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Tiivistelmä: Tämä tutkielma käsittelee informaatiosodan pyrkimyksiä sekä näiden pyrkimysten edistämiseen 

käytettäviä keinoja. Teknologian kehitys ja digitalisaatio ovat mahdollistaneet informaatiosodankäynnille 

lukuisia uusia muotoja alati kasvavassa sosiaalisen median ympäristössä. Yksi keskeinen sosiaalisessa mediassa 

käytettävä informaatiosodan väline ovat tietynlaiset ohjelmistokoodit eli ihmisen virtuaalista toimintaa 

jäljittelevät botit, joiden avulla informaatiosodan pyrkimyksiä voidaan edistää erityisen tehokkaasti. Viestien 

levitys ja informaatioympäristön manipulaatio onnistuu bottien avulla ennennäkemättömän tehokkaasti, sillä 

ihmisinä esiintyvät botit voivat harhauttaa kokenuttakin sosiaalisen median käyttäjää.  

Tutkielman taustoituksessa esitellään bottien avulla tehtäviä vaikutusyrityksiä demokraattisiin prosesseihin, 

kuten vaaleihin, sosiaalisen median ympäristössä. Tutkielman teoriaviitekehys pohjautuu politiikan 

psykologiaan, sillä tutkielmassa tarkastellaan informaatiosotaa ontologisen turvallisuuden teorian avulla. 

Ontologisen turvallisuuden teoria perustuu käsitykseen siitä, että ihmisten turvallisuuden tunne pohjautuu sekä 

yhteiskunnassa jaettuihin narratiiveihin, että luottamukseen niiden jatkuvuudesta. Mitä tapahtuu, jos tämä 

luottamus onnistutaan murtamaan? Tutkimusaineisto koostuu kirjallisuudesta, taustahaastatteluista sekä 

Twitteristä kerätyistä bottitilien tuottamista viesteistä, joiden avulla informaatiosotaa lähestytään laadullisella 

sisällönluokittelulla.  

Tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta siitä, että informaatiosodassa pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan 

ihmisen mieleen monipuolisen keinovalikoiman avulla. Bottien tuottamien viestit koostuivat propagandasta, 

jonka avulla pyrittiin vaikuttamaan ihmisten poliittiseen ajatteluun pyrkimällä manipuloimaan ajatuksia ja 

tunteita sekä heikentämään ihmisten luottamusta poliittisiin toimijoihin. Tutkimustulokset kannustavat 

näkemään informaatiosodan laajat psykologiset tavoitteet sekä tunnistamaan niiden edistämiseksi käytetyt 

viestinnälliset keinot.  
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1 Johdanto 
 

Moni ihmettelee sitä, miksi sosiaalisen median keskustelut vaikuttavat polarisoituvan päivä 

päivältä enemmän. Sosiaalisen median viestinnässä onkin tavallisten keskustelijoiden 

lomassa monenlaisia toimijoita, jotka pyrkivät eri tavoin vaikuttamaan keskustelun suuntaan 

ja sitä kautta ihmisten mieliin. Monen viattomalta vaikuttavan sosiaalisen median 

käyttäjätilin takana voikin olla algoritmi, jonka tarkoitus on tuottaa hämmennystä sekä 

kasvattaa ihmisten välisiä vastakkainasetteluja tuottamiensa viestien avulla. Tällainen 

toiminta ei suinkaan ole harmitonta, vaan se voi pahimmillaan vaikuttaa jopa demokraattisiin 

prosesseihin. Sosiaalisesta mediasta nousevat mielipiteet ja niiden kahtiajakautuminen voivat 

vaikuttaa jokapäiväisiin keskusteluihin, uutisiin ja poliittiseen käyttäytymiseen, ja sitä kautta 

lopulta jopa vaalien lopputuloksiin. Tämän vuoksi informaatioympäristön manipulointi voi 

palvella myös esimerkiksi vieraan valtion agendoja. Monet eivät tunnista rauhan aikana 

tapahtuvaa informaatiovaikuttamista ja sen taustavalla toimivia voimia, kun tavallisten 

kansalaisten välillä käytäviä keskusteluita manipuloidaan muiden valtioiden ulkopoliittisten 

tavoitteiden edistämiseksi. Tämä tekee informaatiovaikuttamisesta erityisen vahingollista, ja 

siksi tämän kaltaista informaatiovaikuttamista kutsutaankin informaatiosodaksi.  

Mihin informaatiosodalla pyritään ja mitä keinoja pyrkimysten edistämiseksi voidaan 

käyttää? Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää näitä informaatiosodassa käytettyjä 

keinoja, sekä niiden takana olevia tarkoitusperiä. Kybertila tarjoaa alustan lukuisille eri 

viestinnällisille sekä psykologisille keinoille, kuten propagandalle, häirinnälle ja 

manipuloinnille, joiden avulla informaatiosotaa voidaan käydä.  

Yksi keskeinen elementti, joka erottaa kybertilassa käydyn informaatiosodan perinteisestä 

sodankäynnistä on se, että se voi muuttua nopeasti globaaliksi (Clarke ja Knake 2014, 21).  

Palvelimet, joiden kautta hyökkäyksiä tehdään, voivat sijaita missä vain, joten useat valtiot 

ja toimijat voivat olla osallisina kyberavaruudessa tapahtuvassa häirinnässä. Tämän johdosta 

kybersodalla ei ole yhtä geopoliittista sota-aluetta, johon se olisi sidottu, vaan 

kyberavaruuden kautta voidaan päästä käsiksi valtioiden puolustuksen eri osa-alueisiin mistä 
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vain. Erilaisia kyberhyökkäyksiä tehdään jatkuvasti tälläkin hetkellä, mistä seuraa se, että 

sodanajan sekä rauhanajan välinen raja sumentuu. Kyberavaruudessa tapahtuva jatkuva 

sodankäynti luo uuden ulottuvuuden valtioiden vakaudelle ja sen häirinnälle (Clarke ja 

Knake 2014, 21).  

Kybersota käsitteenä on tunnettu esimerkiksi keskeisen infrastruktuurin häirintään 

kohdistuvista kyberhyökkäyksistä, kuten sähköverkkoihin, pankkijärjestelmiin sekä 

vedenjakeluun kohdistuvista hyökkäyksistä, joilla on potentiaali lamaannuttaa yhteiskunnan 

toimintaa (Lewis 2002, 2–4). Näitä hyökkäyksiä on kuitenkin nähty melko vähän, sillä tämän 

tasoinen infrastruktuuri on usein hajautettua, ja sen häirintä vaatisi jatkuvan pitkäkestoisen 

kyberhyökkäyksen aiheuttaakseen todellista vahinkoa keskeisen infrastruktuurin 

toimivuuteen, eikä sellaisessa ole kovin usein onnistuttu. Tästä syystä infrastruktuuriin 

kohdistuvia kyberhyökkäyksiä ei yksin pidetä tehokkaana sodankäynnin muotona. 

Infrastruktuuriin kohdistuvien hyökkäyksien lisäksi kybersodassa voidaan aiheuttaa 

psykologista haittaa kohteillensa. Tämän kaltainen häirintä voi jäädä uhreiltaan tunnistamatta 

hyökkäykseksi, ja voi siten onnistua toimimaan melko huomaamattomasti. Tämä on piirre, 

joka tekee informaatiosodasta erityisen haitallista. Uudempi tutkimus katsoo 

kyberavaruudessa tapahtuva häirintää juurikin informaatiosodan näkökulmasta. Häirintä voi 

olla esimerkiksi strategista vaalien manipuloimista (Bermeo 2016, 13). Tällainen 

manipulointi voi tapahtua valtioiden välillä tai valtion sisäisesti. Keinoja manipulointiin ovat 

esimerkiksi vastustajien häiriköinti, informaatiokampanjat tai medianäkyvyyden rajaaminen. 

Keskeistä näiden keinojen käyttämisessä on se, että vaalien ehdokkaat eivät itse vaikuta 

syyllisiltä. Tällaisilla keinoilla voi olla psykologinen vaikutus äänestäjiin, ja voi siten 

vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Tämän kaltaisen vaalien manipuloinnin voi nähdä 

heikentävän demokratian toimivuutta, ja siksi informaatiosotaa, sen pyrkimyksiä ja keinoja 

on merkittävää tutkia. 

Yksi tapa analysoida informaatiosodassa käytettäviä keinoja on katsoa sitä, miten erilaisia 

botteja pystytään hyödyntämään ulkopoliittisten agendojen edistämisessä. Botit ovat 

ohjelmistokoodeja, jotka simuloivat ihmisen toimintaa, ja ovat tyypillisesti automatisoituja 

toistamaan tiettyjä tehtäviä (DeNardis 2020, 14). Sosiaalisessa mediassa käytetään botteja, 

jotka esittävät ihmisiä, ja näitä kutsutaan nimella ”social bots” eli sosiaaliset botit (Valor ym. 
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2017, 1). Niiden avulla pystytään luomaan konsensusta halutun mielipiteen ympärille sekä 

demokratisoimaan propagandaa (Woolley ja Guilbeault 2017, 8). Propagandan 

demokratisoinnilla tarkoitetaan sitä, että kuka tahansa pystyy bottien avulla tuottamaan ja 

monistamaan propagandaa. Bottien avulla luotu illuusio poliittisen mielipiteen saamasta 

tuesta internetissä tuottaa tukea mielipiteelle myös internetin ulkopuolella luonnollisten 

ihmisten keskuudessa, mikä tekee boteista merkittävän informaatiosodan välineen. Bottien 

avulla voidaan esimerkiksi automaattisesti levittää tiettyjä aihetunnisteita, jotta saataisiin 

luotua sosiaalisen median trendejä, ja näin enemmän näkyvyyttä halutulle mielipiteelle. Tätä 

taktiikkaa kutsuttiin Woolleyn ja Guilbeaultin (2017) tekemässä tutkimuksessa 

”megafonitaktiikaksi”, jonka avulla voidaan hukuttaa vastapuolen mielipiteet 

informaatiotulvaan ja vähentää siten niiden näkyvyyttä. Tämän kaltainen bottien 

hyödyntäminen on merkityksellistä myös siksi, että ihmisillä on taipumus legitimoida tietoa 

sen perusteella, mitä enemmän näkyvyyttä sillä on. Mitä enemmän näkyvyyttä jollain 

poliittisella väitteellä tai mielipiteellä on, sitä todenmukaisempana ihmiset sitä pitävät 

(Woolley ja Guilbeault 2017, 8). Botteja voidaan informaatiosodassa hyödyntää monien 

erilaisten pyrkimysten edistämisessä, ja siksi tässä tutkielmassa tarkastellaankin bottien 

toimintaa osana informaatiosotaa. Bottien toimintaa ja hyödyntämistä esitellään tarkemmin 

seuraavaksi. 

1.1 Bottien toiminta  
 

Rajanveto internetin ja reaalimaailman välillä on muuttunut haastavammaksi, sillä 

infrastruktuurit ja järjestelmät, jotka pitävät yllä materiaalista maailmaa, linkittyvät yhä 

vahvemmin myös virtuaalimaailmaan, minkä takia internetiä ei voida pitää enää vain 

ihmisten välisenä kommunikaatiojärjestelmänä (DeNardis 2020, 11). Kommunikaation 

lisäksi virtuaalimaailmaan ovat yhteydessä niin erilaiset hallintojärjestelmät ja työkalut kuin 

arkipäivän tavaratkin ja jopa henkilökohtaisen biologian tarkkailuun käytettävät laitteet. 

Tästä muodostuu niin sanottu ”esineiden internet” eli Internet of Things (IoT). Näiden 

esineiden lisäksi internetissä toimivat perinteisemmin myös ihmiset. Verkossa tapahtuvassa 

ihmisten välisessä kommunikaatiossa haasteena on se, että kaikki verkossa toimivat 

”ihmiset” eivät ole ihmisiä, vaan botteja. Kuten jo mainittiin, botit ovat ohjelmistokoodeja, 
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jotka simuloivat ihmisen toimintaa, ja automaattisesti toistavat tiettyjä niille määrättyjä 

tehtäviä. Botteja on käytetty pitkään hoitamaan verkossa tapahtuvia automaattisia tehtäviä 

esimerkiksi hakukoneissa, mutta niitä voidaan käyttää myös erilaisissa kyberhyökkäyksissä 

sekä kyberrikollisuudessa. Yksi tyypillinen bottien avulla toteutettu kyberrikollisuuden 

muoto on erilaiset spam-sähköpostit, joiden avulla pyritään kalastamaan henkilökohtaisia 

tietoja identiteettivarkauksia varten. Bottien avulla suoritetaan myös niin sanottuja Denial of 

Service -hyökkäyksiä (DoS), eli verkkohyökkäyksiä, joilla pyritään estämään jonkin 

verkkosivun käyttö. Distributed Denial of Service -hyökkäyksillä (DDoS) tarkoitetaan 

useasta lähteistä tulevaa hajautettua palvelunestohyökkäystä, jossa kaapattujen laitteiden 

avulla bottien ”armeija” tulvii käyttämään jotain palvelua tukkien sen, ja siten estää sen 

todellisen käytön muilta (DeNardis 2020, 14). 

Sosiaalisen median kehityksen myötä botteja on ruvettu hyödyntämään myös poliittiseen 

vaikuttamiseen, muun muassa niin sanottujen trollitilien avulla. Tutkimusten perusteella on 

arvioitu, että esimerkiksi englanninkielisessä Twitter-yhteisössä botteja on n. 9–15 % 

kaikista käyttäjistä, eli huomattava määrä (Varol ym. 2017, 9). Botteja voidaan käyttää 

esimerkiksi markkinointiin, poliittiseen propagandaan, vaalikampanjoihin vaikuttamiseen, 

uutisten levittämiseen, vihapuheeseen sekä aktivismiin. Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisössä 

on osoitettu, että Venäjältä käsin käytettiin botteja sekä niin sanottuja ”trollifarmeja”, joissa 

todelliset ihmiset loivat sosiaalisen median käyttäjiä esimerkiksi Twitterissä levittääkseen 

Yhdysvaltojen 2016 presidentinvaaleihin liittyvää propagandaa (DeNardis 2020, 14). Näiden 

hyökkäyksien tavoitteena oli vaikuttaa äänestäjien käyttäytymiseen sekä siten vaalien 

lopputulokseen. Koska botteja toimii Twitterissä valtava määrä, ne pystyvät helposti 

hyödyntämään erilaisia viestinvahvistamistaktiikoita, kuten aiemmin mainittua 

megafonitaktiikkaa. Tällöin muutamissa sekunneissa jopa kymmenen tuhatta käyttäjää 

voivat uudelleen lähettää saman viestin, saaden sille huomattavasti näkyvyyttä ja hukuttaen 

vastustavat mielipiteet informaatiotulvaan. Samalla saatu näkyvyys legitimoi levitettyä 

viestiä. Haastavan tilanteesta tekee se, että ihmisen on lähes mahdotonta erottaa bottitilejä 

ihmisten ylläpitämistä tileistä. Tällaisia hyökkäyksiä pystytään tunnistamaan ja niiden 

toimintaan puuttumaan ainoastaan tekoälyn avulla.  
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Se, että ihmiset, jotka käyttävät Twitteriä eivät todennäköisesti pysty erottamaan bottitilejä 

varmuudella muista käyttäjistä, on verkkohyökkäyksen tekijälle suuri etu, sillä se helpottaa 

huomaamatonta ja siten onnistunutta informaatiovaikuttamista. Tämän kaltainen viestinnän 

vahvistaminen voi johtaa kasvavaan polarisaatioon käyttäjien keskuudessa. Julkisen 

mielipiteen hajaantuvilla ominaisuuksilla voi olla merkittäviä seurauksia poliittisten 

konfliktien ja muutoksen kannalta (DiMaggio, Evans ja Bryson 1996, 691). Tällä mielipiteen 

hajaantumisella tarkoitetaan polarisaatiota. Polarisaatio voidaan DiMaggion teorian huomion 

ottaen nähdä yhtenä modernin kansanvaltion sisäpoliittisista uhkakuvista, sillä se vaikuttaa 

keskeisesti valtion sisäiseen vakauteen.  

1.2 Sosiaalinen media ja botit 

 

Sosiaalinen media on tehokas työkalu, joka yhdistää miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. 

Sosiaalisen median kaltainen kasvualusta tukee informaation levittämistä, jotka vaikuttavat 

ideoihin, uutisiin ja mielipiteisiin, joille altistumme (Varol ym 2017, 1). Sosiaalisessa 

mediassa on myös toimijoita, joilla on sekä motivaatiota että tekniset keinot hyväksikäyttää 

sitä omaksi edukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi yksilöt, jotka haluavat kasvattaa omaa 

suosiotaan tai organisaatiot, jotka pyrkivät vaikuttamaan julkiseen mielipiteeseen. 

Sosiaalisessa mediassa on helppo automaattisesti kohdistaa sisältö tiettyä käyttäjäryhmää 

kohden (Ferrera ym. 2016a, 99). Näin ollen tiedonsaannin riippuvuus sosiaalisesta mediasta 

voi tehdä meistä alttiita manipulaatiolle.  

Tutkimukset osoittavat, että kasvava määrä sosiaalisen median sisällöstä on tuotettu käyttäen 

automatisoituja ohjelmistokoodeja, eli sosiaalisia botteja (Varol ym. 2017, 1–11). Varol ym. 

(2017) suorittaman tutkimuksen mukaan, jossa analysoitiin 14 miljoonaa Twitter-käyttäjää, 

osoitti bottien määrän Twitterin käyttäjistä olevan jopa noin 9–15 %, mutta nämäkin arviot 

saattavat olla alakanttiin, eikä todellista määrää tiedä varmuudella kukaan. Sosiaaliset botit 

ovat käyttäjiä, joita kontrolloidaan tietokoneohjelmistojen avulla, ja jotka algoritmien avulla 

tuottavat sisältöä sekä rakentavat vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Tutkijoiden 

arvioimasta bottien määrästä kasvava osa on ilkivaltaan pyrkiviä toimijoita. Jotkut sosiaaliset 

botit imitoivat ihmistä luodakseen teeskenneltyä poliittista tukea ruohonjuuritasolla 
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(Ratkiewicz ym. 2011, 297), jotkut edistävät terroristista propagandaa sekä värväystä 

(Ferrera ym. 2016b, 38), jotkut pyrkivät manipuloimaan osakemarkkinoita, ja jotkut pyrkivät 

levittämään huhuja sekä salaliittoteorioita (Bessi ym. 2015, 2). Osa boteista kohdistaa 

sisältönsä satunnaisesti, kun taas osa valitsee kohteensa omien tavoitteidensa mukaan. 

Tutkijat olettavat, että bottien määrä ja niiden toiminnan jalostus ajan kanssa kasvaa (Varol 

ym. 2017, 1-11). On havaittu, että sosiaalisessa mediassa on kasvavassa määrin myös niin 

sanottuja hybridibotteja, eli botteja, jotka suorittavat automatisoituja toimintoja, mutta ne 

ovat ihmisten kontrolloimia. Tämän kaltaisia hybridibotteja on väitetty käytettävän erityisesti 

terroristipropagandan levittämisessä ja terroristien rekrytoimisprosesseissa, mutta niiden 

tehokkuudesta ei ole toistaiseksi selvää näyttöä.  

Yksi tutkittu keino, joilla sosiaaliset botit voivat negatiivisesti vaikuttaa sosiaalisessa 

mediassa, on luomalla valheellista uskottavuutta tietylle viestille tai agendalle dominoimalla 

keskustelua määrällisesti. Näin voidaan myös luoda valheellista kannatusta esimerkiksi 

poliittista virkaa hakeville ehdokkaille (Ferrera ym. 2016a, 98). Tämän kaltainen sosiaalisen 

median hyväksikäyttö voi haastaa demokratian toimivuutta vaikuttamalla vaalien 

lopputuloksiin, kun sosiaaliset botit luovat suuren määrän sisältöä, joka tukee tiettyä 

kannattajaa sekä mustamaalaa hänen vastustajiaan sekä levittää linkkejä, jotka vievät 

valeuutisia sisältäville sivustoille. Tässä on riskinä myös se, että tämän kaltaisen kampanjat 

voidaan masinoida mistä vain maantieteellisestä sijainnista riippumatta, mikä tarkoittaa sitä, 

että eri valtioilla on mahdollisuus vaikuttaa toistensa vaaleihin, ja pyrkiä saavuttamaan 

itselleen edullinen lopputulos. Toinen keino, jolla boteilla voi olla haitallinen vaikutus 

sosiaalisessa mediassa toimimiseen on virheellisen tiedon levittäminen helppous, ja siten sen 

legitimointi. Bottitilit vaikuttavat kasvavissa määrin uskottavilta ihmisiltä sosiaalisessa 

mediassa, ja siksi niitä on vaikea tunnistaa. Erityisesti uudelleen twiittauksien kautta 

virheellisen tiedon levittäminen on nopeaa ja tehokasta, eikä boteilla ole kykyä tarkistaa 

uudelleen twiittaamansa tiedon paikkaansa pitävyyttä, vaikkeivat sen intentiot olisivatkaan 

lähtökohtaisesti haitallisia. Keskimäärin sosiaaliset botit ja niiden ominaisuudet voivat 

kuitenkin vaihdella suurestikin riippuen niiden käyttäytymisestä, intentioista sekä 

heikkouksista. Sosiaalinen media luo otollisen kasvualustan automatisoidulle sisällön 
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tuottamiselle sekä toisten tilien kanssa vuorovaikuttamiselle, jossa manipulaation keinoja 

pystytään hyödyntämään.   

1.3 Bottien intentiot  

 

Mitä intentioita eli pyrkimyksiä sosiaalisilla boteilla voi olla? Kuten todettu, monet boteista 

on suunniteltu hyväntahtoisiksi toimijoiksi avustamaan erilaisissa toistettavissa tehtävissä tai 

vaikkapa markkinoinnin ja asiakaspalvelun tueksi. Digitalisaation kehittyessä syntyy 

kuitenkin myös erilaisia tapoja hyväksikäyttää uutta teknologiaa. Bottien kohdalla tämä 

tarkoittaa erityisesti jo mainittuja sosiaalisia botteja, jotka ovat suunniteltu haitallisin 

intentioin erityisesti tuottamaan vahinkoa (Ferrara ym. 2016a, 96). Tällaiset botit on 

suunniteltu esimerkiksi tahallisesti johtamaan harhaan, käyttämään hyväksi ja 

manipuloimaan sosiaalisessa mediassa käytävää diskurssia omaksi eduksi. Näillä 

tarkoitusperillä botit voivat hyödyntää erilaisia keinoja, kuten levittää huhuja, haittaohjelmia, 

misinformaatiota ja herjauksia esimerkiksi poliittisia toimijoita kohtaan, tai tuottaa niin 

paljon sisältöä, että muu informaatio hukkuu viestitulvaan. Yksi bottien intentioista on 

imitoida ihmisiä, vaikuttaen mahdollisimman autenttiselta verkossa toimivalta ihmiseltä. 

Tähän erityisesti uudet sivistyneet botit hyödyntävät erilaisia keinoja. Uudet botit kykenevät 

etsimään internetistä ja sosiaalisesta mediasta tietoa, jolla pystyvät täyttämään omia 

profiileitaan ja julkaisemaan kerättyä materiaalia haluttuina ajankohtina. Julkaisemalla tietoa 

tietyillä aikaväleillä botit pyrkivät imitoimaan ihmisten julkaisutahtia ja tiedonkulutusta 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa; ne pyrkivät toimimaan samassa kaavassa, jossa 

ihmisetkin tuottavat päivittäin tietoa ajoittain nostaen sisällöntuotantoa.  

Botit pystyvät nykyään jopa osallistumaan keskusteluihin ihmisten kanssa, kommentoimaan 

erilaisiin julkaisuihin sekä vastaamaan kysymyksiin (Ferrara ym. 2016a, 99). Osa boteista 

pyrkii aktiivisesti kasvattamaan näillä keinoilla omia sosiaalisia ympyröitään, jotta ne 

saavuttaisivat mahdollisimman suuren yleisön. Botit pystyvät etsimään sosiaalisista 

verkostoista erityisen suosittuja käyttäjiä, ja pyrkivät saamaan heidän huomionsa esimerkiksi 

lähettämällä heille viestejä. Botit pyrkivät pääsemään osaksi keskeisiä keskusteluja luomalla 

niissä oleviin aiheisiin liittyvää sisältöä. Tässä ne onnistuvat löytämällä avainsanoja ja 
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etsimällä niitä hyödyntäen aiheeseen liittyvää tietoa internetistä. Kun oikeat avainsanat ja 

sisältö on löydetty, botit tuottavat automaattisesti vastauksia muille käyttäjille hyödyntämällä 

puhekielen tuottamiseen soveltuvia algoritmeja. Usein bottien vastaukset saattavat sisältää 

linkkejä ulkoisiin media- ja uutislähteisiin. Mitä suuremman yleisön botit onnistuvat 

keräämään, sitä laajemmalle halutut sisällöt leviävät ja suunniteltuja intentioita pystytään 

toteuttamaan.  

Yksi tällainen intentio voi olla poliittisten kampanjoiden suorittaminen. Erityisesti 

mediapalvelu Twitterissä pystytään hyödyntämään edellä mainittuja manipulaation keinoja 

bottien avulla poliittisiin tarkoitusperiin. Botit pyrkivät imitoimaan spontaania 

ruohonjuuritason poliittista tukea esimerkiksi tiettyä poliitikkoa tai poliittista agendaa 

kohtaan (Ratkiewicz ym. 2011a, 297). Todellisuudessa kampanja on kuitenkin joko 

yksittäisen henkilön tai jonkin organisaation toteuttamaa informaatiovaikuttamista, jolla 

saattaa olla laajojakin vaikutuksia. Sosiaalisella medialla on nykyään kriittinen rooli 

poliittisten kampanjoiden onnistumisen suhteen, ja siksi tällaiset hyökkäykset ovat 

merkityksellisiä. Motivoitunut hyökkääjä voi helposti luoda onnistuneen imitaation 

ruohonjuurikampanjasta, ja oikeilla avainsanoilla se voi levitä hyvin laajalle ja sen 

vaikutukset koskettavat käyttäjiä yli sosiaalisten verkostojen rajojen.   

Toisin kuin perinteisissä uutislähteissä, sosiaalisessa mediassa sisällöntuottajilla ei ole 

vastuuta levittämiensä tietojen paikkansapitävyydestä, eikä faktojen tarkistus mekanismeja 

ole. Uutiset leviävät riippuen siitä miten tarttuvia ne ovat, ja se on keskeinen peruste tiedon 

leviämiselle. Twitterissä viestit ovat lyhyitä tietoiskuja, jotka ovat otollisia nykyiseen 24 

tunnin uutiskiertoon. Twitter tarjoaa myös tehokkaan tavan seurata tiedon leviämistä, sillä 

uudelleen twiittauksia on helppo jäljittää. Twitteristä sosiaalisen median alustana kerrotaan 

lisää luvussa 4. Mustafaraj ja Metaxas (2010) suorittivat kokeen, jossa he pyrkivät 

levittämään yhtä linkkiä saadakseen sille mahdollisimman paljon huomiota Twitterin avulla. 

He loivat yhdeksän valekäyttäjää, jotka twiittasivat 929 twiittiä 138 minuutissa, joissa oli 

kaikissa sama linkki, joka piti sisällään kuvan, joka käsitteli negatiivisesti yhtä ehdokasta 

Yhdysvaltojen paikallisissa vaaleissa. Twiitit, joissa kuva oli, mainitsivat käyttäjiä, jotka 

olivat aikaisemmin ilmaisseet kiinnostusta kyseisiin vaaleihin. Kokeen tavoitteena ei ollut 

vain levittää tiettyä kuvaa, vaan myös laukaista ruohonjuuritason poliittinen kampanja. 
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Tunneissa iso osa käyttäjistä, jolle kuva oli kohdistettu, oli uudelleen twiitannut sen, ja linkki 

levisi niin nopeasti, että se nousi Googlen hakutuloksissa ensimmäiseksi linkiksi, kun 

kyseisen ehdokkaan nimi laitettiin hakukoneeseen. Tätä tutkijat kutsuivat niin sanotuksi 

”twitter-pommiksi” (astroturf) (Ratkiewicz, 2011b, 249). Tämä tulos on merkittävä 

erityisesti yhdistettynä siihen, että käyttäjät uskovat viestin todennäköisemmin silloin, kun 

se tulee usealta eri yksittäiseltä käyttäjältä tai tuttavalta. Tämä luo alustan merkittävään 

informaatiomanipulaatioon (Jagatic, Johnson, Jakobsson ja Menczer 2007, 96).  

1.4 Tutkimuskysymykset 

 

Kuten olemassa oleva tutkimus on osoittanut, informaatiosotaa ja manipulaatiota käydään 

jatkuvasti kybertilassa, ja sen tahti on vain kiihtymässä. Informaatiosodan yksi keskeinen 

väline on bottien hyödyntäminen tiedon levittämisessä ihmisille. Yksi laajalle levinnyt 

sosiaalisen median alusta, jossa bottien avulla informaatiosotaa voidaan käydä, on Twitter. 

Tämän vuoksi on hyödyllistä tarkastella laadullisesti sitä, minkälaisia pyrkimyksiä 

informaatiosodassa on, mitä viestinnällisiä keinoja niiden edistämiseksi käytetään, ja miten 

bottien avulla käyty informaatiosota esiintyy Twitterin kaltaisella alustalla. Tutkimuksen 

tutkimusongelma on siten kolmiosainen:  

1. Mihin informaatiosodalla pyritään?  

2. Minkälaisia keinoja informaatiosodassa käytetään pyrkimysten toteuttamisessa?  

3. Miten näitä pyrkimyksiä ja keinoja on bottien avulla edistetty Yhdysvaltojen vuoden 

2020 presidentinvaalien aikana käydyssä Twitter-viestinnässä?  

Tutkimuskysymyksiin 1 ja 2 vastataan taustahaastatteluiden sekä kirjallisuuden pohjalta. 

Tutkimuskysymykseen 3 aineistona käytetään tutkimukseen valittujen bottien hallinnoimien 

käyttäjätilien tuottamia viestejä Twitterissä vuoden 2020 Yhdysvaltojen presidentinvaalien 

aikana. Tutkimusasetelmasta, menetelmistä sekä aineistosta, jolla tutkimuskysymyksiin 

pyritään vastaamaan, kerrotaan laajemmin kohdassa 3 ja 4. 
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2 Tutkimuksen viitekehys  
 

Tässä luvussa esitellään poliittisen psykologian sekä poliittisen viestinnän teorioita siitä 

näkökulmasta, miten ne esiintyvät informaatiosodan pyrkimyksissä sekä niiden edistämiseen 

käytetyissä keinoissa. Teoriaosuudessa käsitellään ensin politiikan psykologiaa. Politiikan 

psykologian osiossa keskitytään erityisesti ihmiseen poliittisena toimijana. Mistä 

komponenteista ihmisen poliittinen toimijuus koostuu? Tässä yhteydessä esitellään 

ontologisen turvallisuuden käsite ja sen hyödyntämisen informaatiosodassa. Tämän jälkeen 

käsitellään viestinnän teorioita ja sieltä esiin nousevia keinoja, joita informaatiosodassa 

voidaan käyttää. Osiossa käydään läpi poliittisen viestinnän teorioista keskeisimpänä 

propagandaa. Tässä yhteydessä käsitellään myös poliittisen markkinoinnin teoriaa, ja sen 

merkitystä poliittisessa viestinnässä. Tutkielmassa esitellään useampaa teoriaa, sillä 

onnistuneessa informaatiovaikuttamisessa hyödynnetään useaa eri komponenttia.  

2.1 Ihminen poliittisena toimijana 
 

Poliittisen psykologian avulla selitetään ihmisten toimintaa, hyödyntämällä psykologisia 

konsepteja poliittisessa kontekstissa, esimerkiksi selittämään poliittista ongelmaa tai 

toimintaa, kuten äänestämistä tai päätöksentekoa (Cottam, Mastors, Preston ja Dietz 2015, 

5–9). Ihminen poliittisena toimijana (political being) koostuu useista eri komponenteista. 

Näitä komponentteja ovat persoona, identiteetti, arvot, asenteet, kognitio sekä tunteet. 

Persoona on poliittisen toimijuuden keskiössä, sillä se vaikuttaa ajatusprosesseihin ja siten 

poliittiseen toimintaan alitajuisesti. Persoona ohjaa käyttäytymistä olemassa olevien 

ennakko-oletusten kautta, ja harva pysähtyy miettimään persoonansa vaikutuksia poliittiseen 

toimintaansa. Arvot ja identiteetti koostuvat uskomuksista oikeasta ja väärästä, sekä 

uskomuksista minuudesta. Arvot pitävät sisällään usein vahvoja tunnekomponentteja, jotka 

ohjaavat toimintaa. Arvot ja identiteetti ovat usein melko pysyvä osa ihmistä poliittisena 

toimijana, ja niillä on selkeä yhteys poliittiseen käyttäytymiseen, kuten äänestämiseen, 

etnisiin konflikteihin sekä nationalismiin.  
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Asenteet ovat ajatuksia, jotka koostuvat kognitiivista komponenteista eli tiedosta, joihin 

meillä on jokin tunteellinen reaktio (Cottam, Mastors, Preston ja Dietz 2015, 11). Meillä voi 

esimerkiksi olla tieto siitä, että Suomeen saapuu pakolaisia, ja se aiheuttaa meissä 

jonkinlaisen tunnereaktion. Tämä reaktio kuvaa asennettamme Suomeen saapuviin 

pakolaisiin. Asenteet ovat yhteydessä sosiaaliseen toimintaan sekä tietoon, joka meillä on 

tietystä aiheesta. Asenteemme voivat muuttua suostuttelun avulla, tai jos opimme uutta tietoa 

jostakin asiasta tai jos tunteemme asiasta muuttuvat. Tästä syystä esimerkiksi medialla voi 

olla huomattava vaikutus asenteisiin ja siten poliittiseen käyttäytymiseen. Tunteet vaikuttavat 

ihmiseen poliittisena toimijana huomattavasti, sillä tunteet ovat yhteydessä asenteiden lisäksi 

myös arvoihin sekä identiteettiin. Viimeinen komponentti ihmisissä poliittisena toimijana on 

kognitiivinen prosessi. Kognitiivisessa prosessissa ihmisen mieli on yhteydessä 

ympäristöönsä, eli vastaanottaa sekä tulkitsee tietoa, joka tulee ulkoisesta lähteestä. 

Kognitiivisten prosessien avulla ihmiset prosessoivat tietoa sekä tulkitsevat ympäristöä, ja 

päättävät sen perusteella, miten toimia. Kognitiivisessa prosessissa ihmisen mieli myös 

automaattisesti suodattaa pois tietoa, jota emme tarvitse päätöksentekoon, ettei mieli 

ylikuormitu. Kognitiivisessa prosessissa ilmenee kuitenkin helposti vinoumia, sillä ihmisen 

mieli suodattaa tietoa niin, että se hyväksyy helpommin tietoa, joka tukee itsellämme 

olevassa olevia ideoita, uskomuksia, asenteita sekä oletuksia. 

Sisäisten tekijöiden lisäksi ihmiseen poliittisena toimijana vaikuttaa myös ulkoiset tekijät, 

kuten sosiaalinen ja poliittinen ympäristö sekä vuorovaikutuksemme niiden kanssa. 

Poliittiseen käytökseen vaikuttavat ryhmät, jotka ovat poliittisesti relevantteja ja joihin 

olemme vahvasti kytköksissä. Näistä ryhmistä muodostuu identiteettiin ”me” käsitys, jota 

kutsutaan sosiaaliseksi identiteetiksi. Sosiaalinen identiteetti muodostuu eri ryhmien 

jäsenyydestä, joita voivat olla esimerkiksi kansallisuus, etnisyys, ammatti tai muu 

identiteettiin liittyvä ryhmä. Sosiaalinen identiteetti on siis arvojen ja asenteiden lailla 

vahvasti motivoiva tekijä käytökselle (Cottam, Mastors, Preston ja Dietz 2015, 12). Miten 

sosiaaliseen identiteettiin kohdistuvat ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa esimerkiksi ihmisen 

käsitykseen omasta turvallisuudestaan? Ontologisen turvallisuuden teorian avulla tätä 

kysymystä tarkastellaan seuraavassa osiossa. 
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2.2 Ontologinen turvallisuus ja valtion turvallisuus 
 

Kirjassaan Modernity and Self-Identity Giddens (1991) pureutuu siihen, mistä ihmisten 

ontologisen turvallisuus (ontological security) rakentuu. Giddensin mukaan ymmärtääkseen 

kokonaiskuvaa, jonka ihmisen psykologiset komponentit muodostavat, on ymmärrettävä 

yksilön identiteettiä (self-identity) (Giddens 1991, 35). Lähtökohtana on, että ollakseen 

ihminen, on ymmärrettävä mitä tekee ja miksi tekee niin. Ihminen refleksiivisesti tarkkailee 

jatkuvasti sosiaalisia sopimuksia, joita tuotetaan ja toistetaan päivittäisillä rutiineilla. Tästä 

muodostuva refleksiivinen tietoisuus on luonteenomaista kaikelle ihmisen toiminnalle, sillä 

kaikki ihmiset tarkastelevat olosuhteita, joissa toimivat, ja pystyvät siten kuvailemaan 

toimintansa luonteen sekä syyn sen tekemiselle. Käytännön tietoisuudella Giddens kuvaa 

kognitiivista ja emotionaalista ankkuria, johon tunteet ontologisesta turvallisuudesta laajalti 

ihmistoiminnassa pohjautuvat. Giddensin mukaan ontologinen turvallisuus kuvaa sitä, että 

ihminen on kykeneväinen vastaamaan fundamentaalisiin olemassaolon kysymyksiin 

(Giddens 1991, 47). Kaikki yksilöt kehittävät jonkinlaisen ontologisen turvallisuuden 

viitekehyksen, joka pohjautuu erilaisiin rutiineihin (Giddens 1991, 44).  

Ontologisen turvallisuuden käsite on tiukasti yhteydessä käytännön tietoisuuteen, eli 

rakenteellisiin kehyksiin (bracketing’s), joita ihmisten jokapäiväinen elämä edellyttää. Nämä 

rakenteelliset kehykset saattavat vaikuttaa triviaaleilta arkipäiväisiltä toiminnoilta ja 

diskursseilta, mutta voivat olla alttiita kaaoksen syntymiselle. Rakenteisiin kohdistuva 

kaaoksen riski ei ole vain epäjärjestelmällisyyttä, vaan todellinen riski on menettää ymmärrys 

todellisuuden, ihmisten ja asioiden olemassaolosta. Jotta pystymme vastaamaan 

yksinkertaisiinkin arkipäivän kysymyksiin, meillä pitää olla rakenteellinen kehys, jossa 

kysymykseen vastaamme, sillä muuten vastausvaihtoehtoja kysymykseen on loputon määrä. 

Se, mikä tekee vastauksesta ”hyväksyttävän” on se todellisuuden viitekehys, jossa se 

esitetään. Ihmisten ja asioiden jaettu todellisuus on Giddensin mukaan samanaikaisesti 

vankka sekä hauras. Jaetun todellisuuden korkea reliabiliteetti muodostuu jokapäiväisistä 

sosiaalisista interaktioista, kun niitä tuotetaan ja toistetaan toimijoiden eli ihmisten toimesta. 

Käytännön tietoisuus, joita päivittäiset rutiinit toistavat, auttavat kehystämään ahdistusta, 

sillä se luo sosiaalista vakautta yhteiskunnassa. Käytännön tietoisuus luo suunnan malleja, 
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jotka vastaavat kysymyksiin tietoisuuden viitekehyksestä. Näitä vastauksia ankkuroivat 

aspektit eivät ole vain kognitiivisia, vaan myös emotionaalisia. Kognitiiviset kehykset eivät 

luo luottamusta ilman perustana toimivaa emotionaalista sitoutumista – jonka lähtökohdat 

ovat laajalti automaattisia ajatusmalleja. Luottamus, toivo ja rohkeus ovat kaikki relevantteja 

tällaiselle sitoutumiselle. Miten tällainen luottamus saavutetaan ja mikä luo sellaisen 

ontologisen turvallisuuden tunteen, joka kantaa ihmisen läpi muutoksista, kriiseistä ja 

korkean riskin olosuhteista? Giddensin mukaan luottamus todellisuuden ankkurina perustuu 

emotionaaliseen ja osin kognitiiviseen ymmärrykseen ihmisten toiminnan toistuvuudesta ja 

sen luotettavuudesta, jotka kehittyvät jo varhaisiässä (Giddens 1991, 36–38). 

Rutiinien harjoittaminen auttaa Giddensin mukaan luomaan olemassaolon viitekehystä 

kehittämällä ymmärrystä olemassaolosta sekä sen erottamisesta olemassa olemattomuudesta, 

mikä on keskeistä ontologisen turvallisuuden tuntemisen kannalta. Elämän ylläpito, kehon 

sekä psykologisen terveyden kannalta, on lähtökohtaisesti altis riskeille. Se, että ihmisten 

käytökseen vaikuttaa niin vahvasti jaettu kokemus yhdessä laskelmoitujen kapasiteettien 

kanssa, joita ihmisillä on, tarkoittaa, että jokainen ihminen voi käytännössä hukkua riskien 

aiheuttamaan ahdistukseen. Haavoittamattomuuden tunne, joka estää negatiiviset 

vaihtoehdot, toimii yhteisen toivon asenteen voimalla, joka perustuu perustavanlaatuiseen 

luottamukseen. Tämän luottamuksen antaman suoja voi kuitenkin puhjeta hetkellisesti tai 

pysyvästi, jos mahdolliset negatiiviset tapahtumat ja niiden esittämät riskit esitetään 

todellisina. (Giddens 1991, 39–40) Yleisenä ilmiönä ahdistus kumpuaa Giddensin mukaan 

ihmisen kapasiteetista ja tarpeesta ennakoida tulevaa, ja puntaroida tulevia mahdollisuuksia 

suhteessa nykyhetken tilanteeseen. (Giddens 1991, 47).  

Miten ontologinen turvallisuus on yhteydessä valtioiden turvallisuuteen sekä 

informaatiosotaan? Modernit tutkijat ovat pohtineet yhteyttä ontologisen turvallisuuden sekä 

informaatiosodan välillä Giddensin ja hänen edeltäjiensä teorioiden pohjalta. Yhdysvalloissa 

sijaitsevan Utahin yliopiston politiikan professori Brent Steele käsittelee tutkimuksissaan 

ontologisen turvallisuuden sekä valtion toiminnan suhdetta. Viitaten Giddensiin, Steelen 

mukaan ahdistus on emotionaalinen reaktio, joka syntyy, kun toimijan identiteetti on 

haastettuna (Steele, 2005, 526). Toimija kokee itsensä ontologisesti turvalliseksi, kun pystyy 

valitsemaan toimintansa siten, että se on yhteisymmärryksessä hänen identiteettinsä kanssa. 



 

14 

 

Kriittisen tilanteen jatkuessa toimijat kokevat turvattomuutta, sillä heidän rutiininsa eivät 

kykene vastaamaan uusiin olosuhteisiin. Tämä selittää sitä, miksi toimijat, kuten yksilöt tai 

valtiot, saattavat muuttaa käyttäytymistään. Steele huomauttaa, että kaikilla toimijoilla ei ole 

yhtäläisiä refleksiivisen tietoisuuden ja tarkastelun kapasiteetteja, ja reagoivat identiteettiin 

kohdistuviin uhkiin eri tavoin. Tavoitellessaan ontologista turvallisuutta ja vältelläkseen 

kognitiivista dissonanssia, toimijat saattavat ajautua tilaan, jossa he eivät vastaanota sellaista 

tietoa, joka on ristiriidassa heidän uskomustensa kanssa (Steele, 2005, 527). Kognitiivisessa 

dissonanssissa kaksi kognitiota riitelevät keskenään, mikä aiheuttaa ristiriidan tunteita, ja tätä 

tilaa ihmiset pyrkivät välttämään (Harmon-Jones ja Mills 2019, 3). Tämä voi johtaa 

Giddensin ja Steelen mukaan siihen, että saatavilla oleva informaatio suodattuu niin, että 

olemassa olevia asenteita häiritsevä tieto torjutaan (Giddens 1991, 188). Tämän vuoksi 

toimijat saattavat pitävät kiinni asenteistaan niin tiukasti, sillä vallitsevien asenteiden sekä 

siten identiteetin kyseenalaistaminen loisi ristiriidan sekä ahdistuksen tunteita (Steele 2005, 

528).  

Valtion tasolla asenteista kiinni pitäminen voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi sotaan, sillä 

rutiiniksi muodostuneet turvallisuusdilemmat vaativat sitä. Tätä aihetta on tutkinut Jennifer 

Mitzen, jonka teorian mukaan yksilöiden lisäksi myös valtiot hakevat fyysisen turvallisuuden 

lisäksi myös ontologista turvallisuutta, jonka he muodostavat luomalla rutiineja 

vuorovaikutuksessa muiden valtioiden kanssa, ja kiintyvät näihin toimintoihin (Mitzen 2006, 

341). Tästä seuraa se, että myös esimerkiksi sota voi tuoda ontologista turvallisuuden 

tunnetta, jos se on muodostunut rutiininomaiseksi. Tästä johtuen epävarmuus on yksi 

maailmanpolitiikan tragedioista, kuten Mitzen sanoo;  

”Uncertainty thus generates the tragedy of world politics, where a world of security-

seekers can be a world at war. ” (Mitzen 2006, 341). 

Valtioiden ontologinen turvallisuus kumpuaa Mitzenin mukaan yksilöiden ontologisesta 

turvallisuudesta, jota mm. Giddens on aikaisemmin kuvaillut. Valtiot pyrkivät ontologiseen 

turvallisuuteen, sillä sen jäsenet pyrkivät ontologiseen turvallisuuteen. Kokeakseen itsensä 

ontologisesti turvalliseksi, ihmisten tulee tietää keitä he ovat ja miksi he toimivat, ja se on 

siten yksi ihmisen perustarpeista. Toiminnot aina joko vahvistavat toimijan identiteettiä tai 
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ovat ristiriidassa sen kanssa. Useimmiten toiminnoilla pyritään vahvistamaan toimijan 

identiteettiä, sillä ristiriidan tunteita halutaan välttää, koska ne koetaan uhaksi. Yhteiskunnan 

tulee olla kognitiivisesti vakaa, jotta myös yksilöiden identiteetit ovat turvassa, sillä 

yksilöiden identiteetit ovat kytkettynä heihin liittyviin ryhmäidentiteetteihin, kuten 

esimerkiksi kansallisuuteen. Jos se, mikä erottaa valtion muista valtioista ja tekee siitä 

”erityisen” uhkaa hukkua, uhkaa se samalla myös ryhmän jäsenten, eli tässä tapauksessa 

valtion kansalaisten identiteettiä ja siten ontologista turvallisuutta. Valtiot ovat siten 

motivoituneita säilyttämään kansallisen ryhmäidentiteetin, eikä vain omia fyysisiä rajojaan 

(Mitzen 2006, 352).  

Ontologisen turvallisuuden teoriaa ja sen rajoitteita maailman politiikassa on myös haastettu 

tutkijoiden toimesta. Osin kritiikki kohdistuu samoihin kipukohtiin kuin muissakin 

yhteiskunnan rakenteisiin ja yhteisiin narratiiveihin perustuvissa teorioissa (Rossdale 2015, 

374). Jos ontologinen turvallisuus perustuu yhteisiin narratiiveihin pohjautuvaan 

luottamukseen, kuka näitä yhteisiä narratiiveja pystyy luomaan? Miten narratiivit toimivat ja 

kenen vakautta ja toimijuutta narratiivit ylipäätään ylläpitävät? Chris Rossdale kohdistaa 

kritiikkiä ontologisen turvallisuuden teorian irrallisuuteen politiikasta ja etiikasta. Rossdalen 

mukaan ontologisen turvallisuuden teoriaa rajoittaa sen irrallisuus poliittisesta toimijuudesta 

ja subjektiivisuudesta. Rossdale haastaa oletuksen siitä, että ontologiseen turvallisuuteen 

pyrkiminen olisi ilmeinen tai universaali pyrkimys yhteiskunnassa (Rossdale 2015, 378). 

Ontologiseen turvallisuuteen pyrkimisen prosessi voi olla jopa väkivaltainen tai toiseuttava 

(othering), sillä yhteiskunnassa olevat poliittiset toimijat eivät välttämättä saa turvallisuutta 

samoista lähteistä tai samanlaisilla toimilla. Rossdale pyrkiikin haastamaan ontologisen 

turvallisuuten tavoittelemisen pelkkänä abstraktina psykologisena prosessina, vaan näkee sen 

laajempana poliittisena ja sosiaalisena viitekehyksenä, jossa mukavuus kumpuaa usein 

jonkin tasoisesta etuoikeudesta tai osallisuudesta. Rossdale korostaakin resurssien merkitystä 

ontologiseen turvallisuuteen pyrkimisessä (2015, 384). Toimijoiden suhde ontologiseen 

turvallisuuteen on Rossdalen mukaan osin mahdoton, ja nostaa kysymyksen toimijoiden 

suhteesta heidän poliittisiin ja eettisiin velvollisuuksiinsa sekä siihen, miten subjektiivisuus 

on yhteydessä yhteiskuntaa dominoiviin vallanpitäjiin. Jos katsotaan poliittista toimijuutta 

kuten muutosta, vastustusta, poissulkemista tai itsensä kehittämistä reaktiona ontologiseen 
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turvallisuuteen tai turvattomuuteen, voidaan katsoa mitkä poliittiset toimet vastustavat sitä ja 

mitkä eivät, ja siten voidaan nähdä miten pyrkimys ontologiseen turvallisuuteen rajoittaa 

yhteiskuntaa. Rossdale kritisoikin ontologisen turvallisuuden teorian pohjautuvan osin 

konservatiivisille perusteille.  

2.4 Ontologinen turvallisuus ja informaatiosota 
 

Mitä on informaatiosota ja miten informaatiosodassa voidaan käyttää hyväksi valtioiden 

tarvetta ontologiseen turvallisuuteen? Informaatiosodasta puhuminen nimenomaan sotana 

eikä informaatiovaikuttamisena viittaa siihen, että informaatiosota käsittelee 

informaatiotoimintoja aseina, joiden avulla saavutetaan poliittisia tavoitteita muiden 

yksilöiden, sosiaalisten ryhmien ja valtioiden kustannuksella (Berzina 2018, 162). Berzinan 

mukaan tämä lähestymistapa informaatiosotaan on relevantti, sillä geopoliittisten intressien 

yhteenotossa valtiot pyrkivät voittamaan vastustajansa kaikilla mahdollisilla keinoilla. 

Jessica Theoharyn Yhdysvaltojen kongressin tutkimuskeskukselle tekemän raportin mukaan 

informaatiosodalla tarkoitetaan erilaisia armeijan ja valtion operaatioita, joilla suojellaan ja 

käytetään hyväksi informaatioympäristöä (Theohary 2018, 1). Raportin mukaan 

informaatiosota on strategia, jossa käytetään informaatiota kilpailuedun saavuttamiseksi, ja 

siihen voi sisältyä puolustavia sekä hyökkääviä keinoja. Informaatiosota on poliittisen 

sodankäynnin muoto, jolla valtiot voivat saavuttaa strategisia päämääriä ja edesauttaa 

ulkopoliittisia tavoitteitaan. Informaatiosodan puolustavia keinoja ovat esimerkiksi oman 

informaation suojelu ja saatavuuden varmistaminen tai omien intressien edistäminen, kun 

taas hyökkääviä keinoja on erilaisten informaatio-operaatioiden suorittaminen. 

 Informaatiosodasta käytetään usein termiä informaatiovaikuttaminen tai disinformaation 

levitys, mutta disinformaatio on vain yksi informaatiosodan keinoista. Theoharyn mukaan 

informaatio-operaatioihin sisältyvät myös propagandan tuottaminen ja misinformaatio, 

joiden avulla voidaan esimerkiksi pyrkiä vaikuttamaan poliittisten toimijoiden 

päätöksentekoon tai julkiseen mielipiteeseen. Misinformaatiolla tarkoitetaan virheellistä tai 

harhaanjohtavaa tietoa, kun taas disinformaatiolla tarkoitetaan tarkoituksellisesti valheellista 

tietoa (Stahl 2006, 86). Informaatiosodassa perimmäinen manipuloinnin kohde on lopulta 
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ihmisten kognitio, ja siksi informaatiosotaan viitataankin välillä myös psykologisena 

sodankäyntinä (Theohary 2018, 1). Siihen ei aina kuitenkaan sisälly vaikuttaminen tai 

päätösten muuttaminen, vaan yksi informaatiosodan keskeinen taktiikka on ”hajota ja 

hallitse” -tyyppinen strategia, jonka tavoitteena on luoda sekaannusta ja hämmennystä 

yhteiskunnassa, jotta päätöksenteko vaikeutuu, kun ristiriitaisia ja toisiaan kumoavia viestejä 

esitetään jatkuvasti, ja totuuden erottaminen muodostuu hankalaksi.  

Kybertila luo helpon ja kustannustehokkaan metodin viestien levittämiseen suurille 

ihmismäärille, ja siksi iso osa informaatiosodasta käydään nykyään verkossa (Theohary 

2018, 2). Informaatiosotaa ei käydä vain kriisien aikana, vaan se on jatkuvaa myös rauhan 

aikana. Informaatiosodassa käytetään informaatiota vallan välineenä haluttujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Valtioilla ja terroristiorganisaatioilla on vankkoja ja kokonaisvaltaisia 

valtiollisia ja yhteiskunnallisia lähestymistapoja informaatio-operaatioissa. 

Informaatiosodan kokonaisvaltaisella yhteiskunnallisella lähestymistavalla tarkoitetaan sitä, 

että myös siviilit joko tiedostaen tai tiedostamattaan saattavat olla valtioiden välillisiä 

toimijoita informaatiosodassa. Esimerkiksi Venäjän käyttämässä konseptissa 

informaatiosodasta tehdään ennakoivia operaatioita poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

ja informaatiotilan kontrolloimiseksi, jossa hyödynnetään kaikkia yhteiskunnan elementtejä, 

kuten isänmaallisia hakkeriryhmiä ja yksityisiä kansalaisia.  

Tutkimusten mukaan Venäjä käyttää psykologisia keinoja, kuten disinformaatiota, 

keskeisenä menetelmänä agendojensa edistämiseen ja päätöksentekoon vaikuttamiseen 

(Thomas 2004, 237). Venäjän keskeinen teoria informaatiosodassa on refleksiivisen 

kontrollin teoria, jossa pyritään välittämään vastustajalle valmisteltua informaatiota, jonka 

tavoite on saada vastustaja vapaaehtoisesti tekemään päätöksiä, jota informaation 

alullepanija, eli tässä tapauksessa Venäjä, tavoittelee. Kuten myös Theohary esittää, 

informaatiosodassa keskeinen vaikutuksen kohde on ihmisen kognitio. Ontologisen 

turvallisuuden teoria auttaa selittämään, miten informaatio-operaatioilla pyritään 

vaikuttamaan ihmisten mieliin. Huomaamattomasti vääristämällä jonkin valtion 

informaatioympäristöä, informaatiovaikuttaminen luo tilaa kansallisen identiteetin sekä sen 

olemassaolon kyseenalaistamiselle (Bolton 2018, 6).  
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Boltonin (2018) mukaan informaatiosota kannustaa nimenomaan valtion sisäiseen 

vihamielisyyteen, sillä sen avulla voidaan lietsoa valtion sisäisiä erimielisyyksiä ja 

radikalisoida sisäisiä vastakkainasetteluja luomalla eksistentiaalisen kriisin tunnetta ja 

ahdistusta – eli ontologista turvattomuutta. Informaatiosodassa erilaiset toimijat voivat 

häiritä valtion sisäisiä narratiiveja pyrkimyksenään vaikuttaa valtion ontologiseen 

turvallisuuteen. Narratiivien eli tarinoiden avulla ihmiset muodostavat ja ymmärtävät omia 

identiteettejään, ja ne ovat keskeisiä persoonan rakenteiden kannalta (Gergen ja Gergen 2010, 

729). Narratiivit eivät ole irrallisia konsepteja, vaan ne muodostuvat ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa ja poliittisten prosessien kautta (Bell 2003, 75). Näiden prosessien avulla 

informaatiosota pyrkii vaikuttamaan ontologiseen turvallisuuteen usealla tavalla. Ensiksi 

informaatiosodassa pyritään heikentämään valtion vakaita metanarratiiveja (Bolton 2018, 8). 

Toiseksi informaatiosodassa pyritään polarisoimaan vastakkainasetteluja sekä horjuttamaan 

olemassaolon viitekehyksiä, esimerkiksi uskosmusjärjestelmiä (belief systems), joiden 

avulla kysymyksiin olemassaolosta pystytään vastaamaan ja jotka auttavat pitämään 

ahdistuksen loitolla. Onnistuneessa informaatiosodankäynnissä toimijoiden ahdistus 

lisääntyy, sillä ontologiseen turvallisuuteen on pystytty vaikuttamaan negatiivisesti. 

Yhteiskunnan tapahtunut digitalisaatio on lisännyt mahdollisuuksia kohdistaa hyökkäyksiä 

ontologisen turvallisuuden lähteisiin yhteiskunnassa.  

Informaatiosodan avulla pystytään esimerkiksi luomaan valheellinen kuva 

tyytymättömyydestä polittisiin prosesseihin tai kuva siitä, että tietyt poliittiset päätökset ovat 

ristiriidassa kansallisen identiteetin kanssa (Bolton 2018, 8). Informaatiosodassa pyritään 

siten manipuloimaan poliittisten prosessien ja kansallisen narratiivien välistä suhdetta. 

Teknologia tekee informaatiovaikuttamisesta helpompaa ja nopeampaa. Botit ja trollit 

pystyvät laajentamaan tiedon levitystä voimakkaasti sekä tukahduttamaan informaatiota, 

joka on ristiriidassa levitetyn informaation kanssa, esimerkiksi DDoS hyökkäysten avulla. 

Yhdessä nämä informaatiosodan keinot voivat heikentää ihmisten kognitiivista vakautta. 

Esimerkiksi Venäjä kykeni tutkimusten mukaan häiritsemään sekä luomaan kasvavaa 

kahtiajakoa Yhdysvalloissa 2016 presidentinvaalien aikaan (Bolton 2018, 11).  Vaikka 

Venäjä ei ole vastuussa olemassa olevista kahtiajaoista Yhdysvalloissa, on se käyttänyt 
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aktiivisesti informaatiosodan keinoja kasvattaakseen jakautuneisuutta omien intressiensä 

edistämiseen. 

2.5 Propagandatutkimus 
 

Mitä viestinnällisiä keinoja edellä mainittujen informaatiosodan pyrkimysten edistämiseksi 

voidaan käyttää? Tässä osiossa käydään läpi lyhyesti politiikan viestinnän teorioita, joita 

informaatiosodassa voidaan mahdollisesti hyödyntää, kuten propagandaa, julkista 

mielipiteen konseptia sekä poliittista markkinointia. 

 Walter Lippman oli keskeisessä roolissa, kun 1900-luvun alkupuolella ruvettiin selvittämään 

massamedian roolia julkisen mielipiteen muodostamisessa demokratiassa (Kaid 2004, 4). 

Hänen mukaansa medialla on keskeinen rooli ideoiden vapaan markkinatilan luomisessa. 

Poliittisen viestinnän tutkimus syntyi huolesta vapaan lehdistön sekä informoidun yhteisön 

tarpeeseen yhteiskunnassa. Sitä seuraten yksi aikaisimpia poliittisen viestinnän 

tutkimusmuotoja on ollut propagandatutkimus. Yksi propagandatutkimuksen ensimmäisiä 

tutkijoita on ollut Howard Lasswell, joka muodosti metodologian sisällönanalyysiin 

tutkittaessa mediassa esiintyviä viestejä. Hän esitti viiden kysymyksen mallin 

kommunikaatiosta; ”Kuka sanoo mitä ja kenelle, millä välineellä ja millä vaikutuksilla?”. 

Tämä malli on käsitteellistänyt poliittisen viestinnän tutkimusta median vaikutusten 

selvittämiseen jopa tähän päivään asti. Propagandalla Lasswell tarkoittaa yhteisten 

asenteiden hallintaa manipuloimalla merkittäviä symboleita (Lasswell 1927, 627). Asenteella 

Lasswell tarkoittaa taipumusta käyttäytyä tietyn arvon määräämän kaavan mukaisesti. 

Lasswellin mukaan propagandaa voidaan hyödyntää muokkaamaan tai tarkentamaan tiettyjä 

asenteita, ja propagandan avulla voidaan esimerkiksi pyrkiä parantamaan asennetta tiettyä 

henkilöä, ryhmää, poliittista aatetta tai instituutiota kohtaan. Asenteiden muokkaamisen 

lisäksi propagandalla voidaan Lasswellin mukaan pyrkiä myös kannustamaan tiettyyn 

henkilökohtaiseen toimintaan, kuten liittymään armeijaan tai tukemaan sotaa rahallisesti. 

Propagandaa voidaan toteuttaa esimerkiksi esittämällä tietty objekti kulttuurin sisällä siten, 

että asenteet järjestyvät sitä kohtaan halutulla tavalla. Propagandan tuottaja pyrkii 

vahvistamaan asenteita, jotka toimivat hänen agendalleen sopivalla tavalla, ja kääntämään 
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asenteita, jotka ovat hänen agendalleen vihamielisiä. Tämän lisäksi propagandan tuottaja 

pyrkii saamaan ihmisiä, joilla on välinpitämätön asenne, tukemaan omaa agendaansa, tai 

ainakin estämään heitä tukemasta vastapuolen agendaa (Lasswell 1927, 629). 

Propagandatutkija Howard Beckerin näkemys politiikasta tukee Lasswellin teoriaa. Kun 

Lasswell näkee propagandan olevan yhteisten asenteiden hallitsemista, Becker kuvaa 

propagandaa minkä tahansa viestinnällisten keinojen suunniteltuna käyttämisenä tietyn 

toimijan tahdon määräämisen edistämiseksi konfliktitilanteessa tai potentiaalisen konfliktin 

alla (Becker 1949, 221). Becker käyttää termiä ”Impose one’s will”, mikä viittaa toisen 

ihmisen tahtotilan määräämiseen tai muuttamiseen. Propagandan kohteena on Beckerin 

mukaan kuka tahansa, kuka ei muutoin rauhanomaisesti suostuisi toimijan tahtoon. Beckerin 

mukaan propagandan tuottamisessa ei ole keskeistä se, onko sanoma totuudenmukainen vai 

ei, sillä onnistunut propaganda voi olla joko totta tai valhetta. Tähän liittyen Becker esittelee 

valkoisen, mustan ja harmaan propagandan. Valkoinen propaganda on propagandaa, joka on 

jostakin ulkopuolisesta lähteestä, joka on vastaanottajalle selvästi tulkittavissa. Mustalla 

propagandalla Becker tarkoittaa propagandaa, jonka lähde on piilotettu, mutta joka voi antaa 

vaikutelman siitä, että se tulisi ryhmän sisältä. Musta propaganda on strategista 

harhauttamista, ja kuuluu psykologisen sodankäynnin toiminnan alle. Keskeinen mustan 

propagandan muoto on juorujen ja huhujen istuttaminen, joiden avulla pyritään 

hämmentämään sekä luomaan epäjärjestystä. Mustan propagandan levittämisessä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi iskulauseita tai visuaalisia symboleita, sillä ne pysyvät 

kuulopuheissakin usein samanlaisina. Tämä on etu mustan propagandan tuottajalle, sillä 

huhupuhetta voi muuten olla vaikea kontrolloida. Yksi mustan propagandan keskeisiä 

piirteitä on se, että se sisältää usein nimenomaan vääristeltyä totuutta tai suoria valheita, eli 

disinformaatiota (Neumann 2014, 1). Harmaa propaganda liikkuu nimensä mukaan 

harmaalla alueella, eli totuudellisten ja valheellisten viestien välillä. 

2.8 Poliittinen markkinointi  

 

Poliittinen markkinointi voidaan määritellä markkinoinnin periaatteiden hyödyntämisenä 

poliittisissa kampanjoissa eri yksilöiden ja organisaatioiden toimesta (Kaid 2004, 18). 
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Markkinoinnin prosessit sisältävät strategisen kampanjoinnin analyysin, kehityksen sekä 

toteutuksen poliittisten ehdokkaiden, puolueiden, hallitusten sekä intressiryhmien johdosta, 

jotka pyrkivät johdattelemaan julkista mielipidettä, edistämään omia ideologioitaan, 

voittamaan vaaleja sekä saamaan läpi haluamiaan lakialoitteita, jotka vastaavat tiettyjen 

ihmisten ja ryhmien tarpeita yhteiskunnassa. Markkinointi vaikuttaa nykyajan politiikkaan 

jatkuvasti enemmän, sillä teknologinen kehitys, joilla tuotteita markkinoidaan, on otettu 

käyttöön myös poliittisessa markkinoinnissa henkilöiden sekä ideoiden markkinoinnin 

edistämiseksi. Markkinoinnissa hyödynnetään työkaluja, kuten markkinointitutkimusta, 

markkinoiden segmentointia, kohdentamista, asemointia sekä strategian kehitystä ja 

implementointia. Poliittisessa markkinoinnissa kuluttajan sijasta analysoidaan äänestäjää, ja 

siinä voidaan hyödyntää samoja metodeja, joita hyödynnetään kaupallisen markkinoinnin 

tutkimuksessa. Poliittisessa markkinoinnissa asemoinnilla (positioning) tarkoitetaan 

prosessia, jolla ehdokkaat arvioivat omat sekä vastustajiensa vahvuudet ja heikkoudet, ja 

esittävät itsensä parhaalla mahdollisella tavalla (Cambell 1983, 297).  

Äänestyskäyttäytymisen tutkijat ovat löytäneet vahvan yhteyden äänestyksen sekä 

mielikuvan arvion välillä – mielikuva muodostuu persoonan, ominaisuuksien ja historian 

arvion perusteella (Cambell 1983, 293). Äänestäjät hyödyntävät arvioitua mielikuvaa 

äänestämisen perusteena erityisesti silloin, kun heillä ei ole motivaatiota tai mahdollisuuksia 

harkita muita kriteereitä, jotka liittyisivät suoraan poliittisiin näkemyksiin. Tällaisessa 

tilanteessa äänestäjät käyttävät äänestysperusteena kustakin ehdokkaasta heille 

muodostunutta mielikuvaa. Asemoinnin avulla ehdokkaat pyrkivät vaikuttamaan tai 

vahvistamaan mielikuvaa, joka heistä ihmisille muodostuu. Ehdokkaat pystyvät myös 

hyödyntämään asemointiaan muuttaakseen heistä muodostuvaa mielikuvaa. Esimerkiksi 

George W. Bush ymmärsi, että hänen asemansa republikaanina sekä Washingtonin 

ulkopuolelta tulevana henkilönä antaa hänelle hyvän aseman kritisoida poliittista 

järjestelmää, jossa toinen ehdokas Bill Clinton oli jo toiminut ollessaan virassa. Näin hän 

halusi luoda mielikuvan itsestään ehdokkaana, joka voisi palauttaa kunnian Yhdysvaltojen 

pääkaupunkiin (Kaid 2004, 22).  
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3 Tutkimusasetelma ja menetelmät  
 

Tutkielman tutkimusote on luonteeltaan monimenetelmäinen. Tutkimuksessa käytetään 

haastattelumenetelmää, sisällönanalyysiä sekä Botometer-palvelua, joka käyttää 

tilastomenetelmää ja tekoälyä bottien tunnistamiseksi Twitterissä. Näiden menetelmien 

avulla pyritään kartoittamaan informaatiosodan intentioita sekä keinoja, sekä tarkastelemaan 

sitä, miten informaatiosota esiintyy Twitter-alustalla.  Tutkimukseen valittiin 

monimetodinen lähestymistapa, jotta tutkimuskysymyksiin pystyttäisiin vastaamaan 

mahdollisimman laajasti tutkielman laajuuden rajat huomioon ottaen. Seuraavaksi 

tarkastellaan lyhyesti tutkimuksen rakenne, jonka jälkeen katsotaan jokaista 

tutkimusmenetelmää syvemmin. Tämän jälkeen esitellään kummankin tutkimusmenetelmien 

avulla käsiteltävä aineisto sekä tutkimuksen vaiheittainen eteneminen. Aineiston esittelyn 

jälkeen analysoidaan tutkimuksen tulokset.  

3.1 Tutkimusasetelma 
 

Tutkielma aloitettiin suorittamalla kirjallisuuskatsaus sekä kaksi taustahaastattelua, jotka 

olivat asiantuntijahaastatteluita. Kirjallisuuskatsauksen sekä taustahaastatteluiden 

perusteella muodostettiin alustavat kategoriat informaatiosodan pyrkimyksistä sekä 

keinoista. Kategorioiden muodostamisessa hyödynnettiin kirjallisuuskatsauksessa esiin 

nousseita poliittisen viestinnän sekä poliittisen psykologian teorioita, ja katsotaan, löytyykö 

informaatiosodan pyrkimyksistä tai keinoista politiikan psykologian tai poliittisen viestinnän 

teorioissa käsiteltäviä malleja. Sisällönanalyysin avulla kirjallisuuskatsauksen sekä 

taustahaastatteluiden pohjalta luokiteltiin informaatiosodan intentioita sekä keinoja 

hierarkkisiin kategorioihin, joiden avulla pystytään muodostamaan kokonaiskuva 

informaatiosodankäynnistä.  

Hierarkkiset kategoriat tarkoittavat, että ylemmän tason kategoriat voivat pitää sisällään 

alemman tason kategorioita. Luokitukset eivät siis ole luonteeltaan toisiaan poissulkevia, 

vaan saman viestin taustalla voi olla useita erilaisia pyrkimyksiä. Kirjallisuuskatsauksen sekä 

asiantuntijahaastatteluiden jälkeen tutkittiin sisällön analyysin avulla eri bottien käyttämiä 
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Twitter-tilejä Botometer-palvelun avulla sekä yhteensä 100 bottien julkaisemaa twiittiä, jotka 

luokiteltiin taustamateriaalin pohjalta luotuihin kategorioihin. Kategoriat ovat 

aineistolähtöisiä, joten twiittien luokittelun aikana oli mahdollista muodostaa lisää 

kategorioita, kun niitä nousi aineistosta esiin. Peilaamalla Twitter-aineistoa teorian ja 

taustahaastatteluiden pohjalta muodostuneisiin kategorioihin voidaan tarkastella laadullisesti 

sitä, vastaako bottien toiminta kirjallisuuden pohjalta nousseita kategorioita sekä 

asiantuntijoiden esittämiä lausuntoja informaatiosodankäynnistä.  

Tutkielmassa hyödynnetään sekä deduktiivista että induktiivista päättelyä parhaan tuloksen 

saavuttamiseksi. Deduktiivisella päättelyllä tarkoitetaan tieteenfilosofista päättelyä, jossa 

yleisten käsityksen kuten teorian pohjalta johdetaan päätelmiä yksityiskohtiin (Grönfors 

1982, 27). Induktiivisella päättelyllä tarkoitetaan Grönforsin mukaan puolestaan sitä, että 

päättely johdetaan yksityiskohdista yleistyksiin, kuten muodostamalla teoria havaintojen 

pohjalta. Tutkielmassa tehdään ensin teorialähtöinen kirjallisuuskatsaus, jonka pohjalta 

luodaan deduktiivisesti alustavat kategoriat. Näitä kategorioita täydennetään analysoimalla 

taustahaastattelut ja muodostamalla induktiivisesti aineistolähtöisiä kategorioita 

asiantuntijoiden lausunnoista. Tämän jälkeen peilataan Twitter-aineistoa olemassa oleviin 

kategorioihin deduktiivisesti, kun katsotaan mitä informaatiosodan pyrkimysten ja keinojen 

kategorioita Twitter-aineistosta löytyy. Twitter-aineistosta on kuitenkin mahdollista 

muodostaa induktiivisesti myös uusia kategorioita informaatiosodan pyrkimyksistä sekä 

keinoista, mikäli sellaisia löytyy. Tutkielmassa käytettävää menetelmää voisi kutsua 

deduktiivis-induktiiviseksi päättelyprosessiksi. 

Kirjallisuuskatsauksen, haastatteluiden sekä Twitter-aineiston sisällönanalyysin pohjalta 

voidaan muodostaa kokonaiskuva siitä, mitä informaatiovaikuttaminen on, mitä intentioita 

sen takaa löytyy ja mitä keinoja siinä käytetään. Analyysiosiossa voidaan teoriapohjan avulla 

arvioida myös esimerkiksi yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja voidaan katsoa mahdollisesti sitä, 

voiko tapahtuvalla informaatiosodalla olla vaikutusta ihmisten poliittiseen käyttäytymiseen. 

Käyttämällä useampaa kuin yhtä menetelmää voidaan saada esiin laajempia näkökulmia, ja 

siten lisätä tutkimuksen luotettavuutta (Hirsijärvi ja Hurme 2005, 38). Menetelmiä 

yhdistämällä on mahdollista saada monipuolisempaa tietoa tutkimusaiheesta, ja siten 
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tutkimuskysymykseen vastaaminen on kattavampaa ja siten luotettavampaa. Yksi syy tähän 

on perusteettoman varmuuden vähentäminen (reduction of inappropriate certainty; ks. 

Robson 1995, 290). Käyttämällä yhtä menetelmää saadaan yhdenlaisia tuloksia, ja tutkija voi 

uskoa löytäneensä selvän vastauksen tutkimuskysymykseensä. Toista menetelmää 

käyttämällä saatetaan kuitenkin löytää toisenlaisia vastauksia, minkä johdosta näennäinen 

varmuus poistuu. On mahdollista löytää myös ensimmäistä menetelmää tukevia tuloksia, 

jotka puolestaan varmentavat olemassa olevia tuloksia. Riippumatta siitä, ovatko eri 

menetelmien tulokset saman suuntaisia vai ei, useampaa menetelmää käyttämällä voidaan 

nähdä olevan hyötyä tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. Tätä kuvataan 

monimetodiseksi lähestymistavaksi (Hirsijärvi ja Hurme 2005, 39). Monimetodisessa 

lähestymistavassa voidaan käyttää monia menetelmiä, tutkijoita, aineistoja tai monia 

teorioita, joko niin, että samaa menetelmää käytetään eri tilanteissa tai eri menetelmiä 

hyödynnetään samassa tutkimuskohteessa. Aineiston tulkitsemiseen voidaan käyttää eri 

teorioita, tai aineisto voi antaa lähtökohtia erilaisiin teoriakehittelyihin. Tässä tutkimuksessa 

menetelmäksi on valittu kirjallisuuteen ja taustahaastatteluihin perustuva sisällönanalyysi. 

Näitä menetelmiä yhdistämällä on tavoitteena saada kattava ymmärrys informaatiosodasta, 

sen takana olevista pyrkimyksistä sekä siinä käytettävistä keinoista. Seuraavaksi esitellään 

lyhyesti haastattelututkimuksen sekä sisällönanalyysin menetelmät.  

3.2 Asiantuntijahaastattelut 
 

Yhteiskuntatieteissä haastattelu on yksi käytetyimmistä menetelmistä, sekä yksi 

tiedonhankinnan perusmuoto (Hirsijärvi ja Hurme 2005, 11). Se on tiedonkeruutapa, jossa 

ihmisiltä kysytään kysymyksiä ja vastaus saadaan puheena. Sen tavoite on informaation 

kerääminen ennalta päätettyyn päämäärään. Haastattelu on käytännöllinen menetelmä, joka 

soveltuu moniin erilaisiin tilanteisiin, ja sen avulla voidaan hankkia syvällistäkin tietoa 

erilaisiin tutkimuskysymyksiin. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Puolistrukturoidun haastattelun käsite ei ole tutkimuskehyksessä täysin 

yhtenäinen, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan haastattelua, jossa jokin haastattelun osa, kuten 

kysymykset, ovat määritelty ennalta (Hirsijärvi ja Hurme 2005, 47). Teemahaastattelussa 
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kysymykset kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista tutkija on ennalta tehnyt 

taustatutkimusta ymmärtääkseen teeman keskeisiä aiheita, rakenteita ja prosesseja.  

Teemahaastatteluja yhdistää keskenään se, että niissä kaikissa käsitellään samaa teemaa, 

mutta kysymykset voivat vaihdella tai niitä voi nousta lisää haastattelun edetessä (Eskola, 

Lätti ja Vastamäki 2018, Teemahaastattelu: Lyhyt selviytymisopas). Kaikilta haastateltavilta 

ei välttämättä kysytä tismalleen samoja kysymyksiä ainakaan samassa muodossa, mutta 

kaikki haastattelut käsittelevät samaa aihetta. Tämä tekee teemahaastattelusta 

puolistrukturoidun, sillä yksi haastattelun aspekti, eli teema, on kaikille haastateltaville sama 

(Hirsijärvi ja Hurme 2005, 11). Tähän tutkielmaan on valittu menetelmäksi puolistrukturoitu 

teemahaastattelu, sillä tavoitteena on saada kattava ymmärrys informaatiosodasta sekä sen 

tarkoitusperistä ja keinoista asiantuntijoiden kertomusten sekä muun aineiston 

sisällönanalyysin avulla. Kaikki haastattelut käsittelevät samaa teemaa, eli informaatiosotaa, 

mutta asiantuntijoiden eri taustojen vuoksi kysymykset aihepiiristä eivät välttämättä ole 

täysin samat. Tämän tutkimuksen tarkoituksiin soveltuvat parhaiten yksilöhaastattelut, joissa 

haastateltavina toimivat eri informaatiosodan asiantuntijat. Tavoitteena ei ole saada laajaa 

otantaa usean ihmisen mielipiteestä, vaan asiantuntijatietoa tietystä ilmiöstä.  

Asiantuntijoiden haastattelemisen on osoitettu olevan tehokas keino kerätä tietoa 

tutkimusaiheesta (Meuser ja Nagel 2009, 2). Asiantuntijat ovat tutkijoiden mukaan erityisen 

hyviä kiteyttämään käytännön tietoa omasta osaamisalueestaan, ja muun lisäarvon ohessa 

usein myös nopeuttavat tutkimuksen tiedonkeräämistä. Tietoa, joka asiantuntijoilla on myös 

hankala saada kattavasti mistään muualta, sillä asiantuntijat ovat kerryttäneet tietoa usein 

erilaisissa tilanteissa pitkän ajan kuluessa. Asiantuntijat ovatkin yleensä sellaisessa asemassa, 

että heille on kerääntynyt erityistä tietoa tutkimusaiheesta. Asiantuntijoiden hyödyntämistä 

tiedonlähteenä akateemisessa tutkimuksessa on kuitenkin tärkeää katsoa kriittisesti sitä, 

mistä perspektiivistä asiantuntijat jakavat tietoa, sillä tieto on usein sosiaalisesti 

muodostettua. Tässä tutkimuksessa haastatellut asiantuntijat tarkastelevat informaatiosotaa 

ensisijaisesti akateemisesta perspektiivistä, ja heitä voisi siten kuvailla teknisiksi 

asiantuntijoiksi, sillä heidän tietonsa perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Tässä 

tutkimuksessa kahden asiantuntijan taustahaastattelua käytettiin sisällönanalyysin pohjana. 
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3.3 Sisällönanalyysi 
 

Aineistona tutkimuksessa taustahaastatteluiden lisäksi on otanta bottien tuottamista viesteistä 

Twitterissä. Tutkielman aineistoista on tavoitteena tuottaa kategorioita erilaista 

informaatiosodan pyrkimyksistä sekä keinoista sisällönanalyysin avulla. Tutkielman 

keskeinen sisällönanalyysin menetelmä on kategorioiden muodostaminen sekä laadullinen 

luokittelu. Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jossa käytetään erilaisia prosesseja 

päätelmien tekemiseksi tekstistä (Weber 1990, 10). Päätelmiä voidaan tehdä tekstin 

tuottajasta, tekstistä itsestään tai sen oletetuista vastaanottajista. Sisällönanalyysin avulla 

voidaan tutkia tekstin kieltä, sisällön merkitystä, kommunikaatioiden tekniikoita, tiettyjä 

tapahtumia tai kaikkia näitä yhtä aikaa (Drisko ja Maschi 2015, 24–26). Sisällönanalyysin 

avulla voidaan Weberin mukaan arvioida esimerkiksi viestin tuottajan pyrkimyksiä sekä 

luonnetta, tunnistaa propagandan olemassaolo sekä analysoida muutoksia asenteissa ja 

käyttäytymisessä reaktiona viestiin. (Weber 1990, 11).  

Haaste sisällönanalyysin avulla tehtävässä luokittelussa on se, että kategorioiden ollessa 

päällekkäisiä syntyy riski sille, että kategoriat ovat liian samanlaisia, jolloin aineiston 

luokitus vaikeutuu. Tärkeää kategorioiden muodostamisessa on se, että ne ovat niin selkeitä, 

että eri ihmiset kykenevät luokittelemaan aineiston samalla tavalla. Tämä on keskeistä myös 

tutkimuksen reliabiliteetin eli toistettavuuden ja siten luotettavuuden kannalta, ja siksi siihen 

on syytä kiinnittää tutkielmassa huomiota. Luokkien selkeyden suhteen on keskeistä myös 

se, että luokat kuvaavat tarkasti ja tunnistettavasti sitä, mitä niiden avulla pyritään 

luokittelemaan. Tutkimuksessa on hyvä analysoida myös validiteettia, eli sitä onko vastaako 

tutkimuksen aineisto, metodit ja teoria tutkimuskysymyksiin ja tuloksiin (Weber, 1990, 19). 

Tutkielman aineisto sekä teorian viitekehys on pyritty valitsemaan niin, että sen avulla 

pystytään vastamaan mahdollisimman hyvin tutkimuskysymyksiin. Validiteettia arvioidaan 

tarkemmin keskustelussa.  
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3.4 Sosiaalinen media tutkimusmenetelmänä 
 

Sosiaalinen media on käsitteenä laaja, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan verkkoympäristö, 

jossa käyttäjät tuottavat sisältöä ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Matikainen 

2008, 24-25). Sosiaalisen median alustat ovat monimuotoisia, ja niitä on nykypäivänä 

lukemattomia määriä. Sosiaalisesta mediasta tekee sosiaalipsykologian näkökulmasta 

sosiaalisen juurikin se, että sen yksi keskeinen elementti on osallistuminen ja yksilöiden 

vuorovaikutus toistensa kanssa. Janne Matikaisen (2008) mukaan on kuitenkin hyvä 

kiinnittää huomiota myös siihen, miten merkityksellistä vuorovaikutus sosiaalisessa 

mediassa sitä käyttäville yksilöille on. Kun sosiaalista mediaa hyödynnetään tutkimuksessa, 

on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että erilaiset sosiaalisen median palvelut voivat olla 

hyvinkin erilaisiin tarkoituksiin, eivätkä kaikki sosiaaliset mediat ole yhtä sosiaalisia, jos 

niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta tarkastellaan lähemmin (Matikainen 2008, 39). Sosiaalista 

mediaa käytetään tutkimuksen mukaan muun muassa oppimiseen, yhteyksien löytämiseen, 

samankaltaisten yksilöiden löytämiseen eli yhteisöllisyyteen sekä luovuuteen. Motiiveita 

sisällön tuottamiseen voi olla esimerkiksi vastavuoroisuus, maine sekä vaikuttaminen 

(Matikainen 2008, 28).  

Twitter on sosiaalisen median palveluista siinä mielessä poikkeava, että se on avoin ja kaikki 

viestintä on julkista (Isotalo, Jussila ja Matikainen 2018, 9). Kynnys viestiä tuntemattomien 

käyttäjien kanssa on hyvin matala, sillä vuorovaikutus on helppoa. Tästä koostuu Isotalon, 

Jussilan ja Matikaisen mukaan myös Twitterin yhteiskunnallinen merkitys, sillä 

avoimuutensa vuoksi Twitter on suosittu myös poliittisten toimijoiden keskuudessa, ja siellä 

tapahtuukin paljon yhteiskunnallista vaikuttamista. Hyvä esimerkki on Yhdysvaltojen 

entinen presidentti Donald Trump, joka käytti Twitteriä ensisijaisena viestintäkanavanaan. 

Twitteriä onkin kuvattu paikoin myös elitistiseksi viestintäpalveluksi, sillä siellä 

keskustelevat monet politiikasta tai viihdemaailmasta julkisuuteen nousseet ihmiset. Tämän 

vuoksi Twitter on myös hyvin näkyvä sosiaalisen median alusta. Akateemisessa 

tutkimuksessa Twitter tarjoaa joustavasti erilaisia menetelmiä ja metodologisia 

lähestymistapoja tehdä tutkimusta (Steward ja Quan-Haase 2017, 251-252). Twitterin 

julkista dataa voidaan analysoida kvalitatiivisilla sekä kvantitatiivisilla menetelmillä, 
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esimerkiksi tutkia laadullisesti etnografista menetelmää hyödyntämällä digitaalista kulttuuria 

tai analysoimalla suuria määriä dataa tilastomenetelmillä. Tässä tutkielmassa pyritään 

tarkastelemaan Twitter-viestinnässä esiintyvien bottien viestejä, ja tutkimuksen tavoitteet 

huomioon ottaen tarkasteluun sopii parhaiten aiemmin esitelty laadullinen sisällönanalyysi. 

3.6 Botometer  
 

Kuten tutkimuksen taustoituksessa esitettiin, osa sosiaalisen median käyttäjistä eivät ole 

ihmisiä, vaan automatisoituja ohjelmistoja, joita kutsutaan nimellä sosiaaliset botit (social 

bots) (Davis ym. 2018, 273). Botteja voidaan käyttää imitoimaan ihmisiä ja siten 

manipuloimaan keskusteluja, muuttamaan tiettyjen käyttäjien suosiota, levittämään 

virheellistä tai valheellista informaatiota tai tuottamaan terroristien propagandaa sekä 

rekrytointia. Vuonna 2014 Indianan sekä Etelä-Kalifornian yliopiston tutkijat julkaisivat Bot 

or Not -nimisen palvelun (nykyään nimellä Botometer, https://botometer.osome.iu.edu/), 

jonka tarkoitus on auttaa ihmisiä tunnistamaan Twitterissä toimivia botteja. Palvelu on 

kaikille käyttäjille avoin ja maksuton. Palvelu hyödyntää tekoälyä sekä yli 1000 eri piirrettä 

saatavilla olevasta datasta määritelläkseen, onko jokin käyttäjätili botti. Palvelun analysoimat 

piirteet luokitellaan kuuteen eri pääluokkaan. Verkosto -luokkaa (network) analysoidessa 

katsotaan informaation leviämisestä havaittavia kaavoja, jossa hyödynnetään uudelleen 

twiittauksia, mainintoja, aihetunnisteita sekä tilastoja siitä, miten informaatio näiden avulla 

leviää. Käyttäjätili -luokka (user) pohjautuu Twitterin metadataan, kuten käyttäjätilin kieli, 

maantieteellinen paikka sekä tilin luomisen ajankohta. Ystävät -luokassa (friends) katsotaan 

tilastot käyttäjätilin sosiaalisista kontakteista, kuten seuraajista ja seurattavista. Ajoitus -

luokassa (temporal) katsotaan ajallisia kaavoja sisällön tuottamisessa sekä kuluttamisessa, 

kuten kuinka usein twiittejä tuotetaan sekä seurataan. Sisältö -luokassa (content) seurataan 

twiiteissä käytettyä kieltä, etsitään esimerkiksi merkkejä siitä, onko twiiteissä käytetty 

puheen prosessoinnin välineitä. Tunne -luokassa analysoidaan algoritmien avulla twiiteissä 

esiintyviä tunteita. Analysoimalla tekoälyn avulla yli tuhatta näihin luokkiin jakautuvaa 

piirrettä Botometer-palvelu antaa jokaiselle sinne syötetylle Twitter-käyttäjätilille 

bottiluokituksen välille 0-5. 0 on Botometerin mukaan lähimpänä ihmistä oleva luokitus, kun 

taas 5 on lähimpänä bottia oleva luokitus. Botometer -palvelun kehittäjät eivät itse anna 
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tiettyä luokitusta asteikolla 0-5, jonka jälkeen käyttäjätili voitaisiin varmasti luokitella 

botiksi. Jokaisen bottiluokituksen kohdalla palvelu antaa kuitenkin prosenttiluvun, joka 

kuvaa väärän positiivisen luokituksen mahdollisuutta, eli todennäköisyyttä, jonka mukaan 

tili onkin ihminen eikä botti. Jos esimerkiksi käyttäjätili saa luokituksen 3,6, on sen väärän 

positiivisen luokituksen mahdollisuus 20%, eli vain 20% tämän luokituksen saaneista 

käyttäjätileistä ovat virheellisesti boteiksi tunnistettuja, eli botin tavoin käyttäytyviä 

luonnollisia ihmisiä. Huomionarvoista on se, että myös käyttäjätileistä, jotka saavat 

Botometer luokituksekseen 5, ovat 6% mahdollisesti ihmisiä, eli Botometer ei pysty sadan 

prosentin varmuudella tunnistamaan käyttäjätilejä boteiksi millään antamallaan 

luokituksella.  

Tutkijat ovatkin paikoin kritisoineet Botometer -palvelua bottien tunnistamisessa. Yksi 

Botometerin haaste on jollain muulla kielellä kuin englannilla twiitanneiden käyttäjätilien 

botiksi tunnistamisen varmuus, sillä algoritmit pystyvät analysoimaan parhaiten 

englanninkielisiä viestejä (Rauchfleisch ja Kaiser 2020, 1). Toinen haaste on se, että 

Botometerin antama luokitus voi muuttua ajan kuluessa, kun uusia viestejä tuotetaan. Tästä 

syystä Botometer-luokitus on myös aikasidonnainen. Kolmantena haasteena Botometer-

palvelussa on bottien ja ihmisten erottaminen silloin, kun käyttäjätili tuottaa ajastettuja 

viestejä tai muista palveluista kuten Facebookista automaattisesti Twitteriin siirrettyjä 

viestejä (Rauchfleisch ja Kaiser 2020, 16). Tällöin Botometer saattaa antaa bottiluokituksen 

twiittien automatisoimisen vuoksi, vaikka kyseinen käyttäjätili olisikin ihminen. 

Botometerin luotettavuutta analysoineet tutkijat Rauchfleisch ja Kaiser suosittelevatkin 

Botometeriä käytettävän manuaalisen bottien tunnistamisen lisäapuna, jotta virhearvioilta 

vältyttäisiin. Tässä tutkielmassa Botometerin puutteita on pyritty täydentämään käyttäjätilien 

manuaalisella tarkastelulla tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. Kielen analysoinnista 

johtuvien haasteiden vuoksi kaikki Twitteristä nostettu aineisto on englanninkielistä. Tämän 

lisäksi kaikista käyttäjätileissä esiintyvistä henkilöistä on tehty Google-hakukoneen avulla 

seulonta sen selvittämiseksi, ettei henkilöä löydy muista sosiaalisen median palveluista tai 

muuten varmistu luonnolliseksi ihmiseksi haun perusteella. Väärien positiivisten tulosten 

minimoimiseksi bottitilit, jotka on valittu mukaan tutkimukseen ovat saaneet hakuhetkellä 

Botometer-luokituksen, joka on vähintään 3,6. Tämän seurauksena korkeintaan 20 % tileistä 
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on mahdollisesti virhearvioitu. Suurin osa valituista käyttäjätileistä on kuitenkin saanut 

luokituksen, joka on yli 4, ja keskiarvoltaan tutkimuksessa analysoitujen käyttäjätilien 

luokitus on 4,3. Valitut käyttäjätilit sekä perustelut niiden valitsemiseen esitellään 

seuraavaksi muun aineiston kanssa.  
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4 Aineisto 
 

Aineisto-osiossa esitellään ensin tutkimuksessa käytetty haastatteluaineisto ja sen jälkeen 

tutkimuksessa käytetty Twitter-aineisto. Aineiston esittelyn jälkeen esitellään tutkimuksen 

tulokset sekä analyysi, jossa tarkastellaan aineistoa teorian valossa.   

4.1 Taustahaastattelut 
 

Tutkimuksessa suoritettiin kaksi taustahaastattelua, jotka olivat puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja. Tutkimushaastatteluissa oli yhteiseen teemaan pohjautuva 

kysymyspatteristo, eli molempien haastatteluiden kysymykset käsittelivät samaa teemaa, 

mutta haastateltavan omasta erikoisalasta riippuen kysymyksiä mahdollisesti muokattiin. 

Tutkimuksen teemahaastatteluiden teema oli informaatiosota ja sen pyrkimykset sekä keinot. 

Molemmat haastattelut suoritettiin etähaastatteluina Zoom-sovelluksen välityksellä. Tähän 

tutkimukseen haastateltiin kahta keskeistä informaatiosodan asiantuntijaa, jotta saataisiin 

paras mahdollinen pohja tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. Asiantuntijoita kutsutaan 

tutkimuksessa nimellä Asiantuntija 1 (A1) ja Asiantuntija 2 (A2). Ensimmäinen haastattelu 

suoritettiin suomeksi, ja toinen haastattelu suoritettiin englanniksi.  

Haastatteluiden kysymyspatteristo oli seuraava:  

HAASTATTELURUNKO 1 

1. Mistä suunnasta tarkastelet informaatiovaikuttamista? Kerro lyhyesti taustastasi.  

2. Miksi informaatiovaikuttamista tehdään? 

3. Mitkä ovat näkemyksesi mukaan informaatiovaikuttamisen keskeisimmät muodot?  

4. Mikä on bottien rooli informaatiovaikuttamisessa? 

5. Mihin tarkoituksiin botteja saatetaan käyttää? 

6. Mitä yhteiskunnallisia seurauksia informaatiovaikuttamisella saattaa olla? Voiko 

informaatiovaikuttaminen olla uhka valtion turvallisuudelle tai demokratialle? 

7. Onko jokin asia, jota en ymmärtänyt kysyä ja joka olisi mielestäsi tärkeää käsitellä?  
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Haastattelussa esiin noussut lisäkysymys: 

8. Mikä olisi paras tapa taistella informaatiovaikuttamista vastaan? Yksilötasolla, 

yhteiskunnan tasolla tai muuten? 

 

Englanninkielisen haastattelun kysymykset löytyvät liitteestä 2. Haastattelut käsiteltiin ensin 

litteroimalla ne tekstiksi, jonka jälkeen ne teemoiteltiin hyödyntämällä avointa koodausta 

hyödyntäen induktiivista päättelyä. Avoimessa koodauksessa luodaan kategorioita 

käsitteellistämällä tekstiä (Elo ym. 2005, 109). Teemoittelussa haastattelusta nostettiin esiin 

kaikki kohdat, jossa puhuttiin informaatiosodan pyrkimyksistä tai keinoista. Kaikki 

haastatteluista esiin nousseet informaatiosodan pyrkimykset ja keinot kirjattiin ylös, ja niiden 

sekä kirjallisuuden pohjalta muodostettiin tutkimuksen alustavat kategoriat informaatiosodan 

pyrkimyksistä sekä niiden edistämiseen käytettävistä keinoista. Kategoriat esitellään muiden 

tuloksien yhteydessä. Näihin kategorioihin luokiteltiin Twitterissä tuotettu aineisto, joka on 

bottien hallinnoimien Twitter-käyttäjätilien tuottamat viestit Twitterissä tiettynä ajanjaksona. 

Seuraavaksi esitellään tutkimuksen Twitter-aineisto sekä menetelmät, joilla se tuotettiin.  

4.2 Twitter-aineisto 
 

Twitter on sosiaalisen median mikrobloggaus-alusta, jossa sen käyttäjät voivat lähettää 

lyhyitä viestejä seuraajilleen (Kwak, Lee, Park ja Moon 2010, 591). Twitterissä käyttäjät 

seuraavat toisia käyttäjiä, ja muut seuraavat heitä. Toisin kuin monissa muissa sosiaalisen 

median palveluissa, Twitterissä käyttäjien seuraaminen ei vaadi vastavuoroisuutta, vaan 

käyttäjät saavat vapaasti seurata ketä haluavat. Toisten käyttäjien viestien seuraaminen ei siis 

vaadi seurattavan hyväksyntää, eli lähtökohtaisesti kaikki viestit ovat näkyvillä kaikille 

käyttäjille. Twitterissä oli vuonna 2019 noin 330 miljoonaa aktiivista käyttäjää datapalvelu 

Statistan mukaan (statista.com). Twitterissä käyttäjät voida luoda omia viestejä eli 

”twiittejä”, tai lähettää uudelleen muiden käyttäjien tuottamia twiittejä – tätä ilmiötä 

kutsutaan uudelleen twiittaamiseksi tai retwiittaamiseksi (RT). Käyttäjien tuottamiin 

twiitteihin voi myös vastata käyttämällä ”@” -merkkiä ja kirjoittamalla sen jälkeen halutun 

käyttäjän käyttäjätunnus. Twiitteihin voi myös lisätä aihetunnisteita käyttämällä ”#” -

merkkiä ennen haluttua sanaa tai aihetta, jonka jälkeen muut käyttäjät voivat etsiä ja löytää 
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samaa aihetta käsitteleviä twiittejä yhteisellä aihetunnisteella. Twitter on alustana erittäin 

tehokas väline erityisesti informaation levittämiseen (Kwak, Lee, Park ja Moon 2010, 591). 

Uudelleen twiittaus on helppo tapa saada viesti leviämään laajemmalle kuin alkuperäisen 

twiittaajan seuraajakunnalle. Tutkijat ovat havainneet, että jopa yksi retwiittaus saa viestin 

leviämään keskimäärin ainakin tuhannelle käyttäjälle riippumatta alkuperäisen twiittaajan 

seuraajamäärästä (Kwak, Lee, Park ja Moon 2010, 598). Twitterin yhden keskeisen 

käyttötarkoituksen onkin havaittu olevan uusien uutisten levittäminen. Twitterin yksi 

keskeinen ominaisuus on se, että kukin twiitti sai alun perin olla maksimissaan 140 merkkiä 

pitkä. Vuonna 2017 Twitter päätti kuitenkin nostaa yhden viestin maksimipituuden 280 

merkkiin (Gligorić, Anderson ja West 2018, 596). Tutkijat kuitenkin havaitsivat muutoksen 

jälkeen, että lyhyemmät viestit Twitterissä menestyvät helpommin kuin  pidemmät viestit.  

Bottien toiminta Twitterissä kohdistuu usein johonkin tiettyyn poliittiseen tapahtumaan, 

joten Yhdysvalloissa vuonna 2020 käydyt presidentinvaalit sekä niiden tarkastelu vaikuttivat 

luonnolliselta jatkumolta aikaisempaan tutkielman taustoituksessa esiteltyyn tutkimukseen. 

Yhdysvalloissa käytyjä presidentinvaaleja on tutkittu paljon, niin äänestyskäyttäytymisen 

kuin sosiaalisen mediankin näkökulmasta. Yhdysvaltojen vaalijärjestelmä perustuu kahteen 

pääpuolueeseen, eli Yhdysvaltain demokraattiseen puolueeseen sekä Yhdysvaltain 

republikaaniseen puolueeseen, jotka mielletään pääpiirteittäin liberaali-konservatiivi-

akselilla niin, että demokraattipuolue on ideologialtaan liberaalimpi, kun taas 

republikaanipuolue on ideologialtaan konservatiivisempi (Malka ja Lelkes 2010, 161). 

Tämän tutkielman rajaukseen vaikutti erityisesti tutkielman taustoituksessa esitetty 

aikaisempi tutkimus sosiaalisen median vaikutuksesta Yhdysvaltojen vaaleihin. Esimerkiksi 

Samuel Woolleyn and Douglas Guilbeaultin 2017 suorittamassa laajassa tutkimuksessa, 

nimeltään Computational propaganda in the United States of America: Manufacturing 

consensus online tutkittiin bottien roolia informaatiosodassa, ja tutkimuksessa katsottiin 

Yhdysvaltojen vuonna 2016 käytyjä presidentinvaaleissa sekä niissä tapahtunutta 

informaatiovaikuttamista.  

Tutkimuksessa analysoidut käyttäjätilit ovat etsitty Twitteristä hakusanoilla 

#TrumpPence2020 sekä #BidenHarris2020 tutkimuksen rajaamisen vuoksi. Kummallakin 

aihetunnisteella etsittiin 10 käyttäjätiliä, eli yhteensä käyttäjätilejä tutkimuksessa on mukana 
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20. Tilit etsittiin aihetunnisteiden ”Top” sekä ”Viimeisimmät” kategorioista, eli 

suosituimpien ja viimeisempien aihetunnisteella löydettyjen viestien kirjoittajien 

käyttäjätileistä. Kategorioiden kaikista tuotetuista viesteistä syötettiin käyttäjätunnukset 

Botometer-palveluun, ja kustakin aihetunnisteesta ensimmäiset 10 käyttäjätiliä, jotka 

tuottivat yli 3,6 Botometer-luokituksen ja joita ei manuaalisen tarkastuksen jälkeen havaittu 

luonnollisiksi ihmisiksi, otettiin mukaan tutkimukseen. Tutkimukseen mukaan otetut 

botteiksi määritellyt käyttäjätilit ovat seuraavat (Taulukko 1):  

Taulukko 1. Analysoidut bottien käyttäjätilit (N=20 järjestetty seuraajamäärän mukaan).  

Käyttäjä Liittynyt Seuraajamäärä Seurattavat Botometer 

luku (0-5)* 

Aihetunniste 

Hoosiers1986 4/2009 226800 91600 4 #TrumpPence2020 

mterr337 7/2013 43800 32900 4,8 #BidenHarris2020 

Winners786 12/2013 40500 38400 3,8 #BidenHarris2020 

MischievousLiz 7/2011 37300 34300 4,1 #TrumpPence2020 

ingebear09 6/2009 16200 16100 4,6 #BidenHarris2020 

horwitzpolitics 10/2017 11200 11800 3,8 #BidenHarris2020 

PRAISETRIUNEGOD 8/2007 8727 8718 4 #TrumpPence2020 

HeinzRudolf155 1/2021 8005 8807 5 #BidenHarris2020 

kayakbassmafia 11/2018 6450 6463 4,7 #TrumpPence2020 

WhiteHouse20200 8/2019 5490 1087 3,6 #TrumpPence2020 

Kathie1718 12/2011 4940 5704 4,2 #TrumpPence2020 

TrumpAlwaysLies 2/2009 4240 4341 4,1 #BidenHarris2020 

SallyPatriotUSA 2/2016 3372 608 4,4 #TrumpPence2020 

AngelsWaking 6/2018 2606 4507 4,2 #BidenHarris2020 

dm_cgo 11/2009 1905 3340 4,6 #TrumpPence2020 

LuisAFi12201516 12/2020 1858 4418 4,8 #BidenHarris2020 

palee1960 6/2015 1688 1843 4,6 #BidenHarris2020 

PamelaJ1619 7/2020 22 29 3,8 #TrumpPence2020 

MythologyNW 5/2018 1 8 4,6 #BidenHarris2020 

BesosRandella 11/2018 0 0 4,5 #TrumpPence2020 

Keskiarvo                      21255,2 13748,7 4,3  
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Yllä olevat Botometer-luokitukset ovat saatu tammikuussa 2021. Käyttäjätilit ovat järjestetty 

seuraajamäärien mukaan suurimmasta pienimpään. Keskimäärin käyttäjätileillä oli seuraajia 

21 255 ja he seurasivat keskimäärin 13 748 muuta käyttäjää. Vähiten seuratulla käyttäjätilillä 

oli 0 seuraajaa, kun taas eniten seuratulla käyttäjätilillä oli 226 800 seuraajaa, eli bottien 

hallinnoimien käyttäjätilien seuraajamäärät vaihtelivat suuresti. Kaikki tutkimuksessa 

mukana olleet bottien hallinnoimat käyttäjätilit esittivät Twitterissä ihmistä. Bottien 

hallinnoimat käyttäjätilit näyttivät esimerkiksi tältä (Kuva 1): 

Kuva 1. Twitter-käyttäjätili HeinzRudolf155 

 

Kuvassa 1 oleva käyttäjätili HeinzRudolf155 sai Botometer-palvelussa luokituksen 5, mikä 

tarkoittaa sitä, että käyttäjätili on niin lähellä bottia, kun Botometer pystyy sen 

luokittelemaan. HeinzRudolf155 on siis hyvin todennäköisesti botti. Käyttäjätili esiintyy 
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kuitenkin silmämääräisesti melko hyvin ihmisenä Twitterissä, eikä sitä muiden käyttäjien 

toimesta tunnisteta välttämättä botiksi. Harva ihminen kuitenkaan seuraa yli 8000 käyttäjää, 

joten esimerkiksi tämä piirre voisi herättää epäilyjä käyttäjätilin toiminnasta. 

Tutkimuksessa jokaiselta käyttäjätililtä analysoitiin 5 twiittiä. Yhdysvaltojen vuoden 2020 

presidentinvaalit käytiin 3.11.2020, joten twiitit ovat valittu niitä ympäröivältä ajalta 1.11.-

30.11.2020. Twiitit haettiin Twitterin Advanced Search -hakukoneella, ja halutulta ajankohta 

haettiin twiitit, joissa esiintyi ainakin yksi tai useampi seuraavista sanoista: Trump, Biden, 

Harris, Pence, 2020, Election tai President. Haut näyttivät tältä:  

(Trump OR Biden OR Harris OR Pence OR 2020 OR Election OR President) 

(from:TrumpAlwaysLies) until:2020-11-30 since:2020-11-01 

Hauilla löytyneistä twiiteistä valittiin satunnaisotannalla 5. Mikäli twiittejä ei haluttuna 

ajankohtana löytynyt halutuilla hakusanoilla tarpeeksi, hakua laajennettiin jatkumaan 

30.1.2021, sillä keskustelu presidentinvaalien ympärillä jatkui tammikuussa presidentin 

virkaanastujaisiin 20.1.2021 asti. Aineiston keräämisessä yksi työläimmistä osuuksista oli 

bottitilien manuaalinen löytäminen, sillä tilin löytämiseksi Botometer-palveluun piti etsiä ja 

syöttää ainakin 60 eri käyttäjätiliä, jotta aineistoksi löytyi tarpeeksi bottitilejä, joilla oli 

tarvittavan korkea Botometer-luokitus. Tämän jälkeen bottitilit piti manuaalisesti analysoida 

luokituksen luotettavuuden kasvattamiseksi. Tämän lisäksi bottitileillä piti olla tarvittavalla 

ajankohdalla sekä hakusanoilla tuotettuja viestejä, mikä rajasi tilejä entisestään. Tämän 

vuoksi tutkimuksen rajoitteet huomioon ottaen tutkimukseen ei pystytty ottamaan 20 

käyttäjätiliä enempää.  
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5 Analyysi 
 

Tässä osiossa esitellään tutkimuksen tulokset sekä analyysi. Ensin käydään läpi 

kirjallisuuden sekä taustahaastatteluiden pohjalta syntyneet alustavat kategoriat 

informaatiosodan pyrkimyksistä ja keinoista. Taustahaastatteluja peilataan tutkielman 

teoreettiseen viitekehykseen. Tämän prosessin avulla muodostettiin tutkimuksen kategoriat 

informaatiosodan pyrkimyksistä sekä viestinnällisistä keinoista. Näihin kategorioihin 

luokiteltiin Twitter-aineisto, eli aihetunnisteiden perusteella valikoiduilta bottitileiltä 100 

viestiä.  

Kategorioiden muodostamisen hahmottamiseksi sekä tutkimuksen läpinäkyvyyden ja siten 

luotettavuuden edistämiseksi analyysiosiossa esitellään haastatteluaineistosta lausuntoja. 

Kaikki tutkimuksessa analysoidut twiitit ovat kuvattu Liitteessä 1. Koko Twitter-aineiston 

avoin koodaus on saatavilla pyydettäessä. Twitter-aineiston analyysissä esitellään myös 

havainnollistavat esimerkit Twitter-aineistossa esiintyvistä kategorioista sekä niiden 

perustelut. 

5.1 Haastatteluaineiston analyysi ja kategoriat 
 

Kirjallisuuskatsauksen sekä taustahaastatteluiden pohjalta nousi esiin useita kategorioita 

informaatiosodan pyrkimyksistä, jotka jaettiin kahteen kattavampaan pääkategoriaan. 

Aineistossa monet kategoriat tulivat esiin useampaan kertaan, eivätkä mitkään kategoriat ole 

toisiaan pois sulkevia. Aineistosta löytyneet kategoriat informaatiosodan pyrkimyksistä 

nähdään Taulukosta 2:  
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Taulukko 2. Kirjallisuuden ja haastatteluaineiston pohjalta muodostetut kategoriat 

informaatiosodan pyrkimyksistä  

Ihmisten ontologisen turvallisuuden heikentäminen 

Luottamuksen heikentäminen yhteiskunnallisiin toimijoihin, kuten päättäjiin ja 

virkamiehiin 

Hämmennyksen luominen  

Yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaminen 

Ihmisten poliittiseen ajatteluun tai käyttäytymiseen vaikuttaminen 

Ihmisen mieleen eli sisäisiin malleihin, kuten arvioihin, asenteisiin, mielipiteisiin tai 

tunteisiin vaikuttaminen 

Vastakkainasetteluiden kasvattaminen 

Päätöksentekoon vaikuttaminen  

Kilpailevan totuuden muodostaminen 

 

Informaatiosodan pyrkimysten pääkategorioiksi muodostuivat Ihmisten ontologisen 

turvallisuuden heikentäminen sekä Ihmisten poliittiseen ajatteluun tai käyttäytymiseen 

vaikuttaminen. Ihmisen poliittiseen ajatteluun vaikuttamisen olisi voinut nimetä myös 

kaikkien kategorioiden yläkategoriaksi, sillä kaikissa kategorioissa pyritään tavalla tai 

toisella vaikuttamaan ihmisten mieleen, koska toimijoiden ontologinen turvallisuus on myös 

poliittisen psykologian näkökulmasta ihmisten mielissä muodostuva asia. Komponentit, 

kuten vastakkainasetteluiden kasvattaminen on keskeisessä roolissa myös ontologisen 

turvallisuuden heikentämissä, mutta kategorioiden erottelun sekä selkeyttämisen vuoksi 

kategoriat päätettiin purkaa ja rajata Taulukossa 2 kuvatulla tavalla. 

Ensimmäinen pääkategoria on ontologisen turvallisuuden heikentäminen. Asiantuntija 2:n 

lausunnon mukaan valtion ontologinen turvallisuus ja sen heikentäminen ovat 

informaatiosodan yksi keskeisemmistä pyrkimyksistä. Asiantuntija 2:n mukaan ontologisen 

turvallisuuden heikentäminen voi olla jopa yksi valtion ulkopoliittisista tavoitteista, jonka 

avulla pyritään edistämään valtion poliittisia agendoja. Informaatiosota on keskeinen 

komponentti poliittisten agendojen edistämisessä, sillä sen avulla ontologista turvallisuutta 
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pyritään heikentämään. Aineiston perusteella ihmisten ontologista turvallisuutta pyritään 

heikentämään useiden eri pyrkimysten avulla. Näistä pyrkimyksistä muodostuivat kolme 

alakategoriaa, jotka ovat pyrkimys heikentää luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin, 

hämmennyksen luominen sekä pyrkimys vaikuttaa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Näitä 

informaatiosodan pyrkimyksiä Asiantuntija 1 kuvaa seuraavasti:  

A1: ”Tarkoituksellisesti informaatiovaikuttamisella, nyt erityisesti Suomen 

kontekstissa minä näen, että pyritään heikentämään luottamusta poliittiseen 

päätöksentekojärjestelmään ja meidän viranomaistoimintaamme.” 

”Pyritään tietoisesti luomaan hämmennystä, hämmennys on valtaa. Pyritään ikään 

kuin luomaan sellaista ilmapiiriä, että mihinkään sinä et voi luottaa. Ja se on ihmismielelle 

aika ikävä tilanne, jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että mihinkään ei voi luottaa.” 

Asiantuntija 1 kuvailee sitä, miten keskeistä yhteiskunnallisen ilmapiiriin vaikuttaminen, 

kuten hämmennyksen herättäminen sekä luottamukseen kohdistuvat hyökkäykset 

informaatiosodassa ovat. Asiantuntijan kuvaamaa prosessia informaatiosodan pyrkimyksestä 

luoda hämmennystä ja epäluottamusta voidaan peilata Anthony Giddensin teoriaan 

ontologisesta turvallisuudesta (1991, 35–40). Giddensin mukaan ihminen, joka kokee 

olevansa ontologisesti turvallinen, on varma siitä, mitä hän tekee ja miksi. Ihmisellä on jaettu 

todellisuus, joka muodostuu sosiaalisista interaktioista, jotka luovat suunnan malleja 

toimijoille, ja näiden mallien avulla ihmiset pystyvät vastaamaan elämän ja olemisen 

keskeisiin kysymyksiin. Giddensin mukaan näihin kysymyksiin vastaamisen keskeinen 

komponentti on perustavanlaatuinen luottamus, joka toimii todellisuuden ankkurina, ja 

pystyy kantamaan ihmisen läpi muutoksista sekä kriiseistä. Tämä luottamus pohjautuu 

ihmisten kognitiiviseen ymmärrykseen ihmisten toiminnan toistettavuudesta eli rutiineista. 

Giddensin mukaan tämän luottamuksen antama suoja voi kuitenkin puhjeta, jos mahdolliset 

negatiiviset tapahtumat ja niiden tuomat riskit pystytään esittämään todellisina. Asiantuntija 

1:n lausunnon mukaan informaatiosodan pyrkimyksenä onkin juuri puhkaista luottamus 

tuottamalla hämmennystä sekä epäluottamusta yhteiskunnassa. Giddensin teorian valossa 

voidaan siten katsoa, että Asiantuntija 1:n kuvaama hämmennyksen ja epäluottamuksen 

herättäminen on pyrkimys heikentää ihmisten ontologista turvallisuutta.  
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Informaatiosodan pyrkimysten toinen pääkategoria on Ihmisten poliittiseen ajatteluun tai 

käyttäytymiseen vaikuttaminen. Ihmisten poliittiseen ajatteluun tai käyttäytymiseen 

vaikuttaminen ilmenee esimerkiksi pyrkimyksinä vaikuttaa ihmisen mieleen, kuten 

asenteisiin, arvoihin tai tunteisiin. Tätä ilmiötä asiantuntija kuvasi seuraavasti:  

A1: ”Kyberalan ihmisenä ehkä vahvimmin tällä hetkellä voisin sanoa, että kaikkein 

merkittävimmät kybertaistelut me tullemme käymään ihmisten mielistä. Siis arvoista, 

asenteista, mielipiteistä, yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.” 

Asiantuntija 1:n mukaan suurimmat kybertaistelut käydään ihmisten mielistä. Tämä on 

informaatiosodan keskeinen komponentti myös teoriaviitekehyksessä, kuten Catherine 

Theohary (2018, 1) kuvaa informaatiosodassa perimmäisen manipuloinnin kohteen olevan 

lopulta ihmisten kognitio, ja siksi informaatiosotaan viitataankin välillä myös psykologisena 

sodankäyntinä. Kognitiivinen prosessi on yksi ihmisen poliittisen toimijuuden 

komponenteista, jossa ihminen vastaanottaa ja prosessoi tietoa (Cottam, Mastors, Preston ja 

Dietz 2015, 1). Kognitiivisessa prosessissa ilmenee helposti vinoumia, sillä ihmisen mieli 

suodattaa tietoa esimerkiksi niin, että se hyväksyy helpommin informaatiota, joka tukee 

itsellämme olevassa olevia ideoita, uskomuksia, asenteita sekä oletuksia. Tämä on yksi 

kognition aspekti, joita informaatiosodassa voitaisiin mahdollisesti käyttää hyödyksi. 

Kategorioita, joiden avulla pyritään vaikuttamaan ihmisen poliittiseen ajatteluun tai 

käyttäytymiseen ovat tutkielmassa pyrkimys kasvattaa vastakkainasetteluita, pyrkimys 

vaikuttaa päätöksentekoon tai kilpailevan totuuden muodostaminen. Vastakkainasettelujen 

kasvattaminen nousee haastatteluista useaan otteeseen. Asiantuntijat kuvaavat 

vastakkainasettelujen kasvattamista yhdeksi informaatiosodan pyrkimykseksi, jonka avulla 

pyritään kasvattamaan ristiriitaisuutta yhteiskunnassa. Pyrkimyksenä on usein kasvattaa 

olemassa olevia vastakkainasetteluita, sen sijaan että pyrittäisiin luomaan täysin uusia 

vastakkainasetteluita. Asiantuntija 2 kuvaa informaatiosodassa tapahtuvaa prosessia, jossa 

diskursseihin pyritään syöttämään informaatiota, joka lietsoo yhteiskunnassa olevia jakaumia 

ja pyrkii siten polarisoimaan mielipiteitä ja keskustelun ympärillä olevaa retoriikkaa niin 

paljon kuin mahdollista. Asiantuntijoiden mukaan digitalisaatio ja sosiaalisessa mediassa 

käytävä keskustelu on helpottanut tätä prosessia entisestään. Asiantuntija 2 nostaa esiin 
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Yhdysvalloissa 6.1.2021 tapahtuneen mellakan, jossa presidentti Donald Trumpin 

kannattajat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon protestoidakseen marraskuussa käytyjen 

vaalien tulosta, jossa demokraattiehdokas Joseph Biden valittiin presidentiksi 

republikaaniehdokkaan ja silloisen presidentin Donald Trumpin sijasta. Asiantuntijan 

mukaan tällaisia tilanteita ei tapahdu, mikäli poliittiset mielipiteet eivät ole äärimmäisen 

polarisoituneet: 

A2: ”There was already this growing fracture within America facilitated by 

digitalization of society, and essentially beginning to input information that would begin to 

inflame those divisions further and begin to try to polarize those debates and rhetoric as 

much as possible. 

We certainly can see what the negative consequences are of that type of hyper 

polarization today, where we just saw people stormed the Capitol building. If you're not in a 

hyper polarized environment, those types of actions aren't going to happen.” 

Asiantuntija 2 kuvaa vastakkainasetteluiden kasvattamista Amerikassa digitalisaation avulla 

tapahtuvassa informaatiosodassa, jonka tavoitteena on kasvattaa olemassa olevia 

yhteiskunnallisia jakoja entisestään. Tällä voi hänen mukaansa olla hyvinkin negatiivisia 

yhteiskunnallisia vaikutuksia. Asiantuntija 1 lausunto tukee tätä, sillä hän kuvaa 

ristiriitaisuuden lisäämistä informaatiovaikuttamisen keskeisenä yhteiskunnallisena 

vaikutuksena: 

A1: “Bottien avulla tapahtuvan informaatiovaikuttamisen kautta pyritään lisäämään 

vastakkainasetteluja ja eripuraa, esimerkiksi eri ryhmittymien, suomalaisten välille. Elikkä 

tämmöisen yhteiskunnallisen riitaisuuden lisääminen on kyllä yks hyvin keskeinen 

yhteiskunnallinen vaikutus” 

Lausunnot ovat yhteneviä teoriaviitekehyksen kanssa, sillä Boltonin mukaan (2018, 8) 

informaatiosodassa pyritään polarisoimaan vastakkainasetteluja ja siten horjuttamaan 

olemassaolon viitekehyksiä, kuten uskomusjärjestelmiä. Tämän tavoitteena on edistää 

hyökkääjän omia poliittisia agendoja.  
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Kolmas poliittiseen ajatteluun ja käyttäytymiseen kohdistuva informaatiosodan pyrkimys on 

poliittiseen päätöksentekoon kohdistuva vaikuttaminen. Tämä tulee esiin molempien 

asiantuntijoiden haastattelussa. Asiantuntija 2 tarkastelee tapahtumaa, jossa 

informaatiosodassa pyrittiin vaikuttamaan poliittiseen äänestyskäyttäytymiseen. Hän 

kuvailee Hollannissa tapahtunutta kansanäänestystä, jossa päätettiin antaako Hollanti tukea 

Ukrainan vapaakauppasopimukselle. Kansanäänestykseen kohdistettiin Asiantuntija 2:n 

mukaan voimakkaita informaatiosodan keinoja Venäjän toimesta vaikuttaakseen siinä 

tehtävään päätökseen. Ennen kansanäänestystä sosiaalisessa mediassa levitettiin muun 

muassa uutisia, jossa väitettiin ukrainalaisten tappavan lapsia. Hollantilaiset äänestivät 

kansanäänestyksessä vapaakauppasopimusta vastaan. Tämän kaltaisen 

informaatiovaikuttamisen Asiantuntija 2 näkee olevan uhka demokraattisille prosesseille. 

Myös tutkimusten mukaan Venäjän on nähty käyttävän psykologisia keinoja, kuten 

disinformaatiota, keskeisenä menetelmänä agendojensa edistämiseen ja päätöksentekoon 

vaikuttamiseen (Thomas, 2004, 237). Asiantuntija 2:n kuvaamissa tilanteissa voidaan nähdä 

olevan tästä kyse samasta ilmöstä.  

Ihmisten mieleen ja sitä kautta poliittiseen käyttäytymiseen voidaan informaatiosodassa 

pyrkiä vaikuttamaan myös luomalla kilpailevia totuuksia. Tämä pyrkimys nousee esiin 

Asiantuntija 1:n lausunnoissa näin:  

A1: ”Informaatioympäristöllä, tapahtuu se sitten täällä fyysisessä maailmassa tai 

digitaalisessa maailmassa, on hyvin merkittävä vaikutus siihen, mikä se meidän tietomme 

asioista on, mitkä mielikuvat vaikuttavat meidän turvallisuuden tunteeseen, minkä viestien ja 

kuvien kautta me rakennetaan sitä omaa todellisuutta.  

Uskon, että narratiivien taistelu rupeaa kiihtymään entisestään. Eli kenen tarina 

voittaa.” 

Kilpailevien totuuksien muodostaminen ilmenee myös teoriaviitekehyksessä olevan yksi 

informaatiosodan pyrkimyksistä, sillä Boltonin mukaan erilaisien kilpailevien totuuksien 

avulla pyritään informaatiosodassa manipuloimaan poliittisten prosessien ja kansallisen 

narratiivien välistä suhdetta. Informaatiosodan avulla pystytään esimerkiksi luomaan 
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valheellinen kuva epätyytyväisyydestä politiisiin prosesseihin tai kuva siitä, että tietyt 

poliittiset päätökset ovat ristiriidassa kansallisen identiteetin kanssa (Bolton 2018, 8).  

Esitetyt kategoriat informaatiosodan pyrkimyksistä toimivat usein päällekkäisinä. 

Esimerkiksi kilpailevan totuuden muodostamisella pyritään vaikuttamaan yksilön tunteisiin, 

mikä taas vaikuttaa hänen poliittiseen käyttäytymiseensä. Kirjallisuuskatsauksesta sekä 

haastatteluaineistosta nousi esiin myös useita viestinnällisiä keinoja, joita voidaan käyttää 

edellä esiteltyjen informaatiosodan pyrkimysten edistämiseksi. Mitä keinoja näiden 

pyrkimysten edistämiseksi voidaan informaatiosodassa käyttää? Aineistosta esiin nousseet 

kategoriat informaatiosodan viestinnällisistä keinoista näkyvät taulukossa 3:  

Taulukko 3. Kirjallisuuskatsauksen ja taustahaastatteluiden pohjalta muodostetut 

kategoriat informaatiosodan viestinnällisistä keinoista 

Mielikuvien rakentaminen viestinnällisin keinoin 

Kilpailevien narratiivien luominen 

Propagandan levittäminen 

Valheellisen tiedon jakaminen 

Virheellisen tiedon jakaminen 

Valikoitujen viestien jakaminen 

Totuudenmukaisten viestien hukuttaminen kilpailevien viestien tulvaan 

Viestien kohdentaminen tietyille ihmisryhmille hyödyntäen poliittisen markkinoinnin 

keinoja 

 

Kirjallisuuskatsauksen sekä haastatteluaineiston pohjalta nousi esiin 8 kategoriaa 

informaatiosodassa käytetyistä viestinnällisistä keinoista. Yksi niistä on erilaisten 

mielikuvien rakentaminen, joka on asiantuntijoiden mukaan keskeinen tapa käydä 

informaatiosotaa. Asiantuntijoiden mukaan psykologiset prosessit, kuten mielikuvien 

muodostaminen, ovat keskeisiä keinoja, joiden avulla luodaan yhteiskunnassa tunteet 

turvallisuudesta. Siksi se onkin yksi voimakas keino, jonka avulla informaatiosodassa 
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pyritään tekemään hyökkäyksiä. Mielikuvien muodostamista ja siihen kohdistuvia 

hyökkäyksiä informaatiosodassa Asiantuntija 2 kuvaa näin: 

A2:”Information warfare is the ability to disrupt or distort the information that we 

have to make decisions with.” 

Mielikuvien muodostamiseen liittyy vahvasti myös toinen viestinnällinen keino, joka on 

kilpailevien narratiivien rakentaminen. Narratiiveilla on asiantuntijoiden mukaan keskeinen 

rooli yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden kannalta erilaisissa ryhmissä kuten erilaisilla 

kansoilla, ja siksi niihin pyritään informaatiosodassa myös vaikuttamaan. Muokkaamalla 

narratiiveja voi olla merkittäviä seurauksia asiantuntijoiden mukaan myös demokraattisiin 

prosesseihin ja päätöksentekoon. Luomalla kilpailevia narratiiveja valtion omille 

narratiiveille pyritään edistämään poliittisia agendoja haluttuun suuntaan. Asiantuntija 1 

kuvaa narratiivien merkitystä informaatiosodassa näin:  

A1: “Kamppaillaan tarinasta ja siitä kenen tarina voittaa. Ja sillä on taaskin 

luonnollisesti ihan maailmanpoliittisia vaikutuksia.” 

Mielikuvien luomisen ja kilpailevien narratiivien merkitys korostuu myös informaatiosotaa 

koskevassa tutkimuksessa. Informaatiosodassa erilaiset toimijat voivat häiritä valtion sisäisiä 

narratiiveja luomalla kilpailevia narratiiveja. Narratiivit ovat keskeinen aspekti ihmisten ja 

valtioiden identiteettien kannalta, sillä narratiivien avulla ihmiset muodostavat ja ymmärtävät 

omia identiteettejään (Gergen ja Gergen 2010, 729). Luomalla kilpailevia narratiiveja 

voidaan pyrkiä heikentämään valtion omia metanarratiiveja (Bolton 2018, 8). Mielikuvien 

luominen on myös poliittisen markkinoinnin tutkijoiden toimesta havaittu olevan tehokas 

keino vaikuttaa poliittiseen käyttäytymiseen kuten äänestämiseen. Narratiivit ovat tehokas 

keino vaikuttaa poliittiseen käyttäytymiseen erityisesti äänestäjien joukossa, joilla ei ole 

motivaatiota tai mahdollisuuksia harkita muita kriteereitä äänestämiseen kuin muodostettu 

mielikuva (Cambell 1983, 293).  

Toinen jo pitkään politiikan viestinnässä tutkittu keino vaikuttaa valtioiden sisäisiin 

narratiiveihin on propagandan levittäminen. Propagandan tuottaminen osana 

informaatiosotaa on asiantuntijoiden mukaan aina ollut merkittävä, ja sen rooli on 
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digitalisaation myötä kasvanut entisestään. Aikaisemmin propagandaa pyrittiin levittämään 

esimerkiksi valheellisten uutisten avulla, mutta niiden saaminen uutisiin saattoi olla 

haastavaa. Nykyään informaatioympäristöä voidaan käyttää hyväksi monilla erilaisilla 

tavoilla propagandan edistämiseksi, sillä yhteiskunnan digitalisaatio mahdollistaa sen 

esimerkiksi sosiaalisen median avulla. Asiantuntija 2 kuvaa propagandaa valheellisten 

uutisten levittämisenä sekä informaatioympäristön hyväksi käyttämisenä omien agendojen 

edistämiseksi. Propagandaa kuvataan myös poliittisen viestinnän tutkimuksessa. 

Propagandatutkija Beckerin (1949, 221) kuvaa propagandaa minkä tahansa viestinnällisten 

keinojen suunniteltuna käyttämisenä tietyn toimijan tahdon määräämisen edistämiseksi 

konfliktitilanteessa tai potentiaalisen konfliktin alla (Becker 1949, 221). Tätä tukee muu 

tutkimus, jossa nähdään, että informaatiosota käsittelee informaatiotoimintoja aseina, joiden 

avulla saavutetaan poliittisia tavoitteita (Berzina 2018, 162). Berzinan mukaan tämä 

lähestymistapa informaatiosotaan on relevantti, sillä sodassa on kyse geopoliittisten 

intressien yhteenotosta, jossa valtiot pyrkivät voittamaan vastustajansa kaikilla mahdollisilla 

keinoilla. Samoista poliittisten intressien edistämisestä on kyse myös informaatiosodassa, 

jonka yksi keskeinen keino on propaganda. 

Valheellisen sekä virheellisen tiedon levittäminen on tehokas keino 

informaatiosodankäynnissä, jolla propagandaan, mielikuviin sekä narratiiveihin voidaan 

pyrkiä vaikuttamaan. Propagandatutkija Beckerin mukaan (1949, 221) tuotettu propaganda 

voi olla joko totta tai valhetta, eikä sen totuudenmukaisuudella ole merkitystä sen 

onnistumisen suhteen. Tätä ilmiötä kuvaa myös Asiantuntija 1: 

A1: ”Kun puhutaan muodoista, niin yhä määrätietoisemmin, laajemmin ja 

kohdistetummin valheellisen ja virheellisen tiedon levittäminen. 

On pyritty vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen jakamalla virheellistä tietoa, jolla olisi 

sitten vaikka ihan demokratiaan ja ihmisen käyttäytymiseen liittyen vaikutuksia.” 

Asiantuntijoiden mukaan mielikuviin ja narratiiveihin pyritään usein vaikuttamaan 

valheellisen tiedon avulla, ja sen levittämisessä botit ovat yksi tehokas työkalu. Virheellisen 

ja valheellisen tiedon levittämisen tukena onkin kaksi tutkielmassa esiin noussutta 

informaatiosodan viestinnällistä keinoja, jotka ovat valikoitujen viestien levittäminen sekä 
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totuuden mukaisten viestien hukuttamista informaatiotulvaan. Valikoituja viestejä voidaan 

pyrkiä levittämään, kun uutisia halutaan saada leviämään mahdollisimman laajalle. Tätä 

ilmiötä kuvataan tutkimuksessa nimellä ”astroturf” tai ”Twitter-pommi”, kun botit 

käynnistävät informaatiotulvan esimerkiksi Twitterissä tuottamalla kaikki samaan aikaan 

tietyn viestin (Ratkiewicz ym. 2011b, 249). Samalla totuuden mukaiset viestit voidaan pyrkiä 

hukuttamaan informaatiotulvaan. Tämä on yksi keino, jolla esimerkiksi hämmennystä 

voidaan pyrkiä luomaan. Totuudenmukaisten viestien tunnistaminen voi hankaloitua, kun 

informaatiotulvassa on paljon erilaista informaatiota sisältäviä viestejä. Asiantuntijat 

kuvaavat ilmiön merkitystä informaatiosodassa näin: 

A1: “Kyllä mä sanoisin, että semmonen keskeinen keino informaatiovaikuttamiselle 

juuri nyt on se, että pyritään hälvyttämään totuutta, herättämään hämmennystä, ja 

semmoista ilmapiiriä, että oikeestaan mihinkään et voi uskoa.” 

Viestien levittämisessä ja kohdentamisessa tietyille ihmisryhmille voidaan hyödyntää myös 

esimerkiksi poliittisen markkinoinnin keinoja. Asiantuntija 2 kuvaa lausunnossaan sitä 

prosessia, jossa informaatiosodankäynnissä voidaan hyödyntää teorieaosiossa esiteltyjen 

poliittisen markkinoinnin keinojen avulla demografeja ja analytiikkaa kohdentamaan viestejä 

tietyille ihmisryhmille esimerkiksi sukupuolen tai ideologian mukaan, joiden poliittiseen 

ajatteluun tai toimintaan halutaan vaikuttaa (Kaid 2004, 22). Asiantuntijan mukaan poliittisen 

markkinoinnin keinoja voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun pyritään polarisoimaan 

jotain tiettyä ryhmää tai heidän narratiivejaan. Asiantuntija kuvaa tilannetta, jossa voidaan 

esimerkiksi syöttää tiettyyn väestöryhmään kuuluville käyttäjille linkkejä uutisiin, jotka 

johtavat venäläisten hallinnoimalle sivulle, johon on luotu materiaalia, jonka oletetaan 

ärsyttävän ihmistä hänen profiilinsa perusteella. Markkinoinnissa hyödynnetyt keinot ovat 

usein tehokkaita, kun pyritään vaikuttamaan ihmisten tunteisiin, ja tätä työkalua voidaan 

asiantuntijan mukaan hyödyntää myös informaatiosodassa.  

5.2 Twitter-aineiston analyysi 
 

Miten osiossa 5.1 muodostetut kategoriat informaatiosodan pyrkimyksistä sekä keinoista 

näkyvät bottien tuottamissa viesteissä Twitterissä? Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 
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miten bottien avulla edistetään informaatiosodan pyrkimyksiä Twitterissä, sekä mitä 

viestinnällisiä keinoja ne hyödyntävät. Tutkimuksessa luokiteltiin bottien avulla toimivien 

käyttäjätilien Twitterissä tuottamia viestejä kirjallisuuskatsauksen ja 

asiantuntijahaastatteluiden perusteella muodostuneisiin kategorioihin. Ensin katsotaan 

Twitterissä esiintyneitä informaatiosodan pyrkimyksiä, jonka jälkeen esitellään löydetyt 

viestinnälliset keinot.  

Taulukko 4. Twitter-aineistosta löydetyt bottien pyrkimykset (N=100) 

Pyrkimykset n* 

Ihmisten poliittiseen ajatteluun tai 

käyttäytymiseen vaikuttaminen 

99 

Ihmisen mieleen eli sisäisiin malleihin, kuten 

arvioihin, asenteisiin, mielipiteisiin tai tunteisiin 

vaikuttaminen 

91 

Kilpailevan totuuden muodostaminen 91 

Ihmisten ontologisen turvallisuuden 

heikentäminen 

88 

Luottamuksen heikentäminen yhteiskunnallisiin 

toimijoihin, kuten päättäjiin ja virkamiehiin 

82 

Vastakkainasetteluiden kasvattaminen 78 

Yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaminen 63 

Päätöksentekoon vaikuttaminen  22 

Hämmennyksen luominen  Ei määriteltävissä 

*Luokat eivät ole toisiaan poissulkevia 

Taulukosta 4 nähdään Twitter-aineistossa eli bottitilien tuottamista 100 twiitistä löytyneet 

pyrkimykset. Näistä 99/100 twiitissä pyrittiin vaikuttamaan ihmisen poliittiseen ajatteluun 

tai käyttäytymiseen. Toiseksi eniten 91 twiitissä pyrittiin vaikuttamaan ihmisen mieleen, eli 
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arvoihin, asenteisiin, mielipiteisiin tai tunteisiin, ja samassa määrässä twiittejä pyrittiin 

muodostamaan jonkinlainen kilpaileva totuus. Erilaisilla keinolla 88 twiitissä pyrittiin 

heikentämään ihmisten ontologista turvallisuutta, joista 82 twiitissä pyrittiin heikentämään 

luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin. Vastakkainasetteluita pyrittiin kasvattamaan 78 

twiitissä, ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin pyrittiin vaikuttamaan 63 twiitissä. Vain 22 

twiitissä pyrittiin vaikuttamaan päätöksentekoon, mutta tämä saattaa johtua siitä, että iso osa 

twiiteistä oli kirjoitettu vasta vaalipäivän jälkeen. On mahdollista, että jos koko aineisto olisi 

kerätty ennen vaalipäivää, päätöksentekoon olisi voimakkaammin pyritty vaikuttamaan.  

Hämmennyksen luomista twiittien avulla ei pystytty tässä tutkimuksessa määrittelemään eikä 

empiirisesti todentamaan, joten sitä ei twiittien kategorisoinnissa analysoitu. Kaikki 

tutkielmassa analysoidut twiitit löytyvät numeroituna tekstimuodossa liitteestä 1, josta 

löytyvät myös linkit kaikkiin twiitteihin. 

Ihmisten poliittiseen ajatteluun tai käyttäytymiseen vaikuttamisen kategoriaan luokiteltiin 

kaikki twiitit, joissa esiintyi jollain tavalla pyrkimys vaikuttaa ihmisten poliittiseen ajatteluun 

tai käyttäytymiseen, tai jokin kategoria siihen sisältyvistä alakategorioista esiintyi viestissä, 

eli jokin seuraavista Taulukossa 2 esiintyvistä luokista:  

Ihmisten poliittiseen ajatteluun tai käyttäytymiseen vaikuttaminen 

Ihmisen mieleen eli sisäisiin malleihin, kuten arvioihin, asenteisiin, mielipiteisiin tai 

tunteisiin vaikuttaminen 

Vastakkainasetteluiden kasvattaminen 

Päätöksentekoon vaikuttaminen  

Kilpailevan totuuden muodostaminen 

 

 

Ihmisen mieleen eli sisäisiin malleihin, kuten arvioihin, asenteisiin, mielipiteisiin tai 

tunteisiin vaikuttaminen esiintyi esimerkiksi twiitissä 48 (Kuva 2) seuraavasti:  
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Kuva 2. Twiitti 48 

 

Kuvassa 2 näkyvässä twiitissä pyritään voimakkaasti vaikuttamaan asenteisiin, mielipiteisiin 

sekä tunteisiin demokraatteja ja käytyjä vaaleja kohtaan kuvaamalla sitä, miten ”demokraatit 

ovat uhranneet amerikkalaisia kiinalaiselle virukselle” sekä ”pyrkivät varastamaan vaalit 

postiäänillä”. Tämä twiitti luokiteltiin myös muihin kategorioihin informaatiosodan 

pyrkimyksistä, esimerkiksi kategorioihin vastakkainasetteluiden kasvattaminen, kilpailevan 

totuuden muodostaminen sekä ontologisen turvallisuuden heikentäminen, sillä twiitti pyrkii 

heikentämään luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin. Näistä kategorioista sekä 

informaatiosodan keinoista, johon yllä oleva twiitti luokiteltiin, annetaan lisää esimerkkejä 

tulosten esittelyn edetessä. Vastakkainasetteluiden kasvattamisen ja kilpailevan totuuden 

muodostamisen kategoriaan luokiteltiin myös seuraava twiitti (Kuva 3):  
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Kuva 3. Twiitti 15 

 

Kuvassa 3 olevassa twiitissä pyritään kasvattamaan vastakkainasetteluja Yhdysvaltain 

kaksipuoluejärjestelmän kahden puolueen, demokraattien ja republikaanien välillä. 

Vastakkainasetteluja pyritään kasvattamaan muodostamalla kilpaileva totuus, jonka mukaan 

demokraattien presidenttiehdokas Joseph Biden tuhoaa Yhdysvallat. Pyrkimys vaikuttaa 

päätöksentekoon esiintyi bottien tuottamissa twiiteissä puolestaan esimerkiksi seuraavasti 

(Kuva 4):  

Kuva 4.Twiitti 36 
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Twiitissä 36 (Kuva 4) pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon kehottamalla äänestämään 

republikaanien presidenttiehdokasta ja silloista presidenttiä Donald Trumpia kuvailemalla 

häntä ”parhaaksi presidentiksi ikinä”, joka on viestin mukaan juuri sellainen johtaja, jota 

Yhdysvallat ovat aina tarvinneet. Twiitissä 36 käytetään myös useitä viestinnällisiä keinoja 

pyrkimysten edistämiseksi, kuten mielikuvien rakentaminen viestinnällisin keinoin sekä 

propagandan levittäminen. Käytettyjen keinojen tulokset ja esimerkit esitellään 

kokonaisuudessaan pyrkimysten jälkeen.  

Informaatiosodan pyrkimysten toinen pääkategoria on ontologisen turvallisuuden 

heikentäminen, johon luokiteltiin seuraavat alakategoriat:  

Ihmisten ontologisen turvallisuuden heikentäminen 

Luottamuksen heikentäminen yhteiskunnallisiin toimijoihin, kuten päättäjiin ja 

virkamiehiin 

Hämmennyksen luominen  

Yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaminen 

 

Ontologisen turvallisuuden heikentäminen esiintyi twiiteissä pääasiassa pyrkimyksenä 

heikentää luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin, kuten päättäjiin, virkamiehiin tai 

muihin poliittisiin toimijoihin. Vaikka hämmennyksen luominen esiintyi aineistossa kuten 

kirjallisuuskatsauksessa ja haastatteluissa useaan otteeseen, sen osoittaminen viesteissä 

tutkielmassa vaadittavalla varmuudella osoittautui liian haastavaksi, joten bottien tuottamia 

viestejä ei luokiteltu siihen kategoriaan ollenkaan. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on monille 

tuttu käsite, mutta konseptina osoittautui empiirisesti myös melko vaikeasti määriteltäväksi. 

Tutkimuksessa yhteiskunnallista ilmapiiriä on kuvattu esimerkiksi jaettuina näkemyksinä 

yhteiskunnallisista tapahtumista, kuten päätöksenteosta, vallanpitäjien toimista tai muista 

yhteiskunnallisista jaetuista tavoitteista (Landell, 2013, 358). Tässä tutkielmassa 

yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttamisena on nähty pyrkimys vaikuttaa yhteiskunnallisiin 

jaettuihin mielipiteisiin tai tunnetiloihin. Poliittisen viestinnän teoriassa tätä vastaavaksi 
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voidaan katsoa esimerkiksi julkiseen mielipiteeseen vaikuttaminen. Analysoiduista 

kategorioista pyrkimys vaikuttaa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin muodostui myös Twitter-

aineistossa vaikeimmin luokiteltavaksi kategoriaksi, joten sen reliabiliteettia eli 

toistettavuutta ei voida taata yhtä luotettavasti kuin muiden kategorioiden toistettavuutta. 

Pyrkimys vaikuttaa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin esiintyi kuitenkin bottien tuottamissa 

twiiteissä esimerkiksi seuraavasti (Kuva 5):  

Kuva 5. Twiitti 55 

 

Kuvasta 5 löytyvässä twiitissä pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen ilmapiiriin eli 

jaettuihin näkemyksiin poliittisista tapahtumista luomalla mielikuvia Trumpin hallinnon 

epäpätevyydestä, rikollisuudesta ja korruptiosta.   

Yksi keskeinen informaatiosodan pyrkimysten kategoria on luottamuksen heikentäminen 

yhteiskunnallisiin toimijoihin, jota esiintyi bottien luomissa viesteissä, kuten edellisessäkin, 
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useaan otteeseen. Pyrkimys herättää epäluottamusta esiintyi twiiteissä esimerkiksi näin 

(Kuva 6):  

Kuva 6. Twiitti 95 

 

Kuvassa 6 olevassa twiitissä pyritään herättämään epäluottamusta Yhdysvaltojen 2020 

presidentinvaaleihin esittämällä väitteitä siitä, että vaalien tulos on epäpätevä, sillä vaaleissa 

on esiintynyt vaalivilppiä kuten laittomia ääniä. Väitteiden on tarkoitus heikentää 

luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin, kuten valittuun presidenttiin sekä virkamiehiin, 

jotka ovat vastuussa ääntenlaskennasta ja vaalituloksista.  

Kokonaisuudessaan bottien tuottamissa twiiteissä esiintyi useita informaatiosodan 

pyrkimyksiä. Twiiteissä pyrittiin voimakkaasti vaikuttamaan ihmisten poliittiseen ajatteluun 

ja käyttäytymiseen, mielipiteisiin, arvoihin sekä asenteisiin. Tämän lisäksi twiiteissä esiintyi 

usein pyrkimys muodostaa erilaisia kilpailevia totuuksia, joiden avulla pyrittiin 

heikentämään ihmisten ontologista turvallisuutta heikentämällä luottamusta 

yhteiskunnallisiin toimijoihin sekä kasvattamalla vastakkainasetteluja.  
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Seuraavaksi esitellään twiiteissä esiintyneet informaatiosodassa käytetyt viestinnälliset 

keinot. Twitter-aineiston pohjalta nousi esiin kaksi uutta kategoriaa, jotka ovat merkitty 

tähdellä. Twitter-aineistosta esiin nousseet kategoriat ovat Tietyn poliittisen toimijan 

mustamaalaaminen ja Tietyn poliittisen toimijan ylistäminen. Informaatiosodan pyrkimysten 

edistämiseksi aineistossa nousi kokonaisuudessaan 10 erilaista viestinnällistä keinoa, joista 

Twitter-aineistosta pystyttiin tarkastelemaan kuutta. Analyysissä tarkastellut keinot löytyvät 

Taulukosta 5: 

Taulukko 5. Twitter-aineistosta löydetyt informaatiosodan viestinnälliset keinot, joita botit 

ovat käyttäneet (N=100) 

Bottien käyttämät viestinnälliset keinot n** 

Mielikuvien rakentaminen viestinnällisin 

keinoin  

99 

Kilpailevien narratiivien luominen 95 

Propagandan levittäminen 94 

Tietyn poliittisen toimijan 

mustamaalaaminen* 

80 

Valheellisen tiedon jakaminen 55 

Tietyn poliittisen toimijan ylistäminen* 23 

Virheellisen tiedon jakaminen 0 

Valikoitujen viestien jakaminen Ei määriteltävissä 

Viestien kohdentaminen tietyille 

ihmisryhmille hyödyntäen poliittisen 

markkinoinnin keinoja  

Ei määriteltävissä 

Totuudenmukaisten viestien hukuttaminen 

kilpailevien viestien tulvaan 

Ei määriteltävissä 

*Twitter-aineistosta esiin noussut kategoria 

**Luokat eivät ole toisiaan poissulkevia 
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Kuten taulukosta huomaa, bottien tuottamissa viesteissä informaatiosodan pyrkimysten 

edistämiseksi käytettiin ehdottomasti eniten viestinnällisenä keinona erilaisten mielikuvien 

rakentamista, kilpailevien narratiivien luomista sekä propagandan levittämistä. Tämän lisäksi 

botit käyttivät 80% twiiteistä keinona tietyn poliittisen toimijan mustamaalaamista. Yli 

puolesta twiiteistä löytyi myös disinformaatiota, eli valheellisten väitteiden levittämistä. 

Virheellistä tietoa eli misinformaatiota ei aineistosta sen sijaan löytynyt. Lähes neljäsosassa 

twiiteissä käytettiin yhtenä viestinnällisenä keinona myös tietyn poliittisen toimijan 

ylistämistä. 

 Kolmea kategoriaa ei pystytty tämän aineiston perusteella todentamaan. Nämä kategoriat 

olivat valikoitujen viestien jakaminen, viestien kohdentaminen tietyille ihmisryhmille 

poliittisen markkinoinnin keinoja hyödyntäen sekä totuudenmukaisen viestien hukuttaminen 

kilpailevien viestien tulvaan. Näitä luokkia ei pystytty tutkielmaan otetuista twiiteistä 

empiirisesti todentamaan, sillä niiden todentamiseen olisi tarvittu suuri määrä dataa 

esimerkiksi siitä, kuinka usein twiittejä tuotetaan, ovatko ne yhteydessä tiettyihin poliittisiin 

tapahtumiin, ja mitä aihetunnisteita twiitteihin laitetaan helpottaakseen niiden kohdentamista 

tietyille ihmisryhmille. Twiittien laadullisessa sisällönanalyysissä näitä piirteitä ei pystytty 

tarkastelemaan.  

Esimerkkejä mielikuvien rakentamisesta bottien tuottamissa twiiteissä on paljon, sillä keinoa 

käytettiin 99 twiitissä sadasta. Mielikuvien rakentaminen nousi myös haastatteluaineiston 

perusteella yhdeksi keskeisimmistä informaatiosodan keinoista. Mielikuvien rakentaminen 

esiintyi twiiteissä esimerkiksi näin (Kuva 7):  
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Kuva 7. Twiitti 35 

 

Twiitissä 35 (Kuva 7) luodaan mielikuvaa Donald Trumpista Jumalan siunaamana hahmona, 

joka ”pelastaa Yhdysvallat”. Twiittiin oli liitetty myös kolme kuvaa, joista yhdessä ilmenee 

olevan Donald Trump, jonka takana seisoo oletettavasti Jeesuksen näköinen hahmo kädet 

Trumpin olkapäillä. 
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Kuva 8. Twiitti 35, liite 1 

 

Twiitissä 35 olevaa kuvaa (Kuva 8) Donald Trumpista on kuvamanipulaatio-ohjelman avulla 

muokattu niin, että siinä on Jeesuksen näköinen hahmo. Kuvan alkuperää on mahdotonta 

selvittää, mutta tämän mielikuvan luomista voidaan pitää myös eräänlaisen kilpailevan 

narratiivin luomisena, jonka mukaan Trump olisi esimerkiksi kristityille parempi valinta, 

sillä hän on Jeesuksen siunaama. Botit käyttivät lähes kaikissa tuottamissaan viesteissä 

keinona kilpailevien narratiivien luomista (95/100). Seuraavassa twiitissä käyttäjätili 

MischievousLiz pyrki luomaan narratiivia, jonka mukaan presidenttiehdokas Biden voitti 

vaalit huijaamalla (Kuva 9): 
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Kuva 9. Twiitti 2 

 

Twiitin 2 (Kuva 9) sekä taulukon 5 perusteella voidaan havaita, että tässä tutkielmassa 

käytetyssä aineistossa bottien avulla pyritään voimakkaasti rakentamaan ja levittämään 

erilaisia mielikuvia sekä kilpailevia narratiiveja. Nämä kilpailevat narratiivit ovat osa 

informaatiosodankäyntiä, jota Twitterissä esiintyy bottien avulla. Narratiivit eivät ole 

irrallisia konsepteja, vaan ne muodostuvat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja 

poliittisten prosessien kautta (Bell, 2003, 75). Informaatiosodassa pyritään heikentämään 

valtion vakaita metanarratiiveja (Bolton, 2018, 8), ja tämä ilmiö esiintyy myös tämän 

tutkielman aineistossa. 

Kuvan 9 twiitissä näkyy myös se, miten bottien käyttäjätilit käyttivät tiettyjen poliittisten 

toimijoiden mustamaalaamista melko yleisenä viestinnällisenä keinona 

informaatiosodankäynnissä. Jopa 80% kaikista analysoiduista twiiteistä mustamaalattiin 

jotain poliittista toimijaa, yleisimmin jompaakumpaa presidenttiehdokasta, Joseph Bidenia 

tai Donald Trumpia. Myös 94 twiitissä sadasta esiintyi määritelmällisesti propagandaa. 

Propaganda on tutkimuksessa määritelty esimerkiksi yhteisten asenteiden hallintana, jota 

voidaan hyödyntää muokkaamaan asenteita haluttuun suuntaan, esimerkiksi parantamaan 

asenteita tiettyä poliittista aatetta tai ryhmää kohtaan, tai vastavuoroisesti heikentää asennetta 
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jotain toista ryhmää kohtaan (Lasswell, 1927, 627). Propaganda voi myös kannustaa tiettyyn 

toimintaan. Propagandan tuottaja pyrkii edistämään omaa agendaansa.  

Propaganda esiintyi bottien tuottamissa viesteissä esimerkiksi seuraavasti (Kuva 10):  

Kuva 10. Twiitti 11 

 

Twiitissä 11 (Kuva 10) propagandalla pyritään heikentämään asenteita presidenttiehdokas 

Bidenia kohtaan väittämällä, että häntä äänestämällä ”tukee vauvojen tappamista sekä muita 

epämoraalisia asioita”. Twiitissä on myös linkki kristillisen sivun uutiseen, jossa väitetään 

samaa. Tutkimuksen mukaan yksi keskeinen tapa boteille levittää propagandaa tukemalla 

tiettyjä ehdokkaita on uutisten jakaminen (Ratkiewicz ym. 2011a, 297), ja tässä tutkielmassa 

analysoidusta twiiteistä 16:ssa oli linkki johonkin Twitter-sivun ulkopuoliseen uutiseen. 

Propagandan levittämisessä botit käyttivät myös yli puolessa twiiteistä viestinnällisenä 

keinona valheellisen tiedon jakamista. Valheelliseksi tiedoksi laskettiin tutkielmassa 

ainoastaan helposti falsifioitava tieto, joka esiintyi twiiteissä esimerkiksi näin (Kuva 11):  
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Kuva 11. Twiitti 30 

 

Twiitissä 30 (Kuva 11) käyttäjä Kathie 1718 valheellisesti väittää, että Joseph Bidenilla on 

todettu dementia. Joseph Bidenillä ei ole todettu dementiaa tutkielman kirjoitushetkellä 

vuonna 2021, joten väite lasketaan valheelliseksi. Huomionarvioista twiitissä 30 on myös se, 

että siinä käyttäjätili vastaa toiseen tutkielmaan valitulle botiksi todetulle käyttäjätilille. 

Twiitti on hyvä esimerkki siitä, että botit voivat hyvin keskustella Twitterissä keskenään, ja 

pyrkiä siten hallitsemaan keskusteluja ja narratiiveja. Kumpikin yllä olevista bottitileistä 

esittää melko onnistuneesti ihmistä, joten tavalliset käyttäjät eivät todennäköisesti erota 

käyttäjiä botiksi. Se, ettei viestin alkuperäistä lähettäjää ilmoiteta tai pystytä selvittämään, on 

yksi mustan propagandan piirre (Becker, 1949, 221). Tästä syystä Becker kuvaakin mustaa 

propagandaa ”strategiseksi harhauttamiseksi”. Toinen mustan propagandan piirre on se, että 

se sisältää usein juoruja tai huhuja, ja usein jopa tahallisesti valheellista tietoa, eli 

disinformaatiota (Neumann, 2014, 1). Kaikki tutkimuksessa analysoidut bottitilit esittävät 

ihmisiä, joten tiedon todellinen lähde on sen lukijoilta piilotettu, eli tämän teorian perusteella 

kaikki bottien tuottama tieto voitaisiin luokitella määritelmällisesti mustaksi propagandaksi. 



 

61 

 

Tämän lisäksi yli puolessa twiiteistä (55/100) oli valheellista tietoa, mikä myös viittaisi 

mustaan propagandan levittämiseen.  

Kuvan 11 twiitissä 30 esiintyy samalla myös toinen tutkijoiden tarkastelema ilmiö, jossa botit 

pyrkivät luomaan Twitterissä mustamaalaamaan tiettyjä ehdokkaita tai muodostamaan 

ruohonjuuritason kannatusta tietyille ehdokkaille. Kuudes bottitilien käyttämä 

viestinnällinen keino olikin tietyn poliittisen toimijan ylistäminen, jota esiintyi 23 viestissä 

sadasta. 

Poliittisia toimijoita ylistettiin esimerkiksi näin (Kuva 12):  

Kuva 12. Twiitti 37 

 

Twiitissä 37 (Kuva 12) käyttäjätili PamelaJ1619 kehuu Donald Trumpia kaikkien aikojen 

parhaaksi presidentiksi ikinä, joka on hänen mukaansa ”vahva johtaja”, joka ”taistelee 

Yhdysvaltojen puolesta”, ja johon ”ihmiset voivat luottaa siinä, ettei hän myy Yhdysvaltoja 

muille valtioille”. Twiitti 37 on hyvä esimerkki siitä, että samassa twiitissä voi esiintyä useita 

informaatiosodan pyrkimyksiä sekä keinoja. Viestissä esiintyvät lähes kaikki tässä 
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tutkielmassa esitetyt informaatiosodan pyrkimyksen kategoriat, kuten ihmisten poliittiseen 

ajatteluun tai käyttäytymiseen vaikuttaminen, kilpailevan totuuden muodostaminen sekä 

ihmisten ontologisen turvallisuuden heikentäminen pyrkimällä heikentämään luottamusta 

yhteiskunnallisiin toimijoihin. Tämän lisäksi twiitissä pyritään kasvattamaan 

vastakkainasetteluja, vaikuttamaan yhteiskunnalliseen ilmapiiriin sekä toimijoiden 

päätöksentekoon. Näitä pyrkimyksiä edistetään twiitissä 37 myös useilla eri viestinnällisillä 

keinoilla kuten propagandalla, jossa luodaan mielikuvia ja muodostetaan kilpailevia 

narratiiveja. Twiitissä kuvataan Joseph Bidenia ”Kiinan valtion tukijaksi”, kun taas Donald 

Trumpia kehutaan ”parhaaksi ja luotettavaksi johtajaksi”. Näin vastakkainasettelua pyritään 

kasvattamaan sekä valheellisella tiedolla että tietyn poliittisen toimijan kuten Trumpin 

ylistämisellä ja tietyn poliittisen toimijan kuten Bidenin mustamaalaamisella.  
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 
 

Tutkielman keskeisenä tavoitteena oli selvittää, mitä pyrkimyksiä informaatiosodassa 

esiintyy ja mitä viestinnällisiä keinoja niiden edistämiseksi voidaan hyödyntää. Tämän 

lisäksi tarkasteltiin sitä, miten näitä pyrkimyksiä edistetään Twitterissä bottien avulla 

Yhdysvaltojen vuonna 2020 käytyjen presidentinvaalien aikaan. Vastauksia 

tutkimuskysymyksiin lähdettiin selvittämään kirjallisuuskatsauksen, taustahaastatteluiden 

sekä Twitter-aineiston avulla. 

Tutkimusaineistosta nousi esiin useita informaatiosodan pyrkimyksiä. Yksi keskeisimmistä 

informaatiosodan pyrkimyksistä on vaikuttaa ihmisten mieleen tavalla tai toisella. Erilaiset 

pyrkimykset esiintyivät usein osin päällekkäisinä tavoitteina ja keinoina. Ihmisten mieliin 

pyritään vaikuttamaan esimerkiksi pyrkimällä vaikuttamaan arvoihin, asenteisiin tai 

tunteisiin, jotta voidaan kasvattaa vastakkainasetteluita tai heikentää luottamusta 

yhteiskunnallisiin toimijoihin. Näihin tavoitteisiin pyritään taas esimerkiksi muodostamalla 

kilpailevia totuuksia tai luomalla hämmennystä yhteiskunnassa. Informaatiosodan tavoitteita 

edistetään useilla erilaisilla viestinnällisillä keinoilla, joista keskeisimmäksi nousivat 

mielikuvien rakentaminen, kilpailevien narratiivien tuottaminen sekä propaganda. 

Propagandassa käytettyjä keinoja ovat muun muassa valheellisen tiedon levittäminen sekä 

tietyn poliittisen toimijan mustamaalaaminen tai ylistäminen. 

Katsomalla bottien tuottamia viestejä Twitterissä voitiin havaita, että informaatiosodan 

tavoitteita pyrittiin edistämään tutkittujen 20 Twitter-bottitilin viestien avulla voimakkaasti. 

Lähes jokaisessa tässä tutkimuksessa analysoidussa twiitissä pyrittiin vaikuttamaan ihmisten 

poliittiseen ajatteluun ja käyttäytymiseen. Yli 90% prosentissa bottien tuottamista viesteistä 

pyrittiin muodostamaan jonkinlainen kilpaileva totuus. Myös 88/100 twiitissä pyrittiin 

heikentämään ihmisten ontologista turvallisuutta, joka ennen kaikkea esiintyi pyrkimyksenä 

heikentää luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin. Näitä pyrkimyksiä edistettiin 

Twitterissä bottien toimista monin erilaisin keinoin, joista yleisin oli tämän aineiston 

perusteella mielikuvien luominen viestinnällisin keinoin. Bottien tuottamissa twiiteissä 

pyrittiin myös voimakkaasti luomaan kilpailevia narratiiveja sekä levittämään propagandaa. 
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Propagandassa keskeisin keino oli mustamaalata tiettyä poliittista toimijaa, ja yli puolessa 

twiiteistä esiintyi myös valheellista tietoa. Eripuran ja polarisaation keinotekoinen luominen 

ja voimistaminen olivat tässä voimakkaasti läsnä. 

Miksi informaatiosotaa sitten käydään ja kuka tällaisten viestien takana on? Tässä 

tutkielmassa esitettyjen informaatiosodan pyrkimysten voivat mahdollisesti toteuttaa tavalla 

tai toisella yhtä kattotavoitetta, joka on poliittisten agendojen edistäminen. Tähän tähtäävät 

kaksi tässä tutkimuksessa löydettyä pääasiallista pyrkimystä: ontologisen turvallisuuden 

heikentäminen sekä poliittiseen ajatteluun ja käyttäytymiseen vaikuttaminen. Näihin 

pyrittäessä käytetään taas lukuisia erilaisia informaatiosodan viestinnällisiä keinoja.  

Tämän tutkimuksen perusteella ei voitu arvioida, oliko kyseessä sisäpoliittisia vai vieraiden 

valtojen toimijoita. Sisäpoliittiset toimijat pyrkivät ajamaan omaa agendaansa ja 

mustamaalaamaan vastapuolta. Mikäli kyseessä ovat vieraiden valtioiden toimijat, 

informaatiosodan tavoitteet ovat samankaltaisia kuin muussakin sodassa, eli pyritään 

edistämään omia poliittisia agendoja toisen maan alueella. Tähänastinen tutkimus (Clarke ja 

Knake 2014, 21).  on osoittanut informaatiosodan olevan tehokas keino suurvaltapolitiikassa, 

sillä informaatiosotaa voidaan käydä mistä käsin vain, riippumatta maantieteellisestä 

sijainnista. Tämän tutkielman rajoissa ei pystytty analysoimaan sitä, mikä taho analysoituja 

bottitilejä hallinnoi, tai kenen poliittista agendaa ne ajavat. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

kuitenkin osoitettu, että esimerkiksi Venäjällä on kokonaisvaltainen käsitys sodasta, ja 

psykologiset operaatiot kuten informaatio-operaatiot ovat yksi komponentti, joita he 

aktiivisesti hyödyntävät. Tämän lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet Venäjän olleen 

osallisena informaatiovaikuttamisessa Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa vuonna 2016. 

Tehokkaaksi informaatiosodan tekee juuri se, että usein hyökkäysten tekijää ei pystytä 

varmuudella todentamaan. Määritelmällisesti iso osa viestinnällisestä informaatiosodasta 

käydäänkin mustan propagandan avulla. Käytännössä kuka tahansa pystyy esimerkiksi 

Twitterissä tuottamaan viestejä käyttäjänimen takaa. 

Mikä on puolestaan informaatiosodan pyrkimysten ja keinojen sekä ontologisen 

turvallisuuden välinen suhde? Mihin voidaan pyrkiä esimerkiksi sillä, että ihmisten 

ontologista turvallisuutta koitetaan murentaa luomalla kilpailevia narratiiveja? Valtaosassa 
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tutkielmassa analysoiduista twiiteistä (88/100) pyrittiin heikentämään ihmisten ontologista 

turvallisuutta pääosin juurikin herättämällä epäluottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin. 

Voimakas pyrkimys herättää epäluottamusta on merkittävää, kun sitä peilataan ontologisen 

turvallisuuden teoriaan, sillä Anthony Giddensin (1991) mukaan keskeistä ihmisten 

ontologiselle turvallisuudelle on juuri perustavanlainen luottamus yhteiskunnallisiin 

rakenteisiin. Tämän luottamuksen murtamisen seurauksena on Giddensin mukaan suuri 

ahdistuksen ja hämmennyksen tila, jota voidaan informaatiosodassa pyrkiä 

hyväksikäyttämään: jos luottamus valtion omiin metanarratiiveihin heikkenee, syntyy tilaa 

uusien narratiivien muodostamiselle. Valtion metanarratiivi, kansakunnan omaa identiteettiä 

kuvaava kertomus, on yksi keskeinen kohde, johon informaatiosodassa voidaan pyrkiä 

kohdistamaan hyökkäyksiä. Asiantuntija 2 kuvaakin informaatiosodan taktiikkaa klassisella 

vallankäytön metodilla: ”hajoita ja hallitse”. Luottamus pyritään murtamaan, sillä siitä 

seuraavaa hämmennystä voidaan sitten hyväksikäyttää erilaisten poliittisten agendojen 

edistämiseen tuottamalla omia kilpailevia narratiiveja, jotka vastaavat niiden tuottajien 

tavoitteisiin paremmin.   

Ontologisen turvallisuuden teoriaan kohdistuva kritiikki (Rossdale, 2015) toisaalta haastaa 

sen, että yhteiskunnalla olisi yksi yhtenäinen narratiivi tai ”suuri kertomus”, joka voidaan 

rikkoa. Yhteiskunnan eri toimijoille ontologinen turvallisuus saattaa rakentua erilaisten 

narratiivien kautta, riippuen heidän asemastaan yhteiskunnassa. Kun tarkastellaan 

Yhdysvaltojen presidentin vaaleja, voidaan pohtia myös sitä, minkälaisille narratiiveille 

amerikkalaisten ontologinen turvallisuus rakentuu, riippuen esimerkiksi heidän poliittisesta 

vakaumuksestansa. Tutkielman Twitter-aineistossa oli huomionarvoista se, että bottien 

tuottamissa viesteissä valheelliset väitteet tai mustamaalaaminen kohdistettiin eri poliittisiin 

toimijoihin riippuen siitä, mitä puoluetta bottien avulla toimivat käyttäjätilit esittivät 

kannattavansa. Viestit ovat yleensä suunnattu henkilöille, joiden algoritmi oli jo ennalta 

laskenut olevan alttiita tietynlaiselle propagandalle. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 

pystytty tätä todentamaan. Epäluottamusta pyrittiin myös herättämään eri toimijoita kohtaan 

riippuen käyttäjätilin kannatuksen kohteesta. Kun tämä suhteutetaan ontologisen 

turvallisuuden teoriaan ja sen kritiikkiin voidaan pohtia sitä, rakentuuko ihmisten 

ontologinen turvallisuus eri narratiiveille riippuen heidän puoluepoliittisesta 
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suuntautumisestaan? Bottien tuottamissa twiiteissä ihmisten ontologista turvallisuutta 

pyrittiin heikentämään erilaisilla viesteillä riippuen niiden oletetusta vastaanottajasta ja 

hänen poliittisesta vakaumuksestansa, mistä voitaisiin päätellä, että ihmisten ontologinen 

turvallisuus perustuu ainakin osin myös erilaisten alakulttuurien narratiiveille, joita 

vastaanottajien oletettiin edustavan. 

Mikä on sitten bottien rooli informaatiosodassa? Kuten jo aikaisemmissa tutkimuksissa on 

havaittu, botit ovat tehokas keino levittää tietoa esimerkiksi Twitterissä, kun sadat tai 

tuhannet botit voivat samanaikaisesti tuottaa samankaltaisia viestejä tietystä aiheesta. Bottien 

rooli informaatiosodassa onkin ensisijaisesti välineellinen, sillä ne ovat erittäin tehokkaita 

haluttujen viestien levittämisessä. Toinen bottien hyöty on se, että ne pystyvät onnistuneesti 

esittämään ihmisiä sosiaalisessa mediassa niin, ettei niitä pystytä tunnistamaan boteiksi ilman 

apuvälineitä. Tämä tutkimus havainnollisti esimerkkien avulla sitä, kuinka vaikea bottitiliä 

oli erottaa aidosta, luonnollisen käyttäjän luomasta tilistä. Kyky esittää ihmistä sekä levittää 

viestejä tekee boteista erinomaisia välineitä informaatiosodan pyrkimysten edistämiselle 

niin, ettei niiden kohde edes tiedä olevansa manipulaation kohteena. Botteja voitaisiinkin 

tästä syystä kuvata mustan propagandan timantteina. Ne tuottavat tunteisiin vetoavia ja 

provokatiivisia viestejä, joihin ihmiset saattavat reagoida voimakkaasti, luullen olevansa 

vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Taitavasti luodut botit saattavat tuottaa 

voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka perustuu valheellisille oletuksille.  

Tämän tutkielman aineiston pohjalta voitiin siis laadullisesti havainnollistaa, kuinka bottien 

tuottamissa viesteissä pyritään monipuolisen keinovalikoiman avulla vaikuttamaan ihmisten 

poliittiseen ajatteluun sekä heikentämään luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin, 

luomalla kilpailevia narratiiveja sekä tuottamalla propagandaa. Tämä on merkityksellistä 

monestakin syystä. Bottien avulla voidaan esimerkiksi luoda ruohonjuuritason tukea 

poliittisille kampanjoille sekä luoda tietylle informaatiolle uskottavuutta sen levityksen 

avulla, sillä bottien tuottamat viestit vaikuttavat sen vastaanottajasta luonnollisen ihmisen 

kirjoittamilta. Tässä tutkielmassa tehty analyysi on yhtenäinen aikaisemman tutkimuksen 

kanssa myös sen suhteen, että bottien viesteissä oli huomattava määrä valheellista tietoa eli 

disinformaatiota. Kun ohjelmistokoodi eli botti ”naamioituu” ihmiseksi, sosiaalisen median 

käyttäjän voi olla hyvin hankala arvioida tiedon lähdettä sekä totuudenmukaisuutta, 
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erityisesti jos sadat tai tuhannet käyttäjät puhuvat samasta asiasta samaan aikaan ja 

yhdenmukaisesti bottien ja niiden takana olevien toimijoiden mahdollisesti käynnistämien 

informaatio-operaatioiden ohjaamina. 

Bottien avulla voidaankin luoda illuusiota tietyn poliittisen mielipiteiden saamasta tuesta. 

Kyseinen ilmiö esiintyi hyvin konkreettisesti tässä tutkielmassa analysoiduissa twiiteissä, 

kun bottien tuottamissa twiiteissä esitettiin voimakkaita argumentteja eri poliittisten 

näkemysten puolesta sekä niitä vastaan. Tämä on merkittävää puolestaan siksi, että 

aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet boteilla luodun illuusion tukevan paitsi poliittisen 

mielipiteen saamaa tukea internetissä, myös tukevan samoja mielipiteitä internetin 

ulkopuolella (Woolley ja Guilbeault 2017, 8). Samasta syystä kaikki verkossa käyty 

informaatiosota on merkityksellistä myös kybertilan ulkopuolella, sillä verkossa tapahtuvalla 

mielipidevaikuttamisella pyritään ohjaamaan myös ihmisten konkreettista poliittista 

käyttäytymistä. Sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu laajenee usein myös lehdistöön ja 

televisioon. Vaalien manipulaatiossa ja informaatiosodassa onkin tutkijoiden mukaan 

onnistuttu esimerkiksi Yhdysvaltain 2016 käydyissä presidentinvaaleissa (Woolley ja 

Guildbeault 2017). Näistä syistä olisikin erityisen tärkeää, että digitalisaation kehittyessä 

yhteiskunnassa kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota informaation alkuperään sekä 

siihen, mihin esitetyllä informaatiolla pyritään. Jos näitä asioita ei tarkastella, ulkopuoliset 

tahot voivat hyödyntää informaatioympäristöä omien poliittisten agendojensa edistämiseen 

entistä tehokkaammin.  
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8 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimus 
 

Laadullista tutkimusta tehtäessä on erityisen tärkeää se, että tutkimuksen reliabiliteettiin eli 

toistettavuuteen kiinnitetään huomiota. Laadullisia luokituksia tehtäessä on pidättävä huolta 

siitä, että luokat ovat niin selkeitä, että joku toinenkin pystyisi tekemään niiden avulla samat 

luokitukset. Yksi keino varmentaa reliabiliteettia tämän kaltaisessa tutkimuksessa olisikin se, 

että aineistosta tehtäisiin rinnakkaisluokittelu. Rinnakkaisluokittelun avulla voitaisiin testata 

tässä tutkimuksessa tehtyä Twitter-aineiston luokittelua, sekä testata sen toistettavuutta. 

Tämän tutkielman rajoitteissa ei kuitenkaan pystytty löytämään toista luokittelijaa, sillä 

luokittelu teorian pohjalta tehtäviin kategorioihin vaatisi tuntemusta myös tutkimuksessa 

esitettävästä teoriasta. Mikäli aiheesta tehtäisiin laajempi tutkimus, olisi 

rinnakkaisluokittelijoiden käyttäminen hyvä keino lisätä tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen validiteettia eli sitä, kuinka hyvin tämän aineiston analyysillä pystyttiin 

tarkastelemaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, on myös hyvä tarkastella. 

Informaatiosodan pyrkimykset, joita nousi esiin sekä kirjallisuudessa että 

taustahaastatteluissa, olivat keskenään melko yhdenmukaisia. Tämän perusteella tehty 

bottitilien analyysi toi yllättävän rikkaasti esiin ilmiöitä, joita kirjallisuudessa ja 

taustahaastatteluissa nousi esiin. Lisäksi nousi myös kaksi uutta luokkaa: tietyn poliittisen 

toimijan mustamaalaaminen tai ylistäminen. Nämä oli empiirisesti helpompi havaita 

tutkimusaineistosta kuin abstraktimmat kategoriat ja keinoina ne palvelivat useita 

pyrkimyksiä, joita kirjallisuudessa kuvattiin.  

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto oli tutkimuksen laajuuden sekä ajalliset rajoitteet 

huomioon ottaen kohtuullisen laaja, vaikkei kaikkia kategorioita pystyttykään sen avulla 

arvioimaan. Isommalla aineistolla sekä erilaisilla data-analyysityökaluilla voitaisiin myös 

katsoa sitä, kuinka paljon twiittejä tietystä aiheesta tulee tiettynä aikana, jonka perusteella 

voitaisiin arvioida sitä, kohdistetaanko informaatiovaikuttamista esimerkiksi joihinkin 

tiettyihin poliittisiin tapahtumiin. Tutkielmassa käytetyllä Twitter-aineistolla olisi voinut 

tutkia myös esimerkiksi sitä, onko informaatiovaikuttamisessa eroja demokraattisen 

puolueen ja republikaanisen puolueen kannattajien väliltä, sillä puolet käyttäjistä etsittiin 

aihetunnisteella #TrumpPence2020 ja puolet #BidenHarris2020. Tässä huomionarvoista on 
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kuitenkin se, että molemmilla aihetunnisteilla viestejä kirjoittavien käyttäjätilien joukosta 

löytyi näennäisesti sekä demokraattien että republikaanien kannattajia. Toinen 

lähestymistapa tutkimukseen olisi voinut olla myös se, minkälaisia informaatiota sisältäviä 

uutislinkkejä tutkimuksessa analysoidut Twitter-käyttäjät levittivät, sillä aikaisemman 

tutkimuksen mukaan botteja käytetään usein myös uutisten levittämiseen. Tämän tutkielman 

rajoitteissa näitä näkökulmia ei pystytty ottamaan huomioon. Mahdollisissa 

jatkotutkimuksissa näitä lähestymistapoja voitaisiin pyrkiä arvioimaan.  

Tällä tutkimuksella on yhteiskunnallista merkitystä, sillä vaikuttaa siltä, että sosiaalisen 

median käyttäjät eivät usein ole tietoisia bottien olemassaolosta tai niiden 

toimintaperiaatteista. Kriittisen ajattelun sosiaalisen median käytössä ei tulisi rajoittua vain 

esitettyihin sisältöihin, vaan myös tietoisuuteen sen vaikutusmekanismeista, algoritmeista ja 

ohjelmointikoodeista. Informaatiosodan käsite on monille vieras. Tulevaisuudessa yksi 

tärkeä demokratiaa ylläpitävä kansalaistaito voisikin olla informaatiovaikuttamisen 

jatkuvasti kehittyvien muotojen ymmärtäminen.  
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10 Liitteet 
 

 

Liite 1. Tutkimuksessa analysoidut 

twiitit 
 

 

1 Stay in line and VOTE, folks. Otherwise 

Those last minute mail-in-ballots could 

steal the election 

https://twitter.com/MischievousLiz/status/1323769915015

397378   

2 Biden “won” in the same way that Lance 

Armstrong “won.” Yes, Armstrong 

crossed the finish line first. But his 

victory was bogus because he cheated. 

That’s what we’re saying about Biden. He 

cheated—and we’re going to try and 

prove this in court 

https://twitter.com/MischievousLiz/status/1332773666887

708674 

 

3 I’m not worried about if Biden winds up 

stealing the election, people will get the 

Economic & Social HELL they asked for, 

& we tried to warn everyone but some 

people like misery over prosperity. My 

President will be there to loudly rub it in, 

count on that, folks 

https://twitter.com/MischievousLiz/status/1333189781522

702338 

4 This was the same during Obama/Biden 

Administration and guess what, it’s only 

going to get worse if Biden gets elected 

remember how bad BLM/ANTIFA was 

(FERGUSON, Trayvon Riots in LA, FL, 

et al & the war on cops) you voted, now 

Pray hard for this Country tonight  

https://twitter.com/MischievousLiz/status/1323673291844

890624 

5 THIS is why U have to vote, to counter 

the stupid vote... the ones that believe the 

spoon fed lies, “Trump is mean & racist.” 

Yet DON’T look AT Biden & what HE’d 

do to them 'It's too important now': 

Record turnout, Black voters fuel 

Democratic hopes in GA 

https://twitter.com/MischievousLiz/status/1323026561235

406848 

6 Donald Trump says - "free speech is 

under assault like never before, the 25th 

Amendment is at 0 risk to me, but will 

come to haunt Joe Biden in the Biden 

administration." #DonaldTrump #Trump 

#WhiteHouse #Texas #TrumpPence 

https://twitter.com/WhiteHouse20200/status/13490872831

95076610 

7 BREAKING: Joe Biden to be impeached, 

the day after he takes office, meaning that 

vice president elect Kamala Harris could 

be the 47th POTUS. #KamalaHarris 

https://twitter.com/WhiteHouse20200/status/13497709527

96741632 
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#JoeBiden #Biden #BidenInauguration 

#BidenHarris #DonaldTrump #Trump 

#WhiteHouse #BidenImpeachment 

8 Days before Biden’s inauguration, 

downtown Washington looks like a city 

preparing for war #JoeBiden 

#DonaldTrump #Inauguration2021 

#Inauguration #InaugurationDay 

#WhiteHouse #MikePence 

#KamalaHarris #TrumpImpeachment 

#TrumpMeltdown #ArmyDay 

#NationalGuard #FBI  

https://twitter.com/WhiteHouse20200/status/13501739063

76781824 

9 Barack Obama: “we got free speech in 

this country” - 2015-2016. Looks like we 

don’t have any free speech in 2021 

#DonaldTrump #WhiteHouse #FLOTUS 

#BidenHarris #1776Again 

#BarackObama #BuildBackBetter 

#JoeBiden #KamalaHarris 

#KamalaHarrisVP #MarAlago #Florida 

#Obama #FreeSpeech 

https://twitter.com/WhiteHouse20200/status/13502898267

68171008 

10 Biden wants to give citizenship to 11 

million illegal aliens.11 million new 

voters for the Democrat party. 

#WhiteHouse #DonaldTrump 

#RudyGiuliani #Giuliani #drones 

#WashingtonDC #Washington #Trump 

#Trump2021 #JoeBiden #KamalaHarris 

#MikePence #BidenHarris 

#BidenActNow #Biden 

https://twitter.com/WhiteHouse20200/status/13505811496

93784066 

11 I'll SAY IT & WON'T APOLOGIZE If 

you vote for #Biden you vote for killing 

babies, & other immoral sinful things. 

Thumbs down "College dean resigns after 

calling #Biden voters 'anti-Christian' in 

Facebook post " 

https://twitter.com/PRAISETRIUNEGOD/status/13301823

47032043520 

12 how did they think they'd get away with it 

? "ANOTHER FUN #FRAUD FACT: 

ALL 900 Military Ballots in Fulton 

County, #Georgia Went to Sleepy Joe 

Biden — NOT A CHANCE IN HELL!" 

#ElectionFraud #StopTheSteal 

https://twitter.com/PRAISETRIUNEGOD/status/13323166

09298350080 

13 I say its time for fake #PresidentElect 

#LyingJoe Biden to GIVE IT UP - we're 

tired of the B.S.drama. Time for Bye-den 

to concede DEFEAT. 

https://twitter.com/PRAISETRIUNEGOD/status/13308893

97554749445 

14 I wonder why #LyingJoe Biden (& 

Harris) isn't making any statements about 

allowing the investigation to run its 

course and clarify whether or not there 

was any #ElectionFraud. Doesn't he want 

to win fair and square ? 

https://twitter.com/PRAISETRIUNEGOD/status/13301594

96585506819 
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15 "Fast Clip: JON VOIGHT: THE 

LEFTIST MOB IS DESTROYING 

CALIFORNIA. BIDEN WOULD 

DESTROY THE USA IN THE SAME 

WAY. WE MUST FIGHT THIS EVIL 

NOW. PRAY Folded hands FOR THIS 

NATION. #TRUMP IS ITS ONLY 

HOPE NOW" #StopTheSteal 

https://twitter.com/PRAISETRIUNEGOD/status/13316138

64299937792 

16 Donny, YOU are DELUSIONAL 

#LoserTrump ! #GOPlosesElection 

#VoteBidenHarris2020 Trump plans to 

declare premature victory if he appears 

"ahead" on election night 

https://twitter.com/dm_cgo/status/1323025925928292353 

17 #TrumpVirus 

#RemoveandIndictTrumpNOW 

#VoteBidenHarris2020 #jailTrump 

#GOPCORRUPTIONOVERCOUNTRY 

Trump’s Dismissal of Covid Risk Paved 

Way to White House Outbreak 

https://bloomberg.com/news/features/202

0-11-01/trump-s-dismissal-of-covid-risk-

paved-way-to-white-house-outbreak 

#SmartNews 

https://twitter.com/dm_cgo/status/1323024447230521345 

18 The "Trump Nazi Party", you mean? https://twitter.com/dm_cgo/status/1325618884574113794 

19 There Will Be No Graciousness or 

Concession From Trump—Incapable of 

Either 

https://commondreams.org/views/2020/11

/08/there-will-be-no-graciousness-or-

concession-trump-incapable-either via 

@commondreams 

https://twitter.com/dm_cgo/status/1325872583208792064 

20 Trump's Twitter account should be 

suspended, nonpartisan groups say - 

Business Insider 

https://twitter.com/dm_cgo/status/1324802238779432964 

21 Please do not procreate!! The world can 

handle one more ignorant citizen.  Trump 

doesn’t give a crap about YOU, the GOP, 

or the United States — open your 

fracking eyes! These are his tweets — not 

the media!! No demonstration of any 

leadership here.  Dumb arse 

https://twitter.com/BesosRandella/status/13305500565005

55779 

22 We need to unite this country — Trump is 

destroying it and killing 250K Americans 

along the way.  One Nation Under God!  

Gif have mercy on you for putting Trump 

ahead of God 

https://twitter.com/BesosRandella/status/13277861780121

23137 

23 Please just do the job America is paying 

you to do: Lead congress to a relief bill to 

help millions unemployed under YOUR 

WATCH!  Lead the team on a vaccine 

disti plan, and help Biden transition team 

— we don’t pay you to count votes, chase 

frivolous legal claims, golf or WHINE! 

https://twitter.com/BesosRandella/status/13306159919199

23200 
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24 How completely disrespectful to the 

American people!!!  You hiding behind 

the Internet and VP Dence not taking 

questions today!  Trump-Pence — what a 

disaster!!!!! 

https://twitter.com/BesosRandella/status/13295756489024

51200 

25 Let it go—show an ounce of leadership 

and tell your crazy base to give Biden a 

chance please. 

https://twitter.com/BesosRandella/status/13262349345167

89250 

26 No, it is COMMON!! FRAUD 

ELECTION 2020!! Trump Won!! 

#StopTheSteaI2020 TRUMP WON!! 74 

Million People Demand Trump 

Won!!!!!!!!!!!!!’ 

https://twitter.com/Kathie1718/status/13320650472716492

80 

27 Trump will win when you toss illegal 

ballots. Keep Stacey Abrams out of there. 

Don’t trust her!! 

https://twitter.com/Kathie1718/status/13253894333954170

88 

28 Pete, Trump won this election with 

legitimate ballots!!You need to 

acknowledge it!! Biden has Dementia. 

Should he have the nuclear codes? His 

campaign was a sham! No one would vote 

for higher taxes, open borders, defunding 

police. Biden got very few votes!! 

https://twitter.com/Kathie1718/status/13255635215480299

52 

29 sunny You and your group are 

#DespicableScum!!! Trump is the best 

president we have ever had!!  You are 

hated!! Trump won this election! No one 

watches your show. You are a 

bigot!!@RealCandaceO 

@realDonaldTrump @marklevinshow 

Biden has Dementia!! Biden did nothing 

in 47yrs 

https://twitter.com/Kathie1718/status/13255841753369927

68 

30 More than that. People don’t know Biden. 

The scam to keep him hidden failed. 

Everyone knows he has Dementia. 

Unbelievable!! 

https://twitter.com/Kathie1718/status/13249259252433264

68 

31 New Lawsuit Alleges Pennsylvania 

Democrats Broke Election Laws. 

#DemocratsAreDestroyingAmerica 

#DemocratsCheat 

#DemocratsAreCheating 

https://twitter.com/kayakbassmafia/status/1325553502207

291393 

32 Report: Wisconsin Election Clerks May 

Have Illegally Altered Thousands of 

Ballots. #MAGA2020 #DemocratsCheat 

#DemocratsAreDestroyingAmerica 

https://twitter.com/kayakbassmafia/status/1325540211699

421184 

33 Georgia Officials Caught Handing Over 

Ballots to Far Left Groups Linked to 

Hillary Clinton to Ballot Harvest for Joe 

Biden. #DemocratsAreCorrupt 

#DemocratsAreDestroyingAmerica 

#DemocratsAreCheating 

https://twitter.com/kayakbassmafia/status/1325599877242

507265 

34 God Bless President Trump and his 

family. #MAGA2020LandslideVictory 

https://twitter.com/kayakbassmafia/status/1323694406147

387396 
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#MAGA2020 #Trump2020 

#TRUMP2020ToSaveAmerica 

#TrumpPence2020 

35 UPDATE: Benford's Law Has Been Used 

to Prove Election Fraud in the Past - Joe 

Biden's Numbers in Michigan are 99% 

Flawed -- No Surprise that Tech Giants 

are Banning This Information 

#DemocratsAreCorrupt #DemocratsCheat 

#DemocratsAreDestroyingAmerica 

https://twitter.com/kayakbassmafia/status/1325597219018

465280 

36 Go to the polls to vote November 3.  

Make your vote count. President Trump 

puts America first. Best President Ever. 

Strong leadership just what America has 

always needed. #TrumpPence 

#4MoreYears 

https://twitter.com/PamelaJ1619/status/1322694399533502

464 

37 Best President Ever. Strong leader, fights 

for America. A President that the people 

can TRUST not to sell out our country. 

Biden wins China wins. Covid-19 is a 

world pandemic. Thanks to CHINA. Vote 

November 3 Make your vote 

count.#TrumpPence #4MoreYears 

https://twitter.com/PamelaJ1619/status/1323103554463215

617 

38 President Trump came into office fighting 

for the American People, and he's STILL 

FIGHTING for the American People. 

Best President Ever. #Trump2020 

https://twitter.com/PamelaJ1619/status/1324383416436068

357 

39 Best President Ever. Go vote America 

needs a strong President that puts 

America First. God Bless America. Land 

of the free, home of the 

brave.#TrumpPence #4MoreYears 

https://twitter.com/PamelaJ1619/status/1323561303869399

042 

40 American's DEMAND a FAIR 

ELECTION. Voter Fraud & Cheating 

does not mean you win . 

https://twitter.com/PamelaJ1619/status/1332681414052024

320 

41 Weather #BeijingBiden said Super 

Predators or not he is Extremely #Racist 

#RacistJoeBiden  Biden Racist quotes 

#YouAintBlack he also called 

#BlackChildren Roaches  

https://twitter.com/SallyPatriotUSA/status/1323053253173

645315 

42 You falsely accusing Trump of lying! The 

Racist #DemocratParty got you well 

Deceived 

https://twitter.com/SallyPatriotUSA/status/1323053942532

657153 

43 Trump WON on Nov.3rd 2020 

#StolenElection 

https://twitter.com/SallyPatriotUSA/status/1324721654946

213889 

44 Trump WON! #Michigan He also WON! 

The other States #BeijingBiden is a Fraud  

https://twitter.com/SallyPatriotUSA/status/1325019536920

285184 

45 He didn't get that amount! Trump Votes 

Illegally switched to #BeijingBiden 

https://twitter.com/SallyPatriotUSA/status/1325171506561

871872 

46 Join me in praying that many Democrats 

go to jail as a result of their fraud in this 

election. 

https://twitter.com/Hoosiers1986/status/132482259512919

2448 
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47 I've never loved another President like I 

do @realDonaldTrump. It's not even 

close! You? 

https://twitter.com/Hoosiers1986/status/132373535673956

3521 

48 Democrats gladly sacrificed 100’s of 

thousands of Americans to the Chinese 

virus so they could try to steal this 

election with mail-in ballots.Thoughts?? 

https://twitter.com/Hoosiers1986/status/132468037289084

9281 

49 We always knew Democrats would do 

ANYTHING to try to steal elections. This 

is nothing new. I’m just glad we have a 

President in @realDonaldTrump who will 

fight them. There’s no telling what we’re 

about to find out!! 

https://twitter.com/Hoosiers1986/status/132444588379507

9168 

50 I wonder how many Americans 

ACTUALLY voted for @JoeBiden in this 

election, because the #’s being reported 

are as accurate as the Covid death #’s. 

https://twitter.com/Hoosiers1986/status/132468823129684

7872 

51 .@GOP This is a #GOPFail, guys, not 

just the failure of the most #corrupt and 

#incompetent president ever. The failure 

to enable an efficient #transition is on 

you, not the dumbass we've had to call 

president for four years. Make the #GSA 

do its job. 

https://twitter.com/TrumpAlwaysLies/status/13256816627

81517826 

52 . @GOP #GOP It's not too late for you 

guys. Dump the #OrangeFascist 

@realDonaldTrump. #KAG ? #MAGA ? 

#KAG2020 ? #MAGA2020 ? 

#TrumpPence2020 ? #Trump2020 ? 

Really folks? #trump ? 

https://twitter.com/TrumpAlwaysLies/status/13229991276

81224708 

53 .@realDonaldTrump @GOP We can only 

hope ... for change ... and #prison for 

#trump 

https://twitter.com/TrumpAlwaysLies/status/13234969840

87535616 

54 .@JoeBiden #CountEveryVote 

#CountTheVotes #trump can't come close 

unless we allow him to cheat. 

https://twitter.com/TrumpAlwaysLies/status/13244739881

69502720 

55 .@OrrChris #TrumpFascism must fail. 

That's the issue, whether the 

#NationalReview wants to deal with it or 

not. Beyond that, the #incompetence, 

#corruption and just plain #criminality 

that exudes from the #trump orbit is 

sucking #America down a dark hole. 

Enough. #VoteBlue2020 

https://twitter.com/TrumpAlwaysLies/status/13237639888

03538945 

56 #trump continues saying to the public that 

the election was filled with massive fraud. 

But his legal team has been to many 

courts and have argued before many 

judges and have never once claimed 

fraud. Why? Because you can't lie in 

court! There's severe penalties if you do. 

https://twitter.com/mterr337/status/1332370072728432641 
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57 #trump: "There's no way #Biden got 80M 

votes." Yes, Donald. America detests you 

that much! 

https://twitter.com/mterr337/status/1333163979884130312 

58 #trump says his mind isn't going to 

change on the election over the next 6 

months. This from a guy who changes his 

mind 6 times per day! 

https://twitter.com/mterr337/status/1333154596395638784 

59 #trump said he got many more votes but 

they got thrown away. Okay. I'll play 

along. Where are they? If you've 

evidence, then provide it. If you don't 

have evidence, how do you know any 

were thrown away? I will give you this. 

Anyone who voted for you, threw away 

their vote. 

https://twitter.com/mterr337/status/1332792894525206532 

60 #trump said he received more votes than 

Pres. #Reagan did in 1980. Does he not 

realize there's 100M+ more citizens now 

than then?! 

https://twitter.com/mterr337/status/1331693469157498880 

61 A true patriotic  president who has faith 

for the nation - love you my president <3 

https://twitter.com/Winners786/status/1325273343709245

440 

62 What a mess done  by trump We believe  

in you joe you'll take care of virus  and 

pandemic 

https://twitter.com/Winners786/status/1325870443845201

920 

63 #mandate if all this rules and regulations  

were kept in first priorities  by trump 

administration we wouldn't  loss so many 

Americans  , #GOPVirus 

#GOPBetrayedAmerica  until today most 

believe  in lousy gop administration 

https://twitter.com/Winners786/status/1329201332981436

416 

64 They are the Winners One VP became a 

President of America and a first madam 

Became a vice president Its an history 

CONGRATS to both of you  

https://twitter.com/Winners786/status/1325122222176968

708 

65 Trumps predictions COVID  COVID 

COVID On November  4th no more 

covid-19 Vaccines  will be available  soon 

Trump haven't  done anything  to saved 

the lives  of Americans  how many more 

you'll watch to depart  from  American 

soil  Stimulus  checks and so many fake 

promises 

https://twitter.com/Winners786/status/1328946843552788

480 

66 ‘A Total Failure’: The Proud Boys Now 

Mock Trump 

https://twitter.com/HeinzRudolf155/status/1352017903240

019969 

67 I <3 her quote "Trump muzzled the 

scientists ". Agree? 

https://twitter.com/HeinzRudolf155/status/1351643775022

620672 

68 Biden asks agencies for threat assessment 

on domestic terrorism after Capitol riot 

https://twitter.com/HeinzRudolf155/status/1352714214788

489216 

69 Thank you AI for your list with strong 

#Resisters <3 Joe Biden is just sworn in 

as #POTUS46 Tomorrow morning I'll 

sing (my pinned tweet) 

https://twitter.com/HeinzRudolf155/status/1351962947455

741956 
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70 .. and a degree of the Trump university https://twitter.com/HeinzRudolf155/status/1351877509961

445383 

71 #BidenHarris2020 

#BidenHarrisLandslide2020 #Biden 

#BidenHarris 

#BidenHarrisToSaveAmerica POTUS 

INSULTING states by saying they’re 

cheating. States moved quickly to tighten 

ballot security. POTUS embarrassed by 

ballot integrity. 

https://twitter.com/MythologyNW/status/13241172641408

86016 

72 #conservative #politics #usa 

#conservatives #gop #republicanparty 

#election #democrat #rightwing 

AMERICANS WANT their country 

back! They also want criminals to PAY 

for what was done to this country, lives 

lost to mismanagement, and the threat of 

dictatorship. ENOUGH! 

https://twitter.com/MythologyNW/status/13241020977977

38498 

73 #BidenHarris2020 

#BidenHarrisLandslide2020 #Biden 

#BidenHarris 

#BidenHarrisToSaveAmerica 

TRUMPIANS. They have their own facts. 

Science and global news do not matter to 

them. It is impossible to carry on a cogent 

conversation with any of them. 

https://twitter.com/MythologyNW/status/13232322202496

40967 

74 #BidenHarris2020 

#BidenHarrisLandslide2020 #Biden 

#BidenHarris 

#BidenHarrisToSaveAmerica 

REPUBLICANS, DJT was never a good 

Republican candidate. You know that. He 

had his own agenda despite the wishes of 

his peers. Cut your losses-- plan for 2024. 

https://twitter.com/MythologyNW/status/13258404933857

07521 

75 #BidenHarris2020 

#BidenHarrisLandslide2020 #Biden 

#BidenHarris 

#BidenHarrisToSaveAmerica TRUMP 

REVEALED, that nearly half of the 

voting public were willing to follow his 

divisive agenda to secession and civil war 

if that’s what he wanted. How did that 

happen? Scary. 

https://twitter.com/MythologyNW/status/13251728968686

91973 

76 Guys let’s crowd fund a video where 

Obama or Biden shouts “YOU’RE 

FIRED!” at Donald Trump to the camera 

please 

https://twitter.com/horwitzpolitics/status/13247261253193

89184 

77 Wow the trump emails are f*cking rude 

Daymn they guilt tripping them to f*ck 

hahaha 

https://twitter.com/horwitzpolitics/status/13248407204449

07520 

78 So is trump going to make a concession 

speech or what? 

https://twitter.com/horwitzpolitics/status/13251078872707

44065 
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79 He’s your President get over it snowflake https://twitter.com/horwitzpolitics/status/13306865087858

72898 

80 I don’t know which Americans need to 

hear this, but Trump means fart over in 

Britain. 

https://twitter.com/horwitzpolitics/status/13250349997001

31841 

81 Good morning everyone, breathe and be 

patient. Biden will win 

https://twitter.com/ingebear09/status/13239793150512209

92 

82 This action from trump and his 

administration will leave an everlasting 

damage to our Democracy. History will 

remember him as America’s Hitler. 

https://twitter.com/ingebear09/status/13297906254164090

89 

83 Media needs to quit giving trump air time, 

everything he said was untrue!!!! They 

are promoting his lies. 

https://twitter.com/ingebear09/status/13322190942890352

70 

84 My heart, halfway through the video I am 

crying. This poor nurse with her team 

have to endure horrific situations. I blame 

all of this on Trump and hope he is 

convicted and sent to prison. #Covid  

#HumanRightsViolations 

https://twitter.com/ingebear09/status/13287906028892446

72 

85 Trump represent the worst of our human 

species! 

https://twitter.com/ingebear09/status/13287913847243038

72 

86 Thanks Republicans! 250,000 dead 

Americans due to epic FAILURE & 

criminal negligence by Trump & 

supported by @GOP. Heroes Act passed 

by House in MAY.  Senate, crickets. 

#BloodOnTheirHands #GOPCowards 

#TrumpLied250KAmericansDied 

https://twitter.com/palee1960/status/132966468100323737

6 

87 Not every Republican is a white 

supremacist, but every white supremacist 

is Republican. Not every Republican is a 

racist but every Republican supporting 

Trump is racist. 

#VoteBlueToSaveAmerica 

https://twitter.com/palee1960/status/132290378605503283

2 

88 We had a fair election. Trump does not 

give a sh*t about our country, our 

Democracy or our Constitution. Trump 

cares about Trump. Those who support 

him are ok with racism, lying, name 

calling &demeaning people, 250K dead 

Americans. #GOPCowards 

https://twitter.com/palee1960/status/132530119063298867

2 

89 We hope he finally focuses on putting our 

great Country first. The American people 

have spoken. Time to concede. Time for 

peaceful transition of power as every 

President has done before. Time to show 

a speck of respect for our Democracy 

#PresidentElectBiden 

https://twitter.com/palee1960/status/132724630580291584

1 

90 The right loves Trump more than they do 

our country & our Democracy. They have 

chose him over integrity, decency or 

truth. Attacks on our military, our election 

https://twitter.com/palee1960/status/132410390139877376

1 
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& FAILURE protect us from COVID. 

Pathetic! #CountEveryVote 

#CountryOverParty #GOPCowards 

91 Sir, we all know it's a Coup & Covid 

Fraud 2020 Steal attempt!! 

https://twitter.com/AngelsWaking/status/13267535751633

59232 

92 4am delivered thousands of unsealed open 

topped ballots in out of State car! 

Morning after election day! Witnesses 

saw it happen lol! 

https://twitter.com/AngelsWaking/status/13275046258225

35681 

93 TRUE. BIG TECH & MEDIA 

COLLUSION WITH OBAMAS, 

BIDENS, DNC. Text TRUMP to 88022! I 

stand with @realdonaldtrump! 

https://twitter.com/AngelsWaking/status/13272600544589

29152 

94 Please go check out the Republican 

Senate & House races victory map. 

Upload it. It's also on Jimmy Dore show 

episode. How is anyone suppose to 

believe Biden/Harris or Dems won so 

many seats let alone the Presidency & VP 

seats? 

https://twitter.com/AngelsWaking/status/13267528334174

53568 

95 When? He hasn't won anything. Harris 

either. We have lawsuits, evidence of 

misconduct, election fraud, witnesses, 

affidavits, investigations happening. 

Nothing is verified or certified. Only 

verified, legal  votes legally count. 

@JoeBiden @SenKamalaHarris @VP 

@POTUS @cnnbrk  @ABC 

https://twitter.com/AngelsWaking/status/13267589931219

64033 

96 He doesn't care, he's just another blue 

checkmark elite who only wanted tRump 

out, just going back to "Brunch" and don't 

even know, or care about the current 

suffering of the working and poor class. 

https://twitter.com/LuisAFi12201516/status/135329388006

6797569 

97 Do you live in a cave? Biden empathy? 

Seriously?????  

https://twitter.com/LuisAFi12201516/status/135182233566

2313472 

98 Hmmm I wonder why we've got tRump in 

the first place? 

https://twitter.com/LuisAFi12201516/status/135141683666

8203019 

99 I'm no fan of tRump in any way, but how 

many wars he started? Biden on the other 

hand.... 

https://twitter.com/LuisAFi12201516/status/135436035980

5710338 

10

0 

Remember they're propping her up to be 

the next President, since Biden's dementia 

seems to be getting worse. So they need 

to make it look like she's "Great" for that 

position. 

https://twitter.com/LuisAFi12201516/status/135211533378

8815360 
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Liite 2. Englanninkieliset haastattelukysymykset 

HAASTATTELURUNKO 2 

1. Which point of view do you study information warfare from? Can you tell me about 

your background? 

2. Why has information warfare become a tool of politics?  

3. How is information warfare conducted – what are the concrete means of information 

warfare?  

4. What is the role of bots in information warfare? What are they used for? 

5. What impacts can information warfare have on society? Can information warfare be 

a threat to state security or democracy? 

6. How can information warfare be battled?  

 

 


