvästi ollut esillä suomalaisissa koulusurmissa.  

Mediajulkisuus on siis asia, joka edistää ihmisten uraa, motivoi järjettömän väkivallan 

suunnittelua ja ylipäätään jäsentää monen ihmisen ja organisaation toimintaa. Tavalli-

sille ihmisille se tarjoaa tietolähteen ja heijastuspinnan, josta omaa maailmankuvaa ra-

kennetaan. 

 

Median markkinoituminen ja kaupallisuus 

Markkinat ja kaupallisuus läpäisevät eri elämänalueita entistä vahvemmin. Yhteiskun-

nallisia palveluita tuotetaan markkinoilla, joissa kansalaisista on tullut asiakkaita. Myös 

puhetapa on muuttunut: julkiset organisaatiot miettivät visioitaan konsulttien johdolla 

ja tavalliset ihmiset brändäävät itseään huomiomarkkinoilla.  

Uutismedian kohdalla kaupallistuminen on herättänyt keskustelua mainonnan ja jour-

nalistisen sisällön erottamisen vaikeudesta. Uutismedian on mietittävä, millaisia juttuja 

se uskaltaa julkaista yrityksistä, jotka mainostavat lehden sivuilla. Esimerkiksi muotileh-

dissä toimituksellinen sisältö on hyvin linjassa mainosten sisällön kanssa. Uutisjuttujen 

                                                           
4 http://yle.fi/uutiset/yliopistoiskua_suunnitelleet_oikeudessa__yle_seuraa_hetki_hetkelta/7259755 
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kriteereinä ei ole enää ainoastaan niiden journalistinen arvo, vaan myös niiden kaupal-

linen arvo.  

Promootioyhteiskunta tai promootiokulttuuri kuvaavat ilmiötä, jossa organisaatiot pyr-

kivät muokkaamaan ja hallitsemaan julkista imagoaan (Kantola & Lounasmeri 2014). 

Promootiokulttuurin nousu näkyy selvästi yritysten ja organisaatioiden panostamisessa 

viestintään. Viestintä- ja PR-toimistojen määrä on kasvussa. Politiikan kohdalla promoo-

tiokulttuuri on jo pidempään ollut selvää. Myös organisaatioissa, varsinkin yrityksissä, 

pitää olla sujuvasanaisia mediapersoonia, jotka pitävät yllä positiivista mielikuvaa. Orga-

nisaatiot myös pyrkivät vaikuttamaan uutismediaan ja monella tapaa siinä onnistuvat, 

koska osaavat viestintätoimistojen avustuksella hoitaa viestintää ammattimaisesti. 

Median kaupallisuus tarkoittaa sitä, että se toimii kaksilla markkinoilla (Seppänen & Vä-

liverronen 2013). Media myy sisältöjään kuluttajille, kuten lehtiä, kirjoja tai musiikkia. 

Samalla media myy yleisöjä mainostajille. Mitä suuremman yleisön media saavuttaa, sitä 

paremmalla hinnalla se voi myydä yleisöään mainostajille. Medioiden kesken mainostu-

lojen suhteen on suuria eroja. Ilmaisjakelulehti perustuu mainostuloihin, kun taas kir-

jassa ei mainostuloja ole lainkaan ja sen tulot perustuvat kuluttajien ostoon.  

Median murros on heilauttanut molempia markkinoita pahemman kerran. Kuluttajat ei-

vät enää osta edelliseen tapaan kaikkia mediasisältöjä, tämä koskee erityisen paljon sa-

nomalehtiä. Musiikin myynti on muuttunut digitaaliseksi, eikä levyjä enää ole entiseen 

malliin. Myös yleisöjen myynti mainostajille on hankaloitunut. Yleisöt ovat pirstaloitu-

neet ja toisaalta mainostajat tavoittavat yleisönsä varsinkin verkossa suoraan ilman me-

dian välikättä. Nämä muutokset eivät kuitenkaan tarkoita, että talouden merkitys medi-

alle on vähentynyt, vaan päinvastoin. Tänä päivänä lähes jokainen media kamppailee 

taloudellisen kannattavuuden kanssa ja talous määrittää median toimintaehdot ja ole-

massaolon.  

Verkon kannalta kaupallistuminen on hyvin kiinnostavaa, koska verkko oli alkuaikoina 

1990-luvulla vapaa ja epäkaupallinen ympäristö. Sittemmin verkko on tietysti muuttu-

nut kokoluokaltaan aivan toisenlaiseksi ja myös kaupallistunut. Monet alun perin ilmai-

set palvelut ovat muuttuneet maksullisiksi. Verkkoturvallisuuden asiantuntijat Jarno 

Limnéll, Klaus Majewski ja Mirva Salminen (2014, 94) kuvaavat tätä ilmiötä ”tiedon kau-

pallistumisena” tarkoittaen sitä, että verkossa oleva informaatio on yhä kaupallisempaa. 

Tämä informaatio voi olla mitä tahansa, esimerkiksi verkon käytöstä syntyvää informaa-

tiota, jolla on entistä enemmän kaupallista arvoa. Tavallisten käyttäjien itsestään jättä-

mät jäljet ovat kaupallisesti arvokkaita, minkä vuoksi niitä kerätään ja analysoidaan. Tie-

tojen arvoa kuvaa se, että dataa on nimitetty uudeksi öljyksi.  

Olennaista on havaita muutos, jota voidaan karkeasti kuvailla muutokseksi poliittisesta 

kaupalliseksi. Aiemmin joukkoviestintä ja propaganda valjastettiin poliittisiin tarkoituk-
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siin, äärimmäisinä esimerkkeinä Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto. Nykyään vastaavaa poliit-

tista propagandaa näkee harvoissa maissa, vaikka ei se suinkaan ole kadonnut ja aivan 

viime vuosina propagandan määrä on kasvanut. Propaganda on monilta osin kaupallis-

tunut. Viestinnän tavoitteena on kaupankäynnin ja liiketoiminnan edistäminen eli mai-

nonta, markkinointi sekä mielikuvien luominen. Myös sotapropagandasta on tullut oma 

toimialansa.  

 

Skandaalit ja leimahdukset  

Nykyinen medialogiikka janoaa skandaaleja, jotka herättävät suuren yleisön seuraa-

maan uutisia, minkä seurauksena uutisten myynti ja kulutus lisääntyvät. Toisinaan on 

puhuttu huomiotaloudesta, jossa taloudellinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen menes-

tyminen perustuu huomion saamiseen. Samaa huomiotalouden ajatusta toistaa jo 

vanha sanonta, että ”kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta”. Vaikka huomiotalouden kal-

taiset termit ovat usein ohimeneviä muotisanoja, saattaa muotitermi tässä tapauksessa 

olla oikeilla jäljillä.  

Erilaiset skandaalit ja kohut ovat selvästi lisääntyneet. Professori Anu Kantola (2011) ku-

vaa skandaaleja modernin julkisuuden ilmiöinä. Julkisuudesta on muodostunut viimei-

sen parin sadan vuoden aikana keskeinen politiikan näyttämö. Myös laajaa levikkiä ta-

voitteleva moderni uutismedia hyötyi julkisista skandaaleista. Journalistit puolestaan 

vahvistivat omaa asemaansa vallan vahtikoirina tuomalla esiin skandaaleja, jotka usein 

liittyivät vallan tai rahan väärinkäyttöön tai seksiin. Julkisuuden luonne on muutamassa 

vuosikymmenessä muuttunut huomattavasti: yksityisestä on tullut yhä julkisempaa, uu-

tiskilpailussa koetellaan entistä enemmän arkojen tai kohahduttavien aiheiden rajoja. 

Kantola nimittää nykyistä julkisuutta notkeaksi alituisen liikkeen ja hälyn vuoksi. Skan-

daaleja hän nimittää notkean julkisuuden tihentymiksi. Skandaaleissa nimittäin tiivistyy 

nykyisen notkean julkisuuden periaatteet ja ilmiöt.    

Kun skandaaleja tarkastellaan käytännön tasolla, voidaan todeta, ettei kaikki julkisuus 

todellakaan ole hyvää julkisuutta. Esimerkiksi kohut ministereiden Ilkka Kanervan tai 

Heidi Hautalan kohdalla johtivat eroon ministerintehtävistä. Mutta joissakin tapauksissa 

skandaali saattaa olla tarkoituksellisesti aiheutettu, jonka kautta saadaan julkisuutta ja 

näkyvyyttä – ilmaiseksi.   

Skandaalit liittyvät pitkälti mediakulttuurin ja myös poliittisen kulttuurin muutokseen. 

Mutta erilaiset tapahtumat ja ilmiöt ovat entistä voimakkaampia ja leviävät entistä no-

peammin. Amerikkalainen journalisti Malcolm Gladwell nimittää tällaisia tapahtumien 

äkkinäistä tiivistymistä ja leviämistä leimahduspisteiksi samannimisessä teoksessaan 

(2007). Gladwellin mukaan ajatukset, tuotteet, viestit ja käyttäytymismallit leviävät kuin 

virukset ja niiden leviämisen voidaan ajatella olevan epidemioita. Gladwell puhuu sosi-

aalisista epidemioista eli siitä, kuinka muoti, tavat ja käyttäytymismallit leviävät. Vaikka 
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epidemian vertauskuva ei ehkä ole kaikkein paras kuvaamaan käyttäytymisen leviä-

mistä, on Gladwell siinä oikeassa, että asiat leviävät hämmästyttävällä nopeudella. Ku-

luttajien keskuudessa tällaisia leimahduksia tapahtuu jatkuvasti, tietysti niitä myös syn-

nytetään tehokkaalla markkinoinnilla. Nokian entinen toimitusjohtaja Jorma Ollila 

(2013) kertoo muistelmateoksessaan, kuinka simpukkakännykät yllättivät Nokian vuo-

sina 2004–2005, vaikka Nokia oli jo maailman suurin kännykänvalmistaja. Silti se ei osan-

nut ennakoida intoa, joka simpukkakännyköiden suhteen syntyi. Gladwellin termein 

voisi sanoa, että simpukkakännykät leimahtivat ja myös häipyivät kuvasta melko pian.  

Käyttäytymismallit ja tavat tarttuvat ja leimahtavat nopeasti. Muoti on tästä oivallinen 

esimerkki. Välillä farkkujen pitää olla tummia, välillä vaaleita, välillä tiukkoja ja välillä 

löysiä. Verkossa leimahdukset etenevät nopeasti. Suomalaiset nuoret hylkäsivät suosi-

tuimman verkkopalvelun IRC-Gallerian hyvin nopeasti siirtyessään Facebookiin. Face-

bookin sisällä erilaiset ilmiöt, kuten haasteet, leimahtavat ajoittain hyvin tehokkaasti. 

Huhut, kohut, skandaalit ja leimahdukset ovat olleet aina osa ihmisyhteisöjen elämää. 

Nopeasti kehittyvä teknologia lisää skandaalien ja leimahdusten leviämistä. Verkko on 

luonnollisesti tässä keskeisessä roolissa. Olennaisen tärkeää on myös, että älypuhelimet, 

joiden kautta verkossa voidaan käyttää melkein missä vaan. Kuvaaminen kännykkäka-

meroilla on skandaalien synnyn kannalta usein hyvin tärkeää. Leimahdukset ja skandaa-

lit ovat keskeisiä mediakulttuurin kuin yleisempiäkin piirteitä, minkä johdosta myös vai-

kuttaminen on saanut kokonaan uusia muotoja. Skandaalien ja leimahdusten täyttä-

mässä kulttuurissa on ehkä parempi synnyttää yksi suuri kohu, kuin yrittää vaikuttaa pit-

käjänteisellä työllä.  

 

Verkko on todellakin uudenlainen tila, jossa yleisöistä tulee aktiivisia yhteisöjä. Media-

julkaiseminen ei ole muutamien mediayhtiöiden hallussa, vaan äänensä saavat kuuluviin 

erilaiset tahot, ihmiset ja ryhmät. Ympäröivä kaupallistuva mediakulttuuri skandaalei-

neen ja kohuineen kaipaa uutta polttoainetta mediamyllyynsä jatkuvasti. Media on kai-

kelle kansalle entistä merkityksellisempi. Joku kuuntelee radiota päivät pitkät, toinen 

tuijottaa televisiota ja kolmas seuraa uutisiaan kännykästä herkeämättä. Yhteistä on, 

että media luo päiväjärjestystä ja antaa aineksia maailmankuvan rakentamiseen.  

Tällaisessa tilanteessa ihmisiin vaikuttaminen median ja verkon kautta on entistä her-

kullisempaa, vaikka kukaan ei tiedä millaista tuo vaikuttaminen parhaimmillaan on ja 

onko siitä enemmän haittaa vai hyötyä.  
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Taistelu sieluista – Mitä vaikuttaminen on? 
 

okakuisena sunnuntaina vuonna 1938 amerikkalaisella radiokanavalla tavallisen ra-

dio-ohjelman keskeytti sähkeuutinen laskeutuvasta avaruusaluksesta, marsilaisten 

hyökkäyksestä ja taisteluista. Lisäksi kuuntelijoille annettiin evakuointi- ja suojautumis-

ohjeita. Kuuntelijat joutuivat paniikkiin, he hakeutuivat kellareihin suojaan ja aseistau-

tuivat.  

Todellisuudessa kyse oli H.G. Wellsin Maailmojen sota -romaaniin perustuvasta kuun-

nelmasta. Ideana oli mahdollisimman toden tuntuinen uutinen, joka keskeyttää normaa-

lin ohjelman. Hämmästyttävintä oli, että ohjelman alussa kerrottiin kyse olevan fiktiosta. 

Ohjelma näytti mediavaikuttamisen voiman. Vaikuttamista tapahtuu tietysti kaikilla elä-

mänaloilla: Johtaja saa alaisensa toimimaan haluamallaan tavalla, mainostaja saa ihmi-

set ostamaan tuotteittaan ja vaikuttaja saa ihmiset vaihtamaan mielipiteitään.  

Ihmisiin on kautta aikain yritetty eri tavoin vaikuttaa. Koko sosiaalinen elämä voidaan 

nähdä vaikuttamisena, sillä puheilla ja teoilla pyrimme useimmiten jollain tavalla vaikut-

taa toisten ihmisten ajatuksiin tai käyttäytymiseen. Vaikuttaminen ei välttämättä tar-

koita jotain negatiivista, vaan kyse voi yhtä hyvin olla positiivisista asioista. Vaikutta-

mista voi siis olla toisten mielipiteen muokkaus, mutta myös hyvän mielen tuottaminen.  

 

 

Suurin osa vaikuttamisesta tapahtuu arkisessa vuorovaikutuksessa. Entisaikaan tämä oli 

ainoa vaikuttamisen tapa. Painotekniikan synnyn myötä vaikuttamisesta tuli mediavälit-

teistä. Tällöin vaikuttamisen piiri laajeni ja ajatus suurin joukkoihin vaikuttamisesta syn-

tyi. Aiemmin joukot saatiin toimimaan pakottamalla heitä, mutta painotekniikan ja me-

dian synnyn myötä voitiin suuriin joukkoihin vaikuttaa suostuttelemalla.   

Viimeisen sadan vuoden aikana sanomalehti, radio ja televisio ovat olleet keskeiset me-

diat, joilla on yritetty vaikuttaa. Vaikuttamiselle on monia nimityksiä: tiedottaminen, 

L 

Vaikuttamisen määritelmä 

Vaikuttamisessa ihmiset yritetään saada ajattelemaan tai toimimaan jollakin vai-

kuttajan toivomalla tavalla ilman suoraa vallankäyttöä. Usein perimmäisenä tavoit-

teena on saada jokin muutos aikaan ihmisen käyttäytymisessä nyt tai tulevaisuu-

dessa.  

Lähde: Henry Honkanen (2015) 
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propaganda, aivopesu, markkinointi. Näiden nimitysten myötä vaikuttamisella on hie-

man kielteinen kaiku. Monet vaikuttamiseen liittyvät termit, kuten suostuttelu ja propa-

ganda, ovatkin poistuneet sanavarastostamme, joskin tulleet nyt aivan viime aikoina jäl-

leen takaisin.  

Propaganda lienee mediavälitteisen vaikuttamisen keskeisin käsite. Sen historia ulottuu 

maailmansotien väliseen aikaan ja liittyi vahvasti sotapropagandaan ja kansallistunteen 

nostattamiseen. Kylmän sodan aikana varsinkin Neuvosto-propaganda tuli tutuksi. Suo-

messakin on propagandalla oma historiansa, ennen sotia propagandasta julkaistiin kir-

joja, esimerkiksi Olavi Huhtalan Propaganda, uusi sodankäyntiväline -teos (1937) (Mel-

gin 2014).  

 

  

Propagandan kielteinen merkitys liittyy siihen, että propaganda mielletään vääristel-

lyksi, yksipuoliseksi ja jopa valheelliseksi. Propagandasta voidaankin jakaa kolmeen luok-

kaan (Lehtonen 1998): Valkoinen propaganda on totuudellista, myönteistä ja lähde on 

tiedossa. Musta propaganda sen sijaan on valheellista, vääristeltyä eikä lähde ole tie-

dossa. Harmaa propaganda sijoittuu näiden kahden välimaastoon antaen epätäsmällistä 

tietoa. 

Valkoinen propaganda tarkoittaa normaalia joukkoviestintää, organisaatioiden viestin-

tää ja markkinointia sekä kouluopetusta. Musta propaganda on sen sijaan mahdollista 

vain yksinvaltaisissa yhteiskunnissa, hyvänä esimerkkinä Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto. 

Propagandan viisi sääntöä 

• Yksinkertaistaminen: maailma asetetaan yksinkertaisiin luokkiin ”hyvä ja paha” 

tai ”ystävä ja vihollinen”.  

• Tahraaminen: vastapuolta haukutaan, tahrataan ja parodioidaan häikäilemättö-

mästi.  

• Siirtäminen ja yhdistäminen: manipuloidaan yleisön konsensusarvoja omiin pää-

määriin sopivalla tavalla.  

• Yksimielisyys: Oma näkökulma esitetään ikään kuin se olisi suurten joukko-

jen, kaikkien ”oikein ajattelevien” kanta.  

• Orkestraatio: Samaa viestiä toistetaan jatkuvasti, propaganda toistuu uutisissa, 

lausunnoissa, mediasisällöissä, seminaareissa ja ylipäätään kaikissa julkisissa 

esityksissä.  

Lähde: Norman Davies (1996) 



Vaikuttaminen verkossa 
  19 
 

Sosiaalinen media ja sen myötä mahdollistuva henkilökohtainen joukkoviestintä mah-

dollistavat mustan propagandan myös vapaan tiedonvälityksen yhteiskunnissa. Mustaa 

propagandaa voi tuottaa kuka vaan, hyvänä esimerkkinä MV-lehti. 

Yksi keskeinen vaikuttamisen muoto on nykyisellään lobbaus eli käytäväpolitiikka. Lob-

baus tapahtuu usein suljetussa piirissä, mutta myös julkisuuteen vaikuttamista voidaan 

pitää lobbauksena. Lobbaus jaetaankin sisäiseen ja julkiseen. Julkinen lobbaus tarkoittaa 

julkiseen mielipiteeseen, poliittiseen päätöksentekoon, mediaan ja sitä kautta yleisöihin 

vaikuttamista. Julkisessa lobbauksessa on moni samoja piirteitä kuin markkinoinnissa ja 

propagandassa.    

Vaikuttamista kuvaavat käsitteet on korvattu hieman siistimmillä käsitteillä, propagan-

dan sijaan puhutaan lobbauksesta tai sidosryhmäviestinnästä. Tämä terminologinen 

muutos kuvaa eittämättä viestintäkäytäntöjen ja -ajattelutapojen muutosta, mutta sa-

malla terminologian muutos peittää turhaankin alleen sen, että viestinnällä on useim-

miten tarkoitus vaikuttaa. Vaikuttaminen ei suinkaan tarkoita pelkästään propagandaa 

ja siihen liittyvää aivopesua, joka lienee mahdollista vain autoritaarisissa yhteiskunnissa. 

Kaikenlainen viestintä on vaikuttamista: viestinnällä halutaan vaikuttaa ihmisten mieli-

kuviin tai käyttäytymiseen, kuten poliittisiin mielipiteisiin tai ostopäätöksiin.  

 

Vaikuttamisen kohteet 

Vaikuttaminen voi suuntautua niin suurta yleisöä kuin pienempiä ryhmiä, kuten päätök-

sentekijöitä tai toimittajia kohtaan. Vaikuttamisen muodot ja tavat vaihtelevat luonnol-

lisesti kohteensa mukaan. Suurelle yleisölle markkinointi on kovin erilaista pieneen pää-

töksentekijäjoukkoon verrattuna. Verkossa vaikuttaminen on kuitenkin usein hieman 

kohdentumatonta. Kohteena ovat samanaikaisesti niin suuri yleisö kuin pienemmät ryh-

mät.  

Vaikuttamisen kohteena ovat yleensä asenteet, tunteet tai käyttäytyminen. Vaikuttami-

sen kohteet voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin on ihmisen mieleen liit-

tyvät käsitteet. Näitä ovat esimerkiksi asenteet, mielikuvat tai tunteet. Toinen puoli on 

ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan vaikuttaminen. Jako on tietysti yksinkertaistava, 

sillä käyttäytymisen muutos edellyttää aina mentaalista muutosta. Jako auttaa kuitenkin 

hahmottamaan sitä, pyritäänkö viestinnällä vaikuttamaan ihmisten ajatuksiin, mieliku-

viin ja tunteisiin vai myös käyttäytymiseen.  

Viestinnässä on nykyisin paljon elementtejä, joilla pyritään vaikuttamaan ihmisten mie-

likuviin ja tunteisiin. Toivomuksena lienee se, että mielikuvien muutos johtaa myös käyt-

täytymisen muutokseen. Muutos näkyy myös johtamisessa, jonka tarkoituksena on en-

tistä enemmän vedota tunteisiin (Kantola 2014). Mielikuvien ja tunteiden korostuminen 
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liittyy läheisesti puheisiin mielikuvayhteiskunnasta, jossa organisaatioiden imago- ja 

mainetekijät nousevat entistä tärkeämmäksi (Aula & Heinonen 2011).  

Hankala kysymys on, muuttaako mielikuviin vaikuttaminen myös käyttäytymistä? Tätä 

kysymystä on pohdittu sosiaalipsykologiassa koko sen historian ajan asenteen ja käyt-

täytyminen välistä suhdetta tutkittaessa. Jos ihmisellä on ympäristönsuojelua kannatta-

via asenteita, muuttaako hän myös elintapojaan ympäristölle myönteisemmäksi? Moni 

tupakoija asennoituu tupakoimiseensa kielteisesti, mutta ei silti pysty lopettamaan tu-

pakointia.  

Malleja asenteen ja käyttäytymisen välisesti suhteesta on esitetty lukuisia, mutta veden-

pitävää yhteyttä ei ole löydetty – ja tuskin löydetäänkään, sillä toisinaan tämän yhteyden 

etsiminen on vaikuttanut umpikujalta, minkä seurauksena on lähinnä etsitty asenteen 

käsitteelle korvaajia (Matikainen 2002). Mutta olipa käsite mikä hyvänsä, ihmisellä on 

erilaisista asioista – kuten toisista ihmisistä, organisaatioista, poliitikoista tai tuotteista 

– erilaisia ajatuksia ja tuntemuksia, nimitettiinpä niitä sitten asenteiksi, mielikuviksi tai 

joksikin muuksi.   

 

Vaikuttavuus 

Viestinnän vaikuttavuutta voidaan pohtia yksilöiden ja yhteisöjen kannalta. Vaikuttami-

nen nähdään usein yksilöllisenä ilmiönä. Esimerkiksi edellä mainittu asenne on perintei-

sesti oletettu hyvin yksilölliseksi. Sittemmin on esitetty, että asenne, ja muutkin men-

taaliset ilmiöt, ovat myös sosiaalisia ilmiöitä. Puhutaan esimerkiksi kollektiivisesta muis-

tamisesta tai sosiaalisesta identiteetistä. Sinänsä yksilöllisillä ilmiöillä tai yksilöllisesti il-

maistavilla ilmiöillä, kuten asenteella tai muistamisella, on siis vahva sosiaalinen puoli. 

Asenteet ja identiteetit rakentuvat ryhmissä ja ryhmän jäsenille muodostuu yhteisiä 

asenteita ja identiteettejä. Tämä herättää kysymyksiä siitä, missä määrin vaikuttamis-

viestintää tulisi suunnata yksilö- tai ryhmälähtöisesti.   

Median vaikutuksia ja vaikuttavuutta on tutkittu jo kohta sadan vuoden ajan, mutta silti 

yksiselitteinen käsitys asiasta puuttuu. Syynä on se, että vaikutus on kovin monitahoinen 

ilmiö ja toiseksi media muuttuu koko ajan. Yleispäteviä käsityksiä tai peräti lakeja vaiku-

tuksesta on mahdotonta muotoilla. Summatessa mediavaikutuksen tutkimusta Denis 

McQuail (1987) esittää vaikutusten arviointiin kahta ulottuvuutta. Ensinnäkin vaikutuk-

set voivat olla tarkoituksellisia ja toivottuja tai vaihtoehtoisesti ei-toivottuja. Toiseksi vai-

kutukset voivat olla lyhytkestoisia tai pitkäkestoisia. Nämä ulottuvuudet ovat hyödyllisiä 

vaikutusten arvioinnissa myös sosiaalisen median aikakaudella. Ei-toivottujen vaikutus-

ten riski kasvaa verkon myötä, kun erilaiset viestit ja sisällöt lähtevät verkossa elämään 

omaa elämäänsä. Verkon ja koko mediakulttuurin nopeatempoisuus saattaa myös ko-

rostaa lyhytkestoisia vaikutuksia.    
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Historia on osoittanut, että median kautta viestimällä ihmisiin voidaan vaikuttaa huo-

mattavasti, joten aivan toivotonta vaikuttaminen ei ole. Vaikuttamisessa ja vaikuttavuu-

dessa ei kuitenkaan ole yksi suoraviivaisesta ilmiöstä, jossa jokin viesti suoraan vaikuttaa 

vastaanottajiin. Olennaista on vastaanottajien tulkinta ja merkitysten antaminen, jotka 

syntyvät ihmisten ja ihmisryhmien kokemusten ja ajatusmallien pohjalta. Tällöin viestin 

vastaanottaminen voi olla hyvin ristiriitaista ja sattumanvaraista.  

Ajatellaanpa terveysviestintää, jonka tavoite on yksiselitteisen hyvä. Ihmisten keskuu-

dessa terveysviestintää voidaan kuitenkin pitää hyödyllisenä tietona, turhana hössötyk-

senä tai peräti salaliittona, kuten karppausintoilun aikana kävi ilmi. Terveysviestinnän 

monitulkintaisuutta on lisännyt ratkaisevasti internet, joka on lisännyt tiedonsaantimah-

dollisuuksia. Viestinnän vastaanottajien tulkinta on siis riippuvaista ajatusmallien ja ko-

kemusten lisäksi tietolähteistä ja tiedon monipuolisuudesta.  Tästä syystä tiedonväli-

tystä monissa maissa kontrolloidaan, jottei vallanpitäjien kannalta ”vääriä” tulkintoja 

syntyisi. Näin tapahtuu esimerkiksi tämän päivän Venäjällä.  

    

Vaikuttamisen areenat 

Tavallisesti vaikuttamisen on ajateltu tapahtuvan median kautta yleisöihin vaikutta-

malla. Päätöksentekijöihin vaikutetaan suoremmin. Vaikuttamisviestintää tapahtuu eri-

laisilla areenoilla, niin henkilökohtaisissa kohtaamisissa kuin mediajulkisuudessa.  Me-

dian ja julkisuuden nopea muutos haastavat käsityksiämme vaikuttamisen areenoista. 

Median muutos ja varsinkin sosiaalisen median nousu ovat uudella tavalla sekoittaneet 

keskinäisviestinnän ja mediaviestinnän tasoa.  

Viestintäpolitiikan professori Hannu Niemisen (2006) erottelu kolmeen julkisuuden ta-

soon, arkijulkisuuteen, mediavälitteiseen julkisuuteen sekä sisäpiirijulkisuuteen, on 

avartava. Sosiaalinen media on osa niin arkijulkisuutta kuin mediavälitteistä julkisuutta, 

myös yhdistäen niitä. Sisäpiirijulkisuuksien erilaisista tyypeistä johtuen osa niistä on so-

siaalisessa mediassa ja osa ei. Sosiaalinen media on uudentyyppinen ilmiö pitkälti juuri 

siksi, että se yhdistää monin tavoin arkijulkisuuden ja mediavälitteisen julkisuuden. Pe-

rinteisesti ajateltuna organisaatiot ovat pyrkineet vaikuttamaan mediayleisöihin. Sosi-

aalisessa mediassa asetelma kääntyy herkästi toisinpäin ja myös organisaatioihin pyri-

tään vaikuttamaan entistä enemmän.  

Verkko on luonteva osa mediavaikuttamisen jatkumoa. Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, 

on verkko mediana varsin monimuotoinen ja myös paljon muuta kuin pelkkä media. 

Tämä avaa kokonaan uusia vaikuttamisen muotoja.  Verkosta ja varsinkin sosiaalisesta 

mediasta on muodostunut huomattava mielipidevaikuttamisen areena.  

Kuviossa 1 on avattu vaikuttamisviestinnän osa-alueita. Vaikuttamista tekee joku hen-

kilö tai organisaatio. Verkon myötä vaikuttamismahdollisuudet ovat avautuneet yhä 
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useammalle. Vaikuttaminen tapahtuu jollain areenalla. Se voi olla arkielämän vuorovai-

kutusta kasvokkain tai verkossa, mutta areena voi myös olla perinteinen media. Punai-

nen nuoli osoittaa, että tämä taso on tämän kirjan kohteena. Vaikuttamisella on kohde 

eli käytännössä ihmiset: yksilöinä, ryhminä tai joukkoina. Tällä tasolla on keskeistä vai-

kutuksen psykologia, johon ei tässä kirjassa puututa tarkemmin. Asiaa on tutkittu valta-

vasti, esimerkiksi mediaväkivallan vaikutusten kannalta. Vaikuttamisen kannalta on tär-

keää myös arvioida vaikuttavuutta, joka voi liittyä ajatusten, asenteiden, tunteiden tai 

käyttäytymisen muutokseen. Toisaalta vaikutukset voivat olla myös ei-toivottuja. Esi-

merkiksi pyrkimys vaikuttaa terveellisempiin elämäntapoihin voi ärsyttää ihmisiä ja vai-

kuttaa päinvastaisella tavalla. 
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Kuvio 1. Vaikuttamisviestinnän osa-alueet  

 

 

 

 

Vaikuttamista yrittävä ihminen, or-

ganisaatio, yritys, puolue tai valtio 

 

vaikuttaminen: 

viestintää, toimintaa 

Vaikuttamisen kohde: ih-

miset, yleisöt, joukot 

Vaikutuksen psykologia 

vaikuttavuus: ajatusten, asenteiden, tunteiden 

tai käyttäytymisen muutos 

toivotut ja ei-toivotut vaikutukset 

lyhytkestoiset ja pitkäkestoiset vaikutukset 

vaikuttamisen areena 



Vaikuttaminen verkossa 
  24 
 

Vaikuttamisen viidakko verkossa  
 

erkko on enemmän kuin viestintäväline. Sitä on verrattu kaupunkiin, jossa tapahtuu 

kaikkea mahdollista. Viestintävälineiden osalta verkko on perinteisiin medioihin 

verrattuna monipuolinen. Verkko pitää sisällään hyvin suuren määrän erilaisia viestintä- 

eli vaikuttamisvälineitä (taulukko 1).  

 

 Eriaikainen  Samanaikainen  

yhdeltä yhdelle 

keskinäisviestintä 

sähköposti internet-puhelut  

pikaviestin 

mobiilipalvelut 

yhdeltä usealle 

joukkoviestintä 

mediasisällöt (kirja, lehti, 

video) 

verkkosivu 

radio- ja tv-lähetys 

suora videolähetys 

monelta monelle sosiaalinen media: blogit, 

wikit, yhteisöpalvelut 

verkkokeskustelut 

reaaliaikaiset keskustelu-

ryhmät 

mobiilipalvelut 

Taulukko 1. Verkon viestintätyypit (Jensen & Helles 2011). 

Verkon monipuolisuus kiteytyy taulukon kahteen ulottuvuuteen. Viestintä voi olla niin 

henkilökohtaista kuin yhdeltä monelle tapahtuvaa joukkoviestintää. Lisäksi verkko mah-

dollistaa monelta monelle viestinnän. Toinen ulottuvuus kuvaa aikaa, viestien eriaikai-

suutta tai samanaikaisuutta. Kun nämä ulottuvuudet yhdistetään, syntyy taulukon ku-

vaama verkon viestintävälineiden kirjo. Joitain viestinnän muotoja on hankala sijoittaa 

taulukkoon, esimerkiksi nuorten suosimat mobiilipalvelut (Whatsapp, Snapchat) ovat 

hieman hankalasti sijoitettavissa. 

Olennaista on ero perinteiseen joukkoviestintään, joka on mahdollistanut yksisuuntai-

sen ja usein yksipuolisen vaikuttamisen. Verkossa vaikuttaminen voi olla myös henkilö-

kohtaista ja vuorovaikutteista viestintää, mutta myös perinteisempää joukkoviestintää 

– ja kaikkea tältä väliltä.  

Tässä luvussa pureudutaan verkossa tapahtuvaa vaikuttamiseen, erityisesti siihen, mi-

ten erilaiset instituutiot pyrkivät vaikuttamaan verkossa. Kohteena ovat yritykset ja or-

ganisaatiot, poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä elämäntapavaikuttami-

nen.  

V 
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Organisaatiot uudessa viestintäympäristössä  

”Kirjoitetaan tiedote ja pidetään tiedotustilaisuus!” Näin toimi organisaation ulkoinen 

viestintä perinteisessä mediaympäristössä. Viestinnän tarkoituksena on jakaa tietoa, an-

taa positiivinen kuva yrityksen tai organisaation tuotteista, palveluista ja toiminnasta. 

Viestinnän tarkoituksena on siis vaikuttaa organisaation ympäristöön, asiakkaisiin, yh-

teistyökumppaneihin ja päätöksentekijöihin. Mediamaiseman muutos ja verkon nousu 

on muuttanut organisaatioiden viestintää lyhyessä ajassa huomattavasti. Organisaatiot 

joutuvat pohtimaan, missä ja miten olisi kannattavinta viestiä, sillä perinteinen media-

vaikuttaminen ei välttämättä ole organisaatioiden kannalta tehokkainta. Organisaa-

tiosta saatetaan viestiä verkossa paljonkin ilman, että organisaatio siihen itse osallistuu. 

Viestinnän määrä on siis kasvanut. 

Viestinnän merkityksen kasvu näkyy viestintäosastojen vahvistumisena ja viestintätoi-

mistojen määrässä. Lyhyessä ajassa on syntynyt lukuisia sosiaaliseen mediaan keskitty-

neitä viestintätoimistoja. Syynä tähän myös on se, ettei organisaatioissa ole sosiaaliseen 

mediaan liittyvää osaamista, jolloin se joudutaan ostamaan ulkopuolelta.  

Yksi haaste sosiaalisen median kohdalla on se, että viestinnän muoto ja sisältö muuttu-

vat. Organisaatioviestintä on ollut virallista ja tekstipitoista, mutta mainonnassa ja mark-

kinoinnissa visuaalinen sisältö on ollut hallitsevaa. Verkossa ja varsinkin sosiaalisessa 

mediassa viestintä on tekstien, kuvien ja videoiden kudelma, jonka hallitseminen edel-

lyttää uusia näkökulmia ja osaamista. Suuri muutos on myös vuorovaikutuksen korostu-

minen, yksisuuntaisen viestinnän sijaan vaikuttaminen edellyttää kykyä käydä vuoropu-

helua.  

Sosiaalinen median hyödyntäminen on monessa organisaatiossa sälytetty viestintäih-

misten harteille, siitä riippumatta, onko heillä tarvittavaa osaamista. Monissa organisaa-

tioissa sosiaalisen median ja siellä toimivien yhteisöjen pyörittäminen ei välttämättä 

kuulu kenenkään toimenkuvaan. Onkin syntynyt kokonaan uusi, tosin vielä vakiintuma-

ton, yhteisömanagerin ammattinimike.  

Yhteisömanagerien tehtävänä on nimenomaan kuluttajayhteisöistä huolehtiminen, nii-

den hoivaaminen ja johtaminen. Suomessakin on jo tarjolla erilaisia yhteisömanagerien 

koulutuksia, mikä osaltaan on vakiinnuttamassa yhteisömanagerin nimikettä ja tehtä-

vänkuvaa. On tärkeää huomata, että yhteisömanagerin tehtävät eivät välttämättä tar-

koita muutosta tai lisäystä viestinnän ammattilaisten työhön, vaan kyse on todellakin 

uudesta työnkuvasta, jota tosin useissa organisaatioissa hoitaa viestinnän ammattilai-

nen.     

Yhteisömanagerin tehtävänä on laittaa alulle erilaisia keskusteluita kuluttajayhteisöissä, 

ohjata ja suunnata niitä. Yhteisömanageri parhaimmillaan synnyttää yleisöyhteisöissä il-

miöitä. Esimerkiksi mediaorganisaatioissa yhteisöjen toiminnan pohjana ovat emo-



Vaikuttaminen verkossa 
  26 
 

median tuottamat sisällöt. Hyvä esimerkki yhteisömanagerien toiminnasta ovat viihde-

ohjelmiin (esimerkiksi Tanssii tähtien kanssa, Idols, Vain elämää, Voice of Finland, Dan-

cing on Ice) liittyvä toiminta sosiaalisessa mediassa, nykyisin lähinnä Facebookissa ja var-

sinkin Twitterissä. Yhteisömanagerit aloittavat työnsä hyvissä ajoin ennen ensimmäistä 

jaksoa, mutta aktiivisinta toiminta on ohjelman aikana, jolloin yleisöä yritetään saada 

innostumaan, jakamaan ja kommentoimaan ohjelman sisältöjä.  

Yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta maineesta on tullut keskeinen menestyste-

kijä (Aula & Heinonen 2011). Mainetta tutkitaan ja koetellaan jatkuvasti erilaisissa julki-

suuksissa, mikä pitää organisaatiot varpaillaan. Verkon myötä julkisuuden muuttunut 

luonne on hankaloittanut organisaatioiden tilannetta: maineesta on tullut entistä tärke-

ämpää, mutta samalla sitä on entistä vaikeampi hallita. Tämä paradoksi lisää viestinnän 

merkitystä, organisaatioiden on mietittävä missä kaikkialla on areenoita, joissa heidän 

maineeseensa voidaan vaikuttaa. Ja mikäli he eivät itse pyri vaikuttamaan mainee-

seensa, tekee sen verkossa joku muu. Tämä lisää organisaatioiden painetta viestinnällä 

vaikuttamiseen, joskin liian innokas tai aggressiivinen viestintä voi kääntyä itseään vas-

taan. Verkossa ihmisjoukot kuuntelevat herkällä korvalla organisaatioiden viestintää, ei-

vätkä arkaile kertoessaan omia mielipiteitään.  

 

Markkinointi ja mainonta 

Markkinointi ja mainonta ovat keskeinen osa yritysten vaikuttamisviestintää. Mainonta 

on meille kaikille tuttua: yritys haluaa suostutella kuluttajia ostamaan tuotetta tai pal-

velua. Voidaan sanoa, että mainonta on ostettua media-aikaa tai tilaa (Malmelin 2003). 

Käytännössä tämä tarkoittaa mainosaikaa televisiosta ja radiosta tai mainostilaa leh-

distä. Koska verkko on laajempi kuin pelkkä media, saa mainontakin laajempia muotoja. 

Kyse ei ole vain ostetusta media-ajasta tai tilasta. Kun verkkoa verrattiin kaupunkiin, voi-

daan tämän vertauksen myötä ajatella myös mainontaa verkossa. Kaupungissa näemme 

monenlaisia mainoksia ja kylttejä. Tämän lisäksi meille henkilökohtaisesti kaupitellaan 

jotain ja toisinaan voi olla vaikea erottaa, mikä on mainontaa ja mikä ei. Myös verkossa 

on näkyviä mainoksia ja kylttejä. Meille myös yritetään henkilökohtaisesti mainostaa, 

esimerkiksi sähköpostin kautta.  

Mainonta digitaalisessa ympäristössä monipuolistuu koko ajan. Erilaiset ympäristöt tar-

joavat kokonaan uusia mahdollisuuksia. Voimakkaasti kasvava mainontaympäristö on 

digitaaliset pelit, esimerkiksi autokilpailupelissä on mainoksia radan varressa, aivan ku-

ten oikeissakin autokilpailuissa. Verkkomainonta voidaan jakaa esimerkiksi seuraavilla 

tavoilla5: 

                                                           
5 Lauri Palsa ja Suvi Tuominen, mediataitokoulu.fi 
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• Bannerimainokset ovat mainospalkkeja, jotka ovat verkkosivun varsinaisen sisäl-

lön sivulla tai yläpuolella. Banneri voi sisältää tekstiä, kuvia tai videoita. 

• Videomainoksia voi olla sivulla valmiina tai ne pitää erikseen klikata auki. Video-

mainoksia voi olla ennen jotain varsinaista sisältöä, esimerkiksi iltapäivälehtien 

jakamissa videoissa on yleensä aina ensin mainoksia. 

• Mainospelit on rakennettu tietyn tuotteen tai palvelun ympärille. Peleissä on 

yleensä mukana mainostettava tuotemerkki tai brändi. Mainospelien tavoit-

teena on aktivoida kuluttajia perinteistä mainontaa tehokkaammin. 

• Pop-up-mainokset ilmestyvät verkkosivulle yllättäen erillisenä ponnahdusikku-

nana. Niiden teho perustuu yllättävyyteen ja siten huomioon kiinnittämiseen.  

• Sponsorimainokset ovat verkossa periaatteiltaan samanlaisia kuin esimerkiksi 

urheilussa. Sivulla kerrotaan, mikä taho on tukenut verkkosivun tai sisällön tuot-

tamista. 

• Tuotesijoittelu on tuttua esimerkiksi tv-ohjelmista ja sitä voidaan tehdä verkossa 

sijoittamalla mainontaa muuhun sisältöön. Mainonnan ja muun sisällön erottelu 

on tuotesijoittelussa hyvin vaikeaa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olennaista nykyisessä markkinoinnissa on verkossa ja varsinkin sosiaalisessa mediassa 

toimiminen, ei suora mainonta ja markkinointi. On sanottu, että markkinoinnissa pitäisi 

pyrkiä kerronnasta keskusteluun. Yritysten tavoitteena on saada ihmiset innostumaan 

tuotteista tai palveluista niin paljon, että he kertovat omista kokemuksistaan ja keskus-

Markkinoinnin uudet säännöt  

• Markkinointi on enemmän kuin mainonta. 

• Olet mitä julkaiset. 

• Ihmiset haluavat autenttisuutta. 

• Ihmiset haluavat osallistumista, ei propagandaa. 

• Markkinointi on oikean sisällön jakamista ihmisille oikeaan ai-
kaan. 

• PR ei ole TV:ssä näkymistä, vaan verkossa näkymistä. 

• Yritysten pitää ajaa ihmiset kuluttamaan tarjoamalla heille 
hienoja verkkosisältöjä. 

• Verkko mahdollistaa yritysten suoran viestinnän asiakkaiden 
kanssa. 

Lähde: David Meerman Scott (2013)   
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telisivat keskenään yrityksen tuotteista ja palveluista – eli auttaisivat yritystä markki-

noinnissa. Herätetty keskustelu ei näytä mainonnalta tai markkinoinnilta, sillä kaverin 

levittämä tieto ei tunnu markkinoinnilta, vaan kaverin suositukselta (Kantola & Lounas-

meri 2014). 

Verkossa korostuu sisältömarkkinointi, mikä tarkoittaa eri kanaviin, erityisesti verkkoka-

naviin, rakennettavaa koukuttavien sisältöjen jatkumoa (Tanni & Keronen 2013). Olen-

naista on herättää yleisön huomio ja kiinnostus yrityksen sisältöjä kohtaan. Kilpailu huo-

miosta on kovaa. Yllättävät, hauskat ja kiinnostavat sisällöt tietysti herättävät huomiota.  

Yksi keino on mielipidejohtajien muodostaminen. Yritykset ja organisaatiot ovat kasvot-

tomia, tunnettu ja tuttu kasvo herättää helpommin ihmisten mielenkiinnon. Tietysti julk-

kiksia on käytetty mainonnassa iät ja ajat, nyt mielipidejohtajat voivat nousta yllättävistä 

suunnista. Esimerkiksi nuorilla ne ovat usein videobloggaajia eli vloggaajia, jotka ovat 

tunnettuja verkkojulkisuudessa, eivät niinkään perinteisessä mediajulkisuudessa. Yleisö-

jen pirstaloituessa syntyy myös erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä, joilla on omat mielipidejoh-

tajansa.    

Verkkomainonta voidaan jakaa näkyvään mainontaan ja piilomainontaan. Näkyvä mai-

nonta nimensä mukaisesti on selvästi näkyvillä ja siitä pystyy selvästi päättelemään, että 

kyseessä on mainonta. Tällaisia ovat verkkosivuilla oleva mainokset eli bannerit. Mai-

noksia on hyvin monessa paikassa. Googlen hakutuloksissa on mukana paljon mainoksia 

ja joissakin tapauksissa käyttäjän voi olla vaikea päätellä, onko kyseessä hakutulos vai 

mainos.  

Mainoksia on melko paljon myös Googlen omistamassa Youtube-videopalvelussa. Verk-

komainonnan suuri jättiläinen on nimenomaan Google, joka ansaitsee verkkomainon-

nalla huikeita summia6. Mainostuloilla toimintansa rahoittavat myös muut suuret verk-

kopalvelut, kuten Facebook. Kiinnostavaa perinteisen median kannalta on se, että mai-

nokset siirtyvät televisiosta ja lehdistä verkkoon. Tällöin mainostulot saavat suomalaisen 

median sijaan yhdysvaltalaiset yritykset. Yritysten mainonnan kannalta perusasetelma 

ei kuitenkaan ratkaisevasti muutu: yritys ostaa verkkopalveluita ylläpitävältä yritykseltä 

mainostilaa ja sitä myöten myös yleisöjä.    

Piilomainonta verkossa tarkoittaa sitä, ettei verkon käyttäjä tiedä kyseessä olevan mai-

nontaa. Verkko tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia. Tunnetuimpia ovat valeblogit ja 

valekeskustelijat, joista on olemassa monia varoittavia esimerkkejä. Heti blogi-ilmiön al-

kuaikoina vuonna 2006 muutamat suuryritykset narahtivat valeblogien pitämisestä7. 

Ideana näissä on, että blogi naamioidaan tavallisen ihmisen pitämäksi, vaikka kyseessä 

                                                           
6 http://yle.fi/uutiset/kasvava_nettimainonta_siivitti_googlen_huipputulokseen/7061932 

7 http://www.tietokone.fi/artikkeli/arkisto/2006/suuryritykset_narahtivat_valeblogeista 
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on keksitty henkilö ja kyseistä blogia pitää yrityksen viestintäosasto tai palkattu vies-

tintä- tai mainostoimisto. Vastaavaa voidaan vielä helpommin tehdä verkkokeskuste-

luissa, joissa usein toimitaan nimimerkein ja kaikki keskustelijat ovat anonyymeja.  

Tällaisesta piilo- tai valevaikuttamisesta käytetään astroturfing-nimitystä, jolle sopivaa 

suomennosta ei ole keksitty8. Nimityksellä viitataan toimintaan, jossa keksityillä verkko-

henkilöillä mainostetaan yritystä, tuotetta tai puoluetta. Tai vastaavasti keksityt verkko-

henkilöt yrittävät muuttaa mielipiteitä, esimerkkejä löytyy esimerkiksi ilmastonmuutok-

seen liittyen. Tällöin öljy-yhtiön keksimät verkkokeskustelijat kiistävät ilmastonmuutok-

sen olemassaolon ja moittivat tutkimusta epätieteellisyydestä.  

Facebookissa keksityt profiilit kehuvat tuotteita mainosten yhteydessä9. Vastaavaa toi-

mintaa voidaan toteuttaa myös todellisilla henkilöillä. Samsung palkkasi opiskelijoita 

haukkumaan kilpailijansa HTC:n puhelimia yhteisöpalveluissa10. Yhdysvalloissa Amazon 

on haastanut oikeuteen yli tuhat ihmistä, koska ihmiset kirjoittavat valheellisesti liian 

ylistäviä arvioita verkkokaupan tuotteista11. Voi vain arvailla kuinka paljon erilaisissa 

verkkokeskusteluissa liikkuu keksittyjä verkkohenkilöitä tai nimimerkkejä, jotka edistä-

vät omaa yritystään, tuotettaan tai poliittista kantaa ja haukkuvat vastapuolta. On huo-

mattava, että monet keskustelupalstat kieltävät markkinoinnin, mutta tuosta säännöstä 

ei useinkaan välitetä, eikä sen rikkomisella ole oikeudellisia seurauksia.  

Viime vuosina yksi tärkeä markkinoinnin keino on ollut bloggaajiin ja vloggaajiin vaikut-

taminen jakamalla heille tuotelahjoja, palveluita tai maksamalla palkkiota. Erityisesti 

tämä näkyy suosituissa muotiblogeissa, joiden pitäjille esimerkiksi vaateyritykset jakavat 

kaikenlaisia lahjoja (Noppari & Hautakangas 2012). Tämä ei ole samalla tavalla piilevää 

kuin edellä esitelty astroturfing. On nimittäin täysin bloggaajien käsissä, mitä he yrityk-

sistä kertovat ja yritysten kannalta on myös olemassa riski, että bloggaaja kertoo heistä 

jotain negatiivista.  

Verkkomainonnan epäselvyys, varsinkin blogeissa, on herättänyt myös viranomaiset. 

Mainonnan perinteiset pelisäännöt eivät päde blogeihin, koska bloggareita ei sido me-

diayhtiöiden tapaan kuluttajasuoja tai journalistin ohjeet. Kilpailu- ja kuluttajavirasto12 

on linjannut, että blogissa oleva mainonta tulisi käydä ilmi helposti ja bloggaajan olisi 

kerrottava yhteistyösuhteistaan yritysten kanssa. Varsinainen lainasäädäntö ei kuiten-

kaan tässä mielessä sido bloggaajaa, mutta mainostava yritys on vastuussa lainsäädän-

                                                           
8 http://www.laitos.fi/tervetuloa-suomeen-astroturffaus.html 
9 http://yle.fi/uutiset/3-7900421 
10 Digitoday 16.4.2013 
11 HS 19.10.2015 
12 http://www.kuluttajavirasto.fi/File/fbfb5981-68a1-4e80-9370-9da682352fea/Mainonnan_tunnistet-
tavuus_blogeissa.pdf 
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nön noudattamisesta. Siitä ei ole tietoa, kuinka moni bloggaaja on tietoinen näistä sään-

nöistä, varsinkaan kun itse bloggaajalla ei vastuuta juuri ole. Blogit lienevät edelleen 

mainonnan ja markkinoinnin suhteen hyvin vapaa ja sekava kenttä.    

 

TV-vaaleista some-vaaleihin 

John F. Kennedyn valinta vuoden 1960 vaaleissa Yhdysvaltain presidentiksi perustui en-

simmäisen kerran televisioon. Kyse oli ensimmäisistä tv-vaaleista. Barack Obaman valin-

taa vuonna 2008 on nimitetty ensimmäisiksi sosiaalisen median vaaleiksi. Vaaleissa on 

siis otettu käyttöön aikansa uusimmat keinot ja viestintävälineet. 

Sekä television että sosiaalisen median lopullinen vaikutus ihmisten äänestyspäätöksiin 

on luonnollisesti varsin hankalasti osoitettavissa. Television merkitys vaalitaistossa on 

kuitenkin vuodesta 1960 eteenpäin kasvanut koko ajan, eikä sen merkitystä voida vä-

heksyä. Sosiaalisen median rooli sen sijaan on vielä epäselvä, mutta sen rooli vaaleissa 

on vuosi vuodelta käynyt suuremmaksi.  

Sosiaalista mediaa on käytetty vaalikampanjoissa monin tavoin. Obaman kampanjassa 

vuonna 2008 keskeiseksi välineeksi nousi Twitter, josta oli muutenkin tulossa muoti-il-

miö Yhdysvalloissa. Myös muiden sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin ja 

MySpacen, käyttö oli vilkasta. Aiemmissa vaaleissa internetiä oli käytetty lähinnä rahan 

keruuseen, mutta vuonna 2008 ensimmäisen kerran vaaleihin liittyvää viestintää ja vuo-

rovaikutusta oli myös verkossa. Twitter oli keskeinen väline sen vuoksi, että sen avulla 

viestien lähettäminen ja edelleen lähettäminen (retweet) on varsin helppoa. Twitterin 

merkitystä lisäsi vielä se, että Obama oli itse aktiivinen Twitterin käyttäjä. Sosiaalinen 

media näytti voimansa vuoden 2008 vaaleissa myös toisella tavalla. Obaman vastaeh-

dokkaan John McCainin varapresidenttiehdokas Sarah Palin kompasteli pahasti tv-ten-

tissä ja nämä pätkät lähtivät kiertämään hyvin tehokkaasti sosiaalisessa mediassa, eri-

tyisesti videopalvelu Youtubessa. (Suominen ym. 2013, 166–168.)  

Sosiaalisen median käyttö jatkui hyvin aktiivisena myös vuoden 2012 Yhdysvaltain pre-

sidentinvaaleissa. Obaman kampanja oli kaikilla mittareilla mitattuna vastustajia aktiivi-

sempi (Pew 2012). Tosin myös kampanjaan käytetty rahamäärä oli huomattava, digitaa-

liseen kampanjaan käytettiin jopa 47 miljoonaa dollaria13. Kiinnostava havainto on, että 

kaikesta huolimatta sosiaalisen median käyttö oli varsin yksisuuntaista.  

Vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa sosiaalinen media oli edelleen näky-

vässä roolissa, mutta uudella tavalla, sillä erilaiset vääristelyt ja valheet nousivat keski-

öön. Tietysti Yhdysvalloissa on perinteisesti käytetty likaisempia vaaliaseita kuin mo-

nessa muussa maassa. Vuonna 2016 kuitenkin Donald Trumpin kampanja oli uudenlaista 

                                                           
13 https://socialmediaweek.org/blog/2016/04/will-social-media-impact-2016-presidential-election-
much-obama-2012/ 
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somen käyttöä. Hän käytti edeltäjien tavoin paljon Twitteriä kirjoittamalla usein hyvin 

kyseenalaisia väitteitä. Hän esimerkiksi väitti, että Obama oli perustanut Isiksen14. Uu-

tismedialle tuli eettinen ongelma, kun heidän pitäisi välittää ehdokkaiden väitteitä, 

mutta selkeästi virheellisten väitteiden levittäminen ei ole hyvää journalismia.   

Suurimman huomion vaaleissa on jälkikäteen saanut kuitenkin väitetyt Venäjän vaikut-

tamisyritykset. Venäjän vaikuttamisesta on selvää näyttöä erikoistutkija Robert Muelle-

rin raportissa, mutta näyttöä Trumpin kampanjan ja venäläisten yhteistyöstä ei ole15. 

Raportin mukaan venäläiset loivat amerikkalaisilta varastamillaan sosiaaliturvatunnuk-

silla valetilejä. Näillä tileillä levitettiin amerikkalaisissa tunteita herättäviä sisältöjä maa-

hanmuutosta, uskonnosta ja roduista. Räväkät otsikot ja sisällöt kiinnittivät yleisön huo-

mion. Melko usein mollattiin Clintonia, koska häntä pidettiin vaalien ennakkosuosikkina. 

Trumpin suosimisen tavoitteena oli epäjärjestyksen levittäminen. Venäläiset esimerkiksi 

maksoivat mainoksen, jonka mukaan ”Donald nitistää terroristit, Hillary tukee sitä”. Ko-

hun keskisössä on ollut Facebook, joka on sallinut tällaiset mainokset ja jopa helpottanut 

mainontaa luovuttamalla käyttäjätietoja mainontaa tekevien yritysten käyttöön.   

Trumpin aggressiivinen tyyli puolestaan ruokki erilaisia vastakampanjoita. Sosiaalisessa 

mediassa jaettiin erityisen paljon vastustajia herjaavia videoita16. Yllättävä ja hauska esi-

merkki verkossa vaikuttamisesta on kuitukaapeleita koskevassa Wikipedia-artikkelissa 

oleva ”älä äänestä Trumpia” (don’t vote trump) kehotus (kuva 2). Tällainen kehotus sii-

vottiin nopeasti pois, mutta kertoo paljon vaikuttamisyrityksistä verkossa.     

 

                                                           
14 https://edition.cnn.com/2016/08/11/politics/donald-trump-hugh-hewitt-obama-founder-isis/in-
dex.html 
15 HS 22.2.2018 
16 HS 9.5.2016 
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Kuva 2. Kuvakaappaus kuitukaapeleita koskevasta Wikipedia-artikkelista.  

Suomessa sosiaalista mediaa käytettiin ensimmäisen kerran laajemmin vuoden 2011 

eduskuntavaaleissa. Verkkoa, erityisesti blogeja, käytettiin jo tätä ennen vaalikampan-

joissa, mutta vasta vuonna 2011 voitiin puhua laajemmasta some-kampanjoinnista. Seu-

raavaksi esittelen päätuloksia selvityksestä, jossa tarkasteltiin kevään 2011 vaaleissa va-

littujen kansanedustajien sosiaalisen median käyttöä (Khaldarova, Laaksonen & Matikai-

nen 2011). Kohteena selvityksessä ovat valitut 200 kansanedustajaa ja heidän sosiaali-

sen median käyttönsä kolme viikkoa ennen ja viikko vaalien jälkeen, eli tarkastelujakso 

oli neljän viikon mittainen.  

Tulokset osoittavat, että sosiaalista mediaa käytettiin melko paljon, mutta todellista lä-

pimurtoa ei silti tapahtunut. Yksittäisistä palveluista Facebook oli suosituin, 163 kansan-

edustajalla oli henkilökohtainen profiili ja 110 edustajalla julkinen profiili. Henkilökoh-

taisista profiileista 87 oli suljettuja eli niitä eivät päässeet lukemaan kuin kaverit. Suu-

rimmalla osalla kansanedustajista oli Facebookissa 500–2000 kaveria, eniten kavereita 

oli Jussi Halla-aholla ja Jouko Skinnarilla, noin 5000.17 Päivityksissä kansanedustajat eivät 

olleet kovin aktiivisia, sillä noin puolet teki neljän viikon tarkasteluajanjaksona alle 30 

päivitystä. Julkisissa profiileissa ”tykkääjiä” oli kohtalaisen suuria määriä, enimmillään yli 

6000. 

                                                           
17 Facebookissa kaverien yläraja on 5000. 
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Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2007 blogit löivät itsensä läpi ja niiden käyttö oli 

myös vuonna 2011 kohtalaisen yleistä, sillä 177 edustajalla oli blogi. Blogien päivitys sen 

sijaan oli melko vähäistä, eikä blogeissa ollut aktiivista kommentointia. Peräti 66 blogissa 

kommentointimahdollisuutta ei ollut lainkaan. Vastavuoroisesti muutamissa blogeissa 

kommentointi oli hyvin aktiivista, huippuna Osmo Soininvaara, jonka blogiin kirjoitettiin 

neljän viikon aikana peräti noin 3500 kommenttia. Lisäksi joissain blogeissa oli vähäinen 

määrä päivityksiä, mutta paljon kommentteja. Yleispiirteenä oli kuitenkin vähäinen vuo-

rovaikutus. 

Muita sosiaalisen median palveluita käytettiin vähemmän. Twitteriin kirjoitti 78 kansan-

edustajaa, joista noin puolella oli vain alle kymmenen päivitystä eli twiittausta. Twitte-

rissä on tärkeää seuraajien määrä, joka lähes kaikilla oli alle 2000. Ylivoimaisesti eniten 

seuraajia oli Alexander Stubbilla, lähes 11 000. Nykyään hänellä on noin 370 000 seuraa-

jaa eli hänen ja myös Twitterin suosio on kasvanut huimasti. Kiinnostavaa on, että noin 

puolet näytti lopettavan tviittaamisen vuoden 2011 vaalien jälkeen, ehkä aktivoituen 

taas seuraavissa vaaleissa. 

Puolueista monipuolisin sosiaalisen median käyttäjä oli Vihreä liitto, mutta Facebookissa 

selvästi suosituin puolue oli Perussuomalaiset. Yllättävä yksityiskohta on, että Perussuo-

malaiset eivät juuri käyttäneet muuta sosiaalista mediaa kuin Facebookia. 

Tärkein havainto on, että sosiaalista mediaa käytettiin melko tavanomaisesti ja useim-

mat poliitikot käyttivät sosiaalista mediaa kuin perinteistä joukkoviestintää yksisuuntai-

sesti. Lisäksi näyttää siltä, että sosiaalinen media oli monilla osa vaalikampanjaa, eikä 

siellä olla vaalien välillä. Sosiaalinen media näyttää olevan tärkeä osa vaalityötä, mutta 

vaalien kannalta ratkaisevaa näyttäisi edelleen olevan perinteinen mediajulkisuus sekä 

toreille jalkautuminen. Poliitikkojen sosiaalisen median käyttöä leimasi varovaisuus ja 

oman roolin epäselvyys. 

Edellä tutkittujen sosiaalisen median palveluiden lisäksi vuoden 2011 vaaleissa keskei-

sessä roolissa olivat verkkokeskustelut ja varsinkin ne, joissa perussuomalaisten kannat-

tajat kokoontuivat. Erityisesti esillä oli Hommaforum-keskustelualue, jossa käydään vil-

kasta maahanmuuttoon liittyvää keskustelua. Maahanmuuttokriittiset mielipiteet ovat 

hyvin vahvasti esillä Hommafoorumissa. Hommaforumin18 aktiivisuutta kuvaa se, että 

siihen on rekisteröitynyt noin 11 000 käyttäjää, jotka ovat kirjoittaneet 2,7 miljoonaa 

viestiä. Hommaforumin suurin kasvu osui vuodelle 2011, jolloin syntyi myös kävijäennä-

tys:  paikalla oli eduskuntavaalipäivän iltana 1731 käyttäjää19. Näin suosittu keskustelu-

alue ei voi olla vaikuttamatta ihmisten poliittisiin mielipiteisiin. Tietysti Hommaforumiin 

ja muihin vastaaviin keskusteluihin hakeutuu lähtökohtaisesti samanmielisiä henkilöitä, 

                                                           
18 Tilanne 17.4.2018 
19 http://hommaforum.org/index.php?action=stats 
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jolloin ei välttämättä tapahdu mielipiteiden muutosta, mutta sitäkin enemmän mielipi-

teiden vahvistumista. Pohjaa omille mielipiteille löytyy aktiivisesta verkkoyhteisöstä. 

Sosiaalinen media oli paljon esillä myös vuoden 2012 presidentinvaalien aikaan. Vihrei-

den Pekka Haaviston nousu toiselle kierrokselle kokoomuksen Sauli Niinistön kilpailijaksi 

katsottiin monissa yhteyksissä nimenomaan verkon ja sosiaalisen median ansioksi20. 

Haaviston kampanjapäällikkö Riikka Kämppi on todennut, että kampanjan vaalitoimisto 

sijaitsi Facebookissa (Kämppi & Lähde 2012). Vaikka sosiaalisen median rooli Haaviston 

kampanjassa ja koko ilmiössä on hyvin tärkeä, on hyvä muistaa myös perinteiset kam-

panjatavat: vaalitilaisuudet ympäri Suomea, mainokset ja televisioesiintymiset. Verkkoa 

käytettiin myös hyvin perinteisellä tavalla. Kampanjan aikana kerättiin laajaa sähköpos-

tilistaa, johon lähetettiin uutiskirjeitä. Idea tähän syntyi Obaman 2008 kampanjasta.  

Varsinaisen ilmiön synty Haaviston ympärille tapahtui kuitenkin sosiaalisessa mediassa. 

Yksi lähtölaukaus oli kampanjan tukikonsertti Helsingissä Tavastialla, josta uutisoitiin 

melko vähän (Kämppi & Lähde 2012). Kuvat ja jutut konsertista lähtivät kiertämään ver-

kossa räjähdysmäisesti. Riitta Kämppi toteaa, että ”Tavastian konsertista lähti liikkeelle 

vyöry, joka johti Pekan toiselle kierrokselle”. Verkossa tapahtumat eivät olleet kampan-

javäen suunnittelemia, eivätkä siis heidän hallinnassa. Erilaisia videoita, kuvia ja mainok-

sia lähti liikkeelle vilkkaasti. Haaviston kohdalla yksi video, Finlandia-hymnin esitys Hel-

singin rautatieasemalla, päätyi lopulta tv-mainokseksi.  

On yllättävää, että varsinaiset kampanjat eivät olleet verkossa kovin aktiivisia. Kampan-

jointi verkossa perustui vapaaehtoisiin ja ihmisten spontaaniin toimintaan. Ja nimen-

omaan Haaviston ympärille kehkeytyi aktiivista verkkovuorovaikutusta ja kampanjoin-

tia, aktiivisempaa kuin muilla ehdokkailla. Koska Haavisto lopulta hävisi vaalit selvästi, 

voidaan väittää, ettei sosiaalisella medialla ollut lopulta merkitystä. Toisaalta Haaviston 

nousu toiselle kierrokselle oli varsin yllättävää, minkä vuoksi on vakavasti pohdittava so-

siaalisen median merkitystä. Sosiaalinen media oli alusta, jossa Haavisto-ilmiö sai kas-

vaa. Ja vaikkei sosiaalinen media vaaleja ratkaissutkaan, oli se hyvin näkyvä osa koko 

vaaleja. Perinteisen median vaaliohjelmissa puitiin hyvin paljon sosiaalisen median mer-

kitystä, ollen näin keskeinen vaalikeskustelun aihe.  

Vuoden 2015 eduskuntavaaleja on nimitetty hashtag- eli aihetunnistevaaleiksi, jolla vii-

tataan Twitterin merkitykseen (Marttila ym. 2016). Vuoden 2011 vaaleissa Twitter oli 

vielä vähäisemmässä roolissa, mutta vuonna 2015 sen rooli korostui. Vuonna 2011 eh-

dokkaista 19 prosenttia oli Twitterissä, mutta vuonna 2015 51 prosenttia. Twitter-vies-

tejä eli tviittejä kertyi todella paljon, vaaleja edeltävältä kuukaudelta noin 210 000 tviit-

tiä, jotka olivat ehdokkaisen lähettämiä ja joissa oli vaaleihin liittyvä #vaalit2015-aihe-

                                                           
20 http://harto.wordpress.com/2012/01/23/sosiaalinen-media-kiritti-niiniston-ja-haaviston-toiselle-kier-
rokselle/ 
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tunniste. Twitterin käyttö oli kuitenkin jakautunutta: pieni osa ehdokkaista oli hyvin ak-

tiivisia, suurimman osan ollessa melko passiivisia. Twitter-viestit olivat myös keskitty-

neet puoluepoteroihin eli eri puolueiden edustajat eivät löytäneet toisiaan, eikä dialogia 

syntynyt. Kampanjointi olikin melko yksisuuntaista, eikä varsinaista keskustelua synty-

nyt. Hieman yllättävää on, että Twitter-julkisuutta hallitsivat suurten puolueiden am-

mattimaiset vaalikampanjat, eivätkä pienpuolueet onnistuneet aktivoitumaan Twitte-

rissä.  

Useat vaalit ja niistä tehdyt tutkimukset osoittavat, että verkossa vaalikampanjat muis-

tuttavat hyvin paljon perinteistä kampanjointia. Puolueet markkinoivat eri kanavia hyö-

dyntäen omia sisältöjään ja ehdokkaitaan. Viestintä on hyvin yksisuuntaista. Yllättävä 

piirre on, että suuret puolueet hallitsevat kampanjointia (Strandberg 2016). Näyttää 

siltä, että vaalien asetelmat ovat siirtyneet lähes sellaisenaan verkkoon, eikä sosiaalinen 

media ole keikauttanut viestintää tai puolueiden keskinäisiä suhteita vuorovaikuttei-

semmaksi. 

Sosiaalisen median rooli vaaleissa kiteytyy lopulta kysymykseen, kuinka paljon sosiaali-

nen media vaikuttaa äänestämiseen ja vaalitulokseen? Lopullista vastausta on vaikea 

antaa. Vaikka Yhdysvaltain vuoden 2008 presidentinvaaleja nimitettiin Twitter-vaaleiksi, 

oli tärkein mediaseurannan väline kaikissa ikäryhmissä edelleen televisio (Suominen ym. 

2013, 167). Tämä tulos ei tietysti mitätöi Twitterin merkitystä, mutta on hyvä muistaa, 

etteivät vanhat välineet katoa kokonaan, vaan ne elävät uusien rinnalla. Vuoden 2012 

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa sosiaalisen median merkitys kasvoi entisestään, mutta 

silti televisio oli edelleen ylivoimaisesti suosituin yleisömagneetti (Uskali 2013). On liioi-

teltua sanoa, että verkko tai sosiaalinen media ratkaisisi vaaleja. Siitä on tullut keskeinen 

vaalikampanjoinnin areena, jossa tavalliset ihmiset voivat osallistua vuorovaikutukseen, 

toisin kuin perinteisessä mediassa.    

Keskusteltaessa verkon vaikutuksesta vaalitulokseen nousee esille yleensä juuri sosiaa-

linen media. Äänestykseen vaikuttava tekijä on myös vaalikoneet, joita Suomessa ko-

koaa yleensä mediayhtiöt. Tutkimukset osoittavat, että vaalikoneilla näyttäisi olevan vai-

kutusta äänestysaktiivisuuteen, varsinkin nuorten kohdalla (Mykkänen & Moring 2012). 

Vaalikoneet ovat nuorille olennaisempi tietolähde kuin televisio. Kiinnostava tulos on 

myös, että vaalikoneita käyttävät jättävät äänestyspäätöksen myöhäisempään ajankoh-

taan – kyse voi tietysti olla epävarmoista äänestäjistä, jotka hakevat vaalikoneista sopi-

vaa ehdokasta. On tärkeää muistaa, että vaalikoneet ovat tärkeä osa verkossa tapahtu-

vaa vaalikampanjointia.   

Edelliset esimerkit osoittavat selkeästi, että verkossa tehdään paljon vaalityötä ja ihmis-

ten mielipiteisiin pyritään vaikuttamaan. Epäselvää sen sijaan on, kuinka paljon verkossa 

vaikuttamalla käännytetään ihmisiä ja kuinka paljon vahvistetaan olemassa olevia mieli-

piteitä ja kannattajaryhmiä. On nimittäin mahdollista, että samanmieliset kokoontuvat 
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keskustelemaan politiikasta, josta ihmiset ovat aina olleet innokkaita keskustelemaan. 

Sosiaalinen media on nykyajan tori, jossa tuota keskustelua käydään.   

  

Kaduilta someen – haktivismin nousu 

Aktivismi on siirtynyt verkkoon ja someen. Siitä käytetään haktivismin nimitystä, joka 

yhdistää termit hakkeri ja aktivismi. Verkkoaktivismin suorempia muotoja, kuten verk-

kohyökkäyksiä, käsittelen seuraavassa luvussa vaikuttamisen keinojen yhteydessä.  

Verkkoa poliittisen ja yhteiskunnallisen aktivismin areenana on pohdittu ja tutkittu jo 

heti verkon alkuajoista lähtien, koska tuolloin vapaus oli keskeinen verkon toimintaperi-

aate.   

Verkkoaktivismista nousee ensimmäisenä esille Arabikevät vuonna 2011. Puhutaan 

maailman ensimmäisestä sosiaalisen median vallankumouksesta. On totta, että sosiaa-

lista mediaa käytettiin monin tavoin. Lilly Korpiola ja Hanna Nikkanen (2012) ovat paikan 

päällä Arabimaissa selvittäneet kansannousujen luonnetta ja verkon roolia siinä. Yksi 

keskeinen lähtökohta oli Khaled Said -nimisen nuoren miehen kuolema, joka tapahtui 

hämärissä oloissa, kaiketi poliisien väkivallan tuloksena. Facebookiin perustettiin We are 

all Khaled Said -sivu, josta tuli Egyptin kansannousun yksi keskeinen symboli. Verkko tar-

josi paikan nuoren ihmisen järkyttävän kuoleman symbolille. Myös monia muita verkon 

muotoja käytettiin, kuvia, videoita, blogeja ja Facebookia. Kiinnostavasti yksi keskeinen 

kimmoke kansan kaduille lähtöön oli se, kun Egyptin hallitus sulki internetin. Hallitus 

oletti, että sulkeminen hillitsisi kansan aktivoitumista, mutta niin ei käynyt, vaan aktivoi-

tuminen kanavoitui kaduille. Palattiin siis perinteiseen aktivismiin.  

Sosiaalisen median roolista Arabikevään tapahtumissa on kiistelty: innokkaimmat näke-

vät, että kyse oli some-vallankumouksesta ja kriittiset kieltävät koko sosiaalisen median 

merkityksen. Realistinen näkemys lienee näiden välissä. Sosiaalisella medialla oli oma 

tärkeä merkityksensä, mutta tapahtumien syvemmät syyt löytyvät yhteiskunnallisista 

ongelmista, kuten eriarvoisuudesta ja huonosta elintasosta. Kiinnostavan näkökulman 

sosiaalisen median merkitykseen toi Yhdysvalloissa asuva egyptiläinen toimittaja Emad 

Mekay, jonka mukaan sosiaalinen media oli tärkeä tiedon välittämisessä Arabimaista 

muihin maihin, mutta maiden sisällä sosiaalisella medialla ei ollut niin suurta vaikutusta 

(Suominen ym. 2013, 236).   

Verkkoaktivismin ja perinteisen aktivismin suhde on vielä epäselvä. Tästä hyvä esimerkki 

on vuoden 2014 tapahtumat Ukrainassa. Kansa osoitti mieltään kaduilla eli toiminta oli 

hyvin perinteistä. Myös valtiovalta puuttui mielenosoituksiin valitettavan perinteisellä 

tavalla eli asein. Sosiaalinen media oli kuitenkin keskeinen areena tiedon välittämisessä. 

Toimittaja Saska Saarikoski21 totesi, että ”Twitteristä on tullut maailman silmä, korva ja 

                                                           
21 HS 20.2.2014 
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huutava suu”. Hän myös painotti, että Twitter kertoi uutiset tapahtumista kaikkein no-

peimmin ja lisäksi viestien lukijasta saattoi hetkessä tulla myös aktiivinen osallistuja 

kommentoimalla ja jakamalla viestejä. On selvää, että yksittäisten kansalaisten, silmin-

näkijöiden ja aktivistien ääni kuuluu Twitterin kaltaisessa palvelussa ennenkuulumatto-

malla tavalla. Tätä taustaa vasten onkin yllättävää, että parhaiten äänensä Twitterissä 

sai kuuluviin perinteinen media. Uutismedian jakamia viestejä jaettiin selvästi eniten 

eteenpäin22. Medialla ja toimittajilla on paljon seuraajia, ja heidän viestejä jaetaan ha-

nakasti eteenpäin. Tavallisen kansa ääni ei ehkä kuulukaan niin hyvin Twitterissä ja 

muissa sosiaalisen median palveluissa kuin voisi olettaa.  

Verkon ja sosiaalisen median lisäksi on hyvä muistaa muidenkin viestintäteknologioiden 

rooli. Kännykkäkamerat olivat Arabikevään alkuvaiheessa erityisen tärkeitä. Epäkoh-

dista, kuten väkivaltaisista poliiseista, ladattiin kuvia verkkoon. Epäkohdissa kuvatut 

asiat saivat julkisuutta. Myös Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa kamerapuheli-

mia on käytetty todistusaineiston keräämiseen (Kujala 2012). Tämä kuvaa hyvin tekno-

logian ennakoimattomia käyttötarkoituksia: tuskin kamerapuhelimien kehittäjät osasi-

vat ajatella niiden osuutta sotilaallisissa konflikteissa ja kansannousuissa.  

Blogit ovat edelleen aktivisteille yksi keskeinen väline. Venäjän kenties tunnetuin akti-

visti ja opposition johtohahmo Aleksei Navalnyi on saavuttanut asemansa pitkälti blo-

ginsa kautta (Yagodin 2014). Venäjällä televisio on keskeisin media ja se on vahvasti val-

tiojohdon hallussa. Verkko ja blogit tarjoavat siis oppositiolle oikeastaan ainoan julkai-

suväylän. Navalnyi on blogissaan kokonaan uudistanut journalistista tyyliä, sillä hän te-

kee erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia ja raportoi niistä. Navalnyi on saavuttanut kohta-

laisen suosion, sillä blogia lukee noin 150 000-200 000 henkilöä, mikä on tietysti Venä-

jällä vielä kohtalaisen pieni määrä. Vaikka suurin osa venäläisistä ei ole kuullut Naval-

nyista tai blogeista ylipäätään yhtään mitään, valtiojohto on kuitenkin ollut huolissaan 

Navalnyin blogista. Hänen toimiaan on tutkittu paljon ja erilaisia syytteitä on nostettu 

lukuisia.  

Blogi on siis tarjonnut oppositiolle kokonaan uuden mahdollisuuden vaikuttaa, mikä on 

valtiojohdolle senkin vuoksi hankalaa, että se ei itse hallitse uudenlaista verkko- ja blo-

gikulttuuria. Venäjällä muutettiin lakia 2014 niin, että verkkosivujen sulkeminen ei vaadi 

oikeuden päätöstä. Lisäksi yli 3000 lukijaa päivittäin keräävien bloggaajien pitää rekiste-

röityä, jotta Venäjän viranomaiset voivat poistaa ”virheellisen ja herjaavan” informaa-

tion23. Kuvaavaa on, että rekisteröitymisen kriteerinä on lukijamäärä, koska lukijamäärä 

kertoo blogin suosiosta ja mahdollisesta vaikuttavuudesta. 

                                                           
22 http://netprofile.fi/tiedotteet/media-mielipidevaikuttaja-myos-twitterissa-case-ukraina/ 
23 http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2014/08/20/kremlin-kasi-tarrasi-kiinni-blog-
gareihin/201411521/66 
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Lain muutoksen jälkeen Navalnyin ja muiden oppositiojohtajien verkkosivut suljettiin 

heti, mutta esimerkiksi Navalnyita kielto ei vaientanut24. Hän jakaa Twitterissä muiden 

viestejä, eikä siis itse kirjoita mitään, eikä siten riko hänelle asetettua julkaisukieltoa. 

Tämä on jälleen kerran oivallinen esimerkki siitä, kuinka yksittäiset ihmiset ja ryhmät 

toimivat verkossa näppärästi ja ketterästi. Valtaapitävät tulevat kielloillaan ja laeillaan 

aina askeleen – ehkä useammankin – perässä.        

Suomessa verkossa tapahtuva aktivismi poikkeaa hieman edellä esitellyistä muodoista. 

Eniten aktivismia on eläinten- ja ympäristönsuojelun ja toisaalta ulkomaalaisvastaisuu-

den ympärillä. Eläintensuojeluun liittyen erilaisia paljastusvideoita on ollut jo pidem-

pään. Ennen videot piti toimittaa medialle, mutta nyt videot voidaan julkaista itsenäi-

sesti. Jotta paljastusvideot nousevat esille, tarvitaan siihen yleensä perinteisen median 

uutisointia.  

Monet yritykset ovat kohdanneet aktivismia sosiaalisessa mediassa. Verkkojulkisuuden 

tutkija Salla-Maaria Laaksonen25 kuvaa kuinka Valion Facebook-sivulla ydinvoiman vas-

tustajat ryhtyivät aktiiviseen viestintään, joka jatkuu edelleen. Esimerkiksi kuvassa x on 

Valion päivitys 26.4.2014, jossa on linkki Valion koekeittiöllä kuvattuun videoon. kaikki 

kommentit liittyvät kuitenkin ydinvoimaan. Syynä on se, että Valio oli tuolloin osakkaana 

Fennovoima-yhtiössä, jonka suunnitelmissa on rakentaa uusi ydinvoimala. Valiolle oli 

varmasti yllätys, kun Facebook-sivu on täyttynyt ydinvoimakeskustelusta, eikä maito-

tuotteisiin liittyvistä mukavista päivityksistä ja keskusteluista.    

Atria26 puolestaan aloitti tammikuussa 2014 nimikisan, jossa ihmiset saivat ehdottaa At-

rian Facebook-sivulla uusia nimiä mikroaterioille. Kisaan tuli pian yhtiön mielestä asiat-

tomia ehdotuksia, kuten ”raatokuutio” ja yhtiö poisti mielestään asiattomat ehdotukset. 

Poistetut ehdotukset olivat kuitenkin jo kopioitu ja lähtivät kiertämään verkossa, eikä 

yhtiö voinut kyseisille ehdotuksille enää mitään.  

Sittemmin Atria omaksui sosiaalisen median toimintatapaa ja yritti vaikuttaa bloggarei-

den kautta27. Atria maksoi valituille lifestyle- ja ruokabloggareille ja kutsuivat heidät tu-

tustumaan broileritilan toimintaan. Bloggarit kirjoittivat blogeihinsa vierailustaan, pää-

sääntöisesti positiivisessa sävyssä. Atria siis hyödynsi uudenlaista vaikuttamisen tapaa. 

Lopputulos ei välttämättä kuitenkaan ollut onnistunut, sillä bloggaajat kohtasivat kritiik-

kiä. Kritiikkiä aiheutti erityisesti se, että bloggareille maksettiin jutuista.  

Valion ja Atrian tapaukset kuvaavat hyvin suomalaista aktivismia verkossa ja ylipäätään 

verkon toimintalogiikkaa. Avatessaan avoimen tilan tai foorumin yritys mahdollistaa 

                                                           
24 HS 27.7.2014 
25 http://www.slideshare.net/jahapaula/maineriski-digitaalisessa-julkisuudessa-digital-reputation-pro-
ject 
26 http://yle.fi/uutiset/atrian_lempinimikisa_ryopsahti_facebookissa/7068252 
27 http://nyt.fi/a1475214538012 
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myös aktivistien osallistumisen. Kyse ei ole yrityksen ”omasta” tilasta, vaan periaat-

teessa kaikki voivat osallistua, eikä julkaisuiden poisto onnistu kovin helposti. Tämä avaa 

aktivisteille kokonaan uusia mahdollisuuksia ja toisaalta myös lisää yrityksen riskiä vies-

tinnän sisällön ajautumisesta yrityksen kannalta hankaliin aiheisiin. Tämä taas lisää vaa-

timuksia yrityksen kykyyn reagoida yllättäviin tilanteisiin ja kykyyn käydä dialogia.     

 

Kuva 3. Ruutukaappaus Valion Facebook-sivusta (26.4.2014).  
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Ruokaan ja ravintoon liittyvät protestit eivät tietystikään ole vain suomalainen ilmiö. 

Kansainvälisesti yksi tunnettu tapaus oli vuonna 2010, kun Greenpeace hyökkäsi maail-

man suurinta elintarvikeyhtiötä Nestleä vastaan. Syynä oli palmuöljy, jonka käyttö tu-

hoaa sademetsiä. Greenpeace lanseerasi Kit kat killer –kampanjan. Kampanjan videossa 

jäljitellään Kitkat-suklaapatukkamainosta, jossa toimistotyöläinen pitää tauon syömällä 

Kitkat-patukan. Paketissa onkin gorillan sormi, jota videon mies syö veri valuen. Video 

sai lyhyessä ajassa runsaasti katselijoita ja kaikkiaan videota on katsottu useita satoja 

tuhansia kertoja.  

 

Kuva 4. Ruutukaappaus Greenpeacen Nestlen vastaisesta Youtube-videosta.  

 

Nestle oli viestinnässään torjuva ja syytti Greenpeacea tekijänoikeuksien rikkomisesta28. 

Erinäisten vaiheiden jälkeen Nestle joutui taipumaan ja sopimaan sademetsien suoje-

lusta29. Tämä oli hyvä esimerkki nettikampanjasta. Greenpeace teki laadukkaan ja hät-

kähdyttävän videon, jonka leviäminen näytti jo etukäteen ilmeiseltä. Greenpeace ei ollut 

riippuvainen uutismediasta, vaan pystyi levittämään videota itse. Syntyi julkinen painos-

tus, johon Nestle suhtautui aluksi torjuvasti, mikä vain pahensi asiaa. Kuten niin usein, 

tässäkin tapauksessa yritys joutui lopulta tekemään myönnytyksiä ja taipumaan kam-

panjan ansiosta.  

                                                           
28 https://qx272.wordpress.com/2013/04/18/nestles-pr-crisis-kit-kat-or-kit-kat-killer/ 
29 http://www.independent.co.uk/environment/green-living/online-protest-drives-nestl-to-environmen-

tally-friendly-palm-oil-1976443.html 
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Aktivismia voi syntyä melko tavallisistakin asioista ja suunnittelemattomasti. Alun perin 

ajatuksena voi olla verkkosivun, blogin tai Facebook-sivun perustaminen jollekin asialle. 

Hyvä esimerkki tästä on Lisää kaupunkia Helsinkiin Facebook-ryhmä, joka on tarkoitettu 

”niille, joiden mielestä Helsingin seudulla on aivan liian vähän oikeaa kaupunkia. Tiheästi 

rakennettuja kerrostalokortteleita, joiden kivijalat ovat pikkuliikkeitä täynnä ja joissa on 

sopivasti puistoja luomassa kaupunkilaisille kohtauspaikkoja”. Ryhmä on kerännyt 

melko suuren jäsenmäärän, tätä kirjoitettaessa noin 17 000 jäsentä. Ryhmässä käydään 

vilkasta keskustelua Helsingin kehittämisestä kaupunkimaiseksi, uusia ideoita esitellään 

ja puidaan aktiivisesti. Syntyy kokonaan uusi keskusteluareena kaupunkisuunnitteluun 

ja kaupungin kehittämiseen.  

On kiinnostavaa pohtia, kuinka tämä ryhmä saa huomiota osakseen ja kasvaako sen suo-

sio? Julkishallinnon puolella on yritetty synnyttää erilaisia vuorovaikutteisia verkkopal-

veluita, joissa kaupunkilaiset osallistuisivat kaupunkinsa kehittämiseen. Osallistuminen 

on useimmiten ollut passiivista, näin aktiivisesta osallistumisesta ei ole yleensä voitu 

edes haaveilla.  

Vastaava aktivoituminen tapahtui Hyvinkäällä vuonna 2010, kun kaupungin virkamiehet 

esittivät omakotialueen yleiskaavan muuttamista niin, että myös kerrostalojen rakenta-

minen alueelle mahdollistuu. Alueen asukkaat aktivoituivat nopeasti ja toimintaa orga-

nisoitiin paitsi asukaskokouksissa myös verkossa, jossa keskeinen paikka oli Facebook-

ryhmä. Myös nimiä kerättiin verkossa kaavamuutosta vastaan. Toiminta ei tietystikään 

rajoittunut vain verkkoon, vaan erilaisia tapaamisia järjestettiin ja asiaa puitiin paljon 

paikallislehden sivuilla. Verkko osaltaan edisti asian julkista käsittelyä, mikä taas selvästi 

muokkasi ihmisten mielipiteitä. Kunnallispoliitikkojen mielipide muuttui alun varovaisen 

myönteisestä hyvin nopeasti kielteiseksi. Heille kävi selväksi, että kuntalaiset vastusta-

vat yksituumaisesti ehdotettua kaavamuutosta. Kaavamuutos haudattiinkin melko pian. 

Huomionarvoista tapauksessa on, että kuntalaisten organisoituminen tapahtui spontaa-

nisti ja verkko tarjosi tähän kätevän tilan. Useimmat kunnallispoliitikot ja erityisesti vir-

kamiehet olivat hämillään verkossa olevan kansalaisaktivismin suhteen.  

Kaikissa edellä esitellyissä verkkoaktivismin muodoissa nousee selvästi esille se, että pe-

rinteiset toimijat – valtiot, yritykset, organisaatiot – ovat selvästi hitaampia ja kömpe-

lömpiä toimijoita. Aktivistit organisoivat toimintaansa nopeasti ja ketterästi. Perinteiset 

toimijat reagoivat jollain totutulla tavalla: Egyptissä laitettiin internet ”kiinni”, Venäjällä 

bloggaajia syytetään rikoksista ja heidän toimintaansa yritetään lainsäädännöllä rajoit-

taa ja Suomessa yritykset pyrkivät käymään verkkokeskustelua itselle sopivista aiheista 

ja virkamiehet ovat enimmäkseen hiljaa.   

Perinteisten toimijoiden kykenemättömyys reagointiin avaa siis mahdollisuuden verkko-

aktivismille. Verkko tulee kuitenkin koko ajan tutummaksi ja voidaankin kysyä, kuinka 

kauan aktivisteilla ja aktivismilla on tämä etu puolellaan?    
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Totuuksien tuolla puolen – sotapropaganda  

Totuus on tunnetusti sodan ensimmäinen uhri. Tämä lausahdus kuvaa hyvin sotatilan-

teessa tai sodan uhatessa syntyvää halua muunnella totuutta. Muuntelu tapahtuu ni-

menomaan median kautta vaikuttamalla. Tämä muuntelu saavutti yhden huippunsa 

natsipropagandan muodossa ennen toista maailmansotaa. Sittemmin propaganda on 

kuulunut kaikkiin sotiin, tapahtumista kerrotaan itselle myönteisessä valossa vihollista 

mustamaalaten. Tuoreempi esimerkki on vuoden 2003 Irakin sota, joka aloitettiin väi-

tettyjen joukkotuhoaseiden vuoksi. Lopulta väitettyjä joukkotuhoaseita ei löytynyt 

(Pörsti 2017). Näyttääkin siltä, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu ja hallinto harhautti-

vat mediaa varsin onnistuneesti ja saivat kansalaisten tuen Irakin sodalle. 

Propagandalla tarkoitetaan kansalaisten hallintaa propagandamenetelmillä, kuten aivo-

pesulla (Pörsti 2017). Keskeistä propagandassa on vääristely, valheet ja lavastus. On-

gelma tässä määritelmässä on sen rajoittuminen autoritaarisiin yhteiskuntiin, mutta 

propagandaa on luonnollisesti myös demokratioissa. Rajanveto propagandan ja muun 

viestinnän, vaikuttamisen ja markkinoinnin kesken voi toisinaan olla vaikea vetää. 

Propaganda-sana herättää kielteisiä mielleyhtymiä, minkä vuoksi koko sanan käyttöä 

toisinaan vältellään. Propaganda ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään. Sofi Oksanen30 

kirjoitti osuvasti propagandan merkityksestä käsitellessään Venäjän toimintaa Krimin 

niemimaan tapahtumissa: ”Informaatiosota ja mielikuvavaikuttaminen ovat Kremlin val-

lankäytön ydintä, koska se on halvin tapa sotia, valloittaa alueita ilman tankkeja. Pelot-

telu, provokaatio, projektio ja propaganda: näissä Kreml on mestari.” Tässä on tietysti 

kyse Sofi Oksasen näkemyksestä, ei ehdottomasta faktasta.  

Venäjän propaganda ei sekään aina onnistu: Ukrainan kriisiin liittyen verkossa kiertää 

monenlaisia kuvia ja väitteitä. Venäjällä verkossa liikkui kuva, jonka sanottiin todistavan, 

että Ukrainassa on amerikkalaisia palkkasotilaita. Pian kuitenkin kävi ilmi, että alkupe-

räinen kuva on vuodelta 2005, jolloin sotilaat valvoivat New Orleansissa katuja hirmu-

myrsky Katrinan jäljiltä. Kuvaa oli manipuloitu poistamalla siitä englanninkieliset kyltit ja 

mainokset.31 

 

                                                           
30 http://www.sofioksanen.fi/alkaa-pettako-meita-jalleen/ (luettu 11.4.2013) 
31 http://www.dagbladet.no/2014/05/21/nyheter/utenriks/ukraina/russland/propaganda/33409571/ 
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Kuva 5. Vasemmalla käsitelty kuva, jossa väitetyt yhdysvaltalaissotilaat Ukrainassa, oi-

kealla alkuperäinen kuva New Orleansista (lähde: http://www.interpretermag.com/rus-

sia-this-week-what-do-polls-measure-in-russia/) 

Vaikka kuva osoittautui manipuloiduksi, ei ole suinkaan varmaa tavoittaako tieto mani-

puloinnista kaikkia niitä, jotka näkivät alkuperäisen kuva ja uutisen. On mahdollista, että 

manipuloitu kuva on onnistunut tavoitteissaan herättämällä epäilyksiä amerikkalaisten 

roolista Ukrainassa. Kuvan muokkaajasta ja levittäjästäkään ei ole varmuutta. Voisi olet-

taa, että taustalla on Venäjä tai siihen liittyvät tahot, mutta voihan tekijä olla aivan joku 

muu, joka haluaa nolata Venäjän. Totuuden selvittäminen on liki mahdotonta.  

Propaganda verkossa saa koko ajan uusia muotoja ja mahdollisuudet monipuolistuvat. 

Tapio Kujala (2012, 50) kutsuukin nykyistä propagandaa propaganda 2.0:ksi. Informaa-

tioyhteiskunnassa propaganda saa uusia ilmenemismuotoja sitä mukaan, kun journalis-

tit pystyvät torjumaan ja tunnistamaan aikaisempia propagandamuotoja. Verkko ja muu 

viestintäteknologia mahdollistavat loputtoman propagandan ja journalististen näkökul-

mien kyseenalaistamisen, joten kuka tahansa voi olla propagandisti.  

Hyvä esimerkki nykyajan sotapropagandasta on Israelin ja Palestiinan jatkuva konflikti. 

Vastakkain ovat huippunykyaikainen ja hyvin varusteltu armeija ja toisaalta selvästi ala-

kynnessä oleva huomattavasti heikommin varustellut taistelijat. Propagandan näkökul-

masta sosiaalinen media tarjoaa molemmille osapuolille huomattavia vaikutusmahdol-

lisuuksia. Israelin armeija on aina panostanut huomattavasti viestintään, sillä on laajat 

viestintäosastot (Kujala 2012). Israel on ottanut käyttöönsä sosiaalisen median välineitä 
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ennakkoluulottomasti, sen armeijalla oma Youtube-kanava32.  Youtube nousi merkityk-

selliseksi viestintäkanavaksi vuonna 2010, kun Israel hyökkäsi Gaza Freedom Flotilla -

avustuslaivueen kimppuun surmaten yhdeksän turkkilaista aktivistia (Sumiala & Tikka 

2013). Videoita tuottivat Youtubeen mediayhtiöt, kuten Russia today ja Al Jazeera Eng-

lish, yksittäiset henkilöt (nimimerkit), Israelin armeija omalla Youtube-kanavallaan sekä 

aktivistiverkostot. Aineisto oli siis varsin monipuolista. Somessa ääntään eivät saaneet 

kuuluville vain aktivistit, vaan myös Israelin armeija, joka syötti hyvin tehokkaasti video-

propagandaa omasta näkökulmastaan.  

Israelin armeija on omaksunut myös hyvin tehokkaasti uusimmat sosiaalisen median vä-

lineet. Kun Israel vuonna 2012 hyökkäsi Gazan alueelle, se hyödynsi aktiivisesti Twitteriä 

ja Instagramia, johon armeijan sotilaat latasivat kansallistunnetta lisääviä kuvia. Myös 

vastapuoli eli Hamas-järjestö vastasi propagandaan Twitterissä tekemällä pilaa Israelin 

kuvista. (Suominen ym. 2013, 251.) Sosiaalisen median, erityisesti Twitterin, käyttö oli 

jälleen runsasta kesän 2014 konfliktin aikana33. 

Israelin ja Palestiinan jännittyneessä tilanteessa on verkko ja sosiaalinen media noussut 

keskeiseksi viestinnän areenaksi, jossa käydään taistelua totuudesta ja käytännöllisesti 

myös organisoidaan mielenilmaisuja ja boikotteja (Kujala 2012). Israelin ja Palestiinan 

konfliktin lisäksi monissa muissa tapauksissa sotapropaganda on siirtynyt verkkoon. Pro-

paganda on osa laajempaa verkkotoiminnan tai verkkosodan valikoimaa. Suuremmilla, 

etupäässä valtiollisilla toimijoilla on mahdollisuus propagandan lisäksi suoraan verkko-

toimintaan.   

Jihadistijärjestö ISIS on ollut sosiaalisessa mediassa hyvin aktiivinen. Sen tarkoitus on 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Juha Saarisen mukaan levittää omaa maailmanku-

vaansa, rekrytoida uusia taistelijoita sekä pelotella näyttämällä järjestö isompana kuin 

se oikeasti onkaan34. Irakissa taistelujen aikana viestejä on Twitterissä lähetetty jopa 

40 000 päivässä. Viestejä lähettävät taistelussa mukana olevat sotilaat. Ihmetystä on he-

rättänyt se, kuka oikeastaan on ISIS-järjestön aktiivisen ja ammattitaitoisen verkkovies-

tinnän takana35. Järjestön tuottamat videot ja jopa elokuvat ovat nimittäin korkealaatui-

sesti tehtyjä, joten niiden takana on todellisia osaajia.  

ISISin viestinnän määrä verkossa on siis huima. Rekrytointi tuottaa myös tulosta, sillä 

Irakiin ja myös Syyriaan virtaa ulkomailta taistelijoita. Myös Suomesta on lähtenyt arvi-

olta noin 40 henkilöä sotaan, osa avustaviin tehtäviin, mutta osa myös taistelemaan36.  

                                                           
32 http://www.youtube.com/user/idfnadesk/ 
33 http://yle.fi/uutiset/sosiaalisesta_mediasta_tuli_konfliktien_virtuaalinen_taistelutanner/7384018 
34 http://yle.fi/uutiset/isis_kampanjoi_twitterissa_ammattimaisesti/7322649 
35 http://www.theguardian.com/world/2014/jun/23/who-behind-isis-propaganda-operation-iraq 
36 http://yle.fi/uutiset/suojelupoliisi_suomessa_noin_200_henkilolla_yhteyksia_ulkomaisiin_vakivaltai-
siin_ryhmiin/7405552 
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Äärijärjestöjen viestintä verkossa on raakaa ja väkivaltaista, minkä voisi ajatella vahin-

goittavan järjestön mainetta. Eräässä teknisesti hyvälaatuisissa videoissa isä opettaa po-

jalleen, että kaikki vääräuskoiset, kuten kaikki eurooppalaiset, pitää tappaa37. ISIS jul-

kaisi paljon kohua herättäneen videon, jossa amerikkalainen toimittaja julmasti tape-

taan. Tällaiset videot kuitenkin parantavat järjestön mainetta niiden keskuudessa, joille 

viestintä on suunnattu eli radikalisoituneiden kannattajien keskuudessa.   

Edelliset esimerkit osoittavat, että sotapropaganda verkossa on runsasta ja monipuo-

lista ja sitä harrastavat niin valtiot kuin sotilaalliset järjestöt. Propagandan merkitystä ja 

vaikuttavuutta on toistaiseksi hankala arvioida. Sotapropaganda on usein visuaalista. 

Kuvilla voidaan todistaa erilaisia asioita. Kuvaväärennösten paljastamiseen on paneutu-

nut vapaaehtoisia ihmisiä ja ryhmiä. Esimerkiksi suomalainen Janne Ahlberg paljastaa 

kuvaväärennöksiä vapaaehtoisesti38. Monet pommituskuvat ovat usein vanhoja, joita 

kierrätetään uudestaan ja uudestaan ”todisteena” jostain uudesta tapahtumasta. 

 

Propaganda on osa laajempaa kybersotaa, joka pitää sisällään myös verkkohyökkäyksiä 

ja verkkotiedustelua. Sotilasstrategian dosentti Mika Kerttunen39 arvioi, että kybersodan 

keinot ovat toistaiseksi olleet Ukrainassa ja Gazassa tehottomia, koska molemmissa pai-

koissa on pitkälti turvauduttu perinteisiin aseisiin ja toimintatapoihin. Molemmissa kon-

flikteissa on mukana kaksi kybersotaan panostanutta maata eli Venäjä ja Israel.  

Kybersodan varsinainen suurvalta on luonnollisesti Yhdysvallat (Järvinen 2014). Vaikka 

kybersota ei olisikaan vähentänyt tai muuttanut perinteistä sotimista tai aseilla uhkaa-

mista, on juuri propagandasota muuttanut muotoaan, kuten edellisistä esimerkeistä käy 

                                                           
37 HS 20.8.2014 
38 HS 19.4.2018 
39 HS 7.8.2014 

Apua faktantarkistukseen 

HoaxEye (@hoaxeye) Twitterissä toimiva profiili, jossa etsitään väärennöksiä 

ja huijauksia 

Snopes.com Ensimmäisiä faktantarkistussivuja, tavoitteena erilaisten myyt-

tien ja huhujen erottaminen faktoista  

Bellingcat.com Vapaaehtoisista koostuva tutkiva ryhmä, keskittynyt erityi-

sesti Venäjän propagandaan. 

Faktabaari.fi Suomalainen politiikkaan keskittyvä faktantarkistussivu.  
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hyvin ilmi. Internet tarjoaa avoimen tilan, jossa viestejä ja sisältöjä voivat tuottaa peri-

aatteessa kaikki, ei ainoastaan joukkotiedotusvälineiden omistajat.  

Esille on myös tuotu uusi termi, hybridisodankäynti, jossa perinteisen sodankäynnin 

muodot hylätään. Sodalla ei ole selkeää alkua ja loppua, poliittisia tavoitteita ajetaan 

perinteisesti asevoimilla, mutta myös laajalla informaatiosodankäynnillä. Tällainen uusi 

käsite tekee ymmärrettäväksi edellä esitellyt tapausesimerkit, joissa konfliktin luonne 

on monitahoinen ja erilaisia keinoja käytetään uudella tavalla. Propagandan ja informaa-

tiosodan ei ole tarkoituskaan korvata aseellista toimintaa, vaan kyse on hybridisodasta.   

 

Terroristit somettajina 

Verkko on terrorismin kannalta kaksitahoinen. Toisaalta verkko voi olla osa muuta ter-

rorismia ja toisaalta terrorismi voi tapahtua ainoastaan verkossa. Jälkimmäistä vaihto-

ehtoa voidaan nimittää kyberterrorismiksi (Limnéll ym. 2014). Pelkästään verkossa ta-

pahtuvan terrorismin muotoja ovat esimerkiksi nettisivujen toiminnan häiritseminen, 

palvelunestohyökkäykset ja hyökkäykset erilaisia yhteiskunnan toiminnan kannalta kes-

keisiä tietojärjestelmiä kohtaan.  

Toistaiseksi verkko on useimmiten ollut osa muuta terroristien toimintaa, kuten väkival-

taisia iskuja, uhkaamista ja kidnappauksia. Terrori-iskujen yksi perimmäinen tavoite on 

julkisuuden saaminen omalle asialleen tai terrorijärjestölleen. Äärimmäinen esimerkki 

mediajulkisuuden hyödyntämisestä oli vuoden 2001 iskut New Yorkissa, joiden media-

julkisuus olivat käsittämättömän suurta. Iskun suunnittelussa taatusti huomioitiin tämä 

ulottuvuus. Keskellä New Yorkia tapahtuva isku tallentuu lukuisille kameroille, varsinkin 

kännykkäkameroiden aikana.   

Terroristit jakavat usein videoita Youtubessa hyödyntäen vähäistä sensuuria. Palvelun 

ylläpitäjä voi poistaa videoita jälkeenpäin, mutta yleensä ne ovat jo ehtineet levitä ver-

kossa. Suomalaisille tämä tiedonjakotapa tuli tutuksi, kun suomalaispariskunta kaapat-

tiin Jemenissä. Kolmas kaapattu henkilö esiintyi kaappaajien julkaisemalla videolla. Ta-

vallista on, että kaapatut ihmiset tai terroristit kertovat tilanteista tai vaatimuksista. Pa-

radoksaalista tässä on, että monet iskut ovat suunnattu Yhdysvaltoja tai niiden liittolai-

sia kohtaan ja terroristit kertovat asioistaan Yhdysvaltalaisen palvelun eli Youtuben 

avulla.    

Verkko oli keskeisessä roolissa Nairobissa ostoskeskukseen vuonna 2013 tehdyssä ter-

rori-iskussa, jossa aseistautuneet miehet ampuivat kymmeniä ihmisiä. Terrori-iskun ete-

nemisestä raportoitiin reaaliaikaisesti Twitteriin, tosin viestien lähettäjästä ja todenpe-

räisyydestä ei ole varmuutta. Osa viesteistä lienee myös itse hyökkäyksen tehneiden ter-

roristien lähettämiä. Hyökkäyksen reaaliaikainen raportointi oli kokonaan uudenlainen 

tapa hyödyntää verkkoa.  
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Kukaan ei onnistunut sensuroimaan viestejä, joiden huomioarvo mediassa oli varsin 

suuri. Toimittaja Jussi Pullinen40 pohtii kolumnissaan, miten median pitäisi tähän suh-

tautua: tulisiko toteuttaa terroristien toiveita ja välittää tietoa eteenpäin, jonka lähettä-

jästä ei ole varmuutta? Viestithän voivat olla propagandaa tai jopa pilaa. Hyvä kysymys 

myös on, mihin tällainen kehitys johtaa? Välittävätkö terroristit seuraavaksi suoraa vi-

deokuvaa iskuista?  

Twitter nousi yllättävällä tavalla esiin jo Mumbain terrori-iskussa vuonna 200841. Terro-

ristit valtasivat hotelleja ja ottivat panttivankeja, jotka kertoivat tilanteen etenemisestä 

ulkomaailmaan Twitterin avulla. Tämä tietysti helpotti tiedonsaantia ja poliisien toimin-

taa. Ongelmana oli, että myös terroristit seurasivat Twitteriä ja myös he saivat saman 

tiedon, jossa kerrottiin terroristien toiminnasta ja sijainnista. Näin Twitterissä välitetty 

tieto saattoi jopa auttaa terroristeja.  

Mumbain isku herättää laajempia kysymyksiä siitä, kuinka paljon verkossa on tietoa, jota 

terroristit voisivat hyödyntää toiminnassaan. Matkustajalentokoneiden kulku on nähtä-

vissä reaaliaikaisesti Flightradar24-palvelussa42 tai erilaiset kartta- ja sijaintipalvelut tar-

joavat paljon tietoa. Ja kuten Mumbain tapauksessa, ihmiset kertovat sosiaalisessa me-

diassa erilaisia tietoja, joita myös terroristit voivat hyödyntää.  

Brysselin lentokentälle 2016 tehtyjen iskujen jälkeen sosiaaliseen mediaan, varsinkin 

Twitteriin, tulvi tietoja, kuvia ja videoita iskuista. Näppituntumalta voisi sanoa, että mi-

nuutissa tuli useita kymmeniä viestejä, ehkäpä noin viesti/sekunti tahtia. Myös muut 

kanavat olivat käytössä. Youtubeen ladattiin nopeasti ensimmäiset videot ja Perisco-

pessa esitettiin suoraa kuvaa. Verkot Brysselin lentoasemalla myös ylikuormittuivat, ei-

vätkä kaikki viestit välittyneet. Uutismedian yksi keskeinen lähde oli Twitter. Sama lähde 

oli siis kenen tahansa saatavilla. 

Brysselin iskujen Twitter-viestien virtaan ilmestyi myös erilaisia huhuja. Kouluampumi-

sistakin raportoitiin, vaikka niitä ei onneksi tapahtunut. Tietoon ei voinut kaikilta osin 

luottaa. Kuvien ja videoiden luotettavuus on luonnollisesti paremmalla tolalla. Kuvat 

lentoasemalta ja metrotunnelista kertoivat autenttisesti tilanteesta. Tosin melko pian 

Twitteriin ladattiin valvontakamerakuvaa räjähdyksestä. Hieman myöhemmin kävi ilmi, 

että video oli jostain vanhemmasta iskusta.  

Kun samoja kuvia ja videoita jaettiin useaan kertaan, uuden tiedon tai sisällön määrä 

laski aika nopeasti. Viesteissä oli nähtävissä elinkaari: ensin raportoitiin tapahtumasta, 

tämän jälkeen osoitettiin myötätuntoa ja myötätunnon osoittamisen kanssa rinnakkain 

etsittiin syyllisiä. Tässä kohdin pääsivät ääneen maahanmuuton ja islamin vastustajat.  

                                                           
40 http://www.hs.fi/ulkomaat/a1379904209458 
41 http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/11/27/mumbai.twitter/ 
42 http://www.flightradar24.com/ 
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Myös Pohjoismaissa tapahtuneissa terrori-iskuissa on verkko ollut vahvasti mukana. Os-

lon iskujen tekijä Anders Breivik latasi verkkoon noin 1500-sivuisen manifestin, jossa hän 

kuvasi tekojensa taustaa ja syitä. Manifesti levisi nopeasti ympäri maailmaa. Suomessa 

tapahtuneita koulusurmia voidaan tietyllä tavalla pitää terroritekoina. Jokelan iskun te-

kijä oli tallentanut verkkoon tekstejä ja videoita, joita uutismedia jakoi ja toisti sellaise-

naan. Tämä aiheutti kritiikkiä ja media toimikin toisella tavalla Kauhajoen iskun yhtey-

dessä. Norjan ja Suomen iskuissa verkko on ollut sikäli keskeisessä roolissa, että sen 

kautta tekijä on levittänyt omaa sanomaansa. Ilman verkkoa tämä ei olisi ollut mahdol-

lista.   

Kaiken kaikkiaan terrorismin kohdalla näyttää siltä, että verkko on keskeinen propagan-

dan ja tiedon välittämisen kanava. Itse terroriteot ovat kuitenkin valitettavan perinteisiä 

eli perustuvat väkivaltaan ja tappamiseen. Uutismedia ei pysty entiseen tapaan säätele-

mään, mitä sisältöjä terroristit saavat esille ja mitä eivät. Uutismedian rooli ei toki ole 

merkityksetön, mutta verkkosisältöjä voi seurata kuka tahansa uutismediasta riippu-

matta. Tämä on varmasti myös terroristien mieleen, sillä he tietävät, että sisällöt lähte-

vät usein verkossa elämään omaa elämäänsä, eikä niitä voi kukaan poistaa.    

 

Kohti terveempää elämäntapaa   

”Hei oon nyt parin päivän ajan tutustunu tällaseen ku karppaus.”43   

Vuonna 2010 Suomessa roihahti karppaus-keskustelu, ensin internetissä ja sitten uutis-

mediassa. Vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta eli karppauksesta käytiin kiivasta kes-

kustelua vuosina 2010 ja 2011. Keskustelu vaikutus oli kiistatta suuri, sillä ihmiset muut-

tivat, ainakin hetkellisesti, ruokailutottumuksiaan ja vieläpä osittain virallisten suositus-

ten vastaisesti, erityisesti rasvankäytön osalta.  

Verkko oli keskeisessä osassa karppauksen nousussa, koska verkossa voitiin keskustella 

ravitsemuksesta virallisten suositusten vastaisesti. Karppaus-ilmiössä saattoi olla kyse 

myös siitä, että viranomaisvetoinen tapa määritellä terveellistä syömistä kyseenalaistet-

tiin ja yksilölliset valinnat korostuivat (Huovila 2014). Verkko tarjosi väylän kertoa näistä 

yksilöllisistä terveellisen syömisen tavoista. Tosin karppaajien kesken syömisen tavat 

ovat hyvin samanlaisia ja itse asiassa syömisestä tuli ryhmää yhdistävä ja koossapitävä 

asia.  

Karppaajien johtaja on lääkäri Antti Heikkilä, joka blogissaan44 kirjoittaa aktiivisesti ter-

veellisestä syömisestä. Heikkilä ja karppaajat45 ovat hyvin epäileväisiä viranomaisia koh-

                                                           
43 https://www.cosmopolitan.fi/keskustelu/12073/ketju/karppaus 
44 http://www.anttiheikkila.com/terveysklubi/ 
45 http://karppaus.info/forum/ 



Vaikuttaminen verkossa 
  49 
 

taan ja pitävät monia ravinto- ja terveyssuosituksia väärinä. Usein he epäilevät, että vi-

ranomaisten sekä lääke- ja elintarviketeollisuuden kesken on jonkinasteinen salaliitto. 

Retoriikassa vedotaan pääsääntäisesti omiin kokemuksiin ja toisaalta valikoituihin tie-

teellisiin tutkimuksiin.  

Verkko on karppaus-ilmiön kannalta miltei välttämätön. Ilman verkkoa karppaajilla ei 

olisi kokoontumispaikkaa. Myös Antti Heikkilä saa ääntään kuuluville oman bloginsa 

kautta, vaikka hänen kohdallaan myös kirjat ovat vähintään yhtä tärkeitä. Kuten monen 

muunkin verkkoilmiön kohdalla, ilmiön suosio ja vaikuttavuus syntyy siitä, että perintei-

nen uutismedia poimii asian verkosta. Heikkilä on ollut usein haastateltavana ja toisaalta 

monet toimittajat ovat seuranneet, millaista verkossa käytävä karppauskeskustelu on 

(Huovila 2014).   

Karppaajat ovat tyypillinen esimerkki ryhmästä, jolla on terveyteen tai elämäntapaan 

liittyvä asia, johon sitoudutaan vahvasti. Tämä elämäntapa erottaa heidät muista ja siten 

syntyy perinteinen sisä- ja ulkoryhmä eli ”me ja he” -asetelma. Ryhmän erottumista ko-

rostaa johtaja tai guru, joka myös haluaa asettua muita vastaan ja siten vahvistaa ryh-

män omaa identiteettiä. Näin ryhmästä tulee ajattelutavoiltaan varsin yhtenäinen, jol-

loin se myös vaikuttaa toisiin ihmisiin. Yhtenäinen ryhmä pystyy toiminnallaan ja vies-

tinnällään vaikuttamaan huomattavan hyvin. Karppauksen kohdalla tämä vaikutus on 

myös selvästi osoitettavissa, sillä ihmiset muuttivat ravinto- ja ostostottumuksiaan.        

Toinen terveyteen liittyvä verkkoilmiö oli teini-ikäisille tytöille annettava HPV-rokote, 

jonka tarkoituksena on estää kohdunkaulan syöpää ja sen esiasteita. Rokote tuli roko-

tusohjelmaan vuonna 2013, jolloin myös verkossa leimahti asiasta keskustelu. Rokot-

teen epäilylle oli otollinen maaperä, sillä sikainfluenssa-rokotteen aiheuttamat narko-

lepsiatapaukset olivat tuoreessa muistissa. HPV-rokote oli lähtökohdiltaan tietysti aivan 

erilainen kuin sikainfluenssarokote, joka tuotiin markkinoille ja rokoteohjelmaan poik-

keuksellisen nopealla aikataululla.  

HPV-rokotteen tulo herätti vaihtoehtoisesta lääketieteestä innostuneet. Facebookissa 

on Vastustamme HPV-rokotteen lisäämistä rokotusohjelmaan -sivu46, jolla on tosin 

melko vaatimattomat noin 500 tykkääjää. Asiaan liittyvä viesti sen sijaan kiersi Faceboo-

kissa hyvin tehokkaasti (ks. oheinen laatikko). Kyseinen viesti oli muotoiltu vanhempiin 

vetoavasti ja sisälsi myös faktalta vaikuttavia tietoja maailmalta. Viestissä annetaan lu-

kijalle vapaus muodostaa oma mielipide, mutta sisältö oli kohtalaisen yksipuolista. Ta-

voite oli selvästi vaikuttaa vanhempien mielipiteisiin.    

                                                           
46 https://www.facebook.com/pages/Vastustamme-HPV-rokotteen-

lis%C3%A4%C3%A4mist%C3%A4-rokotusohjelmaan/366273413450445?fref=ts 
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Hyvät vanhemmat/Huoltajat!  

 

Olettehan tietoisia tästä HPV-rokotuksista joita aletaan 6 -9 luokkalaisille tytöille marras-

kuussa 2013 (siis ensi kuussa!!) antamaan?  

Itselleni jäi erittäin epäselvä kuva rokotteesta kun tästä kuulin.  

Tänään töissä sitten kysäisin työkaveriltani hänen kantaansa asiaan ja sain erittäin hyvän 

tietoiskun, jonka haluan jakaa myös teille jota asia koskee/kiinnostaa.  

Samalla varmistui se että omat 6- ja 9-luokkalaiset tyttäreni eivät tule rokotusta missään 

tapauksessa ottamaan! 

 

Lukekaa allaoleva kirjoitus ja muodostakaa mielipiteenne... 

 

Tässä Nina Bjelogrlic-Laakson kirjoittama sähköpostiviesti rehtori Riitta Liimataiselle ja ystä-

vien pj Susanna Metsälammelle: 

 

Aihe: Vakavaa asiaa marraskuussa aloitettaviksi suunnitelluista HPV-rokotuksista 

Hyvä rehtori Riitta Liimatainen ja ystävien pj Susanna Metsälampi, 

Kuten olen Teille molemmille entisenä Lääkelaitoksen tieteellisistä neuvonnoista vastan-

neena ylilääkärinä kauhistellut niin HPV-rokotteilla on maailmalla todettu vakavia haittoja 

niin vakavia etteivät viranomaiset niitä enää suosittele. Suomessa viranomaiset väittävät 

jostain minulle täysin käsittämättömästä syystä päinvastaista.  

 

Olen itse ollut vaatimassa Suomen Terveysjärjestön hallituksen jäsenenä, että vanhemmille 

ja nuorille on annettava totuudenmukaista tietoa niin rokotteen kyseenalaisista hyödyistä 

kuin myös maailmalla raportoiduista lukuisista vakavista, pysyviin vammautumisiin ja jopa 

kuolemaan johtaneista haitoista perustuen kansainvälisissä lääketieteellisissä aikakausileh-

dissä julkaistuihin artikkeleihin, mutta ilmeisen turhaan.  

 

Juuri tänään ilmestyneessä Suomen Lääkärilehdessä (SLL:ssä) kirjoitetaan HPV-rokotteen 

hyödyistä ja turvallisuudesta unohtaen mainita, että rokotteen antaman suojan kestosta ei 

ole tietoa ja että rokote ei suojaa läheskään kaikilta HPV-virusten aiheuttamilta syöviltä. 

Pääkirjoituksessa jopa puhutaan säästöistä, jotka saavutetaan kun PAPA-seulontoja voidaan 

vähentää. Tuoteinformaation mukaan PAPA-seulontoja ei tule lopettaa. Nämä kaikki pääkir-

joituksesta "unohtuneet" tiedot ovat luettavissa rokotteen pakkausselosteesta  

 

(Jatkuu seuraavalla sivulla) 
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Kuvio 2. Facebookissa kiertänyt HPV-rokotteeseen liittyvä varoituskirje. (Lähde: 

http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/2305486-se-kuudesluokkalaisten-

ja-vanhempien-tyttojen-rokote-hpv/sivu2.html#post29126986) 

 

Kiertokirje levisi hetken melko nopeasti ja myös tiedekolumnisti Tiina Raevaara puuttui 

siihen Suomen Kuvalehdessä47. Raevaara valotti onnistuneesti viestissä mainittua Suo-

men Terveysjärjestöä, joka kuulostaa varsin luotettavalta ja neutraalilta, mutta on luon-

tais- ja vaihtoehtohoitoihin keskittynyt yhdistys. Tämä ei tietystikään tee asiasisällöstä 

automaattisesti epäpätevää, mutta jaettava tieto vaikuttaa varsin yksipuoliselta ja tar-

koitushakuiselta. Järjestö on jakanut omilla verkkosivuillaan rokotteen vastaista tietoa 

kohtalaisen aktiivisesti48.  

Myös Antti Heikkilä49 otti kantaa HPV-rokotteeseen, jatkaen viranomaisten kritiikkiä ja 

esittäen totutusti erilaisia tutkimuksia, jotka kyseenalaistavat rokotteen tehon ja sen 

turvallisuuden. Ottaen huomioon Heikkilän kohtuullisen suosion, vaikutti kyseinen 

blogi-kirjoitus jonkinmoiseen määrään ihmisiä.  

Pelkästään kriitikkojen temmellyskentäksi verkko ei jäänyt, sillä myös rokotteen puolus-

tajat jakoivat viestejään50. Asetelma tällaisissa tapauksissa kuitenkin usein on sellainen, 

että rokotetta, ravintoa tai muuta terveyssuositusta koskeva virallinen informaatio on 

nimensä mukaisesti virallista ja se on eri viranomaistahojen sivuilla, hiukan kuivakassa 

muodossa. Kriitikot sen sijaan osaavat ja saavat kirjoitella vapaasti verkossa, kun heillä 

                                                           
47 http://suomenkuvalehti.fi/tarinoitatieteesta/hpv-rokote-sai-kriitikot-niskaansa/ 
48 http://suomenterveysjarjestostj.blogspot.fi/2013/09/hpv-rokotteilla-on-vakavia-haittoja.html 
49 http://www.anttiheikkila.com/blogi/hpv-rokotukset-aloitettu-tampereella/ 
50 https://www.facebook.com/hannupekka.rajaniemi.1/posts/10151924399818088 
 

Laitan liitteenä tulemaan tiedoksenne muutama viikko sitten SLL:een tajoamaani mielipide-

kirjoitusta, jota ei hyväksytty julkaistavaksi. Liitän oheen myös pdf-kopina artikkelit, joihin 

olen viitannut kirjoituksessani. Ne saataisivat ehkä kiinnostaa koulunne lääkäriä. 

 

Liitän oheen myös HS:n mielipidepalstalle kirjoittamamme jutun. 

Toivottavasti koulussa syntyy tästä aiheesta asiallista keskustelua. Voitte puolestani jakaa 

tätä viestiä eteenpäin. 

 

Hyvää viikoloppua!  

Huolestunein terveisin, 

Nina Bjelogrlic 

 



Vaikuttaminen verkossa 
  52 
 

ei ole viranomaisia koskevia laissa olevia rajoitteita. Osin nämä rajoitteet tosin ovat 

enemmän viranomaisorganisaatioissa syntyneitä perinteitä ja tapoja, eikä niitä välttä-

mättä ole missään laissa kirjattu.  

Maailmalta on myös kantautunut esimerkkejä netissä rehottavasta rokotevastaisuu-

desta. Romaniassa on kuollut kymmeniä rokottamattomia lapsia tuhkarokkoon51. Ne-

tissä on kiertänyt väitteitä, että rokote aiheuttaa autismia.  

Elämäntapoihin, terveyteen ja ravintoon liittyvä keskustelu on jakautunut virallisten 

suositusten ja kriitikoiden väliseksi vastakkainasetteluksi, jossa ei varsinaista keskuste-

lua juuri synny. On suosituksia, joita kriitikot repostelevat verkossa. Vastakkainasettelu 

herättää ihmisten kiinnostuksen ja synnyttää yhteisöjä, joissa kritisoidaan virallisia suo-

situksia. Asetelmassa on tavallaan pakko valita puolensa, mikä on puoleensavetävä ase-

telma.  

Kritiikki on varmasti osin aiheellista, mutta vahva yhteisöllisyys, yhteiseen ajattelumalliin 

sitoutuminen ja usko johtajaan tai guruun saattaa myös sokaista. Asetelmassa käydään 

kamppailua merkityksistä ja totuudesta, jossa on tosiasioita enemmän pelissä yksilöiden 

ja ryhmien identiteetit. Kukin haluaa olla oikeassa ja haluaa myös levittää omaa sano-

maansa eteenpäin muokaten myös toisten mielipiteitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005647347.html 
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Vaikuttamisen keinot ja muodot 
 

erkossa vaikuttaminen perustuu periaatteessa niinkin yksinkertaiseen asiaan kuin 

julkaiseminen. Suurin osa vaikuttamisesta on hieman yksinkertaistettuna julkaise-

mista: blogikirjoituksia, Facebook-päivityksiä, videoita, Twitter-päivityksiä, kirjoituksia 

Wikipediaan tai verkkosivuilla julkaisemista. Pelkkä julkaiseminen ei kuitenkaan riitä. 

Olennaista on se, missä julkaistaan, miten ja kenelle? Ja erityisen tärkeää on se, miten 

julkaisu otetaan vastaan, kuinka moni sen lukee ja jakaa edelleen. Tällöin julkaisut vasta 

saavat huomiota ja siten voivat vaikuttaa.  

Verkossa julkaiseminen eroaa perinteisestä mediajulkaisemisesta ratkaisevasti siinä, 

että verkossa mahdollistuu vuorovaikutus. Oikeastaan julkaisemista ja vuorovaikutusta 

on toisinaan liki mahdotonta erottaa toisistaan. Sosiaalisen median ympäristöt, kuten 

Facebook ja Twitter, ja myös verkkokeskustelut perustuvat vuorovaikutukseen ja myös 

vaikuttaminen tapahtuu vuorovaikutukseen osallistumalla. Tämä tekee verkossa vaikut-

tamisesta huomattavan moniulotteista ja haastaa perinteiset mediavaikuttamisen muo-

dot, jotka ovat perustuneet varsin yksisuuntaiseen viestintään.     

Vuorovaikutuksella julkaiseminen on monelle organisaatiolle kokonaan uutta ja siten 

hankalaa. Erityisen hyvin tämä on näkynyt joidenkin viranomaisten toiminnassa, mutta 

myös monet yritykset ovat kompastelleet pahemman kerran, kun ovat yrittäneet toimia 

verkossa ja sosiaalisessa mediassa perinteisen yksisuuntaisen viestinnän mallin pohjalta.  

Toisaalta on myös esimerkkejä, joissa pelkkä julkaiseminen, esimerkiksi blogikirjoitus, on 

tehokas ja riittävä vaikuttamisen muoto. Suomessa tästä selkein esimerkki on Perussuo-

malaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, joka aloitti poliittisen uran blogia52 kirjoitta-

malla. Halla-aho sai vuoden 2008 kunnallisvaaleissa lähes kolme tuhatta ääntä pelkäs-

tään blogia kirjoittamalla, hän ei muuten mainostanut tai kampanjoinut lainkaan. Tässä 

tapauksessa blogin kirjoittaminen oli siis varsin vaikuttavaa. Syynä tähän lienee maahan-

muuttokriittisyydelle otollinen maaperä sekä ”kärkevä, sarkastinen ja ajoittain aggres-

siivinen” kirjoitustyyli, kuten Halla-aho itse toteaa53.   

Julkaisemalla vaikuttamisen kannalta kiinnostava julkaisufoorumi on Wikipedia, koska 

se on yleensä hakutuloksissa varsin korkealla. Esimerkiksi seuraavissa hakusanoissa Wi-

kipedia oli ensimmäinen hakutulos: Venäjä, Vladimir Putin, Yhdysvallat, Barack Obama, 

Jumala, Islam tai Arabikevät. Wikipedian käyttäjämäärät ovat melko suuria, sillä englan-

ninkielinen Wikipedia on maailman kuudenneksi suosituin verkkosivu tai -palvelu54.  

                                                           
52 http://www.halla-aho.com/scripta/ 
53 http://www.halla-aho.com/scripta/johdanto_uudelle_lukijalle.html 
54 http://www.alexa.com/topsites 

V 
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Tätä taustaa vasten on selvää, että erilaiset intressit törmäävät Wikipediassa, kiistan-

alaisista aiheista eri tahot haluavat kirjoittaa eri tavoilla. Kun Wikipediassa on muokkaus-

oikeus kenellä tahansa, syntyy joiden artikkelien kohdalla ”muokkaussotia” (edit war). 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksi taho muokkaa artikkelia yhdellä tavalla, het-

ken päästä toinen muuttaa sitä, minkä jälkeen ensimmäinen taho palauttaa se takaisin 

entiselleen tai kolmas taho muokkaa kokonaan uudella tavalla. Ja näin jatkuu loputto-

miin. Osa muokkauksista on tietysti silkkaa pilailua, mutta paljon on myös todellisia yri-

tyksiä vaikuttaa sisältöihin ja lukijoihin.  

Kansainvälinen tutkijaryhmä kävi läpi eri kulttuureissa käytyjä muokkaussotia (Yasseri et 

al. 2014). Kiistanalaisimmat sivut vaihtelivat kulttuureittain, mutta pääasiassa ne koski-

vat uskontoja, maiden johtavia poliitikkoja tai presidenttejä, erilaisia ilmiöitä ja liikkeitä 

(esimerkiksi kommunismi, Jehovan todistajat) sekä tapahtumia (esimerkiksi sotia ja ter-

rori-iskuja). Lähes kaikissa kulttuureissa oli kaksi yhteistä kiistanalaista aihetta, Jeesus ja 

homeopatia. On selvää, että näistä aiheista on erilaisia näkemyksiä ja niistä käydään kiis-

toja myös Wikipediassa. Kiinnostava tulos myös oli, että sivut, joissa käytiin muokkaus-

sotia, eivät olleet kaikkein suosituimpia sivuja, mutta toki useimmat hyvin suosittuja ai-

heita kuitenkin.  

Wikipedian suuri suosio houkuttelee muokkaamaan sisältöjä artikkelin aiheen kannalta 

myönteisemmäksi. Erityisen suuri tämä houkutus, kun kohteena on jokin yritys, sen 

tuote tai palvelu. Lisäksi omaa uraansa edistävät henkilöt halunnevat antaa itsestään 

myönteisen kuvan myös Wikipediassa. Vuonna 2013 Wikipediaa ylläpitävä säätiö ha-

vaitsi, että Wikipediassa oli satoja pieniin yrityksiin ja yksityishenkilöihin liittyviä artikke-

leita, jotka olivat varsin myönteisiä55. Artikkeleissa oli Wikipedian edellyttämät lähteet 

merkitty, mutta itse lähteet olivat hyvin kyseenalaisia. Kun artikkeleita alettiin poistaa, 

joukko Wikipedian kirjoittajia puolusti artikkeleita. Kävi kuitenkin ilmi, että puolustajia 

oli vain kourallinen, jotka toimivat usean eri nimimerkin avulla. Artikkelien taustalla oli 

yritys56, jonka tehtävänä on muokata yrityksille tärkeitä Wikipedia-sivuja myönteisem-

miksi. 

Muokkausta voidaan tehdä myös Facebookissa, jossa jaettavan uutisen otsikkoa voi ma-

nipuloida57. Suomessakin on useita esimerkkejä muokkauksesta: alkuperäisessä otsi-

kossa kerrottiin trombien riehumisesta, muokatussa zombien, Päivi Räsäsen kolarista 

kertovassa otsikossa todettiin, että Räsäsen tilasta saataneen uutta tietoa, muokatussa 

saatanan uutta tietoa. Nämä esimerkit ovat pilailua ja kiusantekoa, mutta mahdollisuus 

                                                           
55 http://www.digitoday.fi/data/2013/10/22/satoja-vaaria-artikkeleita-ja-kenties-myyriakin-suurhuijaus-
paljastui-wikipediassa/201314678/66 
56 http://wiki-pr.com/ 
57 http://yle.fi/ylex/uutiset/facebookissa_jaettavan_uutisen_otsikkoa_voi_manipuloida__tasta_pi-
taa_olla_huolissaan/3-7858420 
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väärien ja virheellisten tietojen levittämiseen on ilmeinen. Ongelma tämä on silloin, kun 

uutisesta luetaan vain otsikko, jolloin väärät tiedot voivat jäädä elämään.  

Vaikuttamisen kannalta yksi tärkeä ulottuvuus on luottamus – tai epäluottamus – julkai-

sijaa kohtaan. Esimerkiksi Wikipedian kohdalla luottamusta ja tiedon luotettavuutta on 

epäilty aina. Suomessa luottamus viranomaisia ja mediaa kohtaan on kansainvälisesti 

katsottuna varsin korkealla. Toisaalta luottamus on myös joiltain osin rapissut. Esimer-

kiksi sikainfluenssa-rokotteeseen liittyneet ongelmat heikensivät kansalaisten luotta-

musta terveysviranomaisia kohtaan. Tällöin kriittiset äänet saivat huomiota ja osakseen 

aiempaa suurempaa luottamusta.  

Pelkkä julkaiseminen tai aktiivinen vuorovaikutus ei kuitenkaan riitä vaikuttamiseen, 

vaan organisaation tai henkilön pitää olla edes jonkun verran luottamuksen arvoinen. 

Olennaista on myös, missä ja miten julkaistaan. Hämärälle terroristiryhmälle epämää-

räisessä palvelussa julkaiseminen on sopivaa, mutta jonkin maan hallitus tai hyvämai-

neinen yritys ei vastaavassa palvelussa voi julkaista. Yksi keskeinen piirre julkaisemisessa 

on se, kuka julkaisee. Verkko tässä mielessä erityisen kiinnostava: siellä voi julkaista ni-

mettömänä. Anonyymi julkaiseminen on verkon ja verkossa vaikuttamisen yksi keskeisin 

piirre.     

 

Nimettömänä vaikuttaminen 

”Internetissä kukaan ei tiedä, että olet koira.” 

Tämä Peter Steinerin pilakuvasta poimittu teksti kuvaa hyvin internetiä. Pilakuvassa net-

tiä käyttävä koira kertoo toiselle koiralle netin nimettömyydestä eli anonymiteetista. 

Varsinkin verkon alkuaikoina 1990-luvulla anonymiteettia pidettiin verkon keskeisem-

pänä ominaisuutena, jolla on monia kiinnostavia, hyviä ja jopa terapeuttisia vaikutuksia. 

Sittemmin verkosta on tullut vähemmän anonyymi. Varsinkin sosiaalisen median palve-

luissa toimitaan entistä vähemmän anonyymina.  

Mediatutkija Eliisa Vainikka58toteaa, että anonymiteettia on usein pidetty vihapuheen 

ja kunnianloukkauksien syynä. Anonyymisyyteen liittyy siis hieman kielteinen kaiku. 

Aiemmin esitelty astroturfing on markkinoinnissa esimerkki anonyymisyyden hyödyntä-

misestä. 

Anonyymisyys on kuitenkin tärkeä osa verkossa tapahtuvaa viestintää, varsinkin nuo-

rilla. Keskeisiä syitä anonymiteetin käyttöön ovat henkilökohtaisten tietojen suojaami-

nen, olon tunteminen turvalliseksi sekä oman maineen suojaaminen. On tärkeä havaita, 

ettei verkon anonyymisyys ole kadonnut ja se voi olla tärkeä osa verkon vuorovaikutusta 

                                                           
58 http://www.verke.org/ajankohtaista/viikon-nakokulma/item/399-anonyymina-verkossa 



Vaikuttaminen verkossa 
  56 
 

ja siten myös vaikuttamista. Tarkastelen seuraavaksi nimettömänä vaikuttamista yksi-

löiden, ryhmien, paljastusten ja vihapuheen näkökulmasta.  

 

Anonyymit yksilöt 

Yleisin tapa vaikuttaa nimettömänä lienee verkkokeskustelu nimimerkin suojissa. Tätä 

mahdollisuutta on myös paljon moitittu, koska nimettömyys on mahdollistanut puskista 

huutelun. Nimettömyys on kuitenkin olennainen osa verkon toimintaperiaatteita ja siksi 

asiaa on arvioitava laajasti. Suomen kaltaisessa maassa mielipiteitä voi esittää kohtalai-

sen turvallisesti omalla nimellä, mutta monissa maissa se voi olla vaarallista. Tietysti 

myös Suomessa on asioita ja tilanteita, joissa nimettömyys voi olla hyvä keino tuoda 

asioista esille.  

Nimettömät verkkokeskustelijat ovat nousseet paljon esille Ukrainan kriisin yhteydessä. 

Amerikkalaismedia Buzzfeed59 esitteli lähdeaineiston, joka osoittaa Venäjällä olevia trol-

liarmeijan60 puolustamassa Venäjän toimia ja haukkumassa länsimaiden toimia. Uuti-

sessa esitellään yksityiskohtaisesti venäläistä Internet Research Agency -nimistä yritystä, 

joka toimii Pietarin lähistöllä. Sen palkkalistoilla on kaikkiaan satoja ihmisiä. Näyttää siis 

siltä, että Venäjä käyttää järjestelmällisesti anonyymeja verkkokeskustelijoita propagan-

datyössään – mikäli amerikkalaisten välittämä uutinen on totta.   

Venäjän trolliarmeijasta on muitakin todisteita. Saara Jantunen (2015) esittelee, kuinka 

Ukrainan kriisin kiristyessä 2014 suomalaismediat alkoivat saada Ukrainaan ja Venäjään 

liittyviä kommentteja selvästi enemmän kuin muihin aiheisiin liittyviä. Kommenttien 

luonne oli myös selvä: niissä puolustettiin Venäjää. Missä tai millainen tämä trolliarmeija 

on, jää kuitenkin epäselväksi.  

Asian otti esille myös Jari Tervo61 blogissaan. Hänen Venäjää kritisoiviin blogikirjoituksiin 

tulee Venäjää ja Putinia puolustavia ja jopa ylistäviä kommentteja. Herää kysymys, onko 

tässä kyse Venäjän organisoimasta trollauksesta vai pelkästään pilailusta ja vastakkain-

asettelusta, jonka tekijällä ei ehkä ole Venäjään mitään kytköksiä? Anonyymin vaikutta-

misen ydin onkin juuri tässä: emme voi tietää, kuka tätä tekee ja miksi.   

Verkkokeskustelun lisäksi nimetön yksilö voi tuoda näkemyksiään esille blogeissa. Vajaa 

kymmenen vuotta sitten Suomen yliopistouudistuksen yksi tunnettu kriitikko oli Tiina 

Tutkijan blogi62. Yliopistoille on ominaisia määräaikaiset työsuhteet ja harva uskalsi 

                                                           
59 http://www.buzzfeed.com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-army-hit-america#2rp2dfa 
60 Trollli tarkoittaa verkkokeskusteluissa olevaa häirikköä, joka tahallaan esittää vääriä ja harhauttavia 
tietoja verkkokeskusteluissa. 
61 http://yle.fi/uutiset/jari_tervo_trolliarmeija/7472633 
62 http://huippuyliopisto.blogspot.fi/ 
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omalla nimellään esittää kritiikkiä. Niinpä anonyymi blogi tarjosi väylän esittää kriittisiä 

näkemyksiään ja blogi sai myös osakseen jonkin verran huomiota.  

Anonyymia vaikuttamista on myös se, että tavallinen ihminen ratsastaa julkkiksen mai-

neella luomalla kyseisen julkkiksen nimellä profiilin. Sosiaalisessa mediassa profiilien 

luomista ei varsinaisesti valvo kukaan. Jälkikäteisvalvontaa on siinä mielessä, että epäi-

lyttävästä profiilista voidaan ilmoittaa palvelun ylläpitäjälle. Esimerkkejä julkkiksen pro-

fiilin ”varastamisesta” on useita. Jörn Donnerin nimissä perustettiin Twitter-tili, johon 

kirjoitettiin noin 170 viestiä ja sitä seurasi noin 2000 ihmistä63. Tilin perustaja ei ole käy-

nyt ilmi. Myös Facebookissa on ollut Jörn Donnerin nimellä sivuja, joiden kanssa Donne-

rilla ei ole mitään tekemistä.  

Valetilien tekemisellä voi olla monia syitä. Italialainen toimittaja teki Sauli Niinistölle ja 

Erkki Tuomiojalle valetilit vuonna 2014 osoittaakseen kuinka helposti tilejä voidaan pe-

rustaa ja kuinka haavoittuvainen sosiaalinen media on64. Toimittaja on tehnyt valetilejä 

useille julkisuuden henkilöille osoittaakseen, kuinka helppoa väärien uutisten luominen 

on. Toimittajan toimintatavoista voidaan olla montaa mieltä, mutta ne ovat kuitenkin 

hyvä muistutus sosiaalisen median luonteesta ja kriittisen lukutaidon tarpeesta.   

Valeprofiileilla vaikuttamisesta on tullut yksi ”normaali” toimintatapa verkossa. Face-

bookiin valeprofiilin voi askarrella itse tai ostaa. Netistä löytyy monia palveluita, joista 

voi ostaa profiileja salasanoineen muutamalla eurolla65. Maahanmuuttoa koskevassa 

keskustelussa on havaittu, että keksityiltä vaikuttavia profiileja esiintyy melko paljon. 

Bloggaaja Saku Timonen esitteli yhden tapauksen66. Niina Salminen niminen henkilö kir-

joitti Facebookissa olevansa Kirkon ulkomaanavun vapaaehtoistyöntekijä Torniossa. Sal-

minen kirjoitti kriittiseen sävyyn pakolaisista. Kun Timonen penkoi profiilia, kävi selväksi, 

ettei kyseistä henkilöä ollut olemassa. Pian penkomisen jälkeen profiili poistettiin.  

Yllättävä tapaus valeprofiililla tai varastetulla profiililla toimiminen oli, kun jihadistijär-

jestö ISIS onnistui murtautumaan Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän päämajan Twitter- 

ja Youtube-tileille67. Tilit täyttyivät ISIStä tukevalla propagandalla. Yksi Twitter-viesti 

kuului näin: ”Amerikan sotilaat, olemme tulossa, katso selustaasi. Isis.” Tilit suljettiin 

melko nopeasti. Yllättävää on, että terrorijärjestö onnistui murtautumaan kybersuurval-

lan tileille. Toisaalta, selkeää varmuutta murtautujasta ei ole.  

Julkkiksista on myös tehty erilaisia pilailuprofiileja, jotka eivät ole julkisuuden henkilön 

nimellä, mutta profiilin nimi muistuttaa kovin tätä. Esimerkiksi jääkiekkopomon Kalervo 

                                                           
63 http://yle.fi/uutiset/jorn_donnerin_twitter-valetilin_tutkinta_lopetetaan/6644275. Luettu 21.1.2014. 
64 http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2014/10/27/niiniston-ja-tuomiojan-valetilien-jaljet-italiassa--nyt-
puhuu-tekija/201414911/66 
65 http://www.hs.fi/talous/a1442974598980 
66 http://blogit.image.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2015/09/21/suvakin-kaantymys/ 
67 http://www.hs.fi/ulkomaat/a1421075297595 



Vaikuttaminen verkossa 
  58 
 

Kummolan nimestä on Twitterissä väännös Kullervo Kammola, joka kritisoi vuonna 2012 

pidettyjen jääkiekon mm-kilpailuiden korkeita lipun hintoja (Suominen 2013, 272). Ky-

seinen pilaprofiili sai varsin paljon huomiota, se oli mm-kilpailuiden aikaan Suomen yksi 

seuratuimmista tileistä. Tilin perustaja sai hyvin huomiota omille mielipiteilleen teke-

mällä Kummolan nimestä väännöksen.  

Tällaisten profiilien tekemisen motiivit jäävät hämärän peittoon. Onko kyse pelkästä pi-

lailusta ja kiusaamisesta vai haluaako profiilin tekevä ihminen julkkiksen nimissä levittää 

omia mielipiteitään ja vaikuttaa toisiin ihmisiin? Ainakin verkko tarjoaa mahdollisuuden 

saada julkkiksen nimellä omille mielipiteilleen suurempi yleisö, mutta tällaisen menetel-

män käyttäminen on tietysti eettisesti arveluttavaa ja osin myös rikollista.  

 

Anonyymit ryhmät 

”Me olemme Anonymous. Olemme leegio. Emme anna anteeksi. Emme unohda. Va-

raudu meihin.” (”We are Anonymous. We are Legion. We do no forgive. We do not for-

get. Expect us.”) 

Näin kuvailee itseään ja toimintaansa Internetin tunnetuin anonyymi ryhmä tai verkosto 

on Anonymous68 (Olson 2013). Ryhmä on tehnyt monia verkkohyökkäyksiä ajamiensa 

asioiden vuoksi. Kyseessä ei ole selkeärajainen ja tiivis ryhmä, vaan löyhä hakkereiden 

verkosto, jossa on myös suomalaisia jäseniä. Anonymous on erityisesti halunnut ylläpi-

tää verkon vapaata tiedon julkaisemista ja jakelua. Se vastustaa kontrollia ja sensuuria. 

Sitä on kutsuttu ”vapaustaistelijaksi” tai ”digitaaliseksi Robin Hoodiksi”.  

Verkosto on julkisesti asettunut tukemaan paljastussivusto Wikileaksia ja Occupy-lii-

kettä, joka on kansainvälinen liike sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta vastaan.  Ver-

koston jäsenillä on syvällinen ymmärrys internetin toiminnasta, niin teknisessä kuin kult-

tuurisessa mielessä. Niinpä verkosto voi halutessaan aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 

ja vaikuttaa verkon toimintaan ja sitä kautta myös ehkä ihmisten toimintaan.  

Verkoston historia ulottuu vuoteen 2003, jolloin amerikkalaisessa anonyymikeskuste-

lussa nimeltään 4chan virisi halua vaikuttaa kollektiivisesti. Ensimmäisillä toimilla on yh-

teys Suomeen, sillä ensimmäinen isku kohdistui suomalaista Habbo Hotellia vastaan. 

Anonymous on sittemmin tehnyt monia verkkohyökkäyksiä, esimerkiksi Skientologia-us-

kontoa, yrityksiä ja viranomaisia kohtaan. He myös osallistuivat Arabikevään tapahtu-

                                                           
68 Anonymous-verkostoa koskevat tiedot perustuvat osin Wikipedia-artikkeliin, http://en.wi-

kipedia.org/wiki/Anonymous_%28group%29 
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miin tukeakseen Arabimaiden oppositiota. Käytännössä verkkohyökkäys tarkoittaa jon-

kin verkkopalvelun palvelimelle tunkeutumista ja tuon palvelun toiminnan häiritsemistä 

ja ehkä joidenkin tietojen varastamista.  

Anonymous-verkoston päämäärät ovat jyrkässä ristiriidassa monien media- ja sisältöyri-

tysten kanssa. Toisaalta Anonymous toimii myös yleisesti hyväksyttävien päämäärien 

puolesta, esimerkiksi lapsipornon kitkeminen on mitä parhain päämäärä. Moraalinen 

ongelma kuitenkin syntyy, kun keinot eivät ole laillisia. Voiko tarkoitus pyhittää keinot? 

Anonymouksen iskut ovat kohdistuneet myös hallituksiin ja viranomaisiin, jolloin on pi-

dätetty verkoston jäseniä. Anonymous ei siis ole onnistunut pysymään aivan anonyy-

mina, koska sen jäseniä on jäljitetty ja pidätetty.  

Anonymous on verkon lisäksi jalkautunut perinteisiin mielenosoituksiin. Pysyäkseen 

anonyymeinä he ovat käyttäneet naamareita, joista on tullut koko liikkeen symboli (ks. 

kuva 6). Mikään ilmiö tai ryhmä on tuskin enempää internetin tuote kuin Anonymous ja 

silti hekin haluavat tulla kadulle ja osallistua hyvin perinteiseen mielipiteiden ilmaisuun 

eli mielenosoituksiin. Tämä kertoo meistä ihmisistä sen, että tarvitsemme fyysistä sosi-

aalisuutta, pelkkä verkko ei riitä. Toisaalta kyse on myös siitä, ettei verkkoa ja kasvok-

kaista maailmaa tule liikaa edes erottaa toisistaan. Samat ihmiset, ryhmät ja ilmiöt ovat 

läsnä molemmissa.   

 

 

Kuva 6. Anonymous-verkoston tunnus. 

Anonymous on toiminut myös Suomessa kaatamalla Tekijänoikeuden tiedotus- ja val-

vontakeskus ry:n sivut vuonna 2012. Verkkohyökkäyksen taustalla oleva henkilö kertoi 
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hyökkäyksen syyksi vihan sensuuria kohtaan69. Taustalla tapauksessa oli se, että ope-

raattorit estivät pääsyn musiikin jakeluun erikoistuneille sivuille. Samainen hakkeri kaa-

toi myös Musiikkituottajien sivut.  

Anonymous on ottanut kantaa terrori-iskuihin ja luvannut omalta osaltaan käydä terro-

rismin vastaista taistelua. Kuvassa 7 on ruutukaappaus videosta, joka julkaistiin Pariisin 

Charlie Hebdo -terrori-iskujen jälkeen. 

 

Kuva 7: Ruutukaappaus Anonymous ryhmän videosta, jossa ilmoittavat käyvänsä terro-

rismin vastaiseen taisteluun. https://www.youtube.com/watch?v=bJuEsAgvjtc 

Anonymous on erityisesti hyökännyt ISIS-terrorijäejstöä vastaan. Käytännössä ISIsin vas-

tainen toiminta on Twitter-tilien paljastamisesta ja esimerkiksi verkkosisällön manipu-

loimista70. Anonyymin internetin eli darknetin puolella Anonymous ujutti omaa pilailu-

materiaaliaan ISISin rekrytointimateriaaliin71.  

                                                           
69 http://ylex.yle.fi/uutiset/popuutiset/anonymous-hakkerin-haastattelu-yksinoikeudella-nain-kaadoin-

suomalaiset-verkkosiv 
70 http://anonhq.com/anonymous-hacktivists-strike-blow-isis/ 
71 http://www.ibtimes.co.uk/hackers-replace-dark-web-isis-propaganda-site-advert-prozac-1530385 
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Anonymous verkoston merkitys on hieman epäselvä. Muutamissa tapauksissa merkitys 

on ollut huomattava. Verkosto pystyy häiritsemään ja jopa sulkemaan erilaisia verkko-

palveluita. Myös pelotevaikutus on huomioitava. ISISin vastaisessa taistelussa Ano-

nymous-ryhmän iskut eivät kuitenkaan ole olleet kovin onnistuneita tai niiden vaikutuk-

set ovat jääneet pieniksi72. Yksi ongelma on ollut kielimuuri. Anonymous toimii Yhdys-

valloissa ja Euroopassa, mutta ISISin viestintä on osittain arabiaksi.   

Anonymouksen toiminnan aktiivisuus vaihtelee. Kesällä 2014 alkaneen Gaza-konfliktin 

aikana Anonymous on kaatanut huomattavan määrän Israelin armeijan ja viranomaisten 

sivuja. Myös Venäjällä on paikallinen Anonymous tehnyt verkkohyökkäyksiä Venäjän vi-

ranomaisten ja Kremlin sivuille73. Toiminta saattaa myös näyttää aaltomaiselta sen 

vuoksi, että joissain tilanteissa se nousee esille uutismediassa ja toisinaan taas ei. Osa 

iskuista saa huomiota uutisissa, kuten murtautuminen Donald Trumpin puhelinvastaa-

jaan, koska Trumpin puheet muslimeista oli suututtanut ryhmän74.  Monissa tapauksissa 

toiminta näyttäisi jäävän näyttävien uhkausvideoiden tasolle. 

 

Anonyymit paljastukset 

Paljastukset ja skandaalit kohahduttavat ja keräävät suuren yleisön huomiota. Verkossa 

paljastuksia voidaan tehdä anonyymisti. Kuuluisin ja vaikutusvaltaisin paljastussivusto 

on tähän mennessä ollut Wikileaks. Toimintaidea on yksinkertainen. Jos jollakulla on hal-

lussaan salaiseksi luokiteltua materiaalia, hän voi lähettää sen nimettömänä Wikileak-

sille, joka julkaisee materiaalin verkossa.  

Lähetysjärjestelmä on tehty niin, että alkuperäisen lähettäjän selvittäminen on mahdol-

lisimman hankalaa. Paljastaminen on yritetty tehdä niin tietojen vuotajalle kuin julkaisi-

jalle eli Wikileaksille sekä juridisesti että teknisesti turvalliseksi. Lisäksi Wikileaksin verk-

kosivu on monistettu, joten yhden sivun sulkeminen ei suinkaan poista sivua interne-

tistä, vaan uusi sivu julkaistaan aina suljetun tilalle.   

Wikileaksin ensimmäinen huomiota saanut paljastus koski sveitsiläistä Julius Bär pankkia 

ja sen tekemiä rahansiirtoja veroparatiiseihin. Pankki ja sen asiakkaat välttelivät verko-

jen maksua (Domscheit-Berg 2011). Pankki reagoi nopeasti nostamalla kanteen Wi-

kileaksia kohtaan. Samalla Wikileaks sai huomattavaa julkisuutta uutismediassa ja tukea 

useilta järjestöiltä. Melko pian pankki joutuikin vetämään kanteensa pois, koska yleinen 

                                                           
72 http://www.theverge.com/2015/11/23/9782330/anonymous-war-on-isis-hacktivism-terrorism 
73 http://www.hs.fi/ulkomaat/Anonymous-liike+hy%C3%B6kk%C3%A4si+Ven%C3%A4j%C3%A4n+ulko-
ministeri%C3%B6n+Kremlin+ja+useiden+muiden+verkkosivuille/a1394768862467 
74 http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/donald-trumps-voicemails-

hacked-by-anonymous-a6913861.html 
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mielipide kääntyi sitä vastaan. Pankki ei saanut otetta vastustajastaan, joka nimettö-

mänä julkaisi tietoja verkossa. Tämä oli tärkeä tapaus Wikileaksin kannalta siksi, että 

siitä tuli maailmankuulu ilmiantosivusto, joka pystyi uhmaamaan varakasta pankkia.  

Toinen merkittävä tapaus koski skientologiaa, joka on 1950-luvulla Yhdysvalloissa kehi-

tetty uskomusten ja oppien järjestelmä ja hyvin suljettu yhteisö. Skientologiaa on kriti-

soitu jäsentensä hyväksikäytöstä. Kritiikkiä on voimistanut avoimuuden puute. Lisäksi 

uskomusjärjestelmä vaikuttaa pelkältä huuhaalta avaruusolentoineen. Skientologian 

perustajan L. Ron Hubbardin sanotaan olleen muutaman sadan vuoden ikäinen.  

Skientologia-yhteisö on lakimiesarmeijan avulla vaientanut kriitikot. Wikileaks osoitti Ju-

lius Bär tapauksellaan, että siitä ei saatu otetta edes lakimiesten avustuksella. Skiento-

logiatapaus oli sikäli tärkeä, että Wikileaks toimi läheisessä yhteistyössä Anonymous-

verkoston kanssa. Anonymous hankki tietoja ja auttoi Wikileaksia järjestämään tietoja 

julkaistavaan muotoon. Wikileaks oli nimittäin varsin pieni organisaatio, ydinryhmän 

muodosti kaksi henkilöä, Julian Assange ja Daniel Domscheit-Berg. Yhdessä Wikileaks ja 

Anonymous onnistuivat julkaisemaan tietoa skientologiasta, jota muut eivät ennen ol-

leet onnistuneet.  

Sittemmin Wikileaks on julkaissut paljon erilaisia tietoja: diplomaattien kirjeenvaihtoa, 

dokumentteja ja asiakirjoja. Tunnetuin paljastus oli Collateral murder -video, jossa ame-

rikkalaiset sotilaat ampuvat helikopterista irakilaisia siviilejä. Uhrien joukossa on myös 

kaksi Reutersin toimittajaa. Sotilaiden jutustelu tilanteeseen nähden on kepeää. Video 

oli Wikileaksin todellinen läpimurto. Tämän jälkeen Wikileaksin paljastuksia odotettiin, 

toiset innolla ja toiset pelonsekaisesti.  

Collateral murder -video oli kahdella tapaa uudenlainen. Tätä ennen Wikileaks ainoas-

taan toimitti raakamateriaalia, mutta nyt Wikileaks teki journalistista työtä editoimalla 

videota. Toiseksi paljastuksen tekijä kävi ilmi, toisin kuin useimmissa muissa Wikileaksin 

paljastuksissa. Vuotajaksi paljastui Bradley Manning, joka sai tietojen välittämisestä 35 

vuoden vankeustuomion. Tämä herättää kysymyksiä vastuusta: onko lopullinen vastuu 

tietojen vuotajalla vai niiden julkaisijalla eli tässä tapauksessa Wikileaksilla? Toki Yhdys-

vallat haluaisi myös Wikileaksin vetäjän Julian Assangen oikeudelliseen vastuuseen, 

mutta rikoksen osoittaminen hänen kohdallaan on hankalampaa.   

On myös syytä muistaa, että paljastusten kohteena olivat Yhdysvaltain törkeät sotari-

kokset Irakissa, joten inhimilliseltä ja moraaliselta kannalta paljastusten tekeminen oli 

tärkeää. Voidaankin kysyä, pitäisikö paljastusten vuoksi syyttää rikoksista vuotajia ja jul-

kaisijoita (Bradley Manning ja Julian Assange) vai Yhdysvaltain armeijaa? 

On hieman paradoksaalista, että verkossa toimiva Wikileaks on lopulta varsin riippuvai-

nen perinteisestä uutismediasta (Domscheit-Berg 2011). Verkkosivuilla oleva paljastus-
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aineisto ei saanut julkisuutta ennen kuin uutismedia tarttui siihen. Wikileaks kokeili mo-

nenlaisia toimintatapoja median kanssa. Yleensä he antoivat joillekin ensin yksinoikeu-

den aineistoon. Wikileaks halusi olla esillä tietolähteenä, kun taas osa medioista omi uu-

tisen itselleen ja väitti uutisen perustuvan heidän omaan tiedonhankintaansa.    

Suomessa suurimmat mediayhtiöt Yle ja Helsingin sanomat kävivät kovaakin kilpailua 

Wikileaks uutisoinnista75. Medialle oli haasteellista seuloa suuria tietomääriä ja nostaa 

niistä uutisia nopealla aikataululla. Lisäksi Wikileaks onnistui myös kilpailuttamaan me-

diataloja niin, että sen jakamista tiedoista käytiin todellista mediasotaa.  

Wikileaksin toiminta on ollut hiipumaan päin ja sen saama huomio ei ole entisenlaista. 

Se kuitenkin muutti ratkaisevalla tavalla tietojen vuotamista ja julkaisemista. Se ohitti 

perinteisen uutismedian, josta tuli riippuvainen Wikileaksin tiedoista. Jälleen on todet-

tava, että Wikileaksin kaltainen toiminta ei olisi mahdollista ilman verkkoa. Tietoja voi 

julkaista kuka tahansa anonyymisti, tosin vuotaja ja julkaisija on usein kuitenkin mahdol-

lista selvittää.  

Monissa maissa journalisteilla on mahdollisuus lähdesuojaan eli siihen, ettei jutun läh-

dettä tarvitse paljastaa ellei lähdettä epäillä vakavasta rikoksesta. Wikileaks on ylikan-

sallinen toimija, johon ei yhden maan lähdesuoja päde. Wikileaksin lähdesuoja perustuu 

verkkoteknologiaan, koska se ei itsekään tiedä, mistä tiedot lähetetään. Lähdesuoja ei 

kuitenkaan ole juridinen, ja mikäli tekninen lähdesuoja pettää, voivat tiedon vuotajat 

joutua oikeuteen. Vaikka Wikileaksin kaltainen paljastaminen on yhteiskunnallisesti 

usein hyvin arvokasta, aiheuttaa se myös kokonaan uudenlaisia eettisiä kysymyksiä ja 

vastuuongelmia, joista yleensä kärsivät muutamat yksilöt.   

Anonyymeja paljastuksia voidaan tehdä myös muilla tavoilla. Nimettömänä voi julkaista 

muiden tuottamia sisältöjä tai esimerkiksi asiakirjoja. Suomessa tällainen tapaus sattui 

vuonna 2012, kun kaksi somalitaustaista nuorta sai raiskaustuomion (Pöyhtäri ym. 

2014). Asian uutisointi oli niukkaa. Joku oli kuitenkin tilannut käräjäoikeuden tuomio-

asiakirjan ja laittanut sen verkkopalveluun, jossa voi nimettömänä julkaista asiakirjoja. 

Asiakirjassa kävi ilmi raiskaajien nimet, sosiaaliturvatunnukset, osoitteet sekä tietoja uh-

rin terveydentilasta.  

Asiakirja levisi verkossa nopeasti. Uutismedian verkkokeskustelut ja useat keskustelu-

foorumit siivosivat levitettyjä tietoja pois, mutta esimerkiksi Hommaforum ei tietoja 

poistanut. Käyttäjät jakoivat tietoja myös yksityisviesteinä, kun huomasivat, että keskus-

telufoorumeilta tietoja siivottiin pois. Facebookiin perustettiin ryhmä, jossa puolustel-

tiin tekijöiden syyttömyyttä. Ryhmä poistettiin, mutta ruutukaappaukset siitä jäivät kier-

tämään verkkoon. 

                                                           
75 http://suomenkuvalehti.fi/jutut/mielipide/media/media-sk72011/ 
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Tapaus nousi yleisempään tietoon, kun kansanedustaja Teuvo Hakkarainen laittoi Face-

book-sivuilleen linkin asiakirjoihin. Tällöin myös uutismedia tarttui aiheeseen. Kuten ar-

vata saattaa, tapaus herätti keskustelupalstoilla kiihtynyttä ja aggressiivista keskustelua. 

Tässä pari esimerkkiä (Pöyhtäri ym. 2014, 106-107): 

 ”Toivon sydämeni pohjasta että joku teloittaa nuo apinat.” (il.fi 19.4.2012) 

”Kohta on kiire kun Hakkarainen laittaa pärinäpojat asialle. ☺ Odotan jo 

innolla ETUSIVUNuutista: Malminkartanon raiskaajat löydettiin kuolleina.” 

(suomi24.fi 21.4.2012)   

”Pitäs polttaa muutama vastaanottokeskus niin eiköhän nuo apinat tajua 

että eivät ole tervetulleita suomeen.” (il.fi 20.4.2012) 

Nimetön tuomioasiakirjan julkaiseminen aiheutti huomattavan rasistisen vihapuheen 

ryöpyn. Uutismediat ja muut verkkokeskustelujen ylläpitäjät joutuivat tiuhan kamman 

kanssa käymään läpi keskustelualueitaan poistaakseen asiattomat ja rikolliset viestit. 

Verkossa on monia paikkoja, joita ei moderoida ja joihin ei journalisteja koskeva vastuu 

ylety. Journalistit joutuivat tapauksen kohdalla vakavasti pohtimaan ilmaisunvapauden 

rajoja ja eettistä vastuuta.   

Toisenlainen paljastustapaus on Facebookissa vuonna 2013 perustettu ”Ei hyssyttelyä 

pedofiileille – kaikki tiedot julkisiksi” -ryhmä, jonka tarkoituksena on julkaista lasten sek-

suaalisesta hyväksikäytöstä tuomittujen nimet, kuvat ja tuomiot, sekä myös lapsipornon 

lataajien ja levittäjien nimet julkaistaan. Ryhmä on anonyymi, sillä ylläpitäjä ei käy ilmi 

tiedoista. Ryhmän perustaja tosin on ollut esillä uutisjutuissa. Ryhmällä oli enimmillään 

noin 16 000 tykkääjää. Sittemmin Facebook sulki sivuston, mutta ei kertonut syitä sul-

kemiselle76. Sivusta tehtiin useita tutkintapyyntöjä ja oikeus lopulta totesi, että sivulla 

julkaistavat tiedot loukkaavat yksityiselämää ja sivun perustajalle tuli usean tuhannen 

euron sakot.  

Tämä ryhmä muistuttaa hieman Anonymous-verkoston toimintaa, joka on myös hyö-

kännyt lapsipornoa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Päämäärä on siis yksi-

selitteisen hyvä, mutta keinojen suhteen liikutaan lain rajamailla. Rikosoikeuden profes-

sori Matti Tolvanen toteaa, että pedofiilien henkilötietojen julkaiseminen on laillisuuden 

rajamailla ja laillisuus on aina tapauskohtaista77. On myös riski, että sivustolla julkaistaan 

vääriä nimiä ja henkilötietoja, jolloin asian korjaaminen on hyvin hankalaa ja aiheuttaa 

väärän paljastuksen kohteelle paljon harmia ja häpeää. Ryhmän ylläpitäjä kertoo jättä-

neen tekemättä useita paljastuksia juuri välttääkseen väärien tietojen levityksen, koska 

ei ole ollut aivan varma henkilön syyllisyydestä. Kaikki paljastajat eivät ole näin vastuul-

lisia ja siten verkossa paljastaminen herättää kysymyksiä syyttömien oikeussuojasta. 

                                                           
76 http://www.iltasanomat.fi/digi/art-2000000631664.html 
77 http://yle.fi/uutiset/pedofiilien_metsastaja_jahtaa_tuomittuja_rikollisia_netissa/7432073 
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Väärä paljastus voi levitä paljon tehokkaammin kuin vuosien päästä tehtävä mahdolli-

nen kunnianloukkaustuomio.  

Kolme esimerkkiä anonyymeista paljastuksista – Wikileaks, Malminkartanon tapaus ja 

pedofiilien paljastaminen – osoittavat, että nimettömillä paljastuksilla on huomattava 

vaikutus. Wikileaks vaikuttaa laajasti miltei koko maailmassa, kun taas Malminkartanon 

tapaus ja pedofiilien paljastaminen ovat selvästi suppeampia, rajoittuen Suomen rajojen 

sisälle. Paljastuksia voidaan tehdä tärkeistä yhteiskunnallisista asioista maailmanparan-

tamista tavoitellen. Malminkartanon tapaus sen sijaan aiheutti vain lisää yhteiskunnal-

lista jännitettä ja vihapuhetta. Huomionarvoista myös on, että kaikissa tapauksissa muu-

tamat yksilöt joutuvat usein silmätikuksi ja kärsimään suhteettoman paljon.  

 

Nimetön vihapuhe 

Vihapuhe on noussut viime vuosina yleiseksi puheenaiheeksi. Vihapuhe perustuu usein 

nimettömänä esitettyihin mielipiteisiin, mutta vihapuhetta on esitetty myös omilla ni-

millä. Yleensä vihapuheella tarkoitetaan nimetöntä keskustelua tai enemmänkin huuta-

mista verkossa. Arkisemmin tätä sanotaan puskista huuteluksi.  

Vihapuhetta on kahdentasoista. Ensinnäkin on lainvastainen ja rangaistuksiin johtaja vi-

hapuhe. Toinen vihapuheen laji ei ole lainvastaista, mutta hyvien tapojen vastaista ja 

hyvin aggressiivista (Pöyhtäri ym. 2014). Eniten esillä on ollut rasistinen vihapuhe, jota 

viime vuosina on Suomessa ehkä ollut eniten. Vihapuhe voi periaatteessa liittyä mihin 

tahansa aiheeseen.  

Vihapuhe on verkolle ominaista siksi, että verkossa välittyneellä viestinnällä on kasvok-

kaista vuorovaikutusta kärjekkäämpi ja aggressiivisempi luonne (Matikainen 2006). 

Syynä tähän on kasvottomuus ja ihmisten suurempi psykologinen etäisyys.  Nimimerkin 

suojista on helpompi herjata ja haukkua. Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa sopivuu-

den ja kohteliaisuuden rajoista pidetään paljon enemmän kiinni. Verkko on toisinaan 

verrattu liikenteeseen, jossa autoilijat ovat peltilaatikossa suojassa ja voivat sieltä käsin 

käyttäytyä typerästi.  

Vihapuhe on vaikuttanut moniin ihmisiin ja ihmisryhmiin. Esimerkiksi maahanmuuttoa 

tarkastelevat tutkijat ovat vältelleet julkisuudessa esiintymistä, koska heidän puheitaan 

ja myös persoonaa käsitellään verkkokeskusteluissa varsin karkein sanankääntein. Verk-

kokeskusteluista löytyy esimerkiksi ”laittakaa nimi mieleen” -kommentti, jota voidaan 

pitää jonkinasteisena uhkauksena.  Tutkijoihin kohdistuva vihapuhe on herättänyt myös 

julkista keskustelua. Professoriliitto sekä Tieteentekijöiden liitto ovat ottaneet kantaa 
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asiaan ja toivoneet selvitystä tutkijoihin kohdistuneen vihapuheen määrästä78. Kannan-

otto herätti verkossa keskustelua, esimerkiksi Hommaforumilta löytyy seuraava kom-

mentti: 

”Vaikuttaisi että mokukermapersetutkijat vaan kuvittelevat että heidän 

poliittisesti korrektit tilatut nollatutkimuksensa ovat jotenkin arvostelun 

ulkopuolella ja uhkailu näiden syöttiläiden nolaamisella on mokufasistien 

itsensä mielestä mukamas kiellettyä. Sehän ei kommunismiin yliopistossa 

kasvaneen kympin tytön/pojan establishmentia nuoleskelevaan tajuntaan 

mahdu että näin asia ei suinkaan ole.” 

Kommentti kuvaa hyvin sitä, mistä tutkijoiden ammattiliitot esittivät huolensa. Tutkijat 

miettivät, viitsivätkö esiintyä julkisuudessa, jos heidän sanomisinaan ja persoonaa ar-

vostellaan tällä tavalla verkkokeskusteluissa.   

Vihapuhe on synnyttänyt myös vastareaktioita. Ylen Me tiedämme missä asut -verkko-

sivusto79 ja tv-ohjelma tarttuivat aiheeseen ja pyrkivät tekemään näkyväksi vihapuheen, 

varsinkin vihapuheen kohteeksi joutuneiden näkökulmasta.  

Vaikuttamisen näkökulmasta vihapuheen rooli on kaksijakoinen. Toisaalta kyseessä on 

paljon keskustelua herättänyt yhteiskunnallinen ilmiö. Tässä mielessä vihapuhe on vai-

kuttanut yhteiskuntaan ja sen ilmapiiriin. Toisaalta taas itse sisältönsä puolesta vihapuhe 

kääntyy usein itseään vastaan. Yleisempi mielipide kääntyy usein vihapuheen kohdetta 

kohtaan myönteisemmäksi törkeän vihapuheen ansiosta.  

 

Verkkohyökkäykset 

Uutisissa on tasaiseen tahtiin tietoja verkkohyökkäyksiä, niin Suomesta kuin maailmalta. 

Verkkohyökkäyksillä tarkoitetaan palvelunestohyökkäyksiä, joiden tarkoituksena on es-

tää verkkopalvelun tietoihin pääseminen tai tietojen käyttäminen (Limnéll ym. 2014). 

Yksinkertaisesti sanottuna verkkohyökkäyksellä estetään verkkopalvelun toiminta.  

Verkkohyökkäykset tehdään yleensä nimettömänä, toisinaan joku henkilö tai ryhmä il-

moittaa tehneensä hyökkäyksen. Verkkohyökkäys on erityisen dramaattista sellaisille 

yrityksille ja organisaatioille, joiden toiminta on kokonaan verkossa. Ilman toimivaa verk-

kopalvelua organisaatiota ei tavallaan ole olemassa. 

Verkkohyökkäyksiä tehdään monista syistä: poliittinen vaikuttaminen ja painostus, ky-

bersota, ideologiset syyt, rikollisuus ja kiusanteko. Yksi tärkeä syy on myös kilpailu hak-

kereiden kesken. Hakkerit ja hakkeriryhmät pyrkivät osoittamaan omat taitonsa. Yksi 

                                                           
78 http://www.hs.fi/kotimaa/Professoriliitto+Tutkijoiden+saaman+vihapalaut-
teen+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4+selvitett%C3%A4v%C3%A4/a1361672357829 
79 http://yle.fi/uutiset/me_tiedamme_missa_asut/6590408 
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esimerkiksi rikollisten toiminnasta on huumerikollisten tekemät verkkohyökkäykset, 

joilla he helpottavat huumeiden salakuljetusta. Verkkohyökkäykset voivat siis olla rikol-

lista toimintaa ja terrorismia, jolloin niiden tarkoitus ei varsinaisesti ole vaikuttaminen 

tai propaganda.  

Verkkohyökkäyksiä tehdään paljon myös vaikuttamissyistä. Tarkoituksena on vastustaa 

palvelun ylläpitäjää, mutta yksityiskohtaisemmat syyt jäävät usein epäselviksi. Suo-

messa tehtiin vuonna 2012 paljon verkkohyökkäyksiä uutismediaa kohtaan: Hyökkäys 

pimensi Yleisradion, Helsingin Sanomien, MTV3:n, Iltasanomien, Iltalehden sekä Nelo-

sen verkkosivut. Mitään selvää syytä hyökkäyksille ei ollut, arveluna esitettiin, että tekijä 

haki huomiota80. Hyökkäys näytti tulevan Itä-Euroopasta81.  

Verkkohyökkäysten suuri uhkakuva on yhteiskunnan keskeisten toimintojen lamautta-

minen. Tällöin on tietysti paljon muustakin kuin vaikuttamisesta. Vaikuttamista sen si-

jaan on lamauttamisella uhkaaminen. Jokin taho, maa tai ryhmä, voi hyvin ajaa omaa 

asiaansa uhkaamalla lamauttavalla verkkohyökkäyksellä. Verkkohyökkäyksen pelote-

voima muistuttaa perinteistä aseellista hyökkäystä – itse asiassa verkkohyökkäyksellä 

voidaan yhteiskunnan infrastruktuuri lamauttaa tehokkaammin kuin aseilla. Vastapai-

noksi verkkohyökkäyksen jäljiltä infrastruktuurin korjaaminen käy myös nopeammin.   

Saksalainen puhelinoperaattori Deutsche Telekom on kehittänyt sivun, jossa voi seurata 

verkkohyökkäysten maantieteellistä jakautumista82. Eniten verkkohyökkäyksiä tulee Ve-

näjältä, Yhdysvalloista ja Kiinasta. Suuret maat ovat suuria verkkohyökkäyksissäkin, jos-

kin maiden kesken on vaihtelua kuukausittain melko paljon. Venäjältä tulevien verkko-

hyökkäysten määrä näytti lisääntyvän Ukrainan kriisiin aikana.   

Verkkohyökkäyksiä tehdään paljon ja monista syistä. Vaikka yksittäisellä verkkohyök-

käyksellä ei olisi vaikuttamistarkoitusta, liittyvät ne yleensä kiistoihin ja konflikteihin, 

joissa eri osapuolet pyrkivät vaikuttamaan toisiinsa. Verkkohyökkäykset ovat myös 

muuttaneet voimasuhteita: pieni maa tai ryhmä voi aiheuttaa huomattavaa harmia. 

Suomea on moitittu liian hajanaisesta suhtautumisesta verkkohyökkäyksiin ja perään-

kuulutettu yhtenäistä kyberturvallisuusstrategiaa (Limnéll ym. 2014).  

 

Maineen tahriminen ja uhkailu 

Verkko ja varsinkin sosiaalinen media on tehokas tiedon leviämisessä, olipa kyseessä oi-

keita tai vääriä tietoja tai huhuja ja juoruja. Yksittäiseen henkilöön tai organisaatioon 

                                                           
80 https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/tietotur-
valoukkauksetjaniidenkehitys2012.html 
81 http://www.iltasanomat.fi/digi/art-1288498510051.html 
82 http://www.sicherheitstacho.eu 
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kohdistuva tahallinen huhujen levittäminen on keino vaikuttaa henkilön tai organisaa-

tioon maineeseen, siis siihen millaisena kyseistä henkilöä tai organisaatiota pidämme. 

Maineen tahriminen voidaan sujuvasti tehdä nimettömänä.  

Maineen tahriminen on tietysti vähintään eettisesti arveluttava ja tavallisesti myös ri-

kollinen keino. Kyse on kunnianloukkauksesta. Moni ei välttämättä tätä tule ajatelleeksi 

kun alkaa levittämään jostain henkilöstä tai organisaatiosta perättömiä huhuja. Oululai-

nen maanrakennusyrittäjä joutui perättömien pedofiilihuhujen kohteeksi, koska yrittäjä 

on vanhoillislestadiolainen83. Huhujen tavoitteena oli kaiketi hänen yritystoimintansa 

vahingoittaminen.  

Vasemmistoliiton kansanedustajan ja nykyisen puheenjohtajan Li Anderssonin väitettiin 

osallistuneen anarkistien mielenosoitukseen naamioituneena84. Todisteeksi esitettiin 

kuva naamioituneista henkilöistä mielenosoituksessa, kuvahan on tunnetusti hyvä to-

diste. Kuvan alkuperän tutkinta osoitti, että samaa kuvaa on käytetty lukuisissa yhteyk-

sissä eri puolilla maailmaa. Kuvassa ei siis suinkaan ollut Li Andersson. Tällainen kuva 

saattaa joissakin ryhmissä olla hyvinkin todistusvoimainen, vaikka kyseinen henkilö ei 

ole lainkaan kuvassa.  

Suomessa kovimman verkkouhkailun ja maineen tahrimisen kohteena lienee ollut toi-

mittaja Jessikka Aro, joka on tehnyt perusteellisia juttuja Venäjään liittyvästä propagan-

dasta verkossa85. Arolle lähetetiin runsaasti venäjänkielisiä sähköposteja, soitettiin uh-

kauspuheluita ja erityisen paljon häirittiin ja nimiteltiin verkossa, yksityisasiat kaiveltiin 

ja hänet yritettiin vetää mukaan Twitter-keskusteluihin. Tavoitteena uhkailulla on ollut 

Aron hiljentäminen, mutta hän on sinnikkäästi jaksanut taistella häirintää ja uhkailua 

vastaan.   

Nettiin levitetyt huhut maineen tahrimisesta leviävät tehokkaasti ja jäävät myös elä-

mään. Facebook tutki huhujen leviämistä omassa palvelussaan ja havaitsi, että huhut 

leviävät nopeasti ja tiedon korjaaminen myöhemmin ei auta, jos vahinko on jo ehtinyt 

tapahtua86. Huhut myös muuttuivat matkalla, rikkinäinen puhelin -leikki näyttää toteu-

tuvan sosiaalisessa mediassa. Pienikin huhu voi olla sytyke laajalle huhumyllylle, jossa 

huhu muuttuu jatkuvasti ja tietojen oikeellisuus on vähintään epäselvää.  

Maineet tahriminen on yleensä yksittäisten vihaisten tai katkeroituneiden ihmisten puu-

haa. Huolestuttavia ovat tiedot, että esimerkiksi Britannian signaalitiedustelun GCHQ:n 

sisällä on ryhmä, jonka tehtävänä on henkilöiden maineen tahraaminen sosiaalisessa 

                                                           
83 http://yle.fi/uutiset/pedofiilien_metsastaja_jahtaa_tuomittuja_rikollisia_netissa/7432073 
84 http://seura.fi/isanpikajuna/2015/10/26/vikkela-ja-vaarallinen-li-andersson/?shared=5156-263e7fb1-

99 
85 http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylen-toimittajaa-uhkailtu-venaja-uutisoinnista-minun-
toivottiin-kuolevan-uraanimyrkytykseen/5528722 
86 http://www.tekniikkatalous.fi/ict/nain+huhut+leviavat+facebookissa/a986993 
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mediassa (Järvinen 2014, 278). Ryhmä hakkeroi henkilön sosiaalisen median profiileja, 

vaihtaa valokuvia ja kirjoittaa valheellisia blogitekstejä. On todella arveluttavaa, että tie-

dusteluviranomaiset ovat ryhtyneet tällaiseen toimintaan. Jos Britannialla on tällainen 

ryhmä, niin voi vain arvuutella, millaista toiminta on esimerkiksi Yhdysvalloissa, Venä-

jällä tai Kiinassa.    

 

Valemedia 

”Helsingin poliisi rikollisten pesäpaikka?” Näin uutisoi vale- tai vastamediaksi luokitel-

tava MV-media, aiemmalta nimeltään MV-lehti. Valemediat ovat verkkomedioita, jotka 

eivät ole sitoutuneet minkäänlaisiin journalistisiin periaatteisiin. Valemediat näyttävät 

uutismedialta, mutta eivät sitä ole. Suomessa tunnetuimpia ovat MV-media, Magneet-

timedia ja Verkkomedia, jonka toiminta on lopetettu. Kaikilla näillä verkkosivuilla julkais-

taan uutisjuttuja, jotka ovat hyvin värittyneitä, eivät useinkaan perustu faktoihin ja uu-

tisten kohteita saatetaan ronskisti haukkua. Kyse ei siis ole uutisista.  

MV-media julkaisee erityisen paljon maahanmuuttajiin liittyviä juttuja, Magneettimedia 

vaihtoehtohoitoihin ja juutalaisvastaisuuteen ja Verkkomedia puolestaan keskittyi Ve-

näjään ja varsinkin Venäjää myötäileviin juttuihin. Näillä kolmella valemedialla on vahvat 

kytkökset ulkomaille, Verkkomedialla Itä-Ukrainaan, MV-lehdellä Barcelonaan ja Mag-

neettimedian päätoimittaja asuu Ruotsissa, mutta julkaisulla on kytkökset äärioikeisto-

laiseen Suomen Vastarintaliikkeeseen87. Julkaisuiden rahoituksesta ei ole mitään tietoa. 

Ei tietysti tarvitse olla kovin vilkas mielikuvitus, kun miettii Itä-Ukrainassa olevan venä-

läismielisen verkkomedian rahoitusta, mutta varmaa näyttöä rahoituspohjasta ei ole.   

Valemedian merkitys korostuu siinä, että niillä on kohtalaisen suuria lukijamääriä. Edel-

lisistä valemedioista MV-lehti on kaikkein suurin. Sen lukijamäärää ei tarkkaan tiedetä, 

mutta viikkokävijöitä on arveltu olevan jopa 80 000. Lisäksi jutut leviävät sosiaalisessa 

mediassa, erityisesti maahanmuuttajiin kielteisesti suhtautuvien joukossa. Tällöin ”uu-

tisten” faktapohjaisuus ei välttämättä ole keskeinen arviointikriteeri. Varsinkin kun va-

lemedioita luetaan paljolti siitä syystä, että niiden otaksutaan kertovan suoraan asioista, 

joista perinteinen uutismedia vaikenee. Ylen88 kyselyssä vastattiin, että MV-lehteä lue-

taan seuraavista syistä: kertoo totuuden maahanmuutosta, perinteisen uutismedian 

sensuuri ja manipulointi, uutismedian, varsinkin Ylen, punavihreä propaganda jne. Kes-

keistä on siis pettymys perinteiseen uutismediaan ja sen vastustus.   

                                                           
87 http://yle.fi/uutiset/holokausti_on_myytti_ja_muita_vaitteita__nain_toimii_suomalainen_vastame-
dia/8407726 
88 http://yle.fi/uutiset/kansa_on_kyllastynyt_manipulointiin_kontrolliin_ja_valehteluun__ta-
man_vuoksi_mv-lehtea_luetaan/8409302 
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Vastuksesta lienee seurausta se, että uutisten totuudella ei ole merkitystä. Huhut ja suo-

ranaiset valeet uppoavat hyvin. Erityisen huolestuttavaa on, että valemediat ovat onnis-

tuneet huijaamaan huhuillaan myös perinteistä uutismediaa. Tästä on yksi hyvin doku-

mentoitu esimerkki89. Yhden valemedian, Suomen uutisten, sivuilla julkaistiin alkuillasta 

5.2.2016 juttu, jossa kerrottiin huolestuttavista viesteistä vastaanottokeskuksista. Juttu 

lähti kiertämään netin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Muutaman tunnin 

kuluttua Yle teki aiheesta jutun viitaten Suomen uutisiin. Poliisi kertoo jutussa tehneen 

tarkistuksia verkossa joukkoraiskaushuhujen vuoksi. Pian juttu levisi moniin medioihin 

ja edelleen keskustelupalstoilla. Poliisi ilmoitti varautuvansa laajaan seksuaaliseen häi-

rintään tai jopa väkivaltaan Helsingin keskustassa. Lopulta ilta ja yö sujuivat rauhallisesti 

ja seuraavana päivänä uutisoitiin, ettei mitään häiriöitä ollut.  

Jälkikäteen näyttää siltä, että koko uutis- ja tapahtumaketju lähti liikkeelle Suomen uu-

tisten jutusta, jonka lähteistä tai todenperäisyydestä ei ole mitään osoitusta. On täysi 

syy epäillä, että kyse oli täysin keksitystä jutusta, joka sai kuitenkin melko paljon huo-

miota ja johti lopulta – ymmärrettävästi – poliisin varautumistoimiin. Tässä piilee vale-

medioiden ongelma ja myös syy niiden vaikuttavuuteen. Ne näyttävät uutismedialta ole-

matta sitä. Niiden vääristeltyjä tai jopa keksittyä juttuja pidetään uutisina, ikään kuin ne 

olisivat totta.     

 

Hetken vaikutus – pöhinät, kampanjat ja meemit vaikuttajina  

Näyttelijä Alyssa Milano kirjoitti 15. lokakuuta 2017 tviitin, jossa hän pyysi ihmisiä kir-

joittamaan Twitteriin ’me too’ (minä myös), mikäli he ovat joutuneet seksuaalisen ah-

distelun tai hyväksikäytön uhriksi. Tästä lähti liikkeelle ennen näkemätön kampanja. Ai-

hetunniste #MeToo tuli ympäri maailman tunnetuksi. Me Too -kampanjan juuret ovat 

vanhemmat, mutta varsinainen vyöry alkoi Milanon tviitistä.    

Me Too -kampanja ei jäänyt pelkästään some-ilmiöksi. Yhteiskunnassa yleisesti ja var-

sinkin kulttuuripiireissä nostettiin naisiin kohdistettu seksuaalinen ahdistelu ja myös 

muu epäasiallinen käytös. Keskustelu oli runsasta, kiihkeää ja konkreettista: esille nousi 

ahdistelusta syytettyjä henkilöitä, jotka joutuvat oikeuteen. Kritiikkiä on herättänyt se, 

syntyykö nimien julkistamisesta julkisia tuomioistuimia, jolloin syyttömätkin saattavat 

menettää maineensa ja työnsä.    

Nykyinen mediakulttuuri suosii hetkellisiä skandaaleja ja leimahduksia. Nämä ovat myös 

vaikuttamisen näkökulmasta suosiollisia, sillä skandaali ja leimahdus saavat yleensä hy-

vin huomiota osakseen. Ne voivat olla tehokkaita tapoja verkossa vaikuttamisessa.  

                                                           
89 http://www.saloniemi.net/miten-todellisuutta-tehdaan/ 
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Pöhinä on varsin epämääräinen termi, mutta kuvaa osuvasti kuhinaa, liikettä ja vuoro-

vaikutusta, jota verkossa vaikuttamiseksi tavoitellaan. Sana on noussut niin suosituksi, 

että se valittiin vuoden sanaksi Ylen äänestyksessä90. Erityisesti verkkomarkkinoinnin pa-

rissa on käytetty pöhinä-termiä. Ideana on, että jostain asiasta, ilmiöstä, tuotteesta tai 

tapahtumasta syntyy huomattava määrä kuhinaa ja keskustelua, jolloin asian saama 

huomio ja julkisuus entisestään lisääntyvät. Vaikuttamisen kannalta pöhinä on kiinnos-

tava, koska sen avulla ei pyritä suoraan vaikuttamaan. Ajatuksena on, että pöhinä sinäl-

lään riittää vaikuttamisen keinoksi. Se on keino saada asialle julkisuutta.  

Usein pöhinät syntyvät itsestään, mutta niitä voidaan myös yrittää synnyttää. Suomessa 

ensimmäisiä esimerkkejä tästä oli uudenlainen asunnonmyyntitapa, jota verkossa teki 

Igglo. Pöhinän synnyttämisessä Igglo onnistui erinomaisesti, mutta itse liiketoimintaa se 

ei auttanut, eikä yritys ollut kovin pitkäikäinen. Pöhinän synnyttämisessä on myös ris-

kinsä, koska ei voi tietää millaista pöhinä on ja onko se suosiollista synnyttäjän kannalta.   

Pöhinän olemusta ja tarkoitusta kuvaa hyvin kirjailija Joël Dicker teoksessaan Totuus 

Harry Quebertin tapauksesta. Otteessa kustantaja kertoo, kuinka nykyisin kannattaa 

markkinoida. Kustantaja on kirjailijan tietämättä vuotanut medialle pätkiä tulevasta kir-

jasta synnyttääkseen pöhinää. 

”Kuvitelkaapa, miten paljon yksi ainoa mainospaikka New Yorkin metrossa 

maksaa. Omaisuuden. Maksetaan paljon rahaa mainoksesta, joka elää vain 

hetken ja jonka vain rajallinen ihmismäärä näkee: siis ne jotka sattuvat ole-

maan New Yorkissa juuri sen metrolinjan pysäkillä tietyllä aikavälillä. 

Mutta nykyisin riittää, että herätetään kiinnostus tavalla tai toisella, luo-

daan ”pöhinää”, kuten sanotaan, pidetään huoli, että ollaan esillä, että ih-

miset puhuvat sosiaalisessa mediassa, ja näin saadaan ilmaista ja rajoitta-

matonta mainostilaa. Joka puolella ihmiset huomaamattaan hoitavat mai-

nostuksen. Eikö ole uskomatonta? Facebookin käyttäjät ovat vain mainos-

julisteen kantajia, jotka eivät saa palkkaa hommastaan. Olisi hölmöä olla 

käyttämättä heitä.” (Dicker 2014, 643.) 

Pöhinä on siis usein synnytettyä ja erilaisten netti-ilmiöiden kohdalla tulee mieleen, 

onko kyse aidosta ilmiöstä vai tarkkaan suunnitellusta asiasta. Esimerkiksi taitavat esiin-

tymiset amatöörivideoilla Youtubessa herättävät kysymyksen, onko kyse todellakin ta-

vallisen ihmisen tekemästä videosta vai onko kyseessä sittenkin taitava pöhinän synnyt-

täminen? Tätä kysymystä joutui pohtimaan kun suomalainen Sara Forsberg, joka latasi 

Youtubeen videon, jossa hän puhui maailman eri kieliä. Forsbergin kielitaito, tai kielten 

matkimisen taito, on hämmästyttävä, ja video levisi nopeasti paitsi Suomessa myös 

muualla maailmassa.  

                                                           
90 http://yle.fi/uutiset/ylen_lukijat_pohina_on_vuoden_2013_sana/6977222 
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Koska Forsberg oli videolla niin taitava, heräsi kysymys, onko kaikki sitä miltä näyttää:  

onko kyse nuoresta amatööristä vai onko kyse taitavasta markkinoinnista ja pöhinän 

synnyttämisestä? Tällä kertaa kyse todellakin oli aidosta ilmiöstä. Forsberg teki videot 

aivan itsenäisesti, eikä mitään yhteyksiä markkinointitarkoituksiin ollut – paitsi tietysti 

itsensä markkinoiminen.   

Meemit ovat kuvallista tai tekstipohjaista sisältöä, jota muokataan ja levitetään edel-

leen. Meemeistä on käytetty kulttuurisen kopion, toisinnon tai matkimisen nimityksiä 

(Uskali 2013). Meemeillä otetaan kantaa tai pilaillaan jostain ajankohtaisesta asiasta. 

Tunnetuin meemi lienee Natsi-Saksan viime vaiheista kertova Perikato-elokuvasta lai-

nattu pätkä, jossa Hitler saa raivokohtauksen91. Kohtauksesta on tehty lukematon määrä 

erilaisia versioita, joista ensimmäinen on tiettävästi vuodelta 2006. Kyseisestä meemistä 

on Suomessakin tehty lukemattomia versioita, joilla on haluttu ottaa kantaa (esimerkiksi 

vaalirahoitus tai Yle-maksu) tai pelkästään pilailla ja viihdyttää (urheiluun, uusiin kän-

nykkämalleihin ja julkkiksiin liittyviä).  

 

 

Kuva 8. Ruutukaappaus perikato-meemistä 

 

Kyseinen meemi on niin suosittu, että verkossa on palvelu, jossa kukin voi muokata 

oman meeminsä kyseisestä kohtauksesta92. Meemin pohjalta tehtiin Rakkautta ja Anar-

                                                           
91 http://knowyourmeme.com/memes/downfall-hitler-reacts 
92 http://downfall.jfedor.org/ 
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kiaa -elokuvafestivaalin mainos, jossa on täsmälleen sama asetelma kuin Perikato-elo-

kuvassa, mutta kohtauksessa Mannerheim kuulee, ettei hänestä ole elokuvaa festivaa-

leilla93. Kyseinen meemi on siis lähtenyt elämään omaa elämäänsä ja sitä käytetään mo-

niin tarkoituksiin.  

Meemien kannalta on kiinnostavaa pohtia, milloin jostain asiasta tulee meemi ja millai-

nen merkitys meemeillä on? Tunnettu meemi tarjoaa välineen tai keinon saada omalle 

asialle julkisuutta, olipa se sitten yritys vaikuttaa tai vain pilailla. Yksittäiset ihmiset käyt-

tävät meemiä hyväkseen ja ovat samalla riippuvaisia meemeistä. Uuden meemin syn-

nyttäminen on vaikeaa, joten keinovalikoimassa on olemassa olevat meemit, joskin uu-

sia meemejä syntyy jatkuvasti. Voisi ajatella, että synnyttämällä meemejä jokin organi-

saatio tai taho voi edistää omaa asiaansa. Esimerkiksi Hitler-meemi on tehnyt kyseisestä 

elokuvasta varsin kuuluisan. Kiinnostavaa onkin, että elokuvayhtiö yritti aluksi estää ky-

seisestä kohtauksesta tehdyt meemit, mutta estäminen kävi lopulta mahdottomaksi.   

Meemit nousivat osaksi vuoden 2012 Yhdysvaltain presidentin vaalikampanjaa (Uskali 

2013). Yleisölle tarjottiin työkaluja, joilla he pystyivät tekemään ehdokkaisiin liittyen ku-

via ja videoita94. Meemien merkitys tuskin oli kovin ratkaiseva vaalien kannalta, mutta 

olennaista on, että ne tulivat ylipäätään mukaan kampanjointiin. Suurin osa meemeistä 

lienee tavallisten ihmisten tekemiä, mutta todennäköisesti myös ehdokkaiden kampan-

jahenkilökunta on mukana tukemassa omaa ehdokasta – ja ehkäpä myös herjaamassa 

vastaehdokasta.      

Meemit nousevat esille paljon keskustelua nostattavien teemojen ympärille. Keskustelu 

ja propaganda tasavertaisen avioliittolain ympärillä synnyttivät runsaasti meemejä, 

joissa puhujapöntössä oleviin kansanedustajiin on liitetty erilaisia, yleensä humoristisia 

tekstejä. 

                                                           
93 http://hiff.fi/uutiset/2014/08/19/ra-trailerin-ohjaaja-mannerheim-idea-tuntui-aluksi-holmolta/ 
94 http://www.quickmeme.com/Mitt-Romney/page/1/ 



Vaikuttaminen verkossa 
  74 
 

 

Kuva 9. Avioliittolakiin liittyvä meemi (Twitterissä @tahdonmeemeja) 

Meemejä on käytetty myös kampanjointivälineenä. Palvelualojen ammattiliitto PAM 

pyrki meemikampanjallaan tavoittamaan erityisesti nuoria ihmisiä95. Perinteinen mai-

noskampanja ei välttämättä tavoita nuoria. Meemikampanja toteutettiin Instagramissa 

lanseeraamalla #vainpamjutut-aihetunniste (hashtag). Kuvien suosio yllätti, kuvat ta-

voittivat keskimäärin 150 000 ihmistä kuvaa kohden ja yli 40 000 ihmistä tykkäsi, kom-

mentoi ja jakoi kuvia kahden kuukauden aikana. Se on hyvä saavutus ottaen huomioon, 

ettei varsinaiseen julkaisemiseen käytetty rahaa lainkaan. 

Meemit ja pöhinät ovat verkon mahdollistamia uudenlaisia kulttuurisia ilmiöitä. Ne kyt-

keytyvät laajempaan mediakulttuurin ja yhteiskunnalliseen ilmiöön, jota kirjan alussa 

kuvattiin skandaaleina ja leimahduksina. Meemit ja pöhinät ovat vaikuttamisen kannalta 

ovelia, koska ne voivat olla silkkaa viihdettä ja huumoria ja siten leviävät kulovalkean 

tavoin. Vaikuttaminen tapahtuu kuin itsestään. Verkon käyttäjältä näiden seuraaminen 

vaatii kriittistä medialukutaitoa: onko kyse viattomasta viihteestä, vai onko taustalla po-

liittisia tai taloudellisia tarkoitusperiä, jotka eivät itse sisällöstä heti käy ilmi? 

 

Ihmisjoukot vaikuttajina 

Verkko kerää suuria ihmisjoukkoja yhteen. Erilaiset viestit ja sisällöt leviävät ihmisten 

kesken ennennäkemättömällä nopeudella, joten suuret ihmisjoukot on nopeasti tavoi-

tettavissa. Joukkojen toiminta on verkon avulla helposti koordinoitavissa. Hyvä esi-

merkki tästä on verkkotietosanakirja Wikipedia; lukematon määrä ihmisiä tuottaa sisäl-

                                                           
95 http://dingle.fi/2015/11/25/miten-pam-osallisti-kymmeniatuhansia-ihmisia-meemikampanjalla/ 
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töä, mutta silti kokonaisuus pysyy hyvin sovitussa muodossa luotujen sääntöjen ja itse-

korjaavuuden vuoksi. Wikipedian kaltaisten ilmiöiden myötä on alettu puhua joukkojen 

viisaudesta, jota amerikkalainen journalisti James Surowiecki on teoksellaan Joukkojen 

viisaus (The Wisdom of Crowds) eritellyt. Yksinkertaisesti sanottuna joukkojen viisau-

dessa on kyse siitä, että suuri ihmismäärä voi tuottaa jotain sellaista sisältöä, johon yk-

sittäiset ihmiset tai edes ryhmät eivät pysty.  

Joukkojen viisaus on osoitus siitä, että verkko auttaa kokoamaan yhteen suuret ihmis-

määrät. Näitä joukkoja voidaan myös käyttää vaikuttamiseen. Vanha sosiaalipsykologi-

nen totuus on, että ihmisillä on taipumus mukautua enemmistön näkemyksiin. Tällöin 

avautuu vaikuttamismahdollisuus: mikäli pystytään osoittamaan, että jonkin asian ta-

kana on suuri enemmistö, todennäköisesti yhä useampi myös mukautuu enemmistön 

näkemykseen. Hiukan käytännönläheisemmin: jos esimerkiksi nuori havaitsee, että suu-

rin osa muista nuorista pitää jostain artistista, elokuvasta tai kirjasta, myös hän toden-

näköisesti alkaa pitää kyseisestä artistista, elokuvasta tai kirjasta.    

 

Nettiväki – näkymätön voima 

Verkon käyttäjät ovat kasvoton joukko, jolla näyttää olevan mielipiteitä ja näkemyksiä 

ja reaktioita. Pikainen silmäys verkkolehtien otsikoihin todistaa tämän: ”Nettiväki rai-

vostui, nettiväki hullaantui, nettiväki veikkaa.” Erityisen paljon nettiväki näyttää uutisot-

sikoissa raivostuvan.  

Nettiväki onkin pitkälti perinteisen median keksimä nimitys verkon käyttäjille. Sosiaali-

sen median asiantuntija Harto Pönkä toteaa blogissaan osuvasti nettiväestä: ”Mikä ”net-

tiväki” sitten on? Sana, jota käytetään silloin, kun ei olla perehdytty, mistä ja keistä pu-

hutaan. Sillä jos kohde tunnettaisiin, nettiväki-sanan sijasta kerrottaisiin, keistä milloin-

kin on kyse. Heillä on nimet ja kasvot niin kuin muillakin ihmisillä. Tai jos ovatkin peittä-

neet ne, niin siihen heillä on oikeus. Pelottavalle ”nettiväelle” on helppo sälyttää kaikki 

pedon merkit. Siitä on tullut synonyymi tuntemattomalle, eri mieltä olevalle ja hallitse-

mattomalle.”96 

Nettiväellä yritetään vakuuttaa. Jos nettiväki on sitä tai tätä mieltä, niin asia on perus-

teltu. Kuten Harto Pönkä edellisessä lainauksessa toteaa, on nettiväen nimitys itse asi-

assa vääristynyt. Tuskin verkossa on suuri joukko ihmisiä, joilla olisi yhteinen mielipide 

eri asioihin. Nettiväki on ihan samaa väkeä kuin suomalaiset, koska melkein kaikki suo-

malaiset ovat verkossa.  

Vaikuttamisen kannalta nettiväki kuitenkin tehoaa sanana enemmistöefektin vuoksi. 

Kun nettiväki painostaa tai raivoaa, syntyy vaikutelma, että kyse on suuremmastakin 

                                                           
96 http://harto.wordpress.com/2010/01/23/kolumni-nettivaki/ 
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joukosta. Ja juuri tästä syntyy nettiväen vaikuttavuus, kyse ei ole todellisesta ihmisjou-

kosta, vaan median luomasta illuusiosta, jolla on taatusti vaikutusta ihmisiin.   

 

Keksityt käyttäjät 

Määrällä on väliä. Monilla aloilla, kuten politiikassa tai popmusiikissa, seuraajamäärä 

kertoo suosiosta: kuinka moni on tykännyt jostain asiasta tai henkilöstä tai kuinka moni 

on lukenut jonkun viestin. Mitä suurempi määrä tykkääjiä, lukijoita tai katselijoita on, 

sitä suositumpi kyseinen sisältö todennäköisesti on. Todellisten seuraajien hankkiminen 

voi olla työlästä, jolloin valeseuraajien hankkiminen tai ostaminen on nopeampi keino. 

Suurempi seuraajamäärä kertoo suosiosta, mikä puolestaan voi houkutella lisää todelli-

sia seuraajia.   

On arvioitu, että Twitter-tileistä on noin 10 prosenttia huijausta eli kyseisiä henkilöitä ei 

oikeasti ole, vaan tilejä voidaan liittää seuraajiksi, joilla seuraajamäärää saadaan kasva-

tettua97. Toisinaan näitä valeseuraajia saattaa ilmestyä tahtomattaan seuraajiksi, mutta 

epäilemättä taustalla on myös hämärä bisnes. Suomestakin löytyy esimerkki asiasta. So-

siaalisen median asiantuntija Harto Pönkä ihmetteli blogissaan98 Suomen suosituimman 

tviittaajan Anne-Mari Yrityksen seuraajakehitystä. Hän sai yhtenä päivänä jopa yli 15 000 

seuraajaa, vaikka ei itse tviitannut juuri lainkaan. Lisäksi Yrityksen seuraajat olivat keksi-

tyltä vaikuttavia profiileja. Epäilyt seuraajien ostamisesta eivät siis olleet katteettomia.  

Tarina sai yllättävän käänteen kun Yritys teki rikosilmoituksen Pönkästä. Yrityksen mu-

kaan Pönkä oli käyttänyt hänen kuvaansa luvattomasti. Aihetta tutkinnalle ei kuitenkaan 

ollut. Ulkopuoliselle jäi sellainen vaikutelma, että epäilyt seuraajien ostamisesta her-

mostuttivat suosituimman tviittaajaan – ja ehkei hän edes ole suosituin.    

On myös tapauksia, joissa verkkopalvelu kertoo huomattavista käyttäjämääristä saadak-

seen mainostajia. Tällaiseen vipuun meni Mercedes-Benz, jonka mainostoimisto osti tie-

tämättään mainostilaa huijaussivustolta99. Kyseisellä sivustolla oli kyllä käyttäjäliiken-

nettä, mutta liikenne synnytettiin keinotekoisesti. Uutisen otsikossa asia todetaan osu-

vasti: ”Nettimainoksia katsoivat robotit ihmisten sijaan”. 

Myös valtioita on syytetty valekäyttäjien tai väärennettyjen tilien käytöstä Twitterissä. 

Free Tibet -järjestö syyttää, että Kiina on luonut valetilejä, jotka levittävät Twitterissä 

Kiinan hallituksen näkemyksiä Tiibetistä ja muista Kiinan kiistanalaisista kysymyksistä100. 

Free Tibet -järjestö ei kuitenkaan ole esittänyt todisteita, että juuri Kiina olisi perustanut 

                                                           
97 http://www.digitoday.fi/vimpaimet/2013/11/26/joka-kymmenes-twitter-tili-on-hui-
jausta/201316452/66. Luettu 21.2.2014.  
98 https://harto.wordpress.com/2016/12/20/nain-tunnistat-twitter-seuraajien-ostajat/ 
99 HS 27.5.2014 
100 http://yle.fi/uutiset/jarjesto_kiinalaiset_levittavat_twitterissa_propagandaa_tiibetista/7368509 
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tilit. Vaikka tästä ei ole varmuutta, osoittaa tämä tapaus, että sosiaalinen media on niin 

valtioille kuin järjestöillä keskeinen paikka käydä propagandasotaa.   

Käyttäjien ostamista löytynee kaikilta elämänalueilta, joissa tavoitellaan valtaa, menes-

tystä tai rahallista hyötyä. Muusikko Ville Virtanen eli Darude kertoi radiohaastattelussa, 

kuinka aloitteleville tanssimusiikin tekijöille on tärkeää saavuttaa tietty suosio netissä, 

ennen kuin urallaan pääsee muuten eteenpäin. Tämä on tietysti houkuttanut hämärä-

bisnekseen, jossa tätä suosiota voidaan kasvattaa ostamalla valekäyttäjiä. Houkutus täl-

laisiin valekäyttäjiin on varmasti suuri palveluissa, joissa pisteytetään ja arvioidaan joi-

tain tuotteita tai palveluita, kuten kirjakaupoissa tai ravintoloiden ja hotellien arvioimi-

sessa.  Haaste tietysti on, että näissä arvioissa pitää yleensä kirjoittaa arvio, jota vale-

käyttäjä ei pysty tekemään.  

 

Verkkoadressit ja mielenosoitukset 

Adressien kerääminen on vanha vaikuttamisen muoto. Adressien logiikka on yksinker-

tainen: mitä suurempi määrä nimiä, sitä vaikuttavampi se on. Verkko helpottaa nimien 

keruuta huomattavasti. Tämä on herättänyt myös epäilyjä verkkoadressien pätevyy-

destä. On epäilty, että nimien helppo kerääminen ei tee adresseista yhtä todellisia kuin 

perinteinen nimien keruutapa.   

Suomen tunnetuin verkkoadressi on Adressit.com. Sitä on käytetty jo pidempään erilai-

sissa aiheissa nimien keruuseen (taulukossa 2 on suosituimmat adressit). Osa aiheista 

on yhteiskunnallisesti tärkeitä ja vakavia, osa taas kevyttä viihdettä.  

 

allekirjoitusten  
määrä 

adressin nimi 

224 121 7 Päivää lehti boikottiin 

216 535 Pelastakaa opettaja Antti Korhonen (Suljettu) 

176 031 Hollannin pedofiilipuolueen kieltäminen 

174 216 Hallituksen on muutettava päätös eläkeiän nostamisesta 

161 153 Protesti KANSANEDUSTAJIEN 8,1 % Palkankorotusta vastaan! 

91 846 Adressi Päivi Räsäsen erottamiseksi ministerinvirasta 

74 410 Adressi eläinsuojelurikosten rangaistusten koventamiseksi 

66 130 Susan Kuronen - lopeta se avautuminen 

65 729 Vesistöjen puolesta – Stop Talvivaara 

64 952 Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille! 

64 126 Abdigadir Osman Hussein karkotus 

Taulukko 2. Kaikki yli 60 000 nimeä keränneet adressit adressit.com -palvelussa (tilanne 

12.3.2019).  
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Maailmalla on tietysti nettiadressien mittakaava aivan toinen. Tähän tarkoitukseen on 

lukematon määrä sivustoja, mutta muutamat ovat nousseet erityisen suuriksi 

(change.org, avaaz.org ja 38 degrees).  

Nimiä on kerätty myös muilla tavoin, erityisesti Facebookissa. Tunnetuin tapaus Suo-

messa lienee Yleislakko-ryhmä syksyllä 2010. Ryhmä vastusti suunniteltuja kansanedus-

tajien palkankorotuksia. Tavoitteena oli kerätä yli 100 000 tykkäystä, jolloin järjestettäi-

siin yleislakko ja pidettäisiin mielenosoitus Eduskuntatalon edessä.  

Ryhmä keräsi yli 100 000 tykkääjää nopeasti, mutta yleislakkoa ei tullut. Eduskuntatalon 

edessä oli kourallinen ihmisiä, joista ehkä puolet toimittajia. Tällainen tulos aiheutti ilk-

kumista nimienkeruun merkityksestä verkossa. Tulos näyttää kieltämättä hieman hei-

kolta. Toisaalta yli 100 000 ihmistä vastusti palkankorotuksia, moni tosin saattoi kannat-

taa ryhmää ylimääräisen vapaapäivän toivossa. Ehkä tärkein saavutus oli huomattavan 

mediahuomion saavuttaminen. Aivan merkityksettömänä Facebookissa tapahtuvaa ni-

mienkeruuta ei siis voi pitää.  

Sittemmin nimiä on kerätty monenmoisiin tarkoituksiin. Usein tavoitteena on kerätä 

tietty määrä nimiä, jonka jälkeen sivun perustaja tekee jotain hölmöä, jännittävää tai 

vaarallista. Ensimmäinen tällaisen suuren huomion saanut oli kaivurikuski Jukka Muta-

nen, joka lupasi ajaa Hangosta Kuusamoon minikaivurilla, jos ryhmää kannattaa yli 

50 000 ihmistä. Kannattajia kertyi nopeasti vaadittava määrä ja niin kaivurikuski köröt-

teli läpi Suomen suuren mediahuomion saattelemana.  

Verkossa nimien keruu on helppoa, tuskinpa ilman verkkoa kaivurikuski saisi kokoon yli 

50 000 nimeä. Verkossa kerättyjä nimilistoja ei kuitenkaan tulisi pitää pelkkänä viih-

teenä. Kuten edellisestä taulukosta käy ilmi, ihmiset ovat valmiita ottamaan kantaa 

myös vakaviin asioihin. Osallistuminen muuttuu laadullisesti. Verkossa osallistuminen 

on usein lyhytjänteistä ja sitoutuminen on heikkoa. Tätä on nimitetty kevytaktivismiksi 

(Stranius 2009). Se on perinteistä äänestämiseen perustuvaa osallistumista aktiivisem-

paa ja monimuotoisempaa. Toisaalta taas se on lyhytjänteistä ja sitoutumatonta perin-

teiseen kansalaisaktivismiin verrattuna.  

Kevytaktivismi ei asetu entisiin osallistumisen muotoihin. Verkkomielenosoituksille 

usein naureskellaan, koska ihmiset osallistuvat verkossa klikkaamalla, mutta eivät ole 

halukkaita jalkautumaan kaduille mielenosoituksiin. Kevytaktivismi voi kuitenkin olla uu-

delle sukupolvelle ominainen ja mielekkäin tapa osallistua, sillä nuoremman sukupolven 

elämä on muutenkin hyvin verkkokeskeistä.  

Adressien lisäksi myös perinteiset mielenosoitukset ovat osittain siirtyneet verkkoon. 

Ranskassa on kehitetty sovellus, jossa mielenosoittaja voi laittaa kartalle oman tikku-

ukon mielenosoitukseen osallistumisen merkiksi (kuva 10). On selvää, että tällainen 
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osallistuminen voi tuottaa suuria määriä mielenosoittajia, esimerkiksi Ranskassa osallis-

tujia tuli hetkessä 90 000. Tällainen sovellus on esimerkki kevytaktivismista: osallistumi-

nen on helppoa ja osallistumismäärät nousevat korkeiksi. Olennaista on se, miten pää-

töksentekijät suhtautuvat näihin. Pidetäänkö niitä todellisina mielenilmauksina vai ken-

ties enemmänkin verkossa syntyvinä hetken humauksina, joilla ei ole suurempaa vaiku-

tusta. Kehottaisin päätöksentekijöitä suhtautumaan vakavasti, sillä mielenpiteen il-

mauksen helppous ei tarkoita sitä, etteikö mielipide olisi todellinen.       

 

 

Kuva 10. Verkkomielenosoituksiin tarkoitetun sovelluksen näkymä (http://manifes-

ter.loitravail.lol/). 

 

Tiedon keräämisestä vaikuttamiseen 

Vaikuttamista verkossa helpottaa se, että meistä kaikista jää verkkoon ja muuallekin di-

gitaalisia jälkiä jatkuvasti. Ajatellaanpa arkisia asioita: kaikki ostokset rekisteröityvät di-

gitaalisiin järjestelmiin, bonuskorttien avulla tieto ostoksista voidaan liittää tiettyyn ih-

miseen. Myös muusta asioinnista syntyy digitaalisia jälkiä. Liikkuminen varsinkin julkisilla 

liikennevälineillä tallentuu digitaalisten lippujen ansiosta. Kaikki kännykät ovat digitaali-

sia, jokainen puhelu tallentuu (mistä soitettu, mihin numeroon ja kesto). Verkko on ko-

konaisuudessaan digitaalinen eli kaikki mitä verkossa tehdään, tallentuu johonkin. Tie-
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don tallentuminen mahdollistaa tehokkaan vakoilun ja valvonnan sekä avaa uusia mah-

dollisuuksia myös vaikuttamiseen. Kun meistä on tiedossa kaikenlaiset viestintätavat, 

mielipiteet, ystäväverkosto ja kulutustottumukset, on vaikuttamisen kohdentaminen 

huomattavasti helpompaa.  

Suurin osa digitaalisesta tiedosta on sellaista, minkä synnystä tavallisella käyttäjällä ei 

ole aavistustakaan. Monet verkkopalvelut alkujaan keräsivät tietoa lähinnä sen vuoksi, 

että se oli ylipäätään mahdollista ja tiedon avulla voitiin edelleen kehittää palvelua. On-

gelmia voi syntyä lähinnä kahdessa mielessä. Ensinnäkin tietoa kertyy suuri määrä, jol-

loin tiedon arkistointi ja tietosuoja voivat olla retuperällä. On palvelun käyttäjien kan-

nalta arveluttavaa, jos kertynyt käyttäjätieto joutuu kolmansien osapuolten käsiin. Täl-

löin tiedon käyttötarkoituksesta ei ole varmuutta. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi 

silloin, kun palvelussa on käyttäjien yhteystietoja, sähköpostisoitteita tai esimerkiksi 

luottokorttitietoja. Joku voi varastaa tiedot käyttämällä niitä vaikkapa vain vaaratto-

maan mutta kiusalliseen mainospostin lähettämiseen. Yksi tunnetuimmista tällaisista 

varkauksista tapahtui Sony Playstation-pelin ja siihen liittyvän verkkopalvelun kohdalla 

vuonna 2011, kun lähes 80 miljoonan, Suomessakin kymmenien tuhansien, käyttäjien 

tiedot varastettiin101. 

Toinen ongelma kertyneen tiedon suhteen on se, jos palvelun ylläpitäjä haluaakin myydä 

käyttäjätietoja mainonta- ja markkinointitarkoituksiin. Tällöin ihmisten tiedoista tulee 

kauppatavaraa ilman, että ihmiset sitä itse tietävät. Juuri näin Facebook teki myydes-

sään käyttäjien tietoja Cambridge Analytica -yritykselle.   

Tiedon keräämisen taustalla ei useimmiten kuitenkaan ole hämärät tarkoitusperät. Eikä 

tiedon kerääminen ole varsinaisesti salaista, vaikka käyttäjät eivät olisi tästä tietoisia. On 

syytä erottaa toisistaan vastuullinen ja palvelun kehittämiseen liittyvä tiedon keruu, toi-

saalta epämääräisiin tarkoituksiin kerättävä tieto ja rikollisin keinoin hankittu tieto. Käyt-

täjän kannalta voi olla hyvin vaikea hahmottaa, mihin kaikkeen tietoa käytetään. Lisäksi 

on tärkeää erottaa taloudellinen tietojen keruu tai verkkovalvonta ja valtiollinen verk-

kovalvonta (Sirkkunen 2016). Taloudellinen liittyy palveluiden kehittämiseen ja markki-

nointiin, kun taas valtiollinen valtioiden turvallisuuteen. Joissakin tapauksissa nämä 

kaksi yhdistyvät, esimerkiksi silloin kun valtiollista valvontaa tehdään kaupallisissa pal-

veluissa.   

Tiedon kerääminen on erityisen kiinnostavaa silloin kun kyseessä on yhtiö, jolla on paljon 

erilaisia verkkopalveluita. Google on pitkään ollut tällainen yritys ja sittemmin Faceboo-

kista on tullut toinen jättiläinen. Googlen tunnuksilla voi kirjautua mitä moninaisimpiin 

palveluihin (sähköposti, blogipalvelu, Youtube, Google-haku, dokumenttien jakaminen, 

Chrome-selain jne.). Tämän lisäksi Googlen tuottama älypuhelimien käyttöjärjestelmä 

                                                           
101 http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Playstation-pelaajien+luottokort-
tien+tiedot+saatettu+varastaa/1135265669258 
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Android on hyvin yleinen. Näin Googlella on mahdollisuus saada meistä huomattava 

määrä tietoa, niin tietokoneen, verkon käytön kuin älypuhelimen kautta. Tämä tietysti 

herättää huolta siitä, mitä kaikkea tietoa kerätään ja mihin sitä käytetään. Samalla on 

hyvä muistaa, että yhtenäiset palvelut voivat monella tapaa helpottaa palveluiden käyt-

töä ja kerättävä tieto voi tehdä palveluista entistä sujuvampia.   

Facebookin palvelutarjonta ei ole yhtä mittava kuin Googlen. Facebookin asema perus-

tuu ensinnäkin sen valtavaan suosioon. Lisäksi Facebook liittoutunut monien muiden 

palveluiden kanssa siten, että palveluun voi kirjautua Facebookin tunnuksilla, jolloin 

käyttäjätieto menee myös Facebookin tietoon. Ja kun Facebook on vaurastunut, on se 

ostanut muita suosiota kasvattaneita palveluita, kuten kuvapalvelu Instragramin ja pika-

viestipalvelu Whatsappin.  

Googlen ja Facebookin kaltaisten jättiläisten tiedonkeruu on herättänyt kysymyksiä siitä, 

mihin tiedot lopulta päätyvät ja mihin tietoja käytetään? Suurimmaksi osaksi tietoja käy-

tetään markkinoinnin pohjana ja myös palveluiden kehittämiseen. Tietojen keruu ei siis 

kaikilta osin ole arveluttavaa. Huolestuttavinta lienee se, että tiedot voivat päätyä joko 

vahingossa tai tahallaan kolmannen osapuolen haltuun. Tahallista se on silloin kun pal-

veluntarjoaja myy tietoja. On myös esitetty väitteitä, että palveluntarjoajat luovuttavat 

tietoja Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaisille (Järvinen 2014). 

Suurten verkkopalveluiden, kuten Facebookin ja Twitterin, kylkeen on muodostunut 

monia pieniä tiedon seuraamiseen ja keräämiseen erikoistuneita palveluita. Nämä pal-

velut tuottavat itsenäiset yritykset, joilla esimerkiksi Facebook102 avaa palvelun tuotta-

maa tietoa käyttönsä. Suurimmat sosiaalisen median palvelut ovat olleet kohtalaisen 

avoimia tiedon suhteen, joskin viime vuosina muuttuneet suljetummiksi. Heille on etua 

siitä, että heidän palvelun tuottamaa tietoa kerätään ja analysoidaan. Näin he saavat 

toisia yrityksiä mukaan palveluunsa omiksi asiakkaikseen. Ilmeisin syy tähän tiedon ke-

ruuseen on mainonta ja markkinointi. Analysoimalla käyttäjien toimintaa seurantapal-

veluiden avulla yritykset voivat suunnitella markkinointia.   

Myös muualta sosiaalisesta mediasta ja verkkokeskusteluista tiedon keräämiseen on ke-

hitetty ohjelmistoja. Näistä useimmat keräävät tietoa, joka on kaikkien nähtävillä kysei-

sissä keskusteluissa. Tässä on kyse lähinnä siitä, että ohjelmisto pystyy keräämään tie-

toa, jonka kerääminen muuten olisi työlästä ja hidasta. Tällöin kerätään kaikille näkyvää 

tietoa, jolloin tiedon kerääminen ei ole arveluttavaa.  

Tietoa kertyy ja sitä kerätään huimia määriä. Vaikuttamisen kannalta on kiinnostavaa ja 

tärkeää se, miten tietoja käytetään vaikuttamiseen. Suunnitellaanko markkinointia tie-

tojen perusteella? Onko vaalikampanjoiden pohjalla tieto ihmisten verkossa esittämistä 

mielipiteistä? Keräävätkö ääriryhmät jäseniään ihmisistä haaliman tiedon perusteella? 

                                                           
102 https://developers.facebook.com/docs/graph-api 
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Kysymyslistaa voisi jatkaa. Olennaista on, että vaikuttaminen ei synny tyhjästä, vaan 

siitä, mitä kaikkea meistä jo tiedetään. Ja kuten viime aikoina on käynyt ilmi, tietojen 

kerääminen ja vakoilu verkossa on massiivista. Vakoilu on itsessään jo hyvin ongelmal-

lista, mutta tärkeää on havaita vakoilun yhteys vaikuttamiseen. 

 

Vakoiluohjelmat   

Tiedon keräämiseen on kehitetty monia keinoja. Yksi yleisin on vakoiluohjelma 

(spyware, adware), jolla tarkoitetaan käyttäjästä tietoa välittäviä ohjelmia koneen käyt-

täjän tietämättä. Yleensä vakoiluohjelmien tarkoituksena on välittää käyttäjästä tietoja, 

jota voidaan käyttää markkinointiin ja mainontaan. Tyypillinen esimerkki on sähköpos-

tiosoite, jonka vakoiluohjelma välittää käyttäjän tietämättä eteenpäin. Ja tämän seu-

rauksena vakoiluohjelman välittämään sähköpostiosoitteeseen lähetetään erilaista mai-

nosviestiä eli roskapostia. Vakoiluohjelmat eivät ole käyttäjien kannalta niin vakavia kuin 

varsinaiset virukset, mutta ne haittaavat tietokoneen toimintaa ja loukkaavat viestin-

täsalaisuutta. Vakoiluohjelmia voidaan myös käyttää astetta vakavampaan teollisuusva-

koiluun tai salasanojen ja tunnuslukujen varastamiseen.  

Vakoiluohjelmien tekijät ovat kekseliäitä. Hätkähdyttävä uutislinkki herättää ihmisten 

mielenkiinnon, ja keksityn uutisen sijaan käyttäjä saakin vakoiluohjelman tai jonkun 

muun haittaohjelman. Alkuvuonna 2014 levitettiin keksittyä uutista poptähti Rihannan 

kuolemasta103. Uutislinkkiä seuraamalla päätyi sivuille, jossa varmistettiin kävijän ikä ja 

muita tietoja. Ja näin käyttäjä antoi tietonsa rikollisille. Käyttäjiä on houkuteltu myös 

ilmoittamalla esimerkiksi suositun mobiilisovelluksen Whatsappin tavallisille tietoko-

neille tehdystä versiosta104. Todellisuudessa tällaista versiota ei ollut, vaan asentamalla 

tämä valeohjelma käyttäjä joko antaa tietoja rikollisille tai sitten asentaa tietämättään 

vakoiluohjelman. Samanlainen tiedon urkinta on toiminut pankkihuijauksissa: pankin ni-

missä lähetetään sähköposti, jossa pyydetään pankkitietoja.  

Vakoiluohjelmia voidaan käyttää myös rikostorjuntaan. Suomessa poliisi otti vuoden 

2014 alusta käyttöön vakoiluohjelman, joka asennetaan rikoksesta epäillyn koneelle105. 

Ihan pienistä rikkeistä seurantaa ei tehdä, sillä seuranata on mahdollista vain silloin, kun 

epäillään vakavia rikoksia, kuten törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, törkeää vä-

kivaltarikosta, törkeää huumausainerikosta tai terrorismia. Ohjelman käyttöön tarvitaan 

                                                           
103 IS 8.1.2014 
104 http://www.digitoday.fi/tietoturva/2014/01/21/whatsapp-pclle-ole-varovainen-vaara-
vaanii/2014961/66 
105 http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/poliisin-vakoiluohjelma-mullistaa-rikostutkinnan---
loytaako-virustorjunta-sen-/2336724 
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tuomioistuimen lupa. Poliisin käyttämä vakoiluohjelma muistuttaa pitkälti puhelinkuun-

telua. On aivan selvää, että poliisinkin on alettava seuraamaan rikollisten viestintää ver-

kossa ja vakoiluohjelmat tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden. 

Vakoiluohjelmat on yksi kiusallinen ja yleensä myös rikollinen tapa kerätä tietoa. Yleensä 

tieto menee johonkin ulkomaille, joten poliisin mahdollisuudet tarttua asiaan ovat hei-

kot. Toisaalta myös vakoiluohjelman pohjalta vaikuttaminen on melko tehotonta, sillä 

roskaposti tehoaa useimpiin huonosti, kyse on enemmänkin kiusallisesta arkiharmista.  

 

Väärällä profiililla tiedon kerääminen 

James Stavridis toimi Yhdysvaltain armeijan amiraalina. Hänen nimissään perustettiin 

vuonna 2012 Facebook-profiili tarkoituksena päästä mukaan Yhdysvaltain korkeiden up-

seereiden ja muiden merkittävien henkilöiden verkostoon ja varsinkin siihen, millaisia 

ajatuksia ja keskustelunaiheita tuossa verkostossa on (Haasio 2013, 54). Petos kävi jon-

kun ajan kuluttua ilmi. Tapaus kuvaa hyvin mahdollisuutta soluttautua verkossa erilaisiin 

verkostoihin. Hieman vastaavia tapauksia on ollut myös Suomessa. Maanpuolustuskor-

keakoulun strategian laitoksen johtaja Torsti Sirén kertoo saaneensa Facebookissa aina-

kin 150 epämääräistä kaveripyyntöä106.  

Kasvokkaisessa maailmassa vastaava soluttautuminen olisi liki mahdotonta. Edellytyk-

senä tietysti on, ettei käytettävällä henkilöllä ole profiilia esimerkiksi Facebookissa. Ja 

toiseksi voi miettiä, kuinka tärkeitä tai arkaluonteisia asioita armeijan korkeat upseerit 

Facebookissa puhuisivat. Mutta vastaava keino kerätä tietoa esiintymällä toisen henki-

lön nimellä on mahdollista monissa muissakin yhteyksissä.  

Facebook on verkostona kohtalaisen tiivis ja koostuu yleensä tutuista ihmisistä, mutta 

joissain löyhemmissä verkostoissa huijaus voi ehkä onnistua paremmin. Mieleen tulee 

ammatillisesti painottunut Linkedin-palvelu, jossa nimenomaan luodaan uusia bis-

neskontakteja ja luodaan omaa uraa. Tällöin eteen tulee uusia ihmisiä ja väärällä nimellä 

esiintyminen helpottuu.    

Tiedon keräämistä helpottaa se, että me käyttäjät jaamme melko huoletta tietoja verk-

koon, sosiaalisen median palveluihin ja hakukoneisiin. Tutkimusjohtaja Mikko Hyppö-

nen107 toteaa osuvasti, että ”me olemme brutaalin rehellisiä internetille ja naputte-

lemme hakukoneisiin kysymyksiä, joita emme koskaan kehtaisi kysyä läheisiltämme”.  

 

 

                                                           
106 HS 15.9.2014 
107 HS 24.2.2014 
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Verkkovaikuttaminen mediayhteiskunnassa 
 

erkossa vaikuttamisen mahdollisuudet ovat moninaiset. Vaikuttaminen on monissa 

tapauksissa värikästä ja mielikuvituksellista koetellen myös hyvän maun, soveliai-

suuden, moraalin ja jopa lain rajoja. Verkko on ketterien ja kekseliäiden toimijoiden 

kenttä. Tämä avaa vaikuttamisen mahdollisuuksia uusille vaikuttajille, erityisesti pienim-

mille ryhmille ja järjestöille. Sen sijaan perinteiset ja kankeat toimijat, kuten yritykset ja 

valtiot, voivat olla hankaluuksissa. Tosin valtioilla on resursseja huomattavaan verkko-

vakoiluun, mikä voi tarjota eväitä vaikuttamiseen.  

Suurin kysymys on se, onko vaikuttaminen muuttanut muotoaan ja onko vaikuttamisen 

maailma nyt erilainen kuin aiemmin? Suuren muutoksen puolesta puhuu se, että monet 

verkossa tapahtuneet vaikuttamisilmiöt ovat herättäneet suurta kohua, eikä tietysti 

syyttä. Erityisesti Wikileaks, mutta myös Anonymous olivat uudenlaisia tapoja paljastaa 

ja toimia. Ne heilauttivat perinteisiä vaikuttamisen tapoja. Kasvottomuus ja maailman-

laajuisuus – tai lähinnä kotimaan puuttuminen – herättivät hämmennystä. Vailla koti-

maata ja fyysistä olemusta olevista vaikuttajista ei oikein saatu otetta. Hämmennystä 

herätti myös se, minkä maan lainsäädäntöä tulisi noudattaa? Tällaisten paljastusten ja 

verkkohyökkäysten arveltiin muuttavan vaikuttamista pysyvästi.  

Kuitenkin kohu Wikileaksin ympärillä on jo laantunut. Wikileaksin kehittäjä Julian As-

sange on ollut paossa rikostutkintaa ja siten hänen toimintaedellytyksensä ovat heiken-

tyneet. Syynä voi olla myös parantunut tietoturva, jolloin tietojen paljastaminen on vai-

keampaa. Tosin Edward Snowdenin paljastukset osoittavat, ettei tietoturva maailman 

mahtavimmassa tiedusteluorganisaatiossa NSA:ssa ole aukoton, kun Snowden onnistui 

kopioimaan tietoja.  

Vuotajien saamat vankeustuomiot voivat myös toimia pelotteena vuotamiselle. Yhdys-

vallat ja sen liittolaiset pyrkivät monin tavoin estämään ja häiritsemään Wikileaksin ja 

Anonymouksen toimintaa (Greenwald 2014). Oli syy mikä tahansa, tosiasia on, että Wi-

kileaksin kaltainen paljastaminen tai Anonymous-ryhmän hyökkäykset ovat menettä-

neet parhaan teränsä – tai ainakin niistä puhutaan julkisuudessa vähemmän.  

Samantyyppinen ilmiö on havaittavissa sosiaalisessa mediassa vaikuttamisessa. Arabi-

kevään aikana puhe sosiaalisen median vallankumouksellisesta voimasta oli innostu-

neen toiveikasta. Sittemmin tämä puhe on laantunut kun Arabimaissa kehitys ei ole kul-

kenut kovin myönteiseen suuntaan. Samoin Ukrainan kriisin alkuvaiheessa sosiaalisen 

median roolia korostettiin, mutta kriisin edetessä aseet ottivat suuremman roolin ja so-

siaalisen median rooli painui unohduksiin. Iso-Britannian Brexit-äänestyksessä ja Yhdys-

valtain presidentin vaaleissa sosiaalinen media nostettiin esille negatiivisen propagan-

dan näyttämönä.  

V 
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On esitetty arvioita, että poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu saattaa sosiaalisessa 

mediassa kapeutua. Väitteen tueksi on esitetty myös tutkimustietoa108. Usein tähän il-

miöön viitataan muodikkailla siiloutumisen tai kuplan käsitteillä. Ideana on, että saman-

mieliset kokoontuvat yhteen ja todellista dialogia ei juuri synny. Joukkoviestinnän pro-

fessori Esa Väliverronen kirjoittaa sosiaalisesta kuplasta, joka kaventaa mediamaise-

maamme109. Kaveripiirimme ja myös sosiaalisen median palvelut suodattavat uutisvir-

taamme niin, että itse asiassa elämme kuplan sisällä, joka estää itsemme tai kaveriporu-

kan kannalta erilaisia ja itsellemme vieraampia viestejä pääsemästä esille.  

Sosiaalisen median palvelut vaikuttavat itse asiassa huomattavasti siihen, millaisia tie-

toja, päivityksiä ja uutisvirtaa näemme. Ylen110 toimittaja testasi tekaistulla profiililla, 

kuinka tykkäämiset vaikuttavat uutisvirtaamme. Toimittaja säännönmukaisesti tykkäsi 

kaikista rasismiin ja vihapuheeseen liittyvistä sisällöistä. Hän seurasi Facebookin ehdot-

tamia sivuja ja itsekin aktiivisesti haki rasismiin ja vihapuheeseen liittyviä sivuja. Pikku-

hiljaa uutisvirta täyttyi vihapuheesta ja rasistisesta propagandasta. Mukana oli myös sel-

keitä toimintaohjeita, kuten natsistiseen Suomen vastarintaliikkeeseen liittyminen. Te-

kaistun profiilin sosiaalinen kupla rakentui nopeasti oman maailmankatsomuksen mu-

kaiseksi, jossa tietysti keskeistä on oma toiminta, mutta myös Facebookin algoritmi, joka 

rakentaa uutisvirtaamme.  

Poliittinen osallistuminen muuttaa myös muotoaan, kuten jo edellä viittasin kevytosal-

listumiseen. Usein ajatellaan, että verkossa osallistuminen on pelkkää klikkailua, eikä to-

dellista osallistumista. Verkossa osallistuminen on kuitenkin nähtävä myös todellisena 

osallistumisena, koska tämän päivän ihmistä eivät puolueorganisaatiot ja -järjestöt vedä 

puoleensa.   

Toisaalta on myös merkkejä vaikuttamisen huomattavasta muutoksesta. Kirjan alussa 

esitin, että poliittinen propaganda on väistynyt kaupallisen markkinoinnin tieltä. Viime 

aikojen tapahtumat kuitenkin puhuvat pikemminkin sen puolesta, että poliittinen pro-

paganda tekee paluuta ja nimenomaan verkossa. Ajatellaanpa Ukrainan ja Gazan kriisiä, 

ISIS-terrorijärjestöä tai maahanmuuttokeskustelua Suomessa. Poliittisen propagandan 

määrä on viime aikoina ollut huimaa. Propagandan suuri määrä voi kääntyä sitä itseään 

vastaan. Vastaanottajat tunnistavat runsaan viestimäärän propagandaksi ja turtuvat jat-

kuviin viesteihin. On kuitenkin nähtävissä, että usko verkkopropagandan voimaan on 

kohtalaisen kova, kun sitä niin paljon suolletaan koko ajan.  

                                                           
108 The New York Times 26.8.2014 
109 http://medykblog.wordpress.com/2014/08/21/sosiaalinen-kupla-kaventaa-mediamaisemaa/ 
110 http://yle.fi/uutiset/ihmiskoe_facebookin_vihakuplassa__eli_miten_maailman_suurim-

masta_sosiaalisesta_mediasta_tulee_propagandakone/8944708 
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Vaikuttamisen peruslogiikassa on myös muutos. Joukkoviestinnän aikakaudella suuret 

yleisöt seurasivat median yksisuuntaista uutisvirtaa. Nykyään voi periaatteessa vaikut-

taa kuka tahansa. Vaikuttamisesta kietoutuu monimutkainen rihmasto, jossa vaikutta-

miseen suuntia on vaikea hahmottaa. Kenelläkään ei ole ylivaltaa vaikuttamiseen, vaikka 

hierarkiat eivät suinkaan katoa verkossa.  

Verkko on uusi väline ja areena, joka uutuuttaan herättää innostusta ja hetkellisesti 

muuttaa vaikuttamista. Pidemmällä tähtäyksellä muutos ei kuitenkaan ole niin suuri, 

mutta merkitys ei myöskään katoa. Verkko asettuu vaikuttamisen välineenä perintei-

sempien vaikuttamistapojen joukkoon. Näin siis tapahtuu yleisemmällä yhteiskunnalli-

sella eli makrotasolla. Sen sijaan ruohonjuuritason eli mikrotason vaikuttaminen kokee 

suurempia muutoksia. Koska ihmisten elämä on entistä enemmän verkossa, myös kan-

nanottaminen ja vaikuttaminen siirtyvät verkkoon. Tämä mikrotason vaikuttaminen ei 

välttämättä kanavoidu makrotasolle, koska tämä useimmiten edellyttäisi perinteisen 

uutismedian tarttumista asiaan. Uutismedia on siis olennainen osa vaikuttamisen koko-

naisuutta. 

 

Verkosta perinteiseen mediaan 

Uutiset leviävät verkossa nopeasti, mutta uutismedian kautta niistä tulee yhteiskunnal-

lisesti merkittäviä. Verkkoa voidaan käyttää niin, että se tarjoaa väylän nostaa asia pe-

rinteiseen uutismediaan ja julkiseen keskusteluun. Vaikka verkossa viestit kulkevat huip-

punopeasti, monet tapaukset nousevat yleisempään tietoisuuteen, kun uutismedia ker-

too niistä. Uutismedian viestit leviävät myös verkossa tehokkaammin kuin tavallisen ih-

misen viestit.  

Uutismedian merkityksestä kertoo se, että esimerkiksi Wikileaks tarvitsi uutismediaa ja 

he miettivät toimintastrategiaansa median suhteen. Sotaan ja konflikteihin liittyvä run-

sas sosiaalisen median käyttö saattaa olla suunnattu nimenmaan tiedotusvälineille111. 

Sosiaalinen media tarjoaa suoran väylän tarjota tietoa – tai pikemmin propagandaa – 

tiedotusvälineille. Monen järjestön näppärä verkon käyttö ei siis välttämättä ole keino 

ohittaa uutismedia, vaan suunnata viestit nimenomaan sille.     

Uutismedia onkin välittänyt verkossa jaettua tietoa hanakasti, usein suoraan ja autent-

tisena. Voisi ajatella, että uutismedia toimii välittäjänä, joita verkossa materiaalia jaka-

vat tahot käyttävät hyväkseen. Ongelma median kohdalla on ollut se, ettei selkeää käsi-

tystä ole ollut siitä, miten verkossa julkaistavaan materiaaliin pitäisi suhtautua. Suo-

messa kävi näin Jokelan koulusurmien kohdalla vuonna 2007. Ampujan jättämät mate-

riaalit, videot, tekstit ja kuvat, saivat runsaasti mediatilaa. Ampuja tavallaan käytti me-

                                                           
111 http://yle.fi/uutiset/sosiaalisesta_mediasta_tuli_konfliktien_virtuaalinen_taistelutanner/7384018 
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diaa hyväkseen levittääkseen omia kieroutuneita ajatuksiaan ja vieläpä oman kuole-

mansa jälkeen. Uutismediaa kritisoitiin harkitsemattomasta julkaisemisesta Jokelan ta-

pauksen jälkeen. Median itsekritiikki joutui koetukselle valitettavan pian uudestaan Kau-

hajoen koulusurmissa, joissa ampujan kuvia ja videoita levitettiin huomattavasti hilli-

tymmin. Kauhajoella ampuja ei levittänyt verkkoon materiaalia yhtä paljon kuin Joke-

lassa.  

Kysymyksiä kuitenkin herättää edelleen missä määrin erilaisia materiaaleja levitetään. 

ISIS-järjestön julkaisemasta panttivangin tappamisvideosta näytettiin suomalaisen me-

dian sivuilla pätkiä tai kuvia videosta. Varsinainen surmaaminen siitä oli poistettu.    

Verkossa voidaan jakaa anonyymia ”pressimateriaalia” uutismedian käyttöön. Tällä het-

kellä uutismaailma on kuitenkin vielä vahvasti sidoksissa perinteiseen uutismediaan ja 

mediayhtiöihin, vaikka julkisuus on muuttunut pirstaloitumalla monenlaisiin julkisuuk-

siin. Tämän ymmärtävät kaikki vaikuttamista yrittävät ryhmät ja organisaatiot, uutisme-

dian mielenkiinto on hyvä saada heräämään. Uutismedian itsekritiikki joutuu koetuk-

selle, kun se joutuu miettimään materiaalien julkaisua kovassa uutiskilpailussa. 

Verkon ja uutismedian suhdetta kuvaa alkuvuodesta 2014 verkossa levinnyt video. Per-

heen isä on kuvannut videon, jossa sosiaalityöntekijä ja poliisi hakevat lapset perheen 

kotoa huostaanottopäätöksen vuoksi. Video on varsin dramaattinen ja herätti verkossa 

runsaasti huomiota. Myös uutismedia tarttui asiaan. Tämä on eittämättä kokonaan uusi 

keino kansalaiselle pyrkiä vaikuttamaan – räväkkä video herättää aivan eri tavalla huo-

miota kuin kirjoitus yleisönosastolla. Tapauksessa Iltalehti (8.1.2014) haastatteli videon 

kuvannutta perheenisää, joka totesi seuraavaa: ”En ole hakenut meidän perheelle julki-

suutta. Siitä tässä ei ole kyse. Haluan vain, että kaikki näkevät, mitä viranomaistoiminta 

todellisuudessa on ja miten se satuttaa perhettämme. Haluan, että perheeni jätetään 

rauhaan ja lapset palautetaan.”  

Kommentissa on kiinnostavaa julkisuuden rooli, sillä sen avulla pyritään vaikuttamaan. 

Yksittäinen kansalainen käyttää julkisuutta vaikuttamisen keinona. Edelleen voi pohtia, 

onko videon dramaattisuus nimenomaan keino herättää julkinen mielenkiinto. Videon 

katselija ei nimittäin tiedä tapauksen taustoja, edeltävää tilannetta eikä vanhempien 

roolia. Tilanne on myös varsin vinoutunut, sillä viranomaiset eivät voi kommentoida 

asiaa mitenkään, koska heitä sitoo huostaanottoon liittyvä vaitiolovelvollisuus. Tässä yh-

teydessä tapaus kiinnostava siksi, että se oivallisesti osoittaa, kuinka yksittäinen kansa-

lainen voi käyttää verkkoa ja sitä kautta edelleen perinteistä uutismediaa vaikutuskana-

vana.  

Samaa keinoa käytettiin myös Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentin vaaleissa. Populis-

tiehdokas Donald Trump kampanjatiimeineen lähettää ahkerasti viestejä Twitteriin. 

Viesteissä haukutaan ja vihjaillaan tietysti vastaehdokkaita, mutta myös vaikkapa perin-

teistä uutismediaa. Räväkät ja hyvän maun rajat rikkovat viestit takaavat julkisuuden. 
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Uutismedia ei voi olla tarttumatta viesteihin. Näin Trump saa ilmaista julkisuutta. Aja-

tuksena kampanjassa lienee, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, sillä viestien si-

sältö on usein arveluttavaa ja voi kääntyä ehdokasta vastaan. Twitterin kautta Trump 

kuitenkin saa sellaista julkisuutta myös uutismediassa, joka olisi muutoin vaikea saavut-

taa.   

 

Joukkoviestinnän aikakaudesta sosiaalisen median aikakauteen 

On tärkeää hahmottaa verkon ja uutismedian muodostamaa julkisuutta, jossa viestintä 

ja vaikuttaminen tapahtuvat. Usein on vaikea hahmottaa, mikä on verkkovaikuttamista 

ja mikä ei. Pyrin selventämään asiaa kuvien avulla. Kuviossa 3 on esitetty perinteinen 

mediavaikuttamisen asetelma, jota nimitän joukkoviestinnän aikakaudeksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Vaikuttamisen asetelma joukkoviestinnän aikakaudella 

Joukkoviestinnän aikakaudella vaikuttaminen oli kärjistetysti ilmaistuna yksisuuntaista 

organisaatioista yleisön suuntaan. On tärkeää korostaa, ettei itse vaikutus ollut näin suo-

raviivaista – vaikuttavuus oli entiseen aikaan yhtä haasteellista kuin nykyään. 

Tämän päivän mediamaisemaa ja vaikuttamisen asetelmaa kutsun sosiaalisen median 

aikakaudeksi. Siinä yleisöjen rooli on monipuolisempi, vaikuttamista tapahtuu eri suun-

tiin (kuvio 4). 
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Kuvio 4. Vaikuttamisen asetelma sosiaalisen median aikakaudella. 

Todellisuus ei tietystikään ole näin yksikertaisesti kimputettavissa kahteen kuvioon. Ku-

viot lähinnä nostavat esille tärkeimmät ominaispiirteet. Muutos ei myöskään ole joko–

tai -asetelma, vaan tänä päivänä on läsnä molemmat mallit, joukkoviestinnän asema ja 

merkitys ei ole kadonnut, mutta sen valta-asema on heikentynyt.    

Sosiaalisen median toimintalogiikka kuitenkin eroaa perinteisestä joukkoviestinnän lo-

giikasta. Hollantilaiset tutkijat José van Dijck ja Thomas Poell112 esittävät neljä sosiaalista 

mediaa kuvaavaa periaatetta.  

Ensimmäinen periaate on ohjelmoitavuus (programmability). Toimintaa sosiaalisessa 

mediassa ohjaavat koodit, algoritmit, käyttöliittymät ja alustat, usein huomaamatta. Al-

goritmit ovat yritysten salaisuuksia, jolloin niiden toimintaa koitetaan arvailla, kuten 

vaikkapa Facebookin algoritmin aivoituksia113. Vaikuttamisen kannalta on olennaista 

tunnistaa algoritmin toiminta ja sitä kautta tehostaa vaikuttamista. Facebookin algo-

ritmia voi jopa huijata114: käytä positiivisia sanoja, tykkää ja suodata uutisvirtaasi, niin 

voit määritellä näkymääsi Facebookissa.   

Ohjelmoitavuudessa on myös inhimillinen ulottuvuus. Käyttäjät voivat joukkovoimalla 

vaikuttaa palveluiden toimintaan, koska palvelut reagoivat käyttäjiensä toimintatapoi-

hin. Kun riittävän moni muuttaa toimintaansa, alustat reagoivat muutoksiin.   

Toinen periaate on suosio (popularity), jonka näkymistä kaikki alustat edistävät. Päivi-

tysten, videoiden ja muun sisällön jakaminen ja tykkääminen näkyvät selkeinä lukuina. 

Sisältöjen suosio lisää myös alustan arvoa, ainakin mainostajien ja sijoittajien silmissä. 

                                                           
112 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309065 
113 http://www.socialmediatoday.com/social-business/adhutchinson/2015-10-03/your-audience-rules-
how-facebooks-news-feed-algorithm-really 
114 http://hurraakerkko.com/2014/08/31/digilluusio-3-tapaa-facebook-algoritmi-newsfeed/ 
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Suosiota hehkuttavat paitsi palveluiden tarjoajat, myös konsulttitoimistot, Suomessakin 

on FB-sivujen top-lista115.  Kun kaikki tavoittelevat mitattavaa suosiota, on myös paljon 

esimerkkejä, joilla suosiota on manipuloitu tai liioiteltu. 

Suosion periaate saattaa vaikuttaa yksittäisiin ihmisiin. Juho Nieminen analysoi Skep-

tikko-lehden artikkelissaan lääkäri Antti Heikkilän toimintaa. Heikkilä tunnetusti esittää 

kärjistäviä ja kriittisiä blogikirjoituksia. Nieminen tuo esille, että nettisuosio aiheuttaa 

myös riippuvuutta, lukijoita ja tykkäyksiä pitäisi aina tulla lisää ja parhaiten niitä saa is-

kevillä kohujutuilla. Nieminen kiteyttää osuvasti: ”On helppo ajautua populismiin, koska 

klikkausten logiikka vaatii kärjistyksiä.”      

Kolmas periaate on yhdistävyys (connectivity). Sosiaalisen median palveluiden perim-

mäinen tarkoitus on luoda yhteyksiä. Käyttäjät eivät aina luo yhteyksiä itse, joten alustat 

luovat niitä puolestamme tai ainakin ehdottavat yhteyksien luomista (”saatat tuntea”). 

Näistä yhteyksistä juontuu pitkälti nimitys sosiaalinen media. On kuitenkin oma kysy-

myksensä, kuinka sosiaalista sosiaalinen media on. Kyse on yksilölähtöisesti sosiaalisuu-

desta tai yhteisöllisyydestä.  

Neljäs periaate liittyy tietokantoihin ja siihen, että kaikki tieto tallentuu tietokantoihin. 

Tätä voisi kutsua datafikaatioksi (datafication). Kaikki sisältö – viestit, kuvat, videot, teks-

tit – ovat dataa. Tällöin myös kaikkea sisältöä ja toimintaa voidaan analysoida ja käyttää 

palveluiden toiminnassa. Esimerkiksi sosiaalisuudesta tulee data-pohjaista: sosiaaliset 

suhteet tallentuvat tietokantaan.  

Näistä neljästä logiikasta varsinkin suosio ja yhdistävyys kuvaavat sosiaalisen median 

pintatasoa, eli sitä, jonka me käyttäjät näemme. Kaikissa toiminnoissa edistetään ja teh-

dään näkyväksi sisältöjen suosiota ja yhdistämistä.  

Poell ja van Dijck kysyvät artikkelissaan kiinnostavan kysymykset: miten käy kun some-

logiikka kohtaa perinteisiä instituutioita? Miten esimerkiksi hallinnon, politiikan, yritys-

ten ja kaupankäynnin logiikat suhtautuvat some-logiikkaan? Nämä perinteiset instituu-

tiot eivät nimittäin voi olla välinpitämättömiä some-logiikasta, koska ne elävät sosiaali-

sen median täyttämässä mediatodellisuudessa. Vaikuttamisen kannalta tämä erilaisten 

logiikoiden erilaisuus on ilmiselvää. Jotkut toimijat ja ryhmät voivat hyvinkin saada vai-

kutusvaltaa toimimalla some-logiikoiden mukaisesti. Sen sijaan jähmeämmät ja perin-

teisemmät instituutiot ovat ihmeissään uusien pelisääntöjen kanssa.  

Viestinnän muutos näkyy hyvin erilaisissa ympäristöissä. Organisaatioviestinnän parissa 

on viime vuosina paljon kirjoitettu viestinnän muutoksesta. Yhteisöviestinnän dosentti 

                                                           
115 http://www.fanilista.fi/ 
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Elisa Juholin (2007) nimittää tätä työyhteisöviestinnän uudeksi agendaksi, jossa koros-

tuvat vuorovaikutteisuus, jakaminen, vaikuttaminen, oppiminen sekä monipuoliset vies-

tintäfoorumit.  

Viestinnän muutos näkyy myös siten, että viestintää palkataan hoitamaan viestintätoi-

mistoja. Tämä on tietysti tuttu ilmiö yritysmaailman parista. Nykyisin myös armeijat tur-

vautuvat viestintätoimistoihin, esimerkiksi Venäjän hallinnolla on sopimus yhdysvalta-

laisen Ketchum-viestintätoimiston kanssa116. Aiemmin tuli esille Israelin armeijan aktii-

vinen ja järjestelmällinen uusien sosiaalisen median välineiden käyttö. Tämä tuskin on-

nistuu ilman armeijan ulkopuolelta palkattua osaavaa työvoimaa.  

Sotilasjohtamisen professori Aki-Mauri Huhtinen (2010) kuvailee, kuinka strategisesta 

kommunikaatiosta on tullut osa nykyaikaista sodankäyntiä. Tavoitteena on tiedon hal-

linta ja salaaminen, vihollista ei päästetä käsiksi omiin tietoihin ja toisaalta pyritään le-

vittämään itselle suotuisaa informaatiota. Yhä tärkeämpää on myös globaalin yleisön 

mielipide, koska kenelläkään ei ole tiedon monopolia. Tietoa voidaan erilaisilla välineillä 

ja yhteyksillä välittää konfliktialueilta, eikä sen estäminen ole käytännöllisesti mahdol-

lista. Niinpä konfliktitilanteissa tuotetaan entistä enemmän informaatiota sekä tahal-

laan virheellistä tietoa eli ns. disinformaatiota, jolla pyritään hämäämään, sekoittamaan 

tai kiillottamaan omaa kilpeään. Tästä kaikesta seuraa se, että viestintä on entistä stra-

tegisempi osa armeijoiden toimintaa.   

Uutismedia on kipuilut viestintämaiseman muutoksen kanssa jo pidempään. Uutisia jae-

taan verkossa ilmaiseksi, tilaus- ja ilmoitusmaksut pienenevät eikä verkossa ole löytynyt 

toimivaa ansaintamallia. Uutisten tuottaminen ja jakaminen eivät ole enää mediayhtiöi-

den yksinoikeus. Tällöin yksinvaltaisissa maissa tiedonvälitystä ei pystytä täysin hallitse-

maan suitsemalla median toimintaa.  

Kuvioissa esitetty yksinkertaistus viestinnän ja mediamaiseman muutoksesta näkyy siis 

eri aloilla, niin organisaatioissa, mediassa kuin armeijoissa. On selvää, että tässä muu-

toksessa myös vaikuttamisen mekanismit, areenat ja keinot muuttuvat. Muutoksen suu-

ruus ja pysyvyys on vielä epäselvää.  

 

Vaikuttamisen etiikka – tarkoitus pyhittää keinot? 

Verkossa myös kokeillaan arveluttavia keinoja ja moraalin rajoja: Onko oikein perustaa 

valeblogi? Oikeuttavatko hyvät päämäärät tekemään verkkohyökkäyksiä, kuten Ano-

nymous on tehnyt? Voidaanko verkossa paljastaa materiaalia tärkeistä yhteiskunnalli-

sista asioista, vaikka yksilön oikeudet ovat uhattuna? 

                                                           
116 HS 15.9.2014 
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Vaikuttaminen verkossa kohtaa monia hankalia eettisiä kysymyksiä. Osaan tapauksista 

on helppo vastata: on väärin perustaa valeblogi markkinointimielessä. Mutta jos hyvää 

päämäärää tavoitellaan hieman arveluttavilla keinoilla, niin suoraa vastausta on vaike-

ampi antaa. Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa hämärien keinojen käytölle ei ole suurta 

tarvetta. Sen sijaan diktatuureissa, joissa kansalaisia kytätään ja valvotaan, saattaa eet-

tisesti arveluttavat keinot olla ainoita mahdollisia keinoja vaikuttaa.  

Vaikka vaikuttamista ja paljastuksia tehdään nimettömänä, nousee monissa tapauksissa, 

erityisesti paljastuksissa, yleensä esille yksilö, joka myös kärsii tilanteesta huomattavasti. 

Anu Kantola (2011, 32) toteaa, että toisinaan skandaalit karkaavat käsistä ja ohjaavat 

huomiota mitättömiin asioihin. Lisäksi skandaalin ”syntipukki voi saada otsaansa leiman, 

joka ei vastaa sitä, mitä todellisuudessa on tapahtunut”. On monia tapauksia, joissa ver-

kossa tapahtuvan vaikuttamisen tai paljastuksen vuoksi jostain henkilöstä tulee synti-

pukki, jota kohtaan syytökset voivat nousta kohtuuttomiksi. Ja usein vielä huomio siirtyy 

pois itse pääasiasta.    

Verkko mahdollistaa oppositioiden ja erilaisten toimijoiden pääsyn ääneen. Samalla kui-

tenkin dokumentoituu esimerkiksi opposition tai toimittajien toiminta, mikä myös mah-

dollistaa seuraamisen ja vainon. Viestintä ja Kehitys -säätiön toiminnanjohtaja Salla Na-

zarenko toteaa, että sosiaalisen median tulo on lisännyt toimittajien vainoamista117. Täl-

löin avoimuutta lisäävä verkkojulkisuus saattaa itse asiassa kaventaa toimittajien toimin-

tamahdollisuuksia. Tällainen ilmiö tuo mukanaan uusia eettisiä kysymyksiä: miten ver-

kossa olevaa runsasta informaatiomäärää ihmisten mielipiteistä, yhteyksistä ja verkos-

toista käsitellään? Ryhdytäänkö informaation avulla vainoamaan ja valvomaan?  

Tästä nousee esille vaikuttamisen motiivien yhteys etiikkaan. Vaikka vaikuttamisen 

etiikka on periaatteessa aina yhtäläistä, on silti kiinnostavaa pohtia eettisiä ulottuvuuk-

sia suhteessa motiiveihin. Onko eroa, jos vaikuttamisen taustalla on rahaan ja liiketoi-

mintaan tai yhteiskuntaan liittyviä motiiveja? Yhteiskunnallisia motiivejakin on monen-

laisia, joku vastustaa ulkomaalaisia, toinen edistää lastensuojelua. Toisinaan taas vaikut-

tamisen taustalla on pelkkä kiusanteko. Motiivien pohjalta on siis vaikea määritellä vai-

kuttamisen eettistä pohjaa. Motiivien avaaminen kuitenkin auttaa ymmärtämään vai-

kuttamista kokonaisuutena ja arvioimaan myös eettistä perustaa. 

Mistä sitten löytyisi ohjenuora eettiseen toimintaan verkossa? Suomalaisella mediaetiik-

kaa käsittelevällä Etiikka.fi-sivustolla118 on julkaistu reilun somen säännöt, joita voidaan 

pitää hyvänä ohjenuorana verkossa ja sosiaalisessa mediassa toimimiselle, olipa kyse sit-

ten vaikuttamisesta tai jostain muusta toiminnasta.  

                                                           
117 http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/asiantuntija-sosiaalinen-media-lisannyt-

toimittajien-vainoamista-kriisialueilla/4264118 
118 http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/ 
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1. Erottele tieto ja mielipide. Esitä tietona vain sellaista, mikä on totta. Erota oma poh-

dintasi, kantasi ja arvelusi tiedosta. 

2. Perustele väitteesi. Tuo lähteesi ja perustelusi selvästi esille. Muuten muut eivät voi 

arvioida sanomaasi. Pohjaa asiantuntemukseen. 

3. Myönnä ja korjaa virheesi. Kaikki tekevät virheitä. Älä selittele turhaan. Anna yleisöl-

lesi mahdollisuus huomauttaa virheistäsi. 

4. Ole avoin. Tuo esiin oma osuutesi käsiteltävänä olevaan asiaan. Älä jätä kertomatta, 

jos viestistäsi voi koitua sinulle rahallista tai muuta hyötyä. 

5. Älä jankuta. Kyseenalaista myös omat kantasi ja ole valmis muuttamaan niitä. Muuten 

vakuutat vain ne, jotka ovat jo valmiiksi samaa mieltä kanssasi. 

6. Älä provosoi. Omia kantoja esittäessä on lupa olla kärkevä, mutta turhaan provosoi-

malla tai provosoitumalla syöt vain omaa uskottavuuttasi. 

7. Älä johda harhaan. Myös toden väitteen voi esittää tavalla, joka antaa asioista väärän 

kuvan. Ole rehellinen yleisöllesi. 

8. Kunnioita toisten ihmisarvoa. Toisten ihmisten henkilökohtaisia ominaisuuksia on 

syytä tuoda esiin vain silloin, kun niillä on todellista ja olennaista merkitystä viestisi kan-

nalta. 

9. Kunnioita toisten yksityisyyttä. Toisten yksityisasioiden tuominen esiin on tarpeetonta 

ja usein loukkaavaa. Sama koskee omaakin yksityiselämää. 

10. Kunnioita oikeutta. Jokaisella on oikeus tulla tuomituksi lain mukaan. Ketään ei saa 

leimata syylliseksi ennen tuomiota. Myös rikoksesta tuomitulla on oikeus yksityisyyteen. 

11. Mieti, kenelle viestisi välittyy. Pyri siihen, että jakamasi tieto on merkityksellistä ja 

kiinnostavaa yleisöllesi. Käytä hyväksi mahdollisuuksia rajoittaa yleisöä. 

12. Älä aiheuta harmia. Jos viestistäsi voi aiheutua haittaa tai mielipahaa toiselle, älä 

julkaise sitä, ellei asiasi ei ole erityisen tärkeä. 

 

Totuus, merkitykset ja valta 

Mikä on totta ja mikä ei? Tämä filosofinen kysymys on tietysti perin hankala, eikä siihen 

saada lopullista vastausta koskaan. Totuutta voidaan tarkastella myös käytännöllisellä 

tasolla. Monista arkisista asioista voimme todeta, mikä on totta ja mikä ei: viime vaalien 

voittaja on tiedossa, eilisen sää tiedetään tai tiedämme mitä ohjelmia televisiosta tulee. 

Mutta taloudellisesti, poliittisesti tai ideologisesti aremmista asioista meillä ei ole var-
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maa tietoa: käyttääkö Facebook tietojamme markkinointiin? Mitä Venäjä tekee Ukrai-

nassa tai mitä Yhdysvallat teki Irakissa? Miten kaivosyhtiö hoitaa ympäristöasiat? Miten 

talouselämä ja järjestöt vaikuttavat poliittisiin päätöksiin? 

Totuus on käynyt lisääntyvän informaatiomäärän myötä entistä epäselvemmäksi. Toi-

saalta taas jokaisella on, ainakin periaatteessa, mahdollisuus hakea erilaista tietoa ja 

yrittää näistä tiedonmurusista muodostaa omaa näkemystä merkityksistä, asioiden ku-

lusta ja totuudesta. Totuuden löytyminen lienee yhtä vaikeaa kuin ennenkin. Sen vuoksi 

meille yritetään tuottaa erilaisia versioita totuudesta. Totuus on suhteellista, sitä voi-

daan tuottaa ja paketoida eri tavoin.   

Uutisjournalismissa keskustelua totuudessa pysymisestä on herättänyt se, missä kulkee 

journalismin ja mainonnan raja. Politiikan toimittaja Sanna Ukkola119 selvitti muoti- ja 

kauneuslehtien suhdetta ilmoituksiin ja ilmoittajiin. Tulos näytti hyvin selvästi sen, että 

suuret kosmetiikkavalmistajat vaikuttivat sisältöön huomattavasti. Mainontaa oli usein 

liki mahdotonta erottaa toimituksellisesta sisällöstä. Ukkolan selvityksen pohjalta Anna-

lehden toimittaja teki kantelun Julkisen sanan neuvostoon toimituksellisen sisällön ja 

mainonnan sekoittumisesta. Lopputuloksena toimittaja siirrettiin tehtävistään syrjään ja 

lehti sai huomautuksen Julkisen sanan neuvostolta120.  

Tämä tapaus osoittaa, kuinka Suomessa journalistista totuuden tavoittelua uhkaa talou-

delliset intressit. Lehdet ovat täysin riippuvaisia suurista ilmoittajista ja ovat varovaisia 

ilmoittajien suhteen uutisjutuissa. Monissa maissa journalistista totuutta uhkaavat 

enemmän poliittiset tekijät sekä esimerkiksi valtaeliitin edut ja korruptio.   

Verkossa sisällöt voivat olla monella tapaa keksittyjä, muokattuja tai lavastettuja. Ylen 

uutisjutussa121 kerrotaan, kuinka Hamasin kuvaaman hautajaisvideon uhri alkaakin yht-

äkkiä liikkua lakanan alla. Kyse ei siis ollut hautajaisista, vaan videosta, jossa esitettiin 

hautajaisia. Oliko tämä Hamasin tekemä video, jonka lavastus on vahingossa vuotanut 

verkkoon? Vai onko videon tehnyt ihan joku muu pilatakseen Hamasin mainetta? 

Myös Syyrian sodassa on käytetty videoita todistusvälineenä. Keväällä 2018 levitetyn vi-

deon väitettiin esittävän Syyrian tekemän kaasuiskun uhreja122. Video aiheutti laajan in-

fosodan, Venäjä väitti sen olevan lavastettu. Länsimaat syyttivät Venäjää valehtelusta. 

Tavallisella somen käyttäjällä ei ollut mitään mahdollisuuksia päästä totuudesta selville.  

Vastaavia huijauksia verkossa on paljon, varsinkin kuvien ja videoiden kohdalla. Kuva on 

perinteisesti ajateltu olevan pitävä todiste, kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa. Tä-

                                                           
119 http://yle.fi/uutiset/sanna_ukkola_viiden_tahden_toimittajat/6418877 
120 http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/07/artikkelit/hapeatahra/ 
121 http://yle.fi/uutiset/nakokulma_netissa_ei_voi_luottaa_edes_omiin_silmiin/7417714 
122 https://yle.fi/uutiset/3-10162073 
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män vuoksi kuvia käytetään todisteina esimerkiksi sotilaallisessa konfliktissa vastapuo-

len raakuuksista. Kuvat voivat tosin olla lavastettuja tai kokonaan jostain muusta kon-

fliktista. Nykyään kuvien ja videoiden muokkaaminen on niin helppoa, että herää kysy-

mys, voiko mihinkään luottaa?  

Muokkaamisen lisäksi viestinnän ja propagandan suuri määrä voi kääntyä itseään vas-

taan. Ihmiset epäilevät kaikkia viestejä ja uutisia, eikä mihinkään enää uskota. Tällöin 

runsaskaan propaganda ei välttämättä tuota tulosta. Ihmiset voivat epäillä, etteivät vies-

tien lähettäjillä ole puhtaat jauhot pussissa, vaan yrittävät kiillottaa kilpeään erilaisilla 

some- ja verkkokampanjoilla.  

Toisaalta taas keksitytkin väitteet ja tiedot voivat hyvin levitä verkossa. Ns. musta pro-

paganda on verkon myötä tullut osaksi demokraattisia yhteiskuntia. Verkossa muodos-

tuu omia yhteisöjä erilaisten asioiden ympärille. Tällaisia ryhmiä on nimitetty episteemi-

siksi yhteisöiksi (Huovila 2016, 27). Episteemisyys tarkoittaa tiedonmuodostusta. Yhtei-

söt ja ryhmät muodostavat omat käsityksensä siitä, mikä on oikeaa ja hyvää tietoa. Yh-

teisöt myös muotoilevat ongelmat ja vastaukset niihin parhaaksi katsomallaan tavallaan. 

Yhteisöt määrittelevät asiantuntijuuden: mikä on oikeaa asiantuntijuutta, kehen tai mi-

hin voi luottaa?   

Havainnot, kokemukset ja tieto tulkitaan niin, että ne ovat yhteisön maailmankuvan mu-

kaista. Tällöin myös valheellinen tieto voi vahvistaa maailmankuvaa. Jantunen (2015, 

237) toteaa osuvasti, että ”tiedon kuluttaja ei välitä tiedon oikeellisuudesta, vaan haluaa 

jakaa sitä siitäkin huolimatta, että tietää sen valheelliseksi.” Tällä tavoitellaan tunnere-

aktioita ja itseilmaisua.  

Mikäli samastuminen johonkin yhteisöön on voimakasta, alttius mustalle propagandalle 

kasvaa. Sosiaalinen media puolestaan avaa mahdollisuuden mustalle propagandalle. 

Kärjistyneet yhteiskunnalliset tilanteet ja taloudelliset vaikeudet kiihdyttävät toisilleen 

vastakkaisten ryhmien ja yhteisöjen syntyä. Tällöin voidaan siirtyä mustan propagandan 

aikaan, jota ei vapaissa yhteiskunnissa harjoiteta valtioiden, vaan yhteisöjen tasolla.   

Merkitykset ja totuus liittyvät aina valtaan. Yhteiskunnallista valtaa on se, millaisiin mer-

kityksiin ja tarinoihin ihmiset uskovat eli mitä pidetään totuutena. Näitä merkityksiä ja 

tarinoita tuottavat monet tahot. Verkko lisää mahdollisuutta kertoa tarinoita. Kilpailu 

totuudesta käy kovana.    

Internetistä odotettiin sen alkuaikoina 1990-luvulla yhteiskuntia tasa-arvoistavaa ja de-

mokraattista ympäristöä. Toiveena oli, että yhteiskunnallinen valvonta ei enää onnistu 

samalla tavalla kuin ennen. Arveltiin, että perinteinen isoveli valvoo -malli katoaa ja ver-

kon käyttäjät valvovat toisiaan. Edesmennyt tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa 

(2008) käytti osuvaa nimitystä ”jokuveli”. Kuka tahansa voi olla yhteiskunnan valvova 
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silmä, mikä tasa-arvoistaa yhteiskuntaa. Alkuperäinen ajatus, että verkko on avoin ja va-

paa ympäristö ei tässäkään ajatusmallissa toteudu, vaan valvonta siirtyy isoveljen tasolta 

jokuveljen tasolle. Isoveli ja jokuveli -nimitykset osoittavat, että valvonta näyttää olevan 

perin maskuliinista toimintaa. 

Viime vuosien tapahtumat ja paljastukset kertovat kuitenkin isoveli-tyyppisen vakoilun 

ja valvonnan voivan edelleen hyvin. Yhdysvaltojen tiedusteluviranomainen NSA ja myös 

muut viranomaiset monissa maissa keräävät hurjat määrät tiedustelutietoa ympäri maa-

ilman. Näyttää siltä, että valvova isoveli on vahvempi kuin koskaan aiemmin, tosin iso-

veljen toimintatapa on muuttunut.  

Samalla verkon tasa-arvoinen ideologia väljähtyy, koska isoveli saa verkon avulla entistä 

tiukemman otteen. Verkko on väline ja ympäristö, jossa nykypäivän vakoilu ja valvonta 

pitkälti tapahtuvat. NSA:n arkistoja julkaissut toimittaja Glen Greenwald (2014, 201) ni-

mittää Yhdysvaltojen valvontaa yksisuuntaiseksi peiliksi: Yhdysvallat näkee mitä muu 

maailma ja sen omat kansalaiset tekevät, mutta kukaan ei näe mitä USA tekee. Tämä 

salamyhkäisyys luo Yhdysvalloille huomattavan valta-aseman. 

Myös perinteiset instituutiot ovat vaikuttamisen kannalta vahvoja. Vaikka yhteiskunta 

muuttuu kovaa vauhtia, valta-asemat säilyttävät yllättävästi. Anu Kantola (2014) nimit-

tää valtaa kekseliääksi: vallanpitäjien tyyli muuttuu ajan mukana, jotta valta säilyy. Muu-

tama vuosikymmen sitten vanhanajan patruuna käytti valtaa ärähtelemällä, nyt vallan-

käyttäjä on sujuva mediapersoona, joka tarpeen tulleen avautuu henkilökohtaisista asi-

oistaan mediajulkisuudessa.  On myös syytä muistaa verkkovaikuttamisen kohdalla, että 

vahvoilla organisaatioilla, yrityksillä ja valtioilla ovat huomattavat voimavarat tehdä vai-

kuttamistyötä. Vaikka pienet toimijat voivat verkossa yllättää ketteryydellään, on suu-

rista resursseista pidemmän päälle hyötyä verkossa vaikuttamisessakin. 

Kirjan alussa esitettiin ajatus verkosta viidentenä valtiomahtina. Nyt voidaan kysyä, onko 

verkko viides valtiomahti? Verkko ei ole valtiomahdin kaltainen instituutio, joka käyttää 

valtaa yhteiskunnassamme. Pikemminkin verkko on areena ja ympäristö, jossa toimitaan 

ja käydään kamppailua vallasta ja nimenomaan merkityksistä ja totuuksista.  

Valtiomahti-ajatukseen liittyy läheisesti medioituminen eli kuinka yhteiskunnasta tulee 

entistä mediakeskeisempi, jolloin myös medialla on enemmän valtaa. Herää kuitenkin 

kysymys, kuka käyttää hyödyksi ja ketä? Onko media suuri vallankäyttäjä vai käyte-

täänkö mediaa hyväksi, kun se käy tiukkaa uutiskilpailua? Esimerkiksi terroristit ovat on-

nistuneet median hyväksikäytössä varsin hyvin jakamalla verkkoon erilaisia sisältöjä, 

etupäässä videoita. 

Yhteiskunnallinen valta ei ole pysyvä ilmiö. Se on prosessi, joka on jatkuvassa liikkeessä. 

Valta-asemia koetellaan ja uhataan, vallan muodot, tyylit ja areenat muuttuvat. Verkko 
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on tullut yhdeksi valta-areenaksi. Vaikka sen rooli on epäselvä, voidaan sanoa, että ver-

kossa käydään taistelua totuuksista, merkityksistä ja ihmisten mielistä.  

 

Uuden ajan propagandaa? 

Mediavaikuttamista, propagandaa ja infosotaa on ollut jo pitkään. Eroaako nykyinen 

propaganda Natsi-Saksan 1930-luvun tai kylmän sodan aikaisesta propagandasta? Info-

sotaa tutkinut Saara Jantusen (2015, 193) mukaan nykyisessä mediaympäristössä pro-

paganda on muuttunut. Aiemmin sotapropagandan kohteena olivat rintamalla taistele-

vat sotilaat, joiden taistelutahtoa pyrittiin murtamaan. Nykyisin infosodan kohteena 

näyttää olevan arkeaan elävät kansalaiset. Tämä liittyy kirjan alussa kuvattuun median 

muutokseen. Yleisö ei ole enää mediaympäristössä passiivisen vastaanottajan roolissa, 

vaan yleisö osallistuu vuorovaikutukseen. Tällöin some-sota ”pyrkii synnyttämään ylei-

sössään resonointia ja reaktioita – osallistumista” (mt.) 

Propagandassa ja infosodassa on uutta se, että sitä käyvät erilaiset löyhät verkostot (Jan-

tunen 2015, 252). Totutusti ajatellaan sotilaallista infosotaa harjoittavat valtiota ja nii-

den asevoimat. Näin ei välttämättä enää ole. Esimerkiksi Suomen ja Venäjän välillä näyt-

tää oleva erilaisia toimijoita ja ryhmiä, jotka oletettavasti jollain tavalla liittyvät Venäjän 

valtioon ja osa näyttäisi harjoittavan propagandaa vapaaehtoispohjalta. Tämä piirre kos-

kee myös muuta kuin sotilaallista propagandaa. Järjestöt, yritykset ja löyhät ryhmittyvät 

voivat verkossa tuottaa propagandaa, jonka alkuperästä ja lähettäjästä on toisinaan hy-

vin vaikea saada selvää.  

Itse propagandan muodot tai periaatteet eivät välttämättä muuttuneet Kirjan alussa 

esittelin Norman Daviesin (1996) propagandan viisi sääntöä: 

• Yksinkertaistaminen: maailma asetetaan yksinkertaisiin luokkiin ”hyvä ja paha” 

tai ”ystävä ja vihollinen”.  

• Tahraaminen: vastapuolta haukutaan, tahrataan ja parodioidaan häikäilemättö-

mästi.  

• Siirtäminen ja yhdistäminen: manipuloidaan yleisön konsensusarvoja omiin pää-

määriin sopivalla tavalla.  

• Yksimielisyys: Oma näkökulma esitetään ikään kuin se olisi suurten joukko-

jen, kaikkien ”oikein ajattelevien” kanta.  

• Orkestraatio: Samaa viestiä toistetaan jatkuvasti, propaganda toistuu uutisissa, 

lausunnoissa, mediasisällöissä, seminaareissa ja ylipäätään kaikissa julkisissa esi-

tyksissä.  

Nämä säännöt näyttävät pätevän verkkoajan propagandassa ja infosodassa edelleen.  
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Propaganda ja infosota miellettiin monilla tavoin menneen maailman piirteeksi. Propa-

gandan uusi tuleminen yllätti. Venäjän tai ISISin yllättävä ja nopea sekä toisaalta myös 

perinteinen sotapropaganda ja infosota yllätti monet länsimaat ja EU:n. Monet ehkä 

ajattelivat, että perinteinen propaganda oli historiaan jäänyttä ja nykymaailmassa pela-

taan enemmän tosiasioilla ja neuvottelulla.  

Näyttää siltä, että viestintäpeliä pelataan eri tavoilla ja säännöillä. Venäjä, ISIS ja muu-

tamat muut tahot käyttävät sumeilematta infosodan kaikkia keinoja: vääristelyä, hä-

määmistä, provokaatiota ja suoranaista valehtelua. Länsimaiden harjoittama järkiperäi-

nen ja asiallinen viestintä ei ole varsinainen vastavoima, koska nämä kaksi eivät kohtaa. 

EU onkin perustanut viestintätiimejä, joiden tehtävä on vastata Venäjän harjoittamaan 

infosotaan123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 https://en.wikipedia.org/wiki/East_StratCom_Team 
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Miten tunnistaa vaikuttaminen ja miten siihen pitää reagoida? 
 

eidän pitää ottaa infosota yhtä vakavasti kuin ydinsota. Molemmissa täytyy 

olla taitava pelote. Tähän asti olemme lähteneet ydinsotaan lelupyssyillä.” 

Näin sanoo Barack Obaman neuvonantaja Brett Bruen124. 

Pitäisikö verkossa vaikuttamisesta huolestua? Olemmeko verkon käyttäjinä alttiina kai-

kenlaisille vaikutuksille? Huomaammeko kaikkea? Tuskin tavallisen verkon käyttäjän tar-

vitsee yöuniaan menettää, mutta on silti hyvä tiedostaa vaikuttamisen muotoja ja olla 

hereillä erilaisten ilmiöiden suhteen. Nostan seuraavassa esille kolme näkökulmaa poh-

dittaessa suhtautumista verkkovaikuttamiseen: kyberturvallisuuden, läpinäkyvyyden ja 

mediataidot. 

 

Kyberturvallisuus 

Yksi osa varautumista verkon uhkiin on kyberturvallisuuden parantaminen. Jarno Lim-

néllin ja kumppaneiden (2014, 39) mukaan ”kyberturvallisuus tarkoittaa digitaalisen 

maailman tilaa, jossa vallitsee sekä ymmärryksen myötä tuotettu luottamuksen tunne 

että käytännön toimenpitein saavutettu kyky ennakoivasti hallita sekä sietää kyberuhkia 

ja niiden vaikutuksia”. Pitkähkössä määritelmässä keskeistä on, että saavutetaan luotta-

mus. Kyse ei siis ole pelkästään teknisestä tietoturvasta, vaan siitä, että tekninen turval-

lisuus ja käyttäjien käyttötottumukset yhdessä luovat luottamusta.  

Kyberturvallisuus liittyy ensisijaisesti tietojen suojaamiseen ja vakoilun estämiseen. Vai-

kuttaminen voi lähteä liikkeelle vakoilusta ja tietojen keräämisestä. Tietojen pohjalta 

voidaan esimerkiksi suunnata markkinointia. Vaikuttamista voidaan siis ehkäistä tietoja 

suojelemalla.  

Suomalaisten organisaatioiden kyberturvallisuutta selvittänyt kysely kertoo, että riskei-

hin on keskimäärin valmistauduttu hyvin tai ainakin organisaatioissa uskotaan asian näin 

olevan125. Kyselyn tuloksissa erityisen huolestuttavaa on, että yhteiskunnan kriittistä inf-

rastruktuuria ylläpitävissä energian, veden sekä terveyden ja hyvinvoinnin toimialoilla 

korostuvat kyberturvallisuuden organisoimattomuus, kohonnut koettu riski sekä vähäi-

set investoinnit kybertuvallisuuteen.  

Verkossa kuitenkin vaikutetaan, vaikka kyberturvallisuus olisi kuinka hyvällä tolalla. Ei 

pidä tuudittautua erheelliseen turvallisuuden tunteeseen, mikäli kyberturvallisuus on 

                                                           
124 HS 11.4.2018 
125 http://www.cgi.fi/sites/default/files/files_fi/pdf/cgi_kyberturvallisuuden-tila_tutki-
muraportti2016.pdf 
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laitettu oppaiden edellyttämällä tavalla kuntoon. Vaikuttamista tapahtuu kaikesta huo-

limatta. En tietenkään tarkoita sitä, etteikö kybertuvallisuudesta kannattaisi huolehtia, 

vaan sitä, ettei se ole riittävä toimi verkkovaikuttamiseen varautumiseksi. 

 

Läpinäkyvyys  

Yhteiskunnallinen ihannetilanne olisi, että vaikuttaminen olisi läpinäkyvää ja avointa.  

Tällöin verkon käyttäjien ei tarvitsisi arvuutella, onko jokin tieto totta tai yritetäänkö 

heitä sumuttaa. Mutta tällainen läpinäkyvyys lienee hyvin utopistinen ajatus. Läpinäky-

vyys ei palvelisi kaikkien etua: Tuskin markkinoinnissa halutaan kertoa, että markkinoin-

tipuhe ei välttämättä pidä paikkansa, kun tavoite on myydä mahdollisimman paljon. Tai 

sotilaallisen propagandan läpinäkyvyys tarkoittaisi sitä, että myönnetään puolueellinen 

lähtökohta ja tietojen mahdollinen virheellisyys. 

Voidaan ajatella, että tiedon lisääminen samalla lisää läpinäkyvyyttä. Tämä ei välttä-

mättä auta, sillä tietoa on jo nyt liikaa. On tavallaan kohtuuton vaatimus, että verkon 

käyttäjien pitäisi entistä enemmän hankkia tietoa ja ottaa asioista selvää. Tiedon puute 

ei nykymaailmassa juuri ole ongelma, pikemminkin sen suuri ja jäsentymätön määrä.  

Läpinäkyvyydellä voidaan viitata tiedon ja toisaalta tiedon tuottamisen läpinäkyvyyteen. 

Tiedon läpinäkyvyys viittaa siihen, ettei jotain tietoa pimitetä ja jotain korosteta. Pitäisi 

pyrkiä neutraaliin ja tasapuoliseen tietoon.  Tiedon tuottaminen tarkoittaa sitä, miten 

tieto on tuotettu, kuka sen on tuottanut ja mistä lähtökohdista. Näitä läpinäkyvyyden 

lähtökohtia valaisee esimerkiksi Venäjällä tehtävät mielipidemittaukset, joiden uutisoin-

nissa yleensä kerrotaan kansan suuri tyytyväisyys maan hallitsijoihin. Tiedon läpinäky-

vyyttä olisi se, että kerrotaan tarkemmin koko kyselyn tulokset, eikä vain joidenkin ky-

symysten vastaukset. Tiedon tuottamisen läpinäkyvyyttä puolestaan on se, että kerrot-

taisiin miten tieto on kerätty: Millainen kyselylomake? Ketkä ovat vastanneet? Miten 

kysely edustaa koko kansaa? 

Läpinäkyvyyden vaatimukset vaihtelevat maittain. Suomen kaltaisessa maassa läpinäky-

vyys on kohtalaista ja paljon on tehty asian puolesta. Verkkomateriaaleja sitovat monet 

lait. Mainonnan ja markkinoinnin on erottauduttava muusta mediasisällöstä, raja on 

vain hankala vetää. Mutta ei pidä tuudittautua, että läpinäkyvyys voitaisiin täysin saa-

vuttaa. Aina riittää tehtävää.  

Läpinäkyvyys koskee kaikkia yhteiskunnan instituutioita, yrityksiä, hallintoa ja mediaa. 

Läpinäkyvyyden vahtimisessa median rooli on erityisen tärkeä. Median pitäisi tarkkailla 

läpinäkyvyyttä ja tuoda esille salaamisia ja kähmintöjä. Tämä edellyttää, että media toi-

mii vapaasti. Suomessa median vapaus on maailman kärkeä, lähinnä taloudelliset kyt-

kennät voivat uhata läpinäkyvyyttä. Entisaikaan läpinäkyvyyttä esti Neuvostoliiton myö-
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täily. Monissa maissa media on lähinnä hallinnon äänitorvi, eikä suinkaan vallan vahti-

koira läpinäkyvyyttä edistämässä. Hyvä esimerkki läpinäkyvyyden ilmiöstä oli Edward 

Snowdenin tekemät paljastukset amerikkalaisten tiedusteluviranomaisten harjoitta-

masta vakoilusta (Greenwald 2014). Paljastusten jälkeen hallinto oli odotetusti järkytty-

nyt vuodoista ja osa uutismediastakin tuomitsi laittomasti hankitut tiedot. Tämä on sikäli 

yllättävää, että median tarkoitus olisi nimenomaan lisätä läpinäkyvyyttä. Yhdysvalloissa-

kin osa mediasta myötäilee hallitusta huomattavasti.  

On hyvä muistaa, että läpinäkyvyys koskee myös mediaa itseään. Median tulisi kertoa 

toimintatavoistaan ja lähteistään. Tosin monissa maissa on lailla taattu lähdesuoja, 

jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi asioita, ilman, että lähde joutuu pelkäämään uh-

kailua tai maineensa menettämistä. Suomessa esimerkiksi STT:n koskevat uutiset hiih-

don dopingin käytöstä perustuivat lähdesuojaan eli STT:n ei tarvinnut paljastaa lähdet-

tään. Pääosin uutisten tulisi kuitenkin nojautua avoimiin ja useisiin lähteisiin. 

  

Mediataidot 

Verkon käyttäjän kannalta tärkeintä vaikuttamisen kannalta on kehittää omia mediatai-

toja. Mediakasvatuksessa on pitkään painotettu medialukutaitoa eli taitoa arvioida me-

diasisältöjä kriittisesti. Medialukutaidolla tarkoitetaan tekstin lisäksi kuvan, äänen, teks-

tien ja näiden yhdistelmien lukutaitoa (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 58). Kun mukaan 

otetaan uusmedia ja verkko, lukutaidon moniulotteisuus kasvaa, erityisesti vuorovaikut-

teisuuden ja oman toiminnan myötä.  

Medialukutaitoa on korostettu mediakasvatuksen tavoitteena, mikä onkin luontevaa, 

kun ajatellaan perinteisen median yksisuuntaista luonnetta. Verkko vuorovaikutteisena 

välineenä edellyttää kuitenkin muutakin kuin lukutaitoa. Medialukutaitoa laajempi kä-

site on mediataito, jolla viitataan median vastaanoton lisäksi median käyttöön ja sovel-

tamiseen (Herkman 2007). Mediataitoa ei ole vain vastaanottaminen, vaan myös oma 

toiminta mediavälineiden ja -sisältöjen parissa. 

Verkon käytössä on hyödyllistä erottaa käyttötaito ja medialukutaito. Käyttötaito on 

usein lapsilla ja nuorilla hyvä eli erilaisia laitteita ja ympäristöjä osataan käyttää suju-

vasti. On kuitenkin eri asia arvioida median tai verkon sisältöä kriittisesti, pohtia sisältö-

jen taustoja ja merkitystä. Tähän tarvitaan medialukutaitoa ja se on eri asia kuin käyttö-

taito. Verkon sujuva käyttö saattaa helpottaa medialukutaidon kehittymistä, koska ver-

kon sisällöt ja toiminnot ovat tuttuja. Mitenkään automaattisesti käyttötaito ei kuiten-

kaan kehity medialukutaidoksi. Suomalaistutkimus on osoittanut, että lasten verkko-

sisältöjen kriittinen lukutaito ei ole kovin hyvä126. Tyttöjen medialukutaito oli pääsään-

töisesti poikia parempi. 

                                                           
126 http://www.hs.fi/kotimaa/a1429666668244 
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Verkkoa ajatellen voidaan erottaa ainakin seuraavat viisi medialukutaidon osa-alueita.  

Tekstien lukutaito viittaa näkemykseen, että tekstit eivät ainoastaan kuvaile asioita, 

vaan niillä tuotetaan erilaisia kuvauksia todellisuudesta. Kielellisessä esityksessä teh-

dään aina valintoja sen suhteen, mitä esitykseen sisällytetään ja mitä ei, mikä on ensisi-

jaista ja mikä toissijaista, millaisena erilaiset ihmiset ja ihmisten väliset suhteet esite-

tään. Kieli on siis myös ideologista. Lukijan on tunnistettava se, että näytöllä oleva teksti 

ei ole läheskään aina totta. On osattava arvioida väitteiden perustelut ja lähteet.  

Visuaalinen lukutaito viittaa kuvien kontekstin laajempaan ymmärrykseen eli kyse ei ole 

pelkästä kuvalukutaidosta. Visuaalinen lukutaito tarkoittaa kuvien tuotannon, jakelun, 

teknologian ja vastaanoton sekä kuviin liittyvien merkitysten tulkintaa ja ymmärtämistä. 

Visuaalinen lukutaito voidaan määritellä kyvyksi ymmärtää ja jäsentää visualisoituneen 

kulttuurin käytäntöjä. Keskeistä on ymmärtää, että myös kuvissa on kulttuurisesti koo-

dattuja viestejä, joihin kytkeytyy yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia intressejä. 

(Herkman 2007.) Verkossa on myös paljon erilaista kuvamanipulaatiota, mikä on varsin 

helppoa nykyteknologian avulla. Kuva tai video ei verkossa todellakaan aina ole sitä, 

miltä näyttää. Manipulaatioiden tunnistaminen voi olla vaikeaa, olisikin tarpeellista ha-

kea kuvasta löytyviä tietoja ja mahdollisia keskusteluita. 

Mainonnan lukutaito on verkon kohdalla erityisen tärkeä, sillä mainoksen erottaminen 

muusta sisällöstä verkossa voi olla vaikeaa. Esimerkiksi televisiossa ja lehdissä pystymme 

kohtuullisesti erottamaan mainokset, joskin mainonta on ujuttautunut osaksi media-

sisältöjä, kuten elokuvia ja tv-sarjoja. Brändit ja markkinointiviestit ovat sulautuneet yhä 

olennaisemmaksi osaksi ihmisen arkea, ja varsinkin verkossa mainosten erottaminen 

muusta sisällöstä on haastavaa.  

Mainonnan lukutaito tarkoittaa kykyä ymmärtää mainosviestejä ja niihin liittyviä mai-

nonnan rakenteita (Malmelin 2004). Mainonnan lukutaidosta voidaan erottaa kolme 

osa-aluetta. Mainonnan retoriikan lukutaito tarkoittaa mainonnassa käytettyjen suos-

tuttelutapojen tulkitsemista ja ymmärtämistä. Mainonnan funktioiden lukutaidossa on 

keskeistä ymmärtää mainonnan yleisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. 

Olennaista tällöin ovat mainonnan motiivit, jotka eivät suinkaan ole aina selvästi tunnis-

tettavissa johtuen mainonnan monista muodoista ja eri toimijoiden, kuten median, ta-

loudellisista kytkennöistä. Juttu tv-ohjelmasta iltapäivälehden lööpissä ei välttämättä 

ole uutinen, vaan lehden tapa mainostaa samaan konsernin tuottamia tv-ohjelmia. Kol-

mas mainonnan lukutaidon osa-alue on esteettinen lukutaito, mikä viittaa tapaan tulkita 

ja ymmärtää mainontaa esteettisten nautintojen ja viihdyttävien kokemusten tarjo-

ajana.  

Mainonnan lukutaitoon kuuluu myös tuotemerkkien eli brändien lukutaito. Kuluttajan 

on tärkeää tunnistaa kulutuskäyttäytymisen luonne ja motiivit. Brändit ohjaavat kulut-

tamista jo pienestä pitäen, ajatellaanpa Barbie- tai Bratz-nukkeja tai Bionicle-ukkeleita.  
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Mainonta ja markkinointi ujuttautuvat osaksi erilaisia verkkosisältöjä, jolloin mainonnan 

lukutaidon tulee kytkeytyä edellisiin tekstien ja visuaalisuuden lukutaitoihin. Mainonta 

voi ilmetä blogeissa, keskustelualueilla ja periaatteessa missä tahansa. Mainonta ei tie-

tenkään ole haitallista, mutta verkon käyttäjän kannalta on haitallista se, jos hän ei tun-

nista milloin on mainonnasta kyse.  

Teknologian lukutaito on verkossa ehkäpä tärkeämpi kuin muissa medioissa, sillä ver-

kossa on monia erilaisia teknologisia ympäristöjä. Julkaiseminen, vuorovaikutus, yhtei-

söllisyys ja identiteetin tuottaminen on aina teknologian sanelemaa. Viestien merkityk-

set saattavat muotoutua sen mukaan, millaisia ilmaisutapoja teknologia sallii. Lisäksi 

teknologia voidaan ohjelmoida toimimaan niin, että käyttäjä luulee olevansa vuorovai-

kutuksessa ihmisen kanssa, vaikka hän kommunikoi jonkun ohjelman tai ympäristön 

kanssa. Lisäksi esimerkiksi Facebook valikoi ja suodattaa sisältöjä puolestamme. Suuret 

ihmismäärät lisäävät yleensä vaikuttamisen tehoa, mutta käyttäjät voivat olla ohjel-

moidusti tuotettuja.  

Pelilukutaito verkossa tarkoittaa sitä se, että osaa erottaa pelit muista palveluista tai 

ympäristöistä eli osaa erottaa leikin ja toden. Verkossa pelien ja muiden yhteisöllisten 

palveluiden ero on epäselvä. Toiseksi peleissä pitää ymmärtää pelien maailmaa, pelien 

sääntöjä ja kulttuurisia käytäntöjä. Pelaajan on ymmärrettävä ympäristöjen simuloitu 

luonne: oikeilta näyttävät ihmiset ja ympäristöt eivät ole oikeita, eivätkä ihmiset tunne 

ja ajattele peleissä samalla tavalla kuin todellisessa elämässä. Samalla on myös tärkeä 

tunnistaa pelien positiiviset mahdollisuudet oppimiseen ja viihtymiseen. Vaikuttamisen 

kannalta pelilukutaito on tärkeä siksi, että peleissä voidaan myös yrittää vaikuttaa.  

Mediataidoissa on aina kyse kriittisyydestä. Kasvatustieteen professori Juha Suoranta 

(2006) toteaa Paulo Freireen nojaten: ”Kriittisessä lukutaidossa painetun sanan lukemi-

nen johtaa paitsi ymmärtämiseen myös maailmaa muuttavaan toimintaan: vääryyksien 

tiedostamiseen ja niiden korjaamiseen.” Vaikka median tai verkon lukutaidossa ei pyrit-

täisi maailman muuttamiseen, niin asioiden utelias tutkiminen ja kyseenalaistaminen on 

tärkeää. 
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