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TIIVISTELMÄ

Tässä väitöskirjassa tutkitaan puolueiden strategista digitaalista vaalikampan-
jointia hybridin mediajärjestelmän kontekstissa, toisin sanoen identifioidaan ja 
analysoidaan niitä viestinnällis-rakenteellisia ja kampanjaorganisatorisia tekijöitä, 
jotka selittävät puolueiden verkkokampanjoinnin strategioita. Puolueiden verkko-
kampanjoinnin infrastruktuuri koostuu kampanjasivustoista ja digitaalisesta 
markkinoinnista, sosiaalisen median sivuista ja ryhmistä sekä keskustelualustoista 
ja vaalikoneviestinnästä, joiden empiirisen kokonaisanalyysin perusteella tutki-
muksen tuloksena esitetään puolueiden digitaalisen kampanjoinnin strategisten 
dilemmojen teoreettinen konstruktio.  

Tutkimuksen kohdepuolueina ovat keskusta, kristillisdemokraatit, perus-
suomalaiset, vihreät ja SDP, ja kohdevaaleina eduskuntavaalit 2011 ja 2015. Lisäksi 
tutkimuksessa seurataan digitaalisen kampanjoinnin kehittymistä aina kesän 2021 
kunnallisvaaleihin saakka painottuen etenkin vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. 
Aineistoina ovat kohdepuolueiden verkkoviestinnästä vastaavien toimihenkilöiden 
teemahaastattelut, puolueiden ehdokasopasmateriaalit ja vaaliohjelmat, puolueiden 
kampanjasivustoilta ja sosiaalisen median alustoilta koottu digitaalisten leikkeiden 
arkisto sekä verkkokampanjointia raportoivien ja analysoivien media-artikkelien 
kokoelma. Tutkimusmenetelmät ovat kvalitatiivisia ja sisällönanalyysiin perus-
tuvia, ja niissä keskitytään puolueiden kampanjoinnille yhteisten piirteiden ana-
lyysiin, koska aiempi tutkimus on osoittanut professionalisoituneiden puolueiden 
kampanjoinnin olevan pitkälti homogeenistä. 

Tutkimuksessa muodostetaan pääosin aineistolähtöisesti, mutta myös teo-
reettista reflektiota ja empiiristä havainnointia yhdistellen kokonaiskuva puo-
lueiden verkkokampanjoinnin strategisista ulottuvuuksista. Vastaavaa aiempaa 
tutkimusta Suomessa ei ole tehty, joten analyysiote on sikäli eksploratiivinen, ja 
uudenlaisia tutkimuskysymyksiä tulevaisuuteen avaava. Keskeinen teoreettinen 
lähestymistapa tutkimuksessa on viestinnällis-holistinen käsitys vaalikampan-
joinnista eli ajatus siitä, että kampanjat eivät pohjimmiltaan ole mitään muuta 
kuin poliittista viestintää. Kampanjaviestinnän ymmärtäminen edellyttää kui-
tenkin puolueiden ymmärtämistä myös päämäärätietoisina organisaatioina, ja 
siksi tutkimus keskittyy sekä viestinnällis-rakenteellisten että kampanjaorganisa-
toristen tekijöiden analyysiin. Koska väitöskirja sijoittuu niin puolue- ja kampanja-
tutkimuksen kuin myös poliittisen viestinnän aihealueelle, on tutkimusote synte-
tisoiva ja moniaineksinen.

Puolueiden strategisen verkkokampanjoinnin tutkimuksessa ei ole yksi-
selitteistä teoreettista viitekehystä, koska aiempi tutkimus on lähestymis tavoiltaan 
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fragmentoitunutta, ja ehdokas- sekä äänestäjänäkökulmaan painottunutta. Tutki-
muksen keskeisiä teoreettisia käsitteitä ovat professionalisoituminen, digitalisoi-
tuminen, henkilöityminen, medioituminen ja hybridi mediajärjestelmä. Ylätason 
teoreettisen näkökulman tutkimukselle muodostaa Rachel Gibsonin ja Andrea 
Römmelen (2001) puoluekeskeisen professionalisoituneen kampanjoinnin  teoria, 
ja lähestymistapoihin heijastuvat myös tasavertaistumis- ja normalisaatio-
teorioiden kysymyksenasettelut kuten se, millainen merkitys kampanja resursseilla 
on  puolueiden strategisen verkkokampanjoinnin liikkumavaralle. Andreas 
 Schäferin (2021) hybriditeetti- ja algoritmiperusteisen digitaalisen heuristiikan 
käsitettä tutkimuksessa sovelletaan kuvaamaan puolueiden viestintästrategioiden 
 rakentumista nykyisessä hybridissä, dataintensiivisessä kampanjaympäristössä. 

Vaalikampanjassa kaikkien puolueiden primääri strateginen päämäärä on 
äänten maksimointi, jonka tavoittelussa niiden verkkokampanjoinnissa esiintyy 
kokonaisvaltaisempia strategisia päämääriä sekä eriytyneempiä strategisia käytän-
töjä. Tutkimus osoittaa, että strategisia päämääriä puolueille ovat informaation-
välitys ja sisältöviestintä, äänestäjäkontaktien maksimointi, avoin vuorovaikuttei-
suus, sisäinen ja ulkoinen mobilisaatio, journalistisen mediahuomion tavoittelu, 
strateginen monitorointi ja disinformaation torjunta. Lisäksi tutkimus identifioi 
neljä rakenteellista, strategista dilemmaa eli politiikan, puolueiden ja digitaali-
sen kampanjaympäristön pysyväluonteisiin, järjestelmätason ominaispiirteisiin 
kytkey tyvää ristiriita-asetelmaa, joiden teoreettisina kiinnekohtina ovat aiemman 
tutkimuksen tuottamat käsitykset politiikan professionalisoitumisesta, henkilöi-
tymisestä, digitalisoitumisesta ja modernisoitumisesta: 

1) Henkilökorosteisuus vs. yhteisösubjektius: Miten kampanjoida vaikuttavasti 
ympäristössä, joka suosii yhteisösubjektien sijasta yksittäisiä henkilöitä ja näiden 
viestintää? 2) Resurssiniukkuus vs. kampanjastrateginen liikkumavara: Miten 
kampanjoida vaikuttavasti olosuhteissa, joissa resurssit eivät riitä strategisesti 
optimaalisimmaksi arvioitavaan kampanjointiin? 3) Avoin vuorovaikutteisuus 
vs. sisäinen mobilisaatio: Miten edistää vaikuttavasti tärkeäksi arvoksi määrittele-
määnsä avointa vuorovaikutteisuutta ympäristössä, jonka ominaispiirteet eivät 
tätä päämäärää palvele, vaan ovat paremminkin otolliset tehokkaalle sisäiselle 
viestinnälle ja mobilisaatiolle? 4) Liikkuva äänestäminen vs. puolueuskollisuus: 
Miten tavoitella tehokkaasti sekä liikkuvien että puolueuskollisten äänestäjien 
huomiota asetelmassa, jossa näille ryhmille merkitykselliset arvot ja politiikka-
kysymykset vaihtelevat? 

Koska strategiset dilemmat johtuvat politiikan ja vaalikampanjoinnin makro-
trendeihin sisältyvistä kontekstuaalisista haasteista, joihin puolueet eivät lähtö-
kohtaisesti kykene vaikuttamaan, ovat ne vaikeasti tai ei lainkaan ratkaista-
vissa olevia ristiriitoja. Dilemmojen rakenteellisuuden johdosta puolueiden on 
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 pyrit tävä  sopeutumaan niistä kampanjakompetenssilleen aiheutuviin  rajoitteisiin, 
joka  tapahtuu Schäferin (2021) teoretisointia soveltaen kehittämällä erilaisia 
 sopeutumisen heuristiikkoja kuten puolueen kampanjaviestinnällinen ”inhimillis-
täminen” sopeutumis keinona sosiaalisen median henkilökorosteisuuteen, tai 
ideo logian häivyttäminen sopeutumiskeinona tarpeeseen tavoitella liikkuvia 
 äänestäjiä. Konstruktioon sisältyvät myös vaaliriippumattomuusehdot, jotka 
osoittavat  mallin yleistettävyyttä ja käyttöarvoa puolueiden strategisen verkko-
kampanjoinnin tulevissa tutkimuksissa. 

1990-luvulla internetiä ja poliittista toimintaa käsittelevässä varhaisessa 
tutki muskirjallisuudessa esiintyi odotuksia uuden digitaalisen median potenti-
aalista edistää kansalaisten ja poliittisten toimijoiden välistä  vuorovaikutusta 
 deliberatiivisen ja suoran demokratian ihanteita mukaillen. Viime vuosien 
empii risissä tutkimuksissa on kuitenkin toistuvasti esitetty, että puolueet ovat 
innottomia edistämään lähtökohtaisesti arvokkaana pitämäänsä kaksisuun taista 
viestintää verkkokampanjoinnissaan. Tämä väitöstutkimus päätyy vastaaviin 
 johtopäätöksiin: avoimen vuorovaikutteisuuden ideaali ei toteudu, vaan puolueiden 
kampanjastrategisena realiteettina on edellä kuvatusta strategisesta dilemmasta 
johtuen painottuminen sisäiseen viestintään ja mobilisaatioon.

Avainsanat: poliittiset puolueet, strateginen verkkokampanjointi, strateginen 
kampanjaviestintä, professionalisoituminen, digitalisoituminen, henkilöityminen, 
medioituminen, hybridi mediajärjestelmä.
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ABSTRACT

This dissertation “From the ideal of open interactivity to the reality of internal 
mobilisation? The strategic dimensions and dilemmas of parties’ digital election 
campaigning” examines parties’ strategic digital election campaigning in the context 
of a hybrid media system, i.e. it identifies and analyses the communicational-
structural and campaign organisational factors that explain parties’ online 
campaigning strategies. The infrastructure of parties’ online campaigning consists 
of campaign websites and digital marketing, social media pages and groups, as 
well as discussion platforms and voting advice application communication. Based 
on a comprehensive empirical analysis of these elements, the research concludes 
by presenting a set of strategic dilemmas of the parties’ digital campaigning. 

The parties studied in this research are the Centre Party, the Christian 
Democrats, the Finns Party, the Greens and the Social Democratic Party, and 
the research focuses on their online campaigns in the 2011 and 2015 Finnish 
parliamentary elections. In addition, the research monitors the development of 
digital campaigning up to the summer 2021 municipal elections, with a particular 
emphasis on the 2019 parliamentary election. The data include semi-structured 
interviews of personnel responsible for the target parties’ online communication, 
the parties’ candidate guidance materials and parliamentary election programmes, 
an archive of digital clips collected from the parties’ campaign websites and social 
media platforms, and a collection of media articles reporting and analysing online 
campaigning. The research methods are qualitative and based on content analysis, 
and they focus on the analysis of features common to the parties’ campaigning, 
as earlier research has shown the campaigning of professionalised parties to be 
largely homogeneous. 

In the research, an overall picture of the strategic dimensions of parties’ 
online campaigning is formed mainly based on the data, but also by combining 
theoretical reflection and empirical observation. Similar research has not been 
done in Finland earlier, so the analysis is accordingly explorative and opens up new 
research questions for the future. The central theoretical approach in the research 
is a communicational-holistic understanding of election campaigning, i.e. the idea 
that campaigns are fundamentally nothing more than political communication. 
Understanding campaign communication, however, also requires an understanding 
of parties as goal-oriented organisations, and therefore the research focuses on 
the analysis of both communicational-structural and campaign organisational 
factors. As the dissertation is located in the subject area of party and campaign 
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research as well as political communication, the research approach is synthesising 
and multidisciplinary.

There is no unequivocal theoretical frame of reference in the research of 
parties’ strategic online campaigning, as earlier research is fragmented in its 
approach and focused on the candidate and voter perspectives. The central 
theoretical concepts of the research are professionalisation, digitalisation, 
personalisation, mediatisation and the hybrid media system. Rachel Gibson’s and 
Andrea Römmele’s (2001) theory of party-centred professionalised campaigning 
forms a top-level theoretical perspective for the research, and the approaches 
also reflect the questions raised by equalisation and normalisation theories, such 
as the importance of campaign resources for room for manoeuvre in parties’ 
strategic online campaigning. Andreas Schäfer’s (2021) concept of hybridity-based 
and algorithm-based digital heuristics is applied in the research to describe the 
building of parties’ communication strategies in the present hybrid, data-intensive 
campaign environment. 

In an election campaign, the primary strategic goal of all parties is the 
maximisation of votes, in pursuit of which there are comprehensive strategic goals 
in their online campaigning as well as more differentiated strategic practices. The 
research shows that the strategic goals for parties include information transmission 
and content communication, maximising voter contacts, open interactivity, 
internal and external mobilisation, pursuit of journalistic media attention, strategic 
monitoring and combating disinformation. In addition, the research identifies four 
structural strategic dilemmas, i.e. conflict situations linked to permanent, system-
level characteristics of politics, parties and the digital campaign environment, 
whose theoretical points of reference are the concepts of professionalisation, 
personalisation, digitalisation and modernisation of politics produced by earlier 
research: 

1) Emphasis on individual vs. communal subjectivity: How to campaign effectively 
in an environment that favours individual subjects and their communication 
instead of communal subjects? 2) Scarcity of resources vs. room for manoeuvre 
in campaign strategy: How to campaign effectively in circumstances where the 
resources are insufficient for the campaigning considered to be strategically 
optimal? 3) Open interactivity vs. internal mobilisation: How to promote effectively 
open interactivity, defined as an important value, in an environment whose 
characteristics do not serve this goal, but are more favourable for effective internal 
communication and mobilisation? 4) Swing voting vs. party loyalty: How to target 
effectively the attention of both swing and party-faithful voters in a situation where 
the values and policy issues relevant to these groups vary?
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Since strategic dilemmas arise from contextual challenges within the macrotrends 
of politics and election campaigning that the parties are fundamentally unable to 
influence, they are difficult or impossible-to-resolve conflicts. Due to the structural 
nature of the dilemmas, the parties must endeavour to adapt to the limitations 
they pose for their campaign competence, which happens, applying Schäfer’s (2021) 
theorisation, by developing various adaptation heuristics, such as “humanising” 
the party’s campaign communication as a means of adapting to the individual 
subjectivity on social media, or downplaying ideology as a means of adapting to 
the need to reach swing voters. The construct also includes election-independent 
conditions, which show the generalisability and utility of the model in future 
research on parties’ strategic online campaigning. 

In the 1990s, the early research literature on the internet and political 
activity presented expectations about the potential of new digital media to 
promote interaction between citizens and political actors in line with the ideals 
of deliberative and direct democracy. The empirical research of recent years, 
however, has repeatedly shown that parties are reluctant to promote in their online 
campaigning two-way communication they consider to be fundamentally valuable. 
This doctoral research comes to similar conclusions: the ideal of open interactivity is 
not realised; the campaign strategy reality of the parties is an emphasis on internal 
communication and mobilisation due to the strategic dilemma described above.

Keywords: political parties, strategic online campaigning, strategic campaign 
communication, professionalisation, digitalisation, personalisation, mediatisation, 
hybrid media system.
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ESIPUHE

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee poliittisia puolueita ja niiden strategista digitaa-
lista vaalikampanjointia. Kun syksyllä 1997 aloitin Turun yliopistossa valtio-opin 
opinnot, olin vasta vuotta aikaisemmin saanut ensimmäisen matkapuhelimeni, 
ja sähköpostejani kävin alkuaikoina lukemassa yliopiston pääkirjaston aulassa. 
Maailma oli vielä tavalliselle yliopisto-opiskelijalle hyvin analoginen, mutta silti 
oli jo aistittavissa, että internetin myötä arkielämään oli avautumassa kokonaan 
uusi ulottuus. Monikerroksinen uusi universumi, joka tulisi mullistamaan koko 
olemassa olomme, ja uudistamaan myös poliittisen toiminnan kenttää. Vielä tuol-
loin en kuitenkaan tiennyt, kuinka radikaalisti ja millaisin tavoin, ja juuri siksi 
minussa heräsi kiinnostus ottaa selvää siitä, miten muutos tulisi konkretisoitu-
maan. Kuinka internet tulisi muuttamaan puoluetoimintaa, jos tulisi? Voisiko 
digitaalinen teknologia mahdollistaa deliberatiivisen tai jopa suoran demokratian 
toteuttamisen? Vaikka jälkimmäinen kysymys on edelleen avoin, toivon tutkimuk-
seni osaltaan tarjoavan vastauksia ja näkökulmia ensimmäiseen eli puolueiden 
ja digitalisoitumisen väliseen suhteeseen, jonka strategiset ulottuvuudet vaali-
kampanjoinnin kontekstissa ovat politiikan tutkimuksessa jääneet pitkälti kartoit-
tamatta. Kysymyksenasetteluiltaan vastaavia tutkimuksia kuin tämä väitöskirja ei 
Suomessa aikaisemmin ole tehty, joka on osaltaan motivoinut ja innostanut työtäni. 

Tutkimustyöni taustalla on vaikuttanut myös syvällinen omakohtainen 
suhde poliittisiin puolueisiin, joka käynnistyi Porissa vuonna 1995 liittyessäni 
Kansallinen Kokoomus rp:n Nuorten liiton jäsenyhdistykseen. Kiinnostus yhteis-
kunnallisiin asioihin ja politiikkaan heräsi puhtaasti henkilökohtaisen aatteel-
lisen tutkiskelun kautta, sekä osittain myös isänmaallisen runouden välityksellä 
koet tuna ”herätyksenä”, mutta mielenkiinnon viriämiseen vaikutti myös isoisäni 
 Toivo Haukion pitkä ura erilaisissa kokoomuspuolueen, kaupungin ja maakunnan 
luottamustehtävissä. 

Akateemisen polkuni ensimmäisen tärkeän etapin päätin Turussa vuonna 
2001, jolloin neljän vuoden opintojen jälkeen valmistuin valtiotieteiden  maisteriksi 
erikoistuttuani opinnoissani sekä yleiseen poliittiseen järjestelmään että kansain-
välisiin suhteisiin. Hivenen ennen valmistumistani sain professori  Hannu  Nurmen 
välittämänä ehdotuksen työskennellä muutaman kuukauden ajan silloisen  Suomen 
Akatemian tutkijatohtorin, nykyisen professori Maija Setälän tutkimus avustajana 
valtio-opin laitoksella. Inspiroituneena muun muassa mahdollisuudesta  seurata 
Maijan Demokratian arvo -teoksen valmistumista ryhdyin myös valtio-opin 
 jatko-opiskelijaksi, ja kollegani Maria Suojasen (nyk. Maunula) kanssa kirjoi-
timme vuonna 2004 Politiikka-lehteen Suomen ensimmäisiin lukeutuneen vaali-
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koneita käsittelevän tieteellisen katsauksen. Sittemmin olen vaalikoneista kirjoit-
tanut myös kaksi kokonaan omaa artikkelia, joista toisessa käsittelen puolueiden 
omia vaalikoneita, ja toisessa vaalikoneiden sisältöjä. Artikkelitutkimuksillani on 
 ollut minulle huomattava taustamerkitys tämän väitöskirjatutkimuksen eteenpäin 
saatta misessa.

Toimiessani vuosina 2003-2012 täysipäiväisesti politiikan ja  puoluetoi minnan 
parissa; Eduskunnassa kansanedustajan avustajana, Porissa Satakunnan  Kokoomus 
ry:n toiminnanjohtajana ja lopulta kokoomuspuolueen viestintä päällikkönä, on 
vaalikampanjointi kaikissa valtiollisissa vaaleissa tullut minulle läpi kotaisin 
 tutuksi. Puoluetoiminnan palveluksessa vietettyjen vuosien kerryttämällä 
 kokemuksella on tutkimustyölleni ollut suuri arvo, tutkimukseni kohdistuessa 
käytännössä samoihin asioihin, joiden parissa olen itse vuosien ajan työskennellyt. 

Väitöskirjatutkimukseni ja jatko-opintoni ovat olleet monivuotinen projekti, 
jonka aikana henkilökohtainen elämäni on ollut poikkeuksellisen sisältörikasta. 
Työni valmistumisesta suurin kiitos kuuluu ohjaajalleni Juri Mykkäselle. Vaikka 
projekti venyi, saatoin aina ehdoitta luottaa ohjaajani sitoutumiseen ja tukeen, 
sekä hänen äärimmäisen asiantunteviin näkemyksiinsä ja neuvoihinsa. Juri: 
suunnaton kiitos kaikesta. Aina positiivisella ja rakentavalla otteellasi sait minut 
 innostumaan tutkimuksestani yhä uudelleen silloinkin, kun kiireet ja velvoitteet 
haastoivat opinnoissa etenemistäni. 

Haluan kiittää myös Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksen jatko- 
opintojeni aikaisia tutkijaseminaarien vetäjiä, joista viimeisimpinä Anne  Hollia ja 
Mikko Mattilaa, sekä lukuisia jatko-opiskelijakollegoitani vuosien varrella monista 
arvokkaista kommenteista ja palautteesta seminaarikeskusteluissa.  Sydämellinen 
kiitos alma materini Turun yliopisto, ja valtio-opin laitoksen koko henkilökunta 
vuosina 1997-2001. Erityiskiitos Maija Setälä, Maria Maunula,  Hannu Nurmi, 
Heikki Paloheimo ja Matti Wiberg. Kiitos Helsingin yliopisto, jonka korkea-
tasoisesta opintotarjonnasta olen jatko-opiskelijana saanut etuoikeuden  nauttia. 
Kun itsenäisyyden 100-vuotismerkkivuonna 2017 astelin Kansalliskirjaston 
 rappusia viettääkseni jälleen yhden tutkijan työpäivän eduskuntavaalien 2011 ja 
2015 vaali uutisointeja lukemassa, oivalsin jälleen, kuinka suuri lottovoitto yhä 
onkaan syntyä juuri Suomeen, jossa mahdollisuudet kouluttautua korkeimmalle 
asteelle tarjoutuvat kaikille tasavertaisesti.

Äiti. Sinun käytännön apusi ja henkinen tukesi kaikkien näiden vuosien 
aikana on ollut korvaamatonta, ja mahdollistanut tämän tutkimuksen loppuun-
saattamisen. Äiti ja isä. Olette antaneet minulle arvokkaimman lahjan elämässäni, 
luottamuksen siihen, ettei mikään unelma ole niin suuri, etteikö sitä kannattaisi 
tavoitella.  Kiitos rakkaudesta, tuesta, ikuisesta huolenpidosta ja välittämisestä; 
siitä, että olette olemassa. Kuinka onnellinen olenkaan siitä, että teidän rakastava 
katseenne yhä seuraa ja varjelee minua – elämäni kaikilla poluilla.
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Puolisoani Saulia haluan kiittää kaikesta tuesta, rohkaisusta ja kannus-
tuksesta. Poikaani Aaroa siitä, että olet olemassa, ja annat joka päivä elämälleni 
sen syvimmän merkityksen. Kiitos myötäelämisestänne rakkaat Johanna ja Antti 
sekä monet muut ystävät eri elämänalueilta. Kiitos monimuotoisesta avustanne 
 Laura, Päivi ja Jaana. Kiitos Porin Akateemiset Naiset ry yhdistyksenne tuesta 
tutkimus työni alkuvaiheissa. Parhaat kiitokseni haluan myös esittää  tutkimukseni 
esi tarkastajille professori Pekka Isotalukselle ja dosentti Rauli  Mickelssonille. 
 Heidän erinomaisesti perustellut muutos- ja  parannusehdotuksensa  auttoivat 
työni viimeistelyvaiheessa merkittävästi muokkaamaan tutkimusta sen  lopulliseen 
muotoon. 

Lopuksi haluan koko sydämestäni kiittää yhteistyöstä ja luottamuksesta 
tutki mukseni kohdepuolueita eli keskustaa, kristillisdemokraatteja, SDP:tä, perus-
suomalaisia ja vihreitä. Kiitos, että avasitte minulle sellaista strategista tietoa, jonka 
luovuttamista en missään nimessä pitänyt itsestäänselvyytenä. Erityisesti haluan 
kiittää puolueitaan edustaneita haastateltaviani vuosina 2011 ja 2015, puolueiden 
digitaalisen viestinnän vastaavia. Teitä, joita vaali-illan valvojaisissa ei välttämättä 
nähdä lavalla ottamassa vastaan kunniaa voitokkaasta vaalityöstä, mutta joiden 
työ on sekä puolueen menestyksen että kansalaisten ja puolueiden välisen vuoro-
vaikutuksen edistämisen näkökulmasta ensiarvoista. Kiitos, että osallistuitte kans-
sani puolueiden strategisen verkkokampanjoinnin eri ulottuvuuksien tuomiseen 
tämän väitöskirjatutkimuksen välityksellä näkyviksi myös suuremmalle yleisölle. 
Teillä on demokratiassa merkittävä rooli.  

Helsingissä lokakuussa 2022
 
Jenni Haukio
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LUKU 1.  JOHDANTO JA  
TUTKIMUS KYSYMYKSET

Modernia, menestyksekästä vaalikampanjaa on tänä päivänä lähes mahdoton 
toteuttaa ilman aktiivista läsnäoloa internetin, erityisesti sosiaalisen median, eri 
alustoilla. Digitaaliset kampanjointimuodot eivät ole syrjäyttäneet perinteisiä, 
mutta niiden merkitys ehdokkaiden ja puolueiden vaalikampanjoinnin kokonai-
suudessa on vuosi vuodelta kasvanut. Nykyään puolueet ja ehdokkaat yhdistele-
vät traditionaalisen ja verkkokampanjoinnin eri muotoja tavoin, jotka internetin 
käyttäjille ja mediajulkisuudessa tulevat laajasti näkyviksi vaalien aikana. Silti 
meillä on vain hyvin niukasti tietoa siitä, miten puolueet verkkokampanjointiaan 
suunnittelevat, ja mitkä erilaiset sisäiset motiivit niiden digitaaliseen vaalityöhön 
vaikuttavat. Aiemman tutkimuksen kohdistuttua ensisijaisesti ehdokkaiden ja 
äänestäjien digitaalisten teknologioiden vaalikäyttöön, ovat oman tutkimukseni 
fokuksessa poliittiset puolueet, ja niiden positio digitaalisten kampanja-areenojen 
aktiivisina ja strategisesti päämäärähakuisina hyödyntäjinä. 

Jokainen uusi viestintäkanava on tuonut mukanaan erilaisia näkemyksiä 
vaikutuksestaan politiikkaan ja yhteiskuntaan (McQuail, 2010); näin tapahtui 
radion yleistyessä 1920-luvulla, television läpimurron aikaan 1950-luvulla, sekä 
internetin noustua yleismediaksi 1990-luvulla (Gibson, Nixon ja Ward 2003, 97). 
Varhaiset 1990-luvun tutkimuskirjallisuudessa esille tuodut käsitykset internetin 
yhteiskunnallisista vaikutuksista ja sen demokraattisesta potentiaalista jakautuivat 
toisaalta varauksettoman teknologiauskoisiin sekä toisaalta kriittisempiin ja pessi-
mistisempiin näkemyksiin. Niin sanottujen kyberoptimistien odotukset uuden 
verkkoteknologian mahdollisuuksista olivat korkealla; he uskoivat, että internetin 
nopea kehittyminen tarjoaisi modernin ajan mahdollisesti parhaan keinon puo-
lueiden aseman vahvistamiseen edustuksellisissa järjestelmissä, ja edistäisi myös 
suoran ja deliberatiivisen demokratian pyrkimyksiä. 

Kun puolueet 1990-luvun puolivälissä julkaisivat internetissä ensimmäiset 
kotisivunsa, luonnehti Nicholas Negroponte (1996, 13) meidän jo oleskelevan digi-
taalisessa elinympäristössä, jossa fyysinen tila menettää merkityksensä, ja aika 
saa erilaisen roolin. Tuolloin käynnistynyttä informaatio- ja kommunikaatio-
teknologian voimakkaan kehittymisen aikaa Tapio Varis (1995, 132) kuvasi vas-
taavanlaisena perinpohjaisena muutoksena kuin sähkövoiman keksimistä ja 
käyttöönottoa vuosina 1880-1930.  Olavi Borg puolestaan arvioi, että uuden tieto-
tekniikan aikakaudella sähköinen äänestäminen ja kaupunkikokous ovat entistä 
helpommin toteutettavissa, ja välittömän demokratian vuosisataisen haasteen eli 
kyvyttömyyden koota demos (= ekklesia) yhteen niin, että jokaisella kansalai-
sella on samanaikaisesti mahdollisuus lausua oma mielipiteensä, voidaan ainakin 
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teknisestä näkökulmasta katsoa poistuneeksi (Borg, 1995). Internetin alkuaiko-
jen, 1990-luvun ja 2000-luvun alun tutkimuskirjallisuudessa puhuttiin yleisesti 
sähköisestä hallinnosta ja demokratiasta; uusien sähköisten palvelujen ajateltiin 
luovan uudenlaista vuorovaikutusta hallinnon ja kansalaisten välille (Borg ja Kol-
jonen 2020, 18).

Toisaalla niin sanotut kyberpessimistit epäilivät internetin mahdollisuuksia 
tuottaa välitöntä, suoraa vuorovaikutusta (Norris 2001, 148), ja arvioivat digitaa-
listen teknologioiden lähinnä tarjoavan apuvälineen edustuksellisen  demokratian 
totuttujen mallien organisoinnille. Eräänlainen internetin vaikutusta arvioivien 
toiveikkaiden ja varauksellisempien näkemysten välimuoto oli ajatus siitä, että 
vaikkei tietokonevälitteinen viestintä korvaa muita viestinnän muotoja vaan 
muokkaa jo olemassa olevia sosiaalisia malleja, on sillä kuitenkin huomattavaa 
kapasiteettia laajentaa sosiaalisia verkostoja, ja tehdä niiden kommunikoinnista 
aikaisempaa aktiivisempaa (Linturi 1999, 53). Jälkikäteen tarkastellen näin vaikut-
taa myös tapahtuneen; internet on luonut poliittiseen viestintään uusia kanavia, 
jotka mahdollistavat intensiivisen vuorovaikutuksellisuuden ja poliittisten viestien 
sekä mielipiteiden välittömän levittämisen (Chadwick ja Stromer-Galley, 2016). 
Internet on luova ja innovatiivinen politiikan teon paikka, jonka avulla voidaan 
rakentaa myös internetin ulkopuolisia sosiaalisia verkostoja, ja kasvattaa eri ryh-
mien poliittista pääomaa (Mickelsson 2007, 273).

Tänä päivänä puolueet toteuttavat historian myötä vakiintuneita funktioi-
taan kuten tärkeinä pitämiensä kysymysten nostamista poliittisen keskustelun 
esityslistalle, sekä puolueideologiaan kehystetyn, ajankohtaisen tiedon tarjoa-
mista kansalaisille yhteiskunnallisista asioista (Paloheimo ja Wiberg, 1997) yhä 
kattavammin digitaalisten teknologioiden välityksellä. ”Virtuaalisia puolueita”, 
puolueiden sopeu tumista uuteen informaatio- ja viestintäympäristöön tutkineen 
Pippa Norrisin mukaan informaatioteknologioiden läpimurto ei kuitenkaan mer-
kitse poliittisen toiminnan mullistumista, vaan digitaaliset teknologiat toimivat 
puolueiden jo olemassa olevien funktioiden välineellisinä täydentäjinä, tukien esi-
merkiksi puolueorganisaation eri osien sisäisen viestinnän integroimista (Norris 
2001, 167-69). Lisäksi Norris on päätellyt virtuaalisen maailman voivan tarjota 
pienemmille puolueille tasavertaisempia mahdollisuuksia puoluekilpailussa.

Verkkokampanjointi vaalien yhteydessä alkoi Suomessa 1990-luvulla (esim. 
Carlson ja Djupsund, 2001). Isotaluksen (1998) mukaan ensimmäistä kertaa puo-
lueet tarttuivat toden teolla verkon tarjoamiin kampanjointimahdollisuuksiin 
eduskuntavaaleissa vuonna 1999, jolloin yli 50 prosentilla ehdokkaista oli jo oma 
kotisivu. Railon ym. (2016) mukaan 1980-1990-lukujen vaihteessa suomalaises-
sa vaalikampanjoinnissa siirryttiin niin sanottuun jälkimoderniin vaiheeseen, 
 jossa kampanjointi on muuttunut aikaisempaa ammattimaisemmaksi ja ehdokas-
keskeisemmäksi, ja jossa median rooli on kasvanut Jesper Strömbäckin (2008) 
teoretisoiman ja tämän tutkimuksen yhtenä viitekehyksenä toimivan politiikan 
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medioitumisen eli viestinnällistymisprosessin eri vaiheita seuraten. 2000-luvun 
vuosikymmeninä poliittista kampanjointia ovat digitalisoitumiskehityksen rin-
nalla leimanneet myös professionalisoitumisen ja henkilöitymisen trendit, jotka 
ovat heijastuneet erityisesti sosiaalisen median alustojen hyödyntämiseen. Sosiaa-
lisen median läpimurto vaalikampanjoinnissa tapahtui Yhdysvaltain vuoden 2008 
presidentinvaaleissa Barack Obaman kampanjassa, joka muun muassa mullisti 
kohdennetun viestinnän ja varainkeruun käytännöt, tehden täsmäviestinnästä 
ja mikrorahoituksesta sittemmin tärkeän osan nykyaikaisten vaalikampanjoiden 
toteutusta1 (Strandberg ja Borg, 2020). Samalla poliittisen kampanjoinnin empii-
risen tutkimuksen fokukseen on noussut sosiaalisen median potentiaali muuttaa 
kansalaisten ja poliitikkojen välistä viestintää; fasilitoida osallistavampia, avoi-
meen vuorovaikutukseen ja interaktiivisuuteen perustuvia yhteyksiä (Chadwick 
ja Stromer-Galley 2016, 285). Silti vain harvoissa tutkimuksissa on tähän asti 
tarkasteltu poliittisten puolueiden havaintoja ja käsityksiä sosiaalisen median käy-
töstä vaalistrategisiin tarkoituksiin (Klinger ja Russman 2017, 301), joka on tämän 
tutkimuksen avainkysymys.

Kuten Strandberg ja Borg (2020) kuvaavat, kuluvalla vuosituhannella inter-
netissä ja digitaalisessa kampanjoinnissa on tapahtunut runsaasti muutoksia; 
verkko on pirstoutunut yhä kasvavaksi joukoksi erilaisia alustoja ja sovelluksia, 
ja verkon käyttäjien lukumäärä sekä käyttömäärät ovat lisääntyneet räjähdysmäi-
sesti etenkin kehittyneissä maissa, joissa internet on integroitunut olennaiseksi 
osaksi lähes kaikkien ihmisten jokapäiväistä elämää – Negroponten jo 1990- luvulla 
ennus taman mukaisesti. Internetin lisääntyvä merkitys vaaliviestinnässä on perus-
tunut esimerkiksi siihen, että perinteisen median – sanomalehtien, television ja 
radion – tuottamat mediasisällöt ovat tulleet laajasti saataville myös verkkoon. 
Tärkeä rooli on ollut myös äänestysvalintoja suoraan tukevilla verkkopalveluilla, 
ennen kaikkea median tuottamilla ehdokasvaalikoneilla, jotka vaalitutkimusten 
mukaan ovat jatkuvasti tulleet yhä suositummiksi (Mykkänen ja Moring, 2012; 
Strandberg, 2016; Strandberg ja Borg, 2020) niin kansalaisten kuin myös ehdok-
kaiden ja puolueiden käytössä. 2010-luvusta lähtien sosiaalisen median käytön 
yleistyminen2 kampanjointivälineenä ja digitaalinen markkinointi ovat muutta-
neet kampanjoinnin luonnetta huomattavasti (Mattila ym. 2020). Vaalikampan-
joinnin jälkimodernin vaiheen sisällä päävastuu kampanjoista on 2010-luvulla 
Railon ym. (2016, 323) mukaan siirtynyt ”yksiselitteisesti ehdokkaille itselleen”. 

1 Nykyaikaisten vaalikampanjoiden toteutukseen kuuluvat myös esimerkiksi mielipidekyselyjen, kohderyh-
mittelyn, suurten tietopankkien ja äänestäjäsegmenttianalyysien kaltaisten kampanjavälineiden kattava 
käyttö, joka lisää mahdollisuuksia tavoittaa äänestäjäkunnan relevantteja ryhmiä, sekä kohdentaa niille 
räätälöityä viestintää kampanjan aikana (Grusell ja Nord 2020, 259; Jungherr, 2016a).

2 Strandbergin ja Borgin (2020) mukaan sosiaalisen median käytön ja merkityksen nopean kasvun ovat 
mahdollistaneet alan ohjelmistokehitys, sovellusten suosio sekä laitteiden ja verkkoyhteyksien kulutta-
jille edullinen hintakehitys.



18

”Yksiselitteisen” käsite lienee kuitenkin suhteellinen; vaikka etenkin sosiaalisen 
median lujittama politiikan henkilöitymiskehitys on kiistatta vahvistanut ehdokas-
kampanjoiden painoarvoa vaalikampanjoinnin kokonaiskuvassa, on myös puolue-
organisaatioilla yhä merkittävä asema kattokampanjan yleisstrategiasta vastaavana 
ja ehdokkaiden verkkokampanjointia ohjaavana tahona, jota roolia tutkimukseni 
pyrkii läpivalaisemaan.

Viime vuosina tarjolla olevien digitaalisten kampanjainstrumenttien määrä 
on moninkertaistunut ja niiden vaikutus puolueiden verkkokampanjointiin inten-
sifioitunut; lukuisia erilaisia strategisia tarpeita palvelevien Facebook-, Twitter-, 
YouTube- ja Instagram-tilien luomisen lisäksi puolueet ovat kehittäneet sofisti-
koituneita verkkosivuja, uudistaneet sisäisiä it-ohjelmistojaan sekä hyödyntäneet 
konsulttien ja muiden ulkoisten asiantuntijoiden osaamista (Chadwick ja Stromer-
Galley 2016, 285). Koska modernin vaalikamppailun ympäristönä on perinteiset ja 
digitaaliset kampanja-areenat sekä -tekniikat sulavasti integroiva hybridi media-
järjestelmä (Chadwick, 2013), käyvät puolueet nykyään hypermediakampanjoita, 
joissa vanhojen ja uusien kampanjavälineiden ja viestintäalustojen käyttöä yhdis-
tellään tuottaen sisältöä samanaikaisesti useampiin eri kanaviin kuin koskaan 
aiemmin (ks. esim. Lilleker, Tenscher ja Štětka 2015, 747-748). 

Hybridissä mediajärjestelmässä puolueilta edellytetään aiempaa koordinoi-
dumpaa sisäistä ja ulkoista kampanjaviestintää sekä kokonaisvaltaista digitaalista 
kompetenssia: ammattimaisia strategioita sosiaalisen median ja muiden verkko-
alustojen hyödyntämisessä (Grusell ja Nord 2020, 259). Professionalisoitumis-
kehityksen myötä tutkimukseni aihepiiriin eli puolueiden verkkokampanjoinnin 
strategisten ulottuvuuksien tutkimukseen on kohdistunut kasvava intressi, mutta 
digitaalisen kampanjaviestinnän syntyä ja nopeaa kehitystä ei ole systemaattisesti 
integroitu professionalisoitumisteorioiden analyysiin monipuoluejärjestelmissä. 
Avoimiin, Norrisin jo 1990-luvun lopulla teoretisoimiin ja tässäkin tutkimuk-
sessa pohdittaviin kysymyksiin lukeutuu esimerkiksi, vahvistaako vai muuttaako 
digitaalisen kampanjaviestinnän inkluusio olemassa olevien puoluekampanjoiden 
piirteitä (Grusell ja Nord 2020, 261) – onko verkko puolueiden vaalityön näkökul-
masta korvaava vai paremminkin täydentävä areena? Niin ikään avoimiin kysy-
myksiin digitaalisen kampanjoinnin tutkimuksessa kuuluu yhä, miten ja missä 
laajuudessa kampanjoissa fasilitoidaan kaksisuuntaiseen viestintään ja dialogiin 
perustuvia yhteyksiä puolueiden ja äänestäjien välillä. Entä kuinka sitoutuneita ja 
motivoituneita puolueet ovat tällaisten viestinnällisten yhteyksien tarjoamiseen; 
vastaako puolueiden usein julkisissa puheissaan korostama halukkuus avoimeen 
vuorovaikutteisuuteen niiden kampanjoinnin konkreettisia toteutustapoja?

Kuten edellä kuvasin, on digitaalisiin teknologioihin jo internetin yleisty-
misen alkuvuosista lähtien kohdistunut suuria odotuksia liittyen niiden kapa-
siteettiin mahdollistaa poliittisen osallistumisen interaktiivisempia muotoja 
(Dommett 2020, 165-166). Tekniset esteet ”demoksen yhteenkokoamiselle” (vrt. 
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edellä mainittu Borg, 1995) ovat poistuneet, mutta siitä huolimatta empiiriset 
tutkimukset etenkin 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa ovat tuottaneet 
vain heikkoja todisteita aidosta vuorovaikutteisuudesta  poliittisissa kampanjoissa. 
Laajemmassakaan katsantokannassa internetistä ei ole muodostunut merkittä-
vää suoran  poliittisen osallistumisen välinettä eikä kovinkaan selvästi myöskään 
tasa-arvoiseen kansalaiskeskusteluun perustuvaa, deliberatiivisen  demokratian 
osallistumiskanavaa (Margolis, 2007; Borg ja Koljonen 2020, 18). Vaikka puo-
lueiden kansalaisyhteiskunnan suuntaan fasilitoima digitaalinen viestintä on 
2010- ja 2020-luvuilla alustoiltaan ja teknologisilta toteutuksiltaan monimuotois-
tunut,  kehittynyt ja visualisoitunut kohti esimerkiksi kesän 2021 kuntavaaleissa 
jo yleisessä käytössä olleita reaaliaikaisia, videostreamattuja  Facebook- ja Insta-
gram-livelähetyksiä, on kysymys vuorovaikutteisuuden todellisesta luonteesta ja 
vaikuttavuudesta edelleen auki. Esimerkiksi puolue-eliittien keskuudessa ei vielä-
kään juuri esiinny kiinnostusta käyttää digitaalisia työka luja interaktiivisemman 
yhteyden pidon mahdollistamiseksi kansalaisten suuntaan (Dommett 2020, 172), 
eli teknologisesti mahdollisen ja strategisesti tavoitellun välillä vallitsee ilmeinen 
ristiriita. Tutkimukseni pyrkii osaltaan selvittämään, mitkä tekijät tähän risti-
riitaan puolueiden näkökulmasta johtavat.

Koska professionalisoitunut kampanjointi hybridissä mediajärjestelmässä 
edellyttää puolueilta monimuotoisia voimavaroja, on niiden tarkoin analysoi tava, 
miten kohdentaa rajalliset resurssinsa vaalimenestyksen näkökulmasta suurinta 
hyötyä tuottavalla tavalla. Sisäisten motiivien ohella kampanjaresurssien strate-
giseen kohdentamiseen heijastuvat myös ulkoiset, puolueorganisaatioista riip-
pumattomat ns. järjestelmätason tekijät, kuten poliittiset kilpailuasetelmat sekä 
digitaalisen ympäristön yleiset ominaispiirteet, joihin 2020-luvulla yhä leimalli-
semmin lukeutuu esimerkiksi verkkohäirinnän lieveilmiö. Avoimuuden ja rajoit-
tamattoman vuorovaikutteisuuden hankalasti torjuttavissa olevana seurauksena 
esimerkiksi verkkokeskustelujen moderointi edellyttää puolueilta lähes ympäri-
vuorokautisesti käytettävissä olevia henkilöresursseja. Tätä vuorovaikutukselli-
suuden ihanteen ja digitaalisen kampanjointiympäristön rakenteellisten ominais-
piirteiden välistä jännitettä pyrin tutkimuksessani analysoimaan nimenomaan 
siitä strategisesta positiosta, johon puolueet itse itsensä hybridin mediajärjestelmän 
aktiivisina hypermediakampanjoijina asettavat. Tarkastelen myös muita mahdol-
lisia järjestelmätason rakenteellisten ominaispiirteiden vaikutuksia puolueiden 
strategiseen kampanjointiin.

Puolueiden verkkokampanjoinnin tutkimuksessa on pitkään keskitytty tar-
kastelemaan, mitä digitaalisia teknologioita puolueet käyttävät, ja millä eri verkko-
alustoilla ne kampanjoidessaan ovat läsnä. 2010-luvusta lähtien politiikan digi-
talisoitumisesta on tullut jo niin arkipäiväistä, ettei akateemista tutkimusta enää 
tarvita auktorisoimaan sen kaltaisia yleisesti tunnettuja tosiasioita kuin että puo-
lueilla on kampanjasivustot internetissä, ja että ne kampanjoivat myös sosiaalisen 
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median alustoilla. Digitaalisten teknologioiden käyttöä ei enää ole tarkoituksen-
mukaista analysoida vain siltä osin, käytetäänkö jotain palvelua tai sovellusta vai 
ei –  uudet tutkimuskysymykset koskevat paremminkin sitä, miten sekä ehdokkaat 
että kansalaiset käyttävät verkkomedioita (Strandberg ja Borg, 2020). Strandbergin 
ja Carlsonin (2021) mukaan poliittisen verkkoviestinnän tutkimus on suhteelli-
sen aineistolähtöistä ja viestintäteknologiaan keskittynyttä, koska kvantitatiivista 
 dataa on saatavilla runsaasti. Syvällisempi ”poliittinen” ulottuvuus olisi kuitenkin 
tuotava takaisin tutkimukseen (Strandberg ja Carlson 2021, 84), johon tavoitteeseen 
oma tutkimukseni osaltaan pyrkii laadullisin lähestymistavoin kontribuoimaan. 

Tämä puolueiden digitaalisen kampanjoinnin strategisia ulottuvuuksia ana-
lysoiva tutkimus on kvalitatiivinen3 ja sikäli myös eksploratiivinen, ettei vastaavia 
aiempia tutkimuksia ole Suomessa tehty. Aiemman, ehdokkaiden ja kansa laisten 
verkon käytön tarkasteluun painottuvan tutkimuksen valtavirrasta poiketen asetan 
tutkimuskysymykseni subjekteiksi poliittiset puolueet. Tutkimukseni kiinnittyy 
puolueen sisäiseen näkökulmaan hyödyntäen lähdeaineistona viiden eduskunta-
puolueen (keskusta, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, SDP ja vihreät) 
verkkoviestinnästä vastaavien toimihenkilöiden teemahaastatteluja ja puoluei-
den ehdokasopasmateriaaleja eduskuntavaalien 2011 ja 2015 konteks tissa. Näiden 
aineistojen pohjalta tehtävää analyysiä tukevat puolueiden kampanja sivustoilta 
ja sosiaalisen median alustoilta koottu digitaalisten leikkeiden arkisto, puoluei-
den vaaliohjelmat sekä verkkokampanjointia raportoivien ja analysoivien media- 
artikkelien kokoelma, joita esittelen tarkemmin luvussa 3.

- - - - - - - - 

Tutkimuskysymykseni on, mitkä viestinnällis-rakenteelliset ja kampanja-
organisatoriset tekijät selittävät puolueiden digitaalista kampanjointia; millaisiin 
strategisiin päämääriin puolueet verkkokampanjoinnissaan pyrkivät, ja millai-
sia strategisia käytäntöjä ne näiden päämäärien tavoittelussa harjoittavat? Vies-
tinnällis-rakenteellisilla ja kampanjaorganisatorisilla tekijöillä tutkimuksessani 
tarkoitetaan puolueiden sisäisen ja ulkoisen kampanjaviestinnän toteutukseen 
sekä kampanjan organisoitumisen erilaisiin rakenteisiin liittyviä tekijöitä4. Tut-
kimukseni otsikkoon sisältyvillä puolueiden digitaalisen kampanjoinnin stra-

3 Klingerin ja Russmannin (2017, 305) sekä Karpfin ym. (2015) mukaan nimenomaan kvalitatiivinen tut-
kimus mahdollistaa poliittisen viestinnän uusien prosessien tarkastelun ja havaitsemisen auttaen vastaa-
maan niihin ”miten?”- ja ”miksi?”-kysymyksiin, jotka meidän vääjäämättä on esitettävä edistääksemme 
ymmärtämystämme poliittisten puolueiden digitaalisten teknologioiden käytöstä kampanjatyössä.

4 Analyysini ulkopuolelle olen rajannut poliittisesta tilanteesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä johtuvat 
makrotason poliittis-rakenteelliset tekijät, joiden analysoimiseksi olisi luotava erillinen, oma tutkimus-
asetelmansa eriytyneine aineistoineen. Analyysini ei myöskään varsinaisesti kohdistu kampanjaviestin-
nällisiin sisältöihin ja diskursseihin, vaan viestinnällisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin digitaalisen 
kampanjoinnin eri rakenteellisilla osa-alueilla.
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tegisilla ulottuvuuksilla viittaan kaikkiin niihin viestinnällis-rakenteellisiin ja 
kampanjaorganisatorisiin elementteihin, jotka aineistojeni pohjalta näyttäytyvät 
strategisina eli päämäärätietoisina ja tarkoituksellisina suhteessa puolueiden pyr-
kimykseen maksimoida äänimääränsä vaaleissa eli saavuttaa mahdollisimman 
paljon kannatusta. Analyysissäni erittelen strategiset päämäärät ja strategiset 
käytännöt  siten, että päämäärillä viittaan kaikilla tai useammilla eri kampanja-
rakenteellisilla osa-alueilla (esimerkiksi kampanjasivustot, sosiaalinen media, 
digitaalinen markkinointi) esiintyviin yleisempiin päämääriin, ja käytännöillä 
puolestaan niihin konkreettisiin ja eriytyneempiin toimiin, joilla puolueet eri-
laisia kampanjastrategisia päämääriä tavoittelevat. Lopuksi esittelen, millaiset 
laaja-alaiset strategiset dilemmat eli ristiriita-asetelmat puolueiden digitaalista 
kampanjointia aineistojeni perusteella selittävät. 

Strategia voidaan vaalikampanjoinnin yhteydessä ymmärtää käsitteellisesti 
yhtä läpileikkaavana kuin Strömbäck ja Kiousis (2014, 109) määrittelevät poliittisen 
viestinnän – heidän mukaansa vaalikampanjat eivät pohjimmiltaan ole mitään 
muuta kuin poliittista viestintää. Viestintää edellytetään kampanjan kaikilla eri 
osa-alueilla kampanja-aktiviteettien organisoimisesta kannattajien mobilisoimi-
seen, mediasuhteiden luomisesta potentiaalisten äänestäjien kontaktointiin sekä 
pyrkimyksiin ”brändätä” puolue mahdollisimman myönteisessä valossa. Puolue 
haluaa vaaleissa saavuttaa tiettyjä päämääriä, ja käyttää informaatiota sekä vies-
tintää strategisesti saavuttaakseen nämä päämäärät (Manheim, 2011; Strömbäck ja 
Kiousis 2014, 111). Vaikka puolueilla voi olla lukuisia erilaisia päämääriä, ja myös 
primääri eli ensisijainen strateginen päämäärä voi vaihdella puolueesta riippuen 
jakautuen esim. Strömin (1990) esittämän mukaisesti äänihakuiseen (vote-see-
king), valta-asemahakuiseen (office-seeking) ja sisältöhakuiseen (policy-seeking) 
puoluetyyppiin, on oman tutkimukseni lähtökohtana Downsin (1957) klassinen 
teesi siitä, että puolueiden primääri päämäärä on maksimoida poliittinen kanna-
tus (Strömbäck ja Kiousis 2014, 111). Lähestyn tutkimuskysymystäni siitä puolu-
eissa yleisesti tunnustetusta näkökulmasta, jonka mukaan kaikkien puolueiden 
primääri strateginen päämäärä on menestyä vaaleissa äänisaaliin näkökulmasta 
mahdollisimman hyvin. Analyysini puolueiden digitaalisen kampanjoinnin stra-
tegisista ulottuvuuksista tapahtuu tämän kehyksen sisällä siten, että edellä maini-
tut strategiset päämäärät ja niitä implementoivat strategiset käytännöt palvelevat 
kampanjoinnin laajemmassa viitekehyksessä kaikille puolueille yhteistä primääriä 
päämäärää, poliittisen kannatuksen eli äänten maksimointia.

Rakenteellisesti tutkimukseni etenee siten, että seuraavassa eli luvussa 2 esit-
telen tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen, ja luvussa 3 tutkimusaineistoni ja 
-menetelmäni. Luvussa 4 esitän kontekstualisoivan katsauksen digitaalisten tekno-
logioiden käytön trendeihin ja tunnuslukuihin sekä internetin kampanja käyttöön 
eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015. Samassa käyn myös tiiviisti läpi kohdevaalien 
poliittiset ennakkoasetelmat ja vaalikamppailujen yleisen kulun puolueiden näkö-
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kulmaa painottaen, luodakseni varsinaiselle ydinaineistojen eli puoluehaastatte-
lujen analyysille vaalisensitiivisen taustakehyksen. Luvun päätteeksi analysoin, 
miten puolueiden käytettävissä olevien kampanjaresurssien rajallisuus vaikuttaa 
niiden digitaalisen kampanjoinnin strategiseen liikkumavaraan. 

Varsinaisen tutkimuskysymykseni; mitkä viestinnällis-rakenteelliset ja 
kampanja organisatoriset tekijät selittävät puolueiden strategista verkkokampan-
jointia lisäksi tarkastelen useita täydentäviä alakysymyksiä, jotka temaattisesti 
 yhdistyvät empiiristen aineistojen pohjalta luvuissa 5–8 käsiteltäviin digitaalisen 
kampanjoinnin eri rakenteellisiin osa-alueisiin. Kampanjasivustoja ja digitaalista 
markkinointia käsittelevässä luvussa 5 esittelen, millaisista rakenteista puolueiden 
digitaalinen kampanjointi koostuu, ja miten sekä millaisia strategisia päämääriä 
palvelemaan puolueet hyödyntävät kampanjasivustoja. Entä miten ja miksi ne 
myös tukevat ja ohjaavat ehdokkaittensa verkkokampanjointia? Lisäksi tarkastel-
laan digi taalista markkinointia; miten puolueet perustelevat  kampanjansa kohde-
ryhmät, ja millaisia tavoitteita ne asettavat kohdennetulle digitaaliselle markki-
noinnille. 

Luvussa 6 tutkin puolueiden sosiaalisen median kampanjoinnin strategisia 
ulottuvuuksia: miten ja millaisiin tavoitteisiin pyrkien puolueet kampanja työssään 
hyödyntävät sosiaalisen median alustoja. Entä millaisia rajoitteita sosiaalisen 
 median yksilöviestintää suosiva henkilökorosteisuus  asettaa puolueiden sosiaa-
lisen median strategiselle käytölle? Liittyen läheisesti myös luvun 6 näkökulmiin 
analysoin luvussa 7, miten puolueet hyödyntävät sosiaalisen median eri alustoilla 
fasilitoimiaan keskusteluja; miten ne reagoivat kansalaispalautteeseen, ja miten 
palaute mahdollisesti vaikuttaa niiden toimintaan. Käsittelen myös kysymystä 
siitä, millaiset arvot ja käytännöt määrittelevät puolueissa verkkokeskustelujen 
moderointia, ja miten ne pyrkivät torjumaan sosiaalisen median keskustelujen 
negatiivisia lieveilmiöitä kuten häirintää ja vihapuhetta.

Empiirisiin aineistoihin perustuvan analyysin tutkimuksessani päättää vaali-
koneita käsittelevä luku 8, jossa keskeinen kysymys on tutkia, millainen rooli 
puolueilla on ehdokkaittensa vaalikoneaktiivisuudessa   – miten ne esimerkiksi 
mahdollisesti vaikuttavat niihin sisältöihin, joita ehdokkaat vaalikoneisiin tuot-
tavat. Empiiristä tarkastelua liittyy vielä myös luvun 9 alkuun, jossa luon tii-
viin katsauksen siihen, miten puolueiden verkkokampanjointi on tutkimukseni 
aineistojen keruun jälkeisenä aikana 2020-luvulle tultaessa kehittynyt, ja miten 
puolueet itse näkevät digitalisoitumisen muuttaneen kampanjointiaan. Tulokset 
ja johtopäätökset -luvussa 10 kokoan havaintoni puolueiden digitaalisen kam-
panjoinnin strategisista ulottuvuuksista sekä esittelen niitä määrittelevän stra-
tegisten dilemmojen teoreettisen konstruktion. Arvioin myös tulosteni luotetta-
vuutta, sekä esitän ajatuksiani tulevaisuuden mahdollisista tutkimuskysymyksistä 
ja lähestymis tavoista, joita hyödyntäen oman tutkimukseni johtopäätöksiä voisi 
jatkossa täydentää ja syventää.
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LUKU 2.  TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN  
VIITEKEHYS 

Tämä suomalaispuolueiden strategista digitaalista vaalikampanjointia käsittelevä 
tutkimus on lähestymistavoiltaan moniulotteinen. Politiikan tutkimuksen sisällä 
työ sijoittuu sekä puolue- että vaalikampanjatutkimuksen alueille, mutta ulottuu 
myös poliittisen viestinnän tutkimukseen. Jokaisella näistä tutkimusalueista on 
samoja puolueiden vaalikampanjointiin liittyviä teemoja ja kysymyksiä analysoitu 
erilaisista näkökulmista, tuottaen lukuisia erilaisia teoreettisia käsityksiä ja paino-
pisteitä (Strömbäck ja Kiousis 2014, 110). Vaikka esimerkiksi poliittisen viestin-
nän ja poliittisen kampanjoinnin tutkimusten historiat ovat aina olleet läheisesti 
 yhteennivoutuneita, on kampanjaviestinnän tutkimuksen kenttä koko naiskuvassa 
fragmentoitunut juuri siksi, että tutkimusta tehdään useiden eri tieteenhaarojen 
parissa (Blumler ja McQuail, 2011; Esser ja Strömbäck, 2012). Siksi myöskään 
oman tutkimukseni kiinnittyminen aiempaan teoriaan ei ole ollut yksisuuntainen 
eikä yksiselitteinen prosessi, vaan paremminkin tutkimusotettani on leimannut 
tasapainoilu useiden erilaisten teoreettisten lähestymistapojen välillä, joka osaltaan 
näkyy myös teoreettisen viitekehykseni moninäkökulmaisuutena. 

Eräänlaisen selkeän kiinnekohdan tutkimukselleni kuitenkin muodostaa 
se johtoajatus, että pohjimmiltaan vaalikampanjat eivät ole mitään muuta kuin 
poliittista viestintää – viestintää edellytetään kampanjan kaikilla eri osa-alueilla 
tapahtumien organisoimisesta kannattajien mobilisoimiseen, ja mediasuhteiden 
luomisesta potentiaalisten äänestäjien kontaktointiin (Strömbäck ja Kiousis 2014, 
109). Toisin sanoen; poliittista viestintää ja poliittista kampanjointia on oman työni 
kaltaisessa tutkimusasetelmassa lähes mahdoton eritellä toinen toisistaan, eikä sii-
hen siksi kannata pakottamalla pyrkiä. Tähän viestinnällis-holistiseen käsitykseen 
kampanjoinnista sisältyy rinnakkaisena myös toinen tärkeä johtoajatus: että puo-
lueiden kampanjan aikaisen poliittisen viestinnän ymmärtäminen edellyttää myös 
puolueiden ymmärtämistä organisaatioina. Kuten esimerkiksi Jungherr (2016b, 
374) on korostanut: jotta voisimme ymmärtää digitaalisten kampanjatyökalujen 
käytön strategista merkitystä puolueille, tulisi meidän analysoida sen sulautumista 
puolueiden organisatorisiin rakenteisiin ja käytäntöihin (ks. myös Kreiss, Lawrence 
ja McGregor 2018, 10). Siksi, kuten jo edellä muotoilin, tarkastelen tutkimuksessani 
niitä viestinnällis-rakenteellisia ja kampanjaorganisatorisia tekijöitä, jotka voivat 
selittää puolueiden digitaalista kampanjointia ja sen strategisia ulottuvuuksia.  

Ennen empiirisiin aineistoihini perustuvaa analyysiä esittelen tässä  luvussa 
tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen keskittyen erityisesti niihin aiemmassa 
tutkimuskirjallisuudessa esiintyviin teoretisointeihin, joista  tutkimusperinteessä 
pääsääntöisesti vallitsee laaja yhteisymmärrys. Etenen puolueita ja  digitaalista 
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kampanjointia käsittelevän aiemman tutkimuksen esittelystä vaalikampanjoin-
nin kehittymisen eri vaiheiden ja kampanjoinnin nykyisten makro trendien 
eli professionalisoitumisen, digitalisoitumisen, medioitumisen ja henkilöity-
misen ilmiöiden tutkimuksen kuvaamiseen. Lopuksi tarkastelen Gibsonin ja 
 Römmelen puolue keskeisen professionalisoituneen kampanjoinnin teoriaa ja sen 
nyky sovellettavuutta, strategisen poliittisen kampanjaviestinnän käsitettä, sekä 
 Andreas Schäferin teoretisoimaa digitaalisen heuristiikan käsitettä puolueiden 
viestintä strategioiden mahdollisena selittäjänä. Aiemman tutkimuskirjallisuuden 
esittelyn yhteydessä tuon esiin, millaisista erilaisista näkökulmista oma tutki-
mukseni kiinnittyy teoreettiseen viitekehykseen, ja millaisia dialogisia yhteyksiä 
omilla kysymyksenasetteluillani on suhteessa aiemman tutkimuksen tuottamiin 
teoreettisiin käsitteisiin, havaintoihin ja johtopäätöksiin. 

2.1.  Puolueita ja digitaalista kampanjointia 
käsittelevä aiempi tutkimus 

Puolueiden historia internetissä ulottuu aina 1990-luvun puoliväliin, jolloin ver-
kossa julkaistiin ensimmäiset puolueorganisaatioiden omat, niiden ideologiaa 
ja toimintaa esittelevät kotisivut. 2000-luvun kuluessa internetistä on tullut yhä 
merkittävämpi kampanjointiympäristö ja digitaalisista teknologioista kokonais-
valtaisia kampanjainstrumentteja, jotka on syvällisesti integroitu poliittisten 
organi saatioiden rakenteisiin ja käytäntöihin (Jungherr 2016a, 359; Strömbäck 
ja Kiousis, 2014). 

Uuden ilmiön eli verkkokampanjoinnin ympärille muodostui nopeasti oma 
tutkijakuntansa, jonka piirissä varhainen tutkimus keskittyi aluksi lähinnä koti-
sivujen ja sähköpostin kaltaisten viestinnällisten rakenteiden käytön tarkasteluun 
(Gibson ja Ward, 2009) sekä kampanjoiden tuottamaan digitaaliseen sisältöön 
joko verkkosivuilla tai sosiaalisen median profiileissa (Foot ja Schneider, 2006; 
Kluver ym. 2007; Lilleker ja Jackson, 2011; Vaccari, 2013). Sittemmin verkko-
sisältöjen analyysistä on edetty tarkastelemaan digitaalisten välineiden vaikutusta 
kampanjoiden organisatorisiin rakenteisiin (Jungherr 2016a, 360; Nielsen, 2012), 
ja viimeisimpänä kampanjoiden strategisiin ulottuvuuksiin.

Vaikka digitaalisen kampanjoinnin tutkimuksen historia on yhä 2020- luvulla 
verrattain nuorta, on poliittisia puolueita organisaatioina tutkittu jo yli sadan vuo-
den ajan. Jotta puolueiden verkkokampanjoinnin nykytutkimuksen lähtökohtia ja 
suuntauksia olisi mahdollista täysimääräisesti ymmärtää ja kriittisesti analysoida, 
on tarpeen luoda katsaus niihin puoluetutkimuksen teoreettisiin  tausta-asetelmiin, 
kehityskulkuihin ja johtopäätöksiin, jotka uusimpien tutkimusten kysymyksen-
asetteluihin ovat johtaneet. Ajan kuluessa puoluetutkimuksen fokus on siirtynyt 
organisatorisen demokratian normatiivisista kysymyksistä organisatorisen evoluu-
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tion ja puolueiden funktioiden vertailevaan analyysiin (Gauja ja Kosiara-Pedersen, 
2021b). Siinä missä vielä 1900-luvun viimeisiin vuosikymmeniin saakka puolue-
tutkimuksen keskipisteessä oli, mitä puolueet tekevät, kysyvät puolueorganisaati-
oiden tutkijat nykyään, miten puolueet tehtäviään suorittavat, ja miksi ne eroavat 
toinen toisistaan (Gauja ja Kosiara-Pedersen 2021a, 126). 

Suurinta osaa puoluetutkimuksen historian vuosikymmenistä on leiman-
nut käsitys puolueista jatkuvasti yhteiskunnallista painoarvoaan menettävinä 
ja olemassaolostaan taistelevina muutoksen passiivisina objekteina. 1990-luvun 
lopulla ja 2000-luvun alussa tutkimuksen fokus siirtyi puolueiden rappion tai 
niiden aseman heikkenemisen analyysistä puolueadaptaation näkökulmaan5; 
tutkimuksessa ryhdyttiin tarkastelemaan puolueiden resilienssiä, sopeutumista 
ja  transformaatiota: dynaamisia muutosprosesseja paremminkin kuin staattisia 
 rakenteita (Seddone ja Valbruzzi, 2020, 394). Sittemmin tämä adaptaation ja sel-
viytymisen agenda on muokannut puoluetutkimuksen kohdentumista esimerkiksi 
siten, että tutkijat ovat analysoineet puoluemuutosta vastauksena laskeviin jäsen-
määriin (esim. Scarrow, 2015), sosiaalisiin ja kulttuurisiin murroksiin kuten henki-
löityneeseen ja populistiseen politiikkaan6 (esim. Rahat ja Kenig, 2018;  Albertazzi 
ja McDonnell, 2015) sekä muuttuviin teknologioihin ja kampanjakäytäntöihin 
(esim. Gerbaudo, 2019; Gibson, Greffet ja Cantijoch, 2017) .

Käsitys erityisesti viestintäteknologioiden potentiaalista toimia puolue-
muutoksen pääajureina on vuosikymmenten mittaan vakiintunut; sanoma-
lehdistön noususta aina radion ja television kehittymiseen saakka on massamedia 
aikaansaanut merkittäviä muutoksia niissä tavoissa, joilla puolueet operoivat ja 
kommunikoivat äänestäjiensä kanssa (Gibson ja Ward, 2009; Gunther ja Diamond, 
2003). Puolueiden perustettua julkisen presenssinsä verkkoon on tehty yhä lisään-
tyvä määrä empiiristä tutkimusta, joka on keskittynyt tarkastelemaan puolueiden 
adaptoitumista uusiin digitaalisiin teknologioihin. Nämä tutkimukset sijoittuvat 
pääsääntöisesti kolmelle laajalle tutkimusalueelle: puolueen sisäinen-, puolueiden 
välinen- sekä systeeminen toimintaympäristö, laajemmassa demokraattisen järjes-
telmän kontekstissa. On esimerkiksi tarkasteltu, kuinka puolueet ovat yhteydessä 
jäsenkuntaansa käyttäen uusia informaatioteknologioita sisäisessä viestinnässään, 
vertailtu puolueiden verkkokampanjointia ja erityisesti verkon mahdollisia hyötyjä 
pienemmille puolueille, sekä selvitetty, kuinka puolueiden adaptaatio uusiin infor-

5 Esimerkiksi ECPR:n (European Consortium for Political Research) seminaarin tiimoilta vuonna 1997 jul-
kaistussa Party Politics –tutkimusjulkaisun erikoisnumerossa tarkasteltiin puoluemuutosta ja adaptaatiota 
(Gauja ja Kosiara-Pedersen, 2021b). Julkaisun toimittajien mukaan tutkimuksen keskityttyä jo muutaman 
vuosikymmenen ajan havainnoimaan puolueiden rappiota, tulisi huomion seuraavaksi kiinnittyä siihen, 
kuinka puolueet pääsevät rappiosta uusiutumisen tielle. (Harmel ja Svåsand 1997, 291)  

6 Myös suomalaisessa puoluetutkimuksessa on 2010-luvulta lähtien oltu kiinnostuneita erityisesti kansallis-
mielisten populistiliikkeiden ja -puolueiden noususta sekä niiden sosiaalisen median kautta tapahtuvasta 
vaikuttamisesta (ks. esim. Palonen ja Saresma, 2017; Pyrhönen, 2015; Hatakka, 2019).
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maatioteknologioihin vaikuttaa niiden positioon edustuksellisissa demokratioissa 
(Gibson ja Ward 2009, 87).  

Oma tutkimukseni sijoittuu ensisijaisesti puolueen sisäisen toimintaympä-
ristön alueelle, jolla tutkimusperinne on ohuempaa, johtuen sen edellyttämien 
”etuoikeutettujen” aineistojen saatavuuden ongelmista (Gibson ja Ward 2009, 90). 
Haastatteluaineistojeni voi luonnehtia kantavan ”etuoikeutetun” statusta, koska 
taktisen, vaalikamppailuun kytkeytyvän informaation luovuttaminen edes tutki-
mukselliseen käyttöön on puolueille delikaatti kysymys, jonka taustalla on olet-
tama sellaisen strategisen pääoman hallussapidosta, joka mahdollisesti tuottaa 
kilpailuetua vaalikamppailussa. Tutkimukseni on kuitenkin esimerkki siitä, että 
saatavuushaaste on mahdollista ylittää myös strategisten lähdeaineistojen osalta 
(ks. tarkemmin: luku 3). Lisäksi; puolueet tiedostavat uusien digitaalisten tek-
nologioiden ja -metodien käytön kilpailuasetelmassa olevan kilpajuoksua aikaa 
vastaan – samat innovaatiot ja menetelmät leviävät vääjäämättä, ja tulevat osaksi 
kaikkien puolueiden kampanjoinnin keinovalikoimaa.  

Osaltaan tutkimukseni ulottuu myös systeemisen toimintaympäristön alu-
eelle viitaten digitaaliseen kampanjaympäristöön järjestelmätason ekosysteeminä 
rakenteellisine olosuhteineen ja sosiaalisen median logiikan kaltaisine lainalai-
suuksineen, jotka läpileikkaavasti vaikuttavat puolueiden digitaalisen kampanjoin-
nin strategisiin ulottuvuuksiin. Keskusteluun ulotan aineistoihini viitaten myös 
laajemman demokraattisen järjestelmän kontekstin pohtien digitalisoitumisen 
vaikutuksia puolueiden asemaan tämän päivän osallistumista ja vuorovaikutuk-
sellisuutta painottavassa edustuksellisessa demokratiassa.

Puolueorganisaatioita käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on viime vuo-
sina erottunut etenkin kolme tutkijoissa erityistä mielenkiintoa herättävää aihe-
piiriä: 1.) puoluejäsenyys ja erityisesti uudistukset suhteessa puoluekiinnittymi-
seen (esim. Gauja, 2015; van Biezen, Mair ja Poguntke, 2012; Whiteley, 2011),  2.) 
puolueen sisäisen demokratian mekanismit, joiden tarkoitus on osallistaa jäseniä 
sisäiseen päätöksentekoon (esim. Borz ja Janda, 2020, Pilet ja Cross, 2014) ja 3.) 
politiikan henkilöityminen eli puheenjohtajien ja ehdokkaiden kasvava merkitys 
puolueiden sisällä ja niiden ulkopuolella (esim. Pedersen ja Rahat, 2019; Lobo ja 
Curtice, 2015).

Puoluejäsenyyden ja -kiinnittymisen tutkimuksen eräs keskeisistä paino-
tuksista koskee digitaalisten teknologioiden roolia jäsenyyssuhteiden uudelleen-
muokkaamisessa. Teknologia voi mahdollistaa organisatoristen tehtävien suo-
rittamisen nopeammin ja kustannustehokkaammin; digitaalisten sovellusten 
välityksellä orga nisaatiot voivat olla useammin, laajemmin ja nopeammin teke-
misissä jäsentensä kanssa (Karpf, 2012; Karpf, 2016), ja samalla sekä hankkia että 
sitouttaa tehokkaasti uusia jäseniä (Achury ym. 2020). Tutkimuksessani analysoin, 
kuinka digitaalisten teknologioiden organisatorinen potentiaali realisoituu puo-
lueiden kampanjoinnissa esimerkiksi tehostaen kampanjan sisäistä viestintää ja 
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mobilisaatiota eli puolueorganisaatioiden vuorovaikutusta omien toimijoidensa 
suuntaan. 

Vaikka uusi teknologia tarjoaa puolueille uudenlaisia mahdollisuuksia inten-
sifioida kaksisuuntaista sisäistä viestintäänsä, esiintyy tutkijakunnan piirissä toi-
saalta huolta siitä, että teknologia voi kannustaa organisaatioita jäsenyyden vaa-
limisen sijasta keskittymään silkkaan ”kliktivismiin”, jonka tuottamiseen liittyy 
keskittämisen tendenssi erityisesti niissä puolueorganisaatioissa, jotka ovat tai-
puvaisia suurempaan eliittikontrolliin (Gibson ja Ward, 2009). Esimerkiksi Gib-
son, Greffet ja Cantijoch (2017) kytkevät uudet teknologiat jäsenyyden statuksen 
hämärtymiseen ja uudenlaisten puoluejäsenyyden tyyppien syntyyn. Nämä uudet 
puoluejäsenyyden tyypit muistuttavat muissa poliittisen mobilisaation yksiköissä 
kuten intressiorganisaatioissa ja sosiaalisissa liikkeissä esiintyvää tukea ja kannat-
tajuutta (Gauja ja Kosiara-Pedersen, 2021b). Koirasen (2022, 121) mukaan yleisöt 
poliittisten puolueiden ympärillä eivät koostu ainoastaan sattumanvaraisesta koos-
teesta yksittäisiä kannattajia, vaan myös kollektiivisesti organisoituneista ryhmistä 
ja liikkeistä. Puolueiden ja niitä ideologisesti lähellä olevien ulkopuolisten ryhmien 
väliset yhteydet ovat läheisiä, ja verkostot kaksisuuntaisia. Keskinäis riippuvuudet 
puolueiden ja ryhmien välillä vaikuttavat puolueiden organisatoristen rakentei-
den muotoihin vertikaalisesti konnektiivisina verkostoina (Chadwick ja Stromer-
Galley, 2016; Heaney ja Rojas, 2015), joiden yhteiskunnallinen vaikuttuvuus voi 
oletettavasti olla suurempi kuin pelkistettyjen puolueorganisaatioiden. Puolue-
toiminnan mahdollinen muuttuminen konnektiivisempaan suuntaan ei kuiten-
kaan lukeudu tutkimuskysymyksiini, koska ilmiön tarkastelu edellyttäisi erilaisia 
lähestymistapoja ja aineistoja. Sen sijaan tutkimukseni ulottuu tarkastelemaan, 
millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaalisen median alustat tarjoavat puo-
lueille niiden pyrkiessä sekä sitouttamaan omia jäseniään kampanjatyöhön että 
mobilisoimaan myös itseään ideologisesti lähellä olevia sitoutumattomia kan-
nattajia, hyödyntäen esimerkiksi teemalähtöisesti nousevaa, puolueideologista 
leimautumista välttelevää vaalikohtaista kannattajuutta.

Omalle tutkimukselleni aiemman puolueorganisaatioita koskevan tutkimuk-
sen kolmesta yleisimmästä kohteesta relevantein on politiikan henkilöityminen, 
koska aiempi tutkimus indikoi Facebookin, Twitterin ja Instagramin kaltaisten 
digitaalisten kampanja-alustojen olevan ominaispiirteiltään henkilökorosteisia, 
puolueiden sen sijaan edustaessa viestinnällisesti rajoittunutta yhteisö subjektiutta. 
Erityisesti mielenkiintoni kohdistuu analysoimaan sitä, miten puolueet voi-
vat strategisessa mielessä mahdollisimman tehokkaasti kampanjoida henkilö-
viestintää suosivilla sosiaalisen median kanavilla, jota efektiä politiikan yleinen 
henkilöitymis kehitys edelleen vahvistaa (ks. luku 6). Samalla on kuitenkin syytä 
korostaa, että tutkimuksessa ei vallitse täyttä yksimielisyyttä sosiaalisen median 
ja politiikan henkilöitymistrendin välisestä suhteesta; tätä kysymystä käsittelen 
tarkemmin kappaleessa 2.3.4.



28

Viime vuosina puoluetutkimusta on leimannut tutkimuksen erikoistumisen 
trendi; sitä mukaa kuin puolueiden kehittymistä koskevaa aineistoa on ollut lisään-
tyvissä määrin saatavilla, on tutkimuksen kentällä nähty laajenevaa erikoistumista 
spesifeihin alakysymyksiin kuten siihen, missä määrin puolueet ovat mukauttaneet 
rakenteitaan muuttuvaan ja digitalisoituvaan toimintaympäristöönsä (Seddone ja 
Valbruzzi 2020, 394). Tutkijakunnan parissa laaja mielenkiinto on kohdistunut 
osallistumista ja mobilisaatiota koskeviin näkökulmiin; verkkoteknologiset inno-
vaatiot ovat herättäneet mittavaa keskustelua ja spekulointia digitaalisen median 
kapasiteetista ja potentiaalista fasilitoida interaktiivisempia, osallistavampia ja 
tasavertaisempia yhteyksiä kansalaisten ja puolueiden välillä (Chadwick ja Stromer-
Galley, 2016; Landemore, 2014; Margolis ja Resnick, 2000; Margolis, Resnick ja 
Levy, 2003). Uusi verkkoteknologia on nähty elementtinä, joka johdattaa puolueet 
kehittämään uudenlaisia vuorovaikutuksen muotoja ruohonjuuritason toimijoiden 
kanssa (Seddone ja Valbruzzi 2020, 396-397).

Kysymys uuden digitaalisen toimintaympäristön mahdollisuuksista edis-
tää deliberatiivista ja jopa suoraa demokratiaa on jossain määrin yhä yksi kes-
keisimmistä politiikan ja internetin välistä suhdetta käsittelevistä teoreettisista 
kysymyksen asetteluista. Internetin vaikutuksia kansalaisten poliittiseen osal-
listumiseen ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan alettiin tutkia jo var-
hain 1990- luvulla (Norris ym. 1999, 2001). Tuolloin esitetyt mobilisaatio- ja 
vahvistumis teoriat nousivat nopeasti keskeiseen rooliin yhteiskuntatieteellisessä 
tutkimuksessa. Mobilisaatioteorian mukaan internet ja sosiaalinen media ovat hel-
posti jokaisen kansalaisen tavoitettavissa, mikä lisää niihin pohjautuvaa  poliittista 
osallistumista (Norris, 2001). Lähtökohtana on oletus erityisesti nuorten halusta 
osallistua (Oser ym. 2012), johon ei aikaisemmin ole löytynyt sopivia tai aina-
kaan yhtä optimaalisia kanavia (Strandberg 2016, 97). Vahvistumisteorian mukaan 
 internetiä ja sosiaalista mediaa poliittisiin tarkoituksiin käyttävät sen sijaan ovat 
jo lähtökohtaisesti politiikasta kiinnostuneita ja sen parissa aktiivisia myös muilla 
poliittisilla areenoilla, internetistä riippumatta (Norris 2001, 214). 

Mobilisaatio- ja vahvistumisteoriat ovat edelleen keskeinen lähtökohta kan-
salaisten internetin ja sosiaalisen median käyttöä koskevissa tutkimuksissa, ja 
molempia malleja tukevia havaintoja nousee aineistoista yhä. Esimerkiksi, tut-
kiessaan internetin ja sosiaalisen median käyttöä Ranskan vuosien 2007 ja 2012 
parlamenttivaaleissa Koc-Michalska, Gibson ja Vedel (2014) huomasivat sosioeko-
nomisten tekijöiden vaikutuksen internetin kautta tapahtuvaan aktivoitumiseen 
hävinneen ajan myötä, mikä tukee mobilisaatioteoriaa. Toisaalta he havaitsivat 
myös, että asenteeseen liittyvien tekijöiden kuten poliittisen kiinnostuksen merki-
tys on pysynyt suurena, mikä näyttäisi tukevan vahvistusteoriaa: internet mobilisoi 
ensisijaisesti niitä, jotka ovat jo entuudestaan politikasta kiinnostuneita (Strand-
berg 2016, 97-100). Puolueiden kampanjastrategisen päätöksenteon näkökulmasta 
mobilisaatio- ja vahvistumisteorioiden johtopäätöksillä on vaikutusta esimerkiksi 
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kohderyhmien valintaan ja resurssien sekä kampanjaviestinnän kohdentamiseen, 
ja siksi ne heijastuvat myös tutkimusaineistojeni analyyseihin.

Internetiä kansalaisnäkökulmista käsittelevän teorianmuodostuksen ohella 
1990-luvulla alkoi myös esiintyä teoreettista keskustelua siitä, tasoittuvatko vai 
säilyvätkö puolueiden ja ehdokkaiden väliset voimasuhde-erot ennallaan inter-
netin käytön ja verkkokampanjoinnin kasvun myötä (Margolis ja Resnick, 2000; 
Margolis, Resnick ja Levy, 2003; Strandberg, 2009). Esimerkiksi Gibson, Nixon ja 
Ward (2003) ovat kysyneet, tasoittaako uusi teknologia puoluekilpailua sallimalla 
pienempien puolueiden ohittaa perinteisen median kontrollin, ja markkinoida 
itseään tasavertaisesti verkossa. Tuleeko informaatioteknologioihin liittyvä vuoro-
vaikutuksellisuus edistämään puolueiden sisäistä demokratiaa ja puolue-eliittien 
”tilivelvollisuutta”, elvyttäen siten osallistumista puolueiden sisällä? Entä millainen 
vaikutus teknologioilla on puolueiden rooliin demokraattisissa edustuksellisissa 
järjestelmissä?

Näiden kysymysten prosessoinnissa merkittävimmiksi malleiksi muodos-
tuivat tasavertaistumis- (equalisation) ja normalisaatioteoriat, joissa oletus tasa-
vertaistumisesta perustuu arvioon, jonka mukaan internetin ja sosiaalisen median 
kautta on perinteiseen mediaan verrattuna edullisempaa käydä menestyksekästä 
kampanjaa (Strandberg 2016, 97), josta syystä puolueiden ja ehdokkaiden välisillä 
resursseilla ei enää ole niin suurta merkitystä kuin vielä joukkoviestinnän kulta-
aikana (Gibson ja McAllister, 2009; Margolis, Resnick ja Levy, 2003). Normaali-
saatioteorian tueksi puolestaan on esitetty, että internetissä ja sosiaalisessa medi-
assa tapahtuvasta kampanjoinnista tulee vähitellen yhä professionalisoituneempaa, 
jolloin se vastaavasti vaatii enemmän resursseja, kuten teknistä osaamista ja asian-
tuntijuutta (esim. Margolis ja Resnick, 2000). Omassa tutkimuksessani hyödyn-
nän tasavertaistumis- ja normalisaatioteorioiden johtopäätelmiä erityisesti tar-
kastellessani puolueiden professionalisoituneen verkkokampanjoinnin resursseja 
ja niiden vaikutuksia kampanjan infrastruktuuriin eli kampanjarakenteisiin stra-
tegisine käyttömahdollisuuksineen.

2000-luvun vuosikymmeninä digitaalisen teknologian hyödyntäminen on 
kampanjasuunnittelussa ja -organisoinnissa siirtynyt marginaalista valtavirtaan, 
mutta osa tutkimusta ja yhteiskunnallista keskustelua aina internetin alkuvuo-
sista lähtien leimanneista kysymyksenasetteluista on yhä läsnä. Esimerkiksi; jo 
1990-luvun puolivälissä puolueiden yritykset ottaa uusi media haltuun tuottivat 
tarkkailijoille toistuvia pettymyksiä heidän odottaessaan ”todellisia” internetvaa-
leja (Gibson, 2021), joissa deliberatiivisen ja suoran demokratian ideaalit kansa-
laisten osallistumismahdollisuuksista voisivat toteutua. Tämä odotusarvo ei vie-
läkään ole kokonaan poistunut, vaan jokaisista kansallisista vaaleista vuorollaan 
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on ennustettu ”ensimmäisiä todellisia internet- tai some-vaaleja”7 eli keskustelun 
tulokulma vaikuttaa näiltä osin sementoituneen tukevasti paikoilleen. Toisaalta 
verkkokampanjoinnin reaalitodellisuus on tuottanut korkeille odotuksille jatku-
vasti uutta katetta; 2000-luvun puolivälistä lähtien puolueiden verkkopresens-
siä on leimannut strategisempi ja dynaamisempi ote, kun kampanjoissa on ryh-
dytty  välineellistämään sosiaalisen median mobilisoivaa voimaa (Gibson, 2021). 
 Nykyään tutkijoilla on kasvava intressi tutkia digitaalisen median erityistä roolia 
strategisessa poliittisessa viestinnässä vaalikampanjoiden aikana (Grusell ja Nord, 
2020; Lilleker, Tenscher ja Stetka, 2015; Chadwick ja Stromer-Galley, 2016). 

Kuten tämän kappaleen alussa kuvasin, keskityttiin aiemmassa tutkimuk-
sessa pitkään kartoittamaan, millaista informaatioteknologioiden valikoimaa puo-
lueet kampanjoidessaan käyttävät. Vasta viime vuosina on puolueorganisaatioi-
den muutostutkimuksen yleistä paradigman vaihdosta seuraten edetty kysymään, 
 miksi, miten ja mihin strategisiin tarkoituksiin digitaalista teknologiaa hyödyn-
netään8. Nykytutkimuksen samoin kuin oman tutkimukseni lähtökohtana on 
tietoisuus siitä, että vaalikampanjan aikana puolueet tähtäävät yhä lisääntyvässä 
määrin digitaalisten viestintäteknologioiden strategiseen hyväksikäyttämiseen, 
jota leimaa pyrkimys identifioida kohdeäänestäjät ja tukijat, sekä houkutella ja 
sitouttaa potentiaalisia uusia äänestäjiä (Klinger ja Russmann 2017, 299).

Riippuen teknologisista mahdollisuuksista ovat puolueet lukuisin eri  tavoin 
eri aikakausina kommunikoineet kansalaisten kanssa (Farrell ja Webb, 2000; Gib-
son ja Römmele, 2001; Norris, 2000). Sarcinellin (1998, 277) mukaan  puolueilla 
on demokraattisessa prosessissa “viestinnällinen saranafunktio” eli välittäjän 
asema valtiotoimijoiden ja kansalaisten välisessä viestinnässä, niin mielipiteen-
muodostuksen kuin myös -välittämisen prosessissa. Puolueiden  yhdistävää funk-
tiota vallan käyttäjien ja kansalaisten välillä on laajasti  käsitelty myös puolue-
kirjallisuudessa (Key, 1961; Lawson, 1980; Sartori, 1976), mutta  poliittista viestintää 
on silti  kauan pidetty toissijaisena suhteessa puoluepolitiikkaan ja -organi saatioon. 
Tämä  asetelma on heijastunut ongelmallisena aina viime vuosien tutkimus-
perinteeseen saakka. Vaikka nykyisten digitaalisten viestintäte knologioiden 
välineellisyys puolueen strategioiden muokkaamisessa ei rajoitu yksinomaan 
viestinnällisiin tarkoituksiin vaan ulottuu myös uusien välineiden ja resurssien 

7 Ks. esimerkiksi luku 9; sekä kevään 2019 eduskuntavaaleista että kesän 2021 kuntavaaleista ennustettiin 
vaaleja edeltävässä mediajulkisuudessa ”vihdoinkin todellisia some-vaaleja”, ja eduskuntavaaleissa 2019 
otettiin Strandbergin ja Borgin (2020) mukaan ”toistaiseksi suurin askel kohti internetvaaleja Suomessa”.

8 Esimerkiksi ehdokkaiden ja äänioikeutettujen internetin ja sosiaalisen median käyttöä Suomen  kaikissa 
2000-luvun eduskuntavaaleissa tutkineiden Strandbergin ja Borgin mukaan jatkotutkimuksissa tulisi 
pyrkiä yksityiskohtaisiin analyyseihin siitä, miten erityyppisten ehdokkaiden strategiat eroavat verkko-
kampanjoinnissa, ja mitkä tekijät selittävät parhaiten ehdokkaiden kampanjointia verkossa (Strandberg 
ja Borg 2020, 117). Vaikka oma tutkimukseni ei ole tutkimusotteeltaan vertaileva (ks. tarkemmin: luku 
3), pyrkii tutkimukseni puolueiden näkökulmasta tarjoamaan aineksia nimenomaan tarpeeseen tunnis-
taa digitaalista kampanjointia selittäviä tekijöitä.
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tarjoamiseen poliittisten aktiviteettien organisoimisessa ja mobilisaatiossa (Chad-
wick ja Stromer-Galley, 2016; Seddone ja Valbruzzi 2020, 400), on tutkimuksen 
kentällä edelleen vain hajanaisia yrityksiä hahmottaa, kuinka kampanjat digi-
taalisessa ajassa on suunniteltu, mitkä ovat niiden viestinnän strategiset priori-
teetit, ja kuinka niitä voidaan selittää (Lilleker, Tenscher ja Štětka 2015, 747-748). 
Oma tutkimukseni pyrkii poliittisten puolueiden sisäisen toimintaympäristön 
perspektiivistä käsittelemään juuri näitä kysymyksiä, vaikka selittävien tekijöi-
den identifiointiin tutkimuksessani kohdistuukin tiettyjä rajoituksia, joita kuvaan 
tarkemmin luvussa 3.

2.2.  Vaalikampanjoinnin kehittymisen vaiheet: 
esimodernista kohti verkkofasiliteettien 
hyödyntämisen jatkuvaa evoluutiota

On tuskin liioiteltua luonnehtia, että vaalikampanjointia on aina leimannut 
jatku vasti etenevä modernisoitumisprosessi, jossa ehdokkaat ja puolueet pyrkivät 
 resurssiensa rajoissa hyödyntämään oman aikansa edistyneimpiä teknologioita 
ja menetelmiä. Teknologisilla ja viestinnällisillä kehityskuluilla on kampanja-
tekniikoiden muokkautumisessa ollut merkittävä rooli läpi 1900-luvun  (Gibson, 
Nixon ja Ward 2003, 14), ja siksi kampanjatutkimuksen yksi merkittävistä 
 teemoista on ollut pyrkimys mallintaa aikojen kuluessa muuttuvia kampanja-
käytäntöjä (Strömbäck ja Kiousis 2014, 116). Pippa Norrisin (Norris 2000, 138) sekä 
Plasserin ja Plasserin (2002) mukaan teknologis-kommunikatiivinen moderni-
saatioprosessi on muuttanut kampanjaviestintää kolmen eri vaiheen kautta: esi-
moderni  kampanja (ns. sanomalehtivaihe), moderni kampanja (ns. televisio vaihe) 
ja postmoderni kampanja (ns. digitaalinen vaihe)9. Esimodernia kampanjaa lei-
maavat henkilöiden välinen viestintä, politisoitunut media ja äänestäjäkunnan 
vahvat puolue lojaliteetit. Modernia kampanjaa määrittelevät professionalisoitu-
nut viestintä ja politiikan medioituminen (joukkoviestinnän merkityksen kasvu 
poliittisissa prosesseissa) sekä äänestäjien liikkuvuuden lisääntyminen, jonka 
johdosta viestinnällisten kontaktien maksimointi nähdään elintärkeänä vaali-
menestyksen kannalta (Römmele 2003, 8). Postmodernissa vaiheessa kampan-
joinnin välineet ja mekanismit muuttuivat uusien informaatioteknologioiden, 

9 Samaa, useimmiten kolmivaiheiseksi miellettyä kehitystä ovat eri nimikkein kuvanneet useat  muutkin 
tutkijat, esimerkiksi Farrell (1996) on nimennyt vaiheet: esimoderni, televisiovallankumous ja tele-
viestintävallankumous, kun taas Farrell ja Webb (2000) ovat pitäytyneet numeraalisessa kuvauksessa: 
vaiheet 1-3. Vaikka näiden typologioiden välillä esiintyy myös joitakin eroja, ovat niissä identifioidut 
muutokset ja trendit pitkälti samankaltaisia (Strömbäck ja Kiousis 2014, 116). 
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erityisesti internetin käytön omaksumisen myötä (Grusell ja Nord 2020, 262). 
Puolueet professionalisoituivat eli ammattimaistuivat; ne ryhtyivät käyttämään 
ulkoisia asiantuntijapalveluja kuten media- ja pr-konsultteja, ja keskittivät sisäistä 
valtaansa puolueen johtotasolle (Mair, Müller ja Plasser, 1999). Samalla poliitti-
sen kampanjoinnin kokonaistyyli muuttui otteeltaan markkinavetoisemmaksi; 
äänestäjät nähtiin  paremminkin kuluttajina kuin puolueen uskollisina jäseninä10 
(Gibson ja Römmele 2001, 31-32). Modernista kampanjasta postmoderni eroaa 
pääosin siten, että uutismediaympäristö on fragmentoituneempi, ja viestinnän 
uudet kanavat mahdollistavat äänestäjien ja puolueiden välisen aiempaa suurem-
man vuorovaikutteisuuden (Gibson ja Römmele 2001, 139–140). 

Vaikka muuttuvien kampanjakäytäntöjen vaiheteoria on eräs koko kampanja-
tutkimuksen yleisimmistä näkökulmista, on sitä kohtaan esitetty myös voimakasta 
kritiikkiä, jota on helppo pitää varsin perusteltuna. Esimerkiksi Negrinen ja Lil-
lekerin mukaan eri ajanjaksoille annetut nimikkeet ja typologiat ovat yleisestä 
havainnollistamisarvostaan huolimatta hyödyttömiä pyrittäessä ymmärtämään 
muutosprosessia syvällisemmin, pitemmässä ajallisessa perspektiivissä. Väitettä-
essä kampanjakäytäntöjen muuttuneen tulisi samalla kyetä systemaattisesti erit-
telemään erilaisiin menneisiin ja nykyisiin käytäntöihin liittyvät eroavaisuudet 
(Negrine ja Lilleker 2002, 306-307). Myös Strömbäck ja Kiousis ovat kritisoineet 
olettamusta kampanjakäytäntöjen muuttumisesta sellaiseen lineaariseen tyyliin, 
joka esimoderni-moderni-postmoderni -jaotteluun sisältyy. Erityisen ongelmal-
liseksi nimikkeiden käsitteellistämisen tekee se, että ne ovat de facto nykyisyy-
den ”linssejä” (Negrine 2008, 24), joiden kautta arvioimme sekä mennyttä että 
nykyistä, joka johtaa vääjäämättä vääristymään nykyisyyden suuntaan. Toisaalta 
vaihe typologioilta ei tulisi edes odottaa tarkkaa ja yleisesti pätevää kuvausta 
kampanja käytäntöjen muuttumisesta aikojen saatossa eikä myöskään siitä, mikä 
yhtä kampanja tyyppiä karakterisoi vertailussa toiseen (ks. Strömbäck ja Kiousis 
2014, 116). Paremminkin niitä tulisi tarkastella informatiivisen yleiskuvan tarjoa-
jina; lähtökohtina tarkemmille analyyseille eriytyneemmistä teoreettisista näkö-
kulmista. 

Liittyen juuri vaiheteorioiden kritiikissä esitettyihin ongelmiin määritellä 
menneiden ja nykyisten kampanjakäytäntöjen välisiä eroja voitaneen todeta, että 
nykyisen digitaalisen kampanjoinnin ominaispiirteitä on huomattavasti helpompi 
identifioida ja kuvata itsenäisenä ilmiönä kuin vertaillen aiempaan. Empiirisessä 
tutkimuksessa on esimerkiksi kattavasti todennettu, että tänä päivänä poliittiset 
puolueet käyttävät digitaalisia kanavia moninaisiin eri tavoitteisiin kuten sisäi-

10 1990-luvulta lähtien liikkuvien äänestäjien määrät ovat nousseet ja puolueidentifikaatio heikentynyt, jolloin 
individualisaation ja modernisaation prosessit ovat nostaneet kampanjat puolueorganisaatioiden  sijasta 
huomion keskipisteeseen. Kehitys on heijastunut myös äänestys- ja viestintätutkimuskirjallisuuteen, josta 
on tullut yhä yhteennivoutuneempaa (Holbrook, 1996; Kavanagh, 1995; Swanson ja Mancini, 1996).
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seen koordinaatioon, jokapäiväisiin pr-suhteisiin sekä ulkoiseen mobilisaatioon ja 
vakuutteluun vaalikampanjoissa (Chadwick ja Stromer-Galley, 2016). Digitaalisia 
medioita pidetään niiden tiedonvälitykseen ja vuorovaikutukseen liittyvien omi-
naisuuksien johdosta tehokkaina kampanjavälineinä puolueen äänestäjä kunnan 
informoimiseen, viestinnän kohdentamiseen, ja mobilisoimiseen tähtäävien strate-
gioiden täytäntöönpanoon (Jungherr, 2016a).  

Erityisesti sosiaalisten yhteisöverkostosivustojen; sosiaalisen median suo-
sion kasvu on merkittävästi edistänyt mahdollisuuksia suoraan vuorovaikutuk-
seen poliittisten toimijoiden ja kansalaisten välillä (Lilleker ja Jackson, 2010), sekä 
haastanut ylhäältä-alaspäin tapahtuvan ja keskitetyn viestinnän tavan, joka on 
leimannut poliittisen viestinnän postmodernia aikaa (Blumler ja Kavanagh, 1999; 
Norris, 2003). Digitaalinen kampanjavaihe oli jo 2010-luvun alussa kehittymässä 
kohti neljättä aikaa11, jonka keskiössä on internetfasiliteettien diffuusio ja niiden 
hyödyntämisen jatkuva innovatiivinen evoluutio. Siinä missä menneisyyden poliit-
tiset johtajat ja strategistit keskittyivät sanomalehtiin, radioon ja televisioon, ovat 
tämän päivän vastaavat toimijat tekemisissä moniulotteisen mielikuvahallinnan 
tarpeen kanssa (Lilleker, Tenscher ja Štětka 2015, 747-748). Nykyisissä puolueiden 
hypermediakampanjoissa12 uutta mediaa ei niinkään käsitellä traditionaalisten ja 
”offline”-kampanjametodien korvikkeena, vaan paremminkin niiden lisänä (Lil-
leker, Tenscher ja Štětka 2015, 747-748). Howardin (2006) hypermediakampanja 
-teorian mukaan kampanjaviestintää välitetään laajassa valikoimassa erilaisia 
kanavia, ja sitä samaan aikaan sekä tuotetaan että uudelleen tuotetaan vuoro-
vaikutuksellisessa viestintäympäristössä (Grusell ja Nord 2020, 263). Hypermedia-
kampanjointia käydään hybridissä mediajärjestelmässä, jolle on ominaista erilais-
ten toiminta logiikoiden kohtaaminen ja sekoittuminen13; perinteiset ja digitaaliset 
mediat sekä täydentävät toisiaan että kilpailevat keskenään. Hybridi kuvaa sitä 
politiikan julki suutta, jossa valta on niillä, jotka omien strategisten päämääriensä 
tavoittelussa kykenevät luomaan ja ohjailemaan informaatiovirtoja (Chadwick, 
2017; Witschge ym. 2019). Kim Strandberg totesi jo vuonna 2012, että ”tulevai-
suuden vaali kampanjoissa internetistä hyötyy eniten kommunikoimalla useilla eri 
viesteillä useilla eri verkkofoorumeilla, valitsijakunnan ja sen käyttämien verkko-
kanavien monimuotoistuessa ja hajaantuessa ajan mittaan yhä enemmän” (Strand-

11 Toisaalta tässäkin ”neljännen ajan” määritelmässä voidaan pitää ongelmallisena juuri vertailua ”mennei-
syyden” kampanjatoimijoihin. Kriittisyyttä kuitenkin suhteuttaa se tosiasia, että kuvatessa mitä tahansa 
kronologisesti etenevää kehitysprosessia ajautuu suurella todennäköisyydellä vastaaviin ongelmiin, mutta 
silti muutosta on tärkeää pyrkiä jäsentelemään myös ajallisessa perspektiivissä.

12 Hypermediakampanjoinnista on Euroopassa tullut professionaalin kampanjastrategian standardi elementti 
(Lilleker, Tenscher ja Štětka 2015, 747-748), joka on johdattanut puolueet kaikissa kehittyneissä demokra-
tioissa käynnistämään merkittävän uudistus- ja muutostyön sekä organisatorisessa rakenteessaan että 
viestinnällisessä strategiassaan (Tenscher ym. 2016, 98).

13 Transformoituvia medialogiikoita käsittelevä tutkimuskirjallisuus on nimenomaisesti keskittynyt hybri-
diteetin käsitteeseen (Schäfer 2021, 6).
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berg 2012, 90), ja näin on myös tapahtunut. Puolueiden hypermedia kampanjat 
hyödyntävät tänä päivänä koko hybridiä mediajärjestelmää levittääkseen sisältöä, 
jossa kuvat, videot ja tekstipohjaiset sloganit yhdistyvät, ja joka kiihdyttää tavoi-
tettavuutta vertaisverkostojen eli kaverilta toiselle jakamisen kautta (Lilleker ym. 
2017, 294).

Vaikka nopeasti yleistynyt ”Web 2.0-kampanjointi”14 on tarjonnut  puolueille 
mahdollisuuden ohittaa perinteisen journalistisen median kontrollin sisällön-
tuotannossa (Zittel, 2004) ja säästää merkittävästi kampanjakustannuksissa15 
(Gueorguieva, 2008), eivät puolueet ole hylänneet myöskään traditionaalisia 
kampanja välineitä ja -tekniikoita. Joidenkin tutkijoiden mukaan perinteinen 
massa media on edelleen kampanjoiden tärkein alusta, koska väestön enemmis-
tölle se on yhä ensisijainen informaationlähde (ks. esim. Lilleker ja Vedel 2013; 
Grusell ja Nord, 2020). Strömbäckin ja Kiousiksen (2014) johtopäätös on vielä 
suora viivaisempi; heidän mukaansa kilpailussa yleisöistä internet on paremmin-
kin pelkkä alusta kuin perinteisen median haastaja. Väitettään he perustelevat 
sillä empiirisellä havainnolla, että suurin osa internetiin tiedonhaun tavoitteella 
hakeutuvista kääntyy nimenomaan perinteisen median verkkoversioiden puoleen 
(ks. myös Purcell ym. 2010; Smith, 2009), eli internet ei merkitse uhkaa traditio-
naaliselle medialle. Osaltaan ajatukseen liittyy myös yksi vaalikampanjoinnin 
ja kampanja viestinnän nykyisistä makrotrendeistä, jonka mukaan kampanja-
viestintä on edelleen voimakkaan televisiokeskeistä. Useimmille ihmisille useim-
missa maissa, televisio on edelleen tärkein politiikkaa koskevan informaation lähde 
(Plasser, 2009; Purcell ym. 2010), ja muihin mediamuotoihin verrattuna tärkein 
mediatyyppi (Strömbäck ja Kiousis 2014, 121-122).  

Lilleker, Tenscher ja Štětka (2015) ovat puolueiden kampanjastrategistien 
asiantuntijahaastattelujen perusteella arvioineet, miten puolueet itse arvottavat eri-
laisia viestintäkanavia pohjautuen niiden hyödynnettävyyteen vaalityössä. Vaikka 
puolueet yhä usein Strömbäckin ja Kiousiksen väitettä tukien priorisoivat kampan-
joissaan traditionaalisia medioita kuten televisiota ja sanomalehtiä, ei digitaali-
nen, etenkään sosiaaliseen mediaan keskittyvä kampanjaviestintä enää Lillekerin, 
Tenscherin ja Štětkan mukaan juurikaan jää merkitykseltään vähäisemmäksi. 
Myös oma tutkimukseni pyrkii puolueiden haastatteluaineistoja analysoimalla 
osallistumaan keskusteluun siitä, miten puolueet itse näkevät digitaalisen vaalityön 
painoarvon suhteessa traditionaaliseen; poistuuko perinteisiä kampanjatyön muo-
toja digitalisoitumisen edetessä kampanjoinnin keinovalikoimasta kokonaan, vai 
onko uusia ja traditionaalisia kampanjakeinoja yhdistelevä hybridi kampanjointi 
mahdollisesti uusi ”normaali”.

14 Web 2.0 -kampanjoinnin käsite: ks. kappale 6.1.
15 Vielä 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä voitiin todeta, että erityisesti sosiaalinen media on 

erittäin edullinen, lähes ilmainen suora viestintäkanava äänestäjiin (Gueorguieva, 2008). 
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2.3.  Professionalisoitumisen, digitalisoitumisen, 
medioitumisen ja henkilöitymisen makrotrendit 
hybridissä mediajärjestelmässä

Vaiheteorian menneitä ja nykyisiä kampanjakäytäntöjä vertailevaan otteeseen 
liitetystä kritiikistä riippumatta lähestymistavassa on onnistuttu identifioimaan 
kampanjointia laajemmassa kuvassa leimaavia makrotrendejä, jotka ovat luoneet 
perustaa kampanjatutkimukselle aina näihin päiviin saakka. Vaihetypologisoin-
tien yhteydessä kuvattuja kampanjoinnin modernisoitumiseen ja professionalisoi-
tumiseen liittyviä piirteitä on tutkimuskirjallisuudessa identifioitu jo 1960-luvulta 
lähtien (esim. Kavanagh, 1995; Scammell, 1995; Norris, 2000), ja ilmiö on kattavasti 
dokumentoitu erilaisten empiiristen, maakohtaisten ja vertailevien tutkimusten 
kautta (Gibson ja Römmele, 2009; Strömbäck, 2009; Tenscher ja Mykkänen, 2013; 
Lilleker, 2014). Tarkasteltaessa sitä tutkimusperinnettä, jossa on systemaattisem-
min yritetty selittää, miten ja miksi kampanjointi ja kampanjaviestintä ovat aikojen 
kuluessa muuttuneet, nousee esiin erityisesti kolme teemaa: amerikkalaistuminen, 
modernisoituminen ja professionalisoituminen (Strömbäck ja Kiousis 2014, 117). 

Poliittisen kampanjoinnin amerikkalaistumisen väitteessä lähtökohtana on, 
että kampanjakäytännöistä on tullut yhdenmukaisempia eri maiden välillä, ja 
että amerikkalaiset kampanjat ovat uusien käytäntöjen kehityksen eturintamassa 
muiden maiden seuratessa perästä (Esser ja Strömbäck, 2012; Negrine, 2008). 
Amerikkalaistumisteesiä on kuitenkin arvosteltu esimerkiksi toteamalla siihen 
sisältyvän yksisuuntaisen diffuusion (amerikkalaisten kampanjakäytäntöjen leviä-
misen muihin maihin) ja imitaation (muissa maissa tapahtuvan amerikkalaisten 
kampanjakäytäntöjen jäljittelemisen) päätelmien olevan liian yksinkertaistet-
tuja ja riittämättömiä selittämään kampanjakäytäntöjen muuttumista. Vaihto-
ehtoisena selityksenä kampanjoinnin kasvavalle yhdenmukaisuudelle on esitetty 
modernisaatioteoriaa, joka liittää modernien kampanjatekniikoiden leviämisen 
yhteiskunnan sisäisiin muutosprosesseihin, ja identifioi ulkopuoliset vaikutteet 
lähinnä täydentäviksi tekijöiksi. Poliittinen kampanjointi ja kampanjaviestintä 
eivät tapahdu tyhjiössä, vaan niitä muokkaavat erilaiset makro-, meso- ja mikro-
tasoilla esiintyvät, eri maiden16 välillä vaihtelevat tekijät, jotka yhdessä muodostavat 
kontekstuaaliset olosuhteet vaalikampanjoinnille (Strömbäck ja Kiousis 2014, 118). 
Tärkeimpiä näistä rakenteellisista tekijöistä ovat poliittinen järjestelmä, media-
järjestelmä, kampanjointia koskevat säännöt ja rajoitukset, poliittinen kulttuuri 

16 Esimerkiksi Strömbäck ja Kiousis arvioivat laajaan kampanjatutkimuksen perinteen analyysiinsä  perustuen, 
että maakohtaisen kontekstin merkitys on suuri, ja siksi modernisaatioteorialla on amerikkalaistumis teesiä 
enemmän selittävää voimaa. Lisäksi; kampanjakäytäntöjen standardisoitumisen sijasta aiempi tutkimus 
vahvistaa paremminkin käsitystä hybridisoitumisesta (Strömbäck ja Kiousis 2014, 124).
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sekä puoluetyypit ja puoluejärjestelmä (ks. esim. Esser ja Strömbäck, 2012). Omassa 
tutkimuksessani se lähtökohta, ettei poliittinen kampanjointi koskaan tapahdu 
tyhjiössä, tulee näkyväksi kohdevaaleihini kontekstualisoivia näkökulmia esittele-
vässä luvussa 4, joskin tarkasteluni rajoittuu lähinnä vaalikamppailun perustason 
tausta-asetelmien ja vaalien aikaisen poliittisen tilanteen yleiskuvaukseen. 

Modernisaatioteorian mukaan muutokset yhteiskunnallisessa-, poliittisessa- 
ja mediarakenteessa johtuvat sekä sisäsyntyisistä (esim. individualisaatio; ks. Esser 
ja Strömbäck, 2012; Swanson ja Mancini, 1996) että myös ulkoisista tekijöistä. 
Esimerkiksi koska puolueidentifikaatio on heikentynyt ja äänestäjien liikkuvuus 
kasvanut, on puolueiden kaikissa maissa täytynyt etsiä uusia tapoja kohdentaa ja 
määritellä avainäänestäjäryhmiään. Vaikka nämä tavat usein juontavat juurensa 
Amerikkaan, on pääsyy siihen vaikutelmaan, että puolueet eri puolilla maailmaa 
jäljittelisivät17 amerikkalaisia kampanjatekniikoita yksinkertaisesti, että individu-
alisaatio lisääntyi siellä aiemmin kuin muissa maissa (Strömbäck ja Kiousis 2014, 
119). Koska oma tutkimukseni ei kuitenkaan ulotu tarkastelemaan kampanja-
käytäntöjen omaksumisen alkuperää puolueissa, siirryn seuraavissa kappaleissa 
tarkastelemaan monin eri tavoin yhteennivoutuvia professionalisoitumis-, medioi-
tumis- ja henkilöitymistrendejä digitalisoituneen hybridin kampanjaympäristön 
kontekstissa.

2.3.1.  Professionalisoitumisen käsite kampanjatutkimuksen 
ytimessä

Professionalisoitumisesta on kampanjatutkimuksen viimeisinä vuosikymmeninä 
tullut melko laveaan ja yleistävään tapaan käytetty ”catch all -käsite” (Lilleker ja 
Negrine, 2002). Myös puoluetutkimuksen piirissä professionalisoitumisen käsitettä 
on käytetty laajasti18, usein viitaten etenkin ammattilaistason spesialistien kuten 
erilaisten mainontaan, mediasuhteisiin ja mielipidekyselyihin erikoistuneiden 
asiantuntijoiden ja konsulttien lisääntyvään käyttöön ja merkitykseen suhteessa 
puolueiden omaan henkilöstöön ja vapaaehtoisiin (Grusell ja Nord 2020, 260; 
Gauja ym. 2020, 3; Katz ja Mair, 1995; van Biezen, 2003). Suomalaisen puolue-
tutkimuksen piirissä esimerkiksi Rauli Mickelsson on luonnehtinut, että politiikan 

17 Modernisaationäkökulmassa lisääntyvä amerikkalaisten kampanjastrategioiden käyttö nähdään seurauk-
sena mediajärjestelmien sekä puolueiden ja äänestäjien välisen suhteen modernisoitumisesta, kun taas ame-
rikkalaistumisteesiin liittyvissä imitaatio- ja diffuusiolähestymistavoissa ne nähdään seurauksena kansal-
lisvaltioiden rajat ylittävästä amerikkalaisten kampanjakäytäntöjen leviämisestä ja jäljittelystä. Huomion-
arvoista on, että suurin osa aihealueen tutkimuksesta tukee modernisoitumisnäkökulmaa yksisuuntaisen 
diffuusion ja standardisaation sijasta (Negrine ym. 2007; Esser ja Strömbäck, 2012; Plasser ja Plasser, 2002; 
Strömbäck ja Kiousis 2014, 119).  

18 Professionalisoitumisen käsitteellä voidaan esimerkiksi kuvata myös puolueiden sisällä tapahtuvaa kes-
kittämistä, kuten keskustoimistojen kontrollin vahvistumista suhteessa alueellisiin puoluetoimipisteisiin 
(Thompson ja Pearson 2020, 3-4), ja vallan siirtymää kohti puolue-eliittejä (Gauja ym. 2020, 3).
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ammatillistumiseen liittyy professionaalisuutta edellyttävä imagokampanjointi, 
jonka suunnittelussa ei puolueissa ole sijaa vapaaehtoisille amatööreille (Mickels-
son 2021, 280). 

Sulautuneena keskusteluun erilaisista edellä kuvaamistani kampanjoinnin 
ja kampanjaviestinnän eri vaiheista voidaan kampanjaprofessionalismin käsitettä 
lähestyä ainakin neljästä keskeisestä näkökulmasta. Professionalismi voidaan 
ensinnäkin kuvata jatkuvasti käynnissä olevaksi prosessiksi, jossa kampanjoin-
nin rakenteita ja käytäntöjä uudelleenarvioidaan ja päivitetään koko ajan (Negrine 
2008, 2). Kysymyksessä on samalla mukautumisprosessi järjestelmätason muutok-
siin politiikan, median ja äänestäjäkunnan välisessä suhteessa (Holz-Bacha 2007, 
63). Toiseksi; professionalismi voidaan käsitteellistää prosessina kohti kampanja-
ammattilaisten yhä lisääntyvää käyttöä eli kehitystä, jossa aiempaa useammat 
kampanja strategioista, -taktiikoista ja -viestinnästä asiantuntemusta omaavat 
ihmiset työskentelevät täysipäiväisesti kampanjoinnissa (Negrine, 2008; Plasser 
ja Plasser, 2002). Tässä kohdin on syytä eritellä sisäisen ja ulkoisen professionali-
soitumisen välillä: edellä mainitulla viitataan siihen, että puolueiden palkka listoilla 
työskentelee yhä enemmän kampanjoinnin asiantuntijoita, ja kampanjoinnin 
sekä viestinnän tehtävissä työskentelevien henkilöiden määrä kasvaa. Ulkoisella 
professio nalisoitumisella puolestaan viitataan prosessiin, jossa puolueet ja ehdok-
kaat yhä useammin palkkaavat myös ulkoisia neuvonantajia ja konsultteja, joilla 
on kampanja-asiantuntemusta (Plasser 2009, 33). Kolmanneksi professionalismi 
voidaan nähdä yhä lisääntyvänä kampanjointiin ja kampanjaviestintään liitty-
vien tehtävien erikoistumisena (Lilleker ja Negrine, 2002), jossa neuvonantajat ja 
henkilökunta eivät enää niinkään ole yleisiä ”kampanja-asiantuntijoita” vaan eri-
koistuneita esimerkiksi äänestäjäsegmentaatioon tai markkinointiin. Neljänneksi 
professionalismi voidaan määritellä erilaisten kampanjointiin liittyvien strategioi-
den ja taktiikoiden lisääntyvänä käyttönä (Strömbäck ja Kiousis 2014, 120), joka 
trendinä on oman tutkimukseni kysymyksenasettelujen näkökulmasta keskeinen. 

Strömbäck ja Kiousis (2014, 123) sisällyttävät aiemman tutkimuksen perus-
teella nimeämiinsä vaalikampanjoinnin ja kampanjaviestinnän makrotrendeihin 
kaksi kokoavaa havaintoa professionalisoitumisesta. Ensinnäkin tarve professio-
naalille kampanja- ja viestintäosaamiselle on lisääntynyt, koska äänestäjäkäyt-
täytymisestä on modernisaation myötä tullut monissa maissa epävakaampaa 
ja vähemmän ennustettavaa johtuen heikkenevästä puolueidentifikaatiosta 
sekä lisääntyvästä individualisaatiosta (Dalton ja Wattenberg, 2000). Erilaisten 
äänestäjä ryhmien tavoittamisen ja niiden kanssa kommunikoimisen haasteet 
ovat lisääntyneet, joka edellyttää aiempaa suurempaa asiantuntemusta kampan-
joinnissa ja kampanjaviestinnässä. Toiseksi, professionalisoitumisen jatkuvasti 
käynnissä olevaa prosessia määrittävät pyrkimykset tehostaa erilaisten kampanja-
strategioiden ja -taktiikoiden käyttöä joko sisäiseen professionalisoitumiseen liit-
tyen puolueen oman kampanjahenkilöstön voimin, tai ulkoiseen professionalisoi-
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tumiseen liittyen palkkaamalla ulkopuolista asiantuntemusta (Negrine ym. 2007; 
Plasser, 2009). Negrinen ym. (2007) kiteytyksen mukaan professionalisoituneella 
kampanjalla yksinkertaisesti on aiempaa parempi ja tehokkaampi kyky organisoida 
ja hyödyntää erilaisia resursseja ja taitoja päämääränsä saavuttaakseen. 

Toisaalta juuri Negrine yhdessä Lillekerin kanssa (2002) on esittänyt myös 
voimakasta ja vaiheteoriakritiikin kanssa samansuuntaista arvostelua profes-
sionalisoitumisen käsitettä kohtaan. He ovat epäilleet professionalisoitumisen 
diskurssin itse asiassa vain korostavan erikoistuneiden tietojen ja tekniikoiden 
käytön kasvua eli yleistä teknologista muutosta uuden viestintämedian hyödyntä-
misessä, eikä niinkään selittävän viime vuosikymmeninä poliittisessa viestinnässä 
tapahtunutta laadullista ja määrällistä muutosta. Negrinen ja Lillekerin mukaan 
muutos missä tahansa yhteiskunnallisissa käytännöissä on jatkuvaa, ja muutos-
prosessin jokaiseen vaiheeseen liittyy ymmärrys siitä, että ”modernimpaan” aikaan 
sopeutumiseksi asiat on tehtävä toisin ja ”modernimmalla” tavalla19. Jos kaikkea 
modernia kampanjaviestintää luonnehditaan professionaaliksi, väitetään itse asi-
assa samanaikaisesti, että menneisyyden käytännöt olisivat olleet amatöörimäisiä. 
Siksi yleiskäsitteeksi muokkautuneen professionalisoitumistermin käytössä tulisi 
olla nykytutkimukseen vakiintuneita laveita käyttötapoja huolellisempi (Negrine 
ja Lilleker 2002, 305-308 ja 321). Omassa tutkimuksessani käytän professionalisoi-
tumiskäsitettä ns. ylätason teoreettisena lähestymistapana, joka on välineellinen 
erityisesti pyrkiessäni tunnistamaan, kuvaamaan ja ymmärtämään puolueisiin 
digitaalisessa, hybridisoituneessa kampanjointiympäristössä kohdistuvia odotuk-
sia ja vaatimuksia. Toisin sanoen, tietoisena käsitteen tarkemman määrittelyn 
ongelmallisuudesta ja siihen liittyvästä perustellusta kritiikistä sovellan käsitettä 
tutkimuksessani osana laajempaa puolueiden digitaalista kampanjointia kuvaavien 
makrotrendien kokonaisuutta.   

2.3.2.  Puoluekeskeisen professionalisoituneen 
kampanjoinnin teoria ja sen sovellettavuus 
digitalisaation ajassa

Puolueita ja kampanjaprofessionalismia käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa 
eräs keskeisimmistä teorioista on Rachel Gibsonin ja Andrea Römmelen (2001) 
puoluekeskeisen professionalisoituneen kampanjoinnin teoria, joka sisältää kam-
panjaprofessionalismin astetta mittaavan indeksin, ja identifioi seitsemän profes-

19 Ks. myös Strömbäck ja Kiousis (2014), joiden mukaan strategisina toimijoina puolueet mukautuvat jatku-
vasti erilaisiin muutoksiin toimintaympäristöissään kuten yhteiskunnallisissa rakenteissa, viestintä-
teknologioissa ja suhteessa äänestäjien poliittisiin asenteisiin ja käyttäytymiseen. Ne mukautuvat joko 
siksi että tuntevat painetta mukautua, tai koska ne näkevät mukautumiseen liittyvän strategisia hyötyjä. 
Molemmat syyt ovat relevantteja pyrittäessä ymmärtämään, miksi ja miten kampanjointi ja kampanja-
viestintä ovat muuttuneet aikojen saatossa. (Strömbäck ja Kiousis 2014, 116-117)
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sionalisoitunutta kampanjointia edistävää muuttujaa: oikeistoideologia, ”catch 
all”- eli äänten maksimointiin tähtäävä kampanjastrategia, materiaaliset resurssit, 
keskitetty organisaatio, tappio edellisissä vaaleissa, valtaposition menetys ja uusi 
puoluejohto. Teoria on myös omalle tutkimukselleni merkittävä ennen kaikkea 
siksi, että siinä poliittiset puolueet asemoidaan professionalisoituneen kampan-
joinnin aktiivisiksi, päämäärätietoisiksi subjekteiksi.

Gibsonin ja Römmelen teoriaa edeltäneet mallit kampanjatutkimuksessa 
keskittyivät pääosin järjestelmätason tekijöihin, kuten vaalirahoitusta ja poliit-
tista mainontaa koskevien säännösten muutoksiin (Mair, Müller ja Plasser, 1999; 
Swanson ja Mancini, 1996) selittävinä tekijöinä professionalisoitumiselle. Näissä 
teorioissa muutos20 joko nähdään jatkuvana vaiheittaisena prosessina, tai sen 
lähde sijoitetaan puolueen ulkopuolelle. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 
puolueiden roolia alleviivattiin paremminkin professionalisoitumiskehityksen 
”uhreina”21 kuin itsenäisinä toimijoina, mutta Gibsonin ja Römmelin teorian kes-
kiössä on nimen omaan puolueen oman toiminnan rooli. Puolue omaksuu uusia 
 teknologioita ja kampanjatekniikoita aktiivisesti, johon vaikuttavat sen organi-
satoriset ja ideologiset piirteet, sekä sen kokemat sisäiset ja ulkoiset tapahtuma-
sarjat tai ”shokit” (Gibson ja Römmele 2001, 31-35). Gibson ja Römmele haastavat 
käsityksen, jonka mukaan puolueet olisivat rappioitumassa järjestelmätekijöistä 
johtuvan kampanjaprofessionalisoitumisen johdosta, koska ne ovat itse tämän 
kehityksen aktiivisia ajureita; päämäärätietoisesti osallisina uuden kampanjoinnin 
käyttöönotossa. Lisäksi Gibson ja Römmele väittävät, ettei kampanjan professio-
nalisoituminen välttämättä merkitse puolueen heikkenemistä; kun esimerkiksi 
imagonhallintaan ja kampanjastrategiaan liittyviä tehtäviä ulkoistetaan, jää puolu-
eelle enemmän aikaa keskittyä varsinaisiin ydintehtäviinsä, ja sisäisen viestinnän 
uudistukset vahvistavat mahdollisuuksia kontrolloida viestejä jäsenistölle (Gibson 
ja Römmele 2001, 35-36).

Tunnistaakseen ne organisatoriset piirteet, jotka saavat puolueet käyttämään 
professionaaleja kampanjatekniikoita tietyin tavoin Gibson ja Römmele mukaut-
tivat aiemmat puoluemuutosta käsittelevät teoriat omiin käsityksiinsä professio-
nalisoituneesta kampanjoinnista, perustaen teoriansa Harmelin ja Jandan (1994) 
teoretisoimiin puoluemuutoksen peruspremisseihin. Koska aiemmat teoriat eivät 
tarjonneet välineitä ymmärtää yksittäisissä puolueissa tapahtuvia nopeita, suuria 

20 Ks. myös Harmel ja Janda (1994), joiden mukaan teoriat puoluemuutoksesta ovat yleensä joko järjestel-
mään liittyviä ja kilpailudynamiikkaan keskittyviä (Downs, 1957; Duverger, 1951), vaaleihin liittyvää 
epä vakaisuutta ja intressiryhmien aktiivisuutta käsitteleviä (Lawson ja Merkl, 1988) tai muutosta yksit-
täisten puolueiden kannatuksessa, jäsenmäärätasoissa (Katz ja Mair, 1992) tai asiakysymyspositioissa 
 (Kirchheimer, 1966; Wolinetz, 1988) tarkastelevia.

21 Eräs amerikkalaiskommentaattori mm. kirjoitti oman maansa puolueiden esimerkin pohjalta puolueiden 
statuksen ”tuhoutuneen” 1990-luvun vuosina (Johnson-Cartee ja Copeland 1997, 12). Silti osa tutkijoista 
puhuu mieluummin puoluemuutoksesta kuin puolueen ”rappioitumisesta” professionalisoitumisen seu-
rauksena (Gibson ja Römmele 2001, 33).



40

muutoksia kuten professionalisoituneen kampanjoinnin omaksumista, esittelivät 
Harmel ja Janda Panebiancon (1988) työlle22 ja ”puoluepäämääräkirjallisuudelle” 
(Budge ja Keman, 1990; Laver ja Schofield, 1990; Ström, 1990) rakentuvan puolue-
muutoksen integroidun teorian, jossa suuret muutokset puolueissa nähdään tulok-
sena vuorovaikutuksesta tiettyjen ulkoisten tapahtumien sekä puolueen sisäisten 
piirteiden välillä. Muutos määritellään sellaisina sääntöjen, rakenteiden, politiikka-
sisältöjen, strategioiden ja taktiikkojen muutoksena, joihin puolueella on suora 
kontrolli (Harmel ja Janda 1994, 281). 

Gibsonin ja Römmelen mukaan suuret, äänten maksimointiin tähtäävät 
”catch-all” -tyyppiset puolueet ovat kaikkein valmiimpia siirtymään professio-
naaliseen kampanjointiin, kun taas pääasiallisesti sisäiseen demokratiaan kes-
kittyvät puolueet saattavat aktiivisesti vastustaa professionalisoitumista vält-
tääkseen mielikuvaa vallan keskittymisestä organisaation sisällä. Lisäksi uusien 
teknii koiden käyttöönoton alttiuteen ja nopeuteen vaikuttavat erityisesti puolueen 
resurssit, sisäinen rakenne ja ideologinen suuntaus. Koska professionalisoitunut 
kampanjointi on kallista, ovat hyvä taloustilanne ja riittävä määrä ammatti taitoista 
henkilökuntaa välttämättömiä resursseja. Sisäisen rakenteen näkökulmasta nii-
den puolueiden, joilla on ylhäältä alas -suuntautuva organisatorinen rakenne ja 
hierarkkinen kulttuuri, on helpointa viedä läpi professionalisoitumisen edellyt-
tämät laaja-alaiset muutokset (Mair ym. 1999; Norris, 2000; Gibson ja Römmele 
2001, 36-37.)

Mitä tulee Gibsonin ja Römmelen määrittelemään ideologia-muuttujaan, on 
taustalla vielä 1990-luvun puolivälissä tutkimuskirjallisuudessa esiintynyt käsitys 
siitä, että professionalisoituneeseen kampanjointiin kytkeytyvät markkinoinnin 
periaatteet ja ulkoisten konsulttifirmojen käyttö ovat yhteensopivimpia oikeisto-
puolueiden periaatteiden kanssa, vasemmistopuolueiden todennäköisesti vastus-
taessa näitä markkinahenkisiä käytäntöjä (Kavanagh, 1995; Scammell, 1995). 
Tähän tulkintaan on syytä suhtautua kriittisesti, koska nykyään professionali-
soitunut kampanjointi on politiikan digitalisoitumisen ja medioitumisen myötä 
vakiintunut erottamattomaksi osaksi kaikkien puolueiden toimintaa ideologi-
sista suuntauksista riippumatta. Kaikki puolueet ideologiasta riippumatta pyrkivät 
mahdollisimman tehokkaisiin kampanjarakenteisiin ja -strategioihin saavuttaak-
seen päämääränsä (Mykkänen, Nord ja Moring, 2021), joka osaltaan on vaikut-
tanut tutkimukseni lähestymistapaan, jossa haen aineistoistani puolueiden välisiä 
samankaltaisia piirteitä (ks. tarkemmin: luku 3).

22 Erityisasiantuntemuksen varaan rakentuvien vaalipuolueiden käsitteen luoneen Angelo Panebiancon 
 keskeinen teesi on, että vahvojen puolueiden ja instituutioiden historiallinen aikakausi on lähestymässä 
loppuaan (Panebianco 1988, 267). Uudelle puoluetyypille eli vaalipuolueelle puolueorganisaation ja jäsen-
kunnan merkitys on heikentynyt, ja erityisasiantuntemuksen sekä mielipideäänestäjien merkitys koros-
tunut.
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Gibsonin ja Römmelen puoluekeskeisen professionalisoituneen kam-
panjoinnin teorian jatkeena Römmele (2003) on esittänyt, että informaatio-
teknologioiden käyttöä ohjaavat puolueissa ne avainfunktiot, joista puolueet 
demokratioissa vastaavat eli mielipiteenmuodostus, äänestäjäkunnan informointi, 
intressien välitys ja osallistumisen organisoiminen. Ennen kaikkea käytännöt 
informaatio teknologioiden hyödyntämisessä vaihtelevat riippuen puolueen pri-
määristä strategisesta päämäärästä23. Äänten maksimointiin pyrkivän puolu-
een on tähdättävä äänestäjien houkuttelemiseen kaikista yhteiskuntaryhmistä; 
pelkkä oman äänestäjä kunnan mobilisointi ei riitä, vaan on myös vakuutettava 
liikkuvat äänestäjät, ja siksi tarkkaa erottelua äänestäjien ja jäsenten välillä ei 
yleensä tehdä. Tämä päämäärä on kytkettävissä kahteen tutkimuskirjallisuudesta 
tuttuun puoluemalliin eli catch-all -puolueeseen (Kirchheimer, 1966) ja kartelli-
puolueeseen24 (Katz ja Mair, 1995; Römmele 2003, 9-12). Ne puolueet, joiden 
primäärinä päämääränä sen sijaan on puolueen sisäinen demokratia korostavat 
uusien informaatio teknologioiden osallistavia aspekteja. Koska niille relevant-
tia on jäsenkunnan toiveiden aktiivinen representaatio, kokevat ne itsensä tili-
velvollisina lähinnä jäsenilleen eivätkä niinkään äänestäjäkunnalle laajemmassa 
mielessä. Sisäistä demokratiaa korostaville puolueille verkkoviestinnän strateginen 
fokus on alhaalta-ylöspäin tapahtuvassa viestinnässä, ja jäsenten tuottamien syöt-
teiden aktiivisessa edistämisessä. Aktiivisen osallistamisen tueksi puolueella on 
sisäisiä verkko keskusteluareenoita, joissa jäsenille tarjotaan ohjausta myös ylhäältä 
alaspäin (Löfgen, 2000, 13; Römmele 2003, 13). Oma tutkimus asetelmani ei kui-
tenkaan ole vertaileva eli en analysoi puolueiden erilaisia ylätason primäärejä 
päämääriä, vaan asetan kaikkien kohdepuolueitteni primääriksi strategiseksi pää-
määräksi äänten maksimoinnin, kuten edellä tutkimuskysymykseni muotoilun 
yhteydessä kuvasin. Osaltaan vertailevan otteen problemaattisuutta todentaa, että 
tutkimuksissa on löydetty todisteita variaatiosta digitaalisten työkalujen hyödyn-

23 Harmel ja Janda (1994) ovat puoluemuutoksen integroidussa teoriassaan esittäneet, että vaikka kaikilla 
puolueilla on lukuisia eri päämääriä, on niistä jokaisella puolueiden välillä, sekä ajallisessa  perspektiivissä 
myös puolueiden sisällä vaihteleva primääri päämäärä. Yleisesti ottaen tutkimuskirjallisuus erottelee 
 vähintään neljän erilaisen primäärin päämäärän välillä: äänten maksimointi, virkojen maksimointi, 
 jäsenten  representaatio ja poliittis-ideologinen edunvalvonta. Näiden päämäärien vertaileva tarkastelu ei 
kuitenkaan sisälly oman tutkimukseni analyysiin.

24 Duverger (1951) määritteli kaksi puoluetyyppiä; eliittien dominoiman kaaderipuolueen sekä massa puolueen, 
jota luonnehtii laaja jäsenpohja. Kirchheimer (1966) loi catch-all puoluetyypin, jossa  ideologiaa soviteltiin 
vetoamaan niin moniin äänestäjiin kuin mahdollista ja Panebianco (1988) vaaliprofessionali soituneen 
(electoral-professional) puolueen, joka priorisoi vaalimenestystä instrumentaalisena päämääränään. Nämä 
erilaiset puoluetyypit esiteltiin ensi kertaa koherentisti Katzin ja Mairin (1995) luoman, puoluepolitiikan 
taktista luonnetta ja valtiosidonnaisuutta sekä äänestäjien turvallisuushakuisuutta  korostaneen kartelli-
puolueen esittelyn yhteydessä. Ne muodostavat teoreettisen viitekehyksen puolueiden organisatoristen 
rakenteiden ymmärtämiseen erilaisissa sosiaalisissa, teknologisissa ja aikaan sidoksissa olevissa konteks-
teissa. (Gauja ja Kosiara-Pedersen, 2021b.)
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tämisessä25 sellaisissakin tapauksissa, joissa puolueiden primääri päämäärä on 
saman kaltainen, eli Römmelen teorian selitysmalli ei ole poissulkeva, ja siihen 
tulisi vähintäänkin sovitella lisäelementtejä. Esimerkiksi Dommett (2020) on 
korostanut puolueen käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden diversiteettiä; puolu-
eilla voi olla monia erilaisia päämääriä, ja vaihtelut esimerkiksi organisaatiossa 
ja resursseissa26 voivat niin ikään vaikuttaa erilaisten toimintojen suorittamis-
tapoihin (Dommett 2020, 167-173). 

Näiden Römmelen johtopäätösten kriittisten arvioiden ohella myös Gibsonin 
ja Römmelen alkuperäiseen puoluekeskeisen professionalisoituneen kampanjoinnin 
teoriaan on syytä suhtautua vähintäänkin varauksellisesti. Professionalisoitumis-
kehitys erityisesti digitaalisissa ympäristöissä on viime vuosina ollut politiikassa 
niin nopeaa, ettei tutkimus ole täysimääräisesti kyennyt vastaamaan haasteeseen. 
Mykkäsen, Nordin ja Moringin (2022) mukaan empiirinen tutkimus aihealueella 
on ollut lähes vuosikymmenen ajan27 ”jäissä” estäen teorian edelleen kehittymisen 
aikana, jona politiikka ja poliittiset kampanjat ovat digitalisoitumisen myötä voi-
mallisesti uudistuneet. He ovat 48 eri puoluekampanjaa Suomessa ja Ruotsissa kol-
missa europarlamenttivaaleissa vuosina 2009-2019 kattavaan tutkimus aineistoonsa 
perustuen argumentoineet, että Gibsonin ja Römmelen (2001) teorian alkuperäisistä 
seitsemästä muuttujasta enää keskitetty puolueorganisaatio ja ”catch-all” -äänten 
maksimointiin tähtäävä kampanjastrategia ovat tänä päivänä tilastollisesti merkit-
seviä kampanjan professionalisoitumisen astetta selittäviä tekijöitä28. 

Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana empiirisen tutkimuksen kentälle 
muodostuneista puutteista huolimatta puolueiden kampanjaprofessio nalismin 
määrittelemiseen ja mittaamiseen on viime vuosina kohdistunut kasvavaa mielen-
kiintoa, jossa mittaamisen keskeiset lähestymistavat identifioituvat 1.) edellä esi-
teltyyn Gibsonin ja Römmelen puoluekeskeisen professionalisoituneen kampan-
joinnin teoriaan (2001) sisältyvään, Strömbäckin (2009) osittain muokkaamaan, 
yksiulotteisesti kampanjarakenteisiin keskittyvään kampanjaprofessionalismin 

25 Esimerkiksi Iso-Britanniassa Lilleker ja Jackson (2010, 88) ovat osoittaneet, että siinä missä Työväen-
puolueen verkkosivua käytettiin lähinnä mainostyökaluna, tuottivat konservatiivit ja liberaalidemokraa-
tit myös mahdollisuuksia äänestäjien väliseen vuorovaikutukseen ja puolueen kanssa kontaktointiin, eli 
eroavaisuuksia oli havaittavissa siitä huolimatta, että kyseisille puolueille ilmiselvä primääri päämäärä on 
äänten maksimointi.

26 Resurssit yhtenä Gibsonin ja Römmelen alkuperäisen puoluekeskeisen professionalisoituneen kampanjoin-
nin teorian seitsemästä muuttujasta sisältyvät tarkasteluuni siten, että yhtenä tutkimukseni ala kysymyksistä 
analysoin, miten puolueet näkevät käytettävissään olevien resurssien vaikuttavan digitaalisen kampan-
jansa strategiseen toteutukseen. 

27 Vuosikymmenellä Mykkänen, Nord ja Moring (2022) viittaavat vuosikymmeneen sen ajankohdan jälkeen, 
kun Gibsonin ja Römmelen (2001) puoluekeskeisen professionalisoituneen kampanjoinnin teoriaa on ensi 
kertoja empiirisesti testattu.

28 Mykkäsen, Nordin ja Moringin (2022) mukaan koko teoriaa ei kuitenkaan ole tarpeen hylätä, koska  sillä 
on edelleen yleistä selittävää arvoa, mutta teoriaa tulisi uudistaa ja sen operationalisointi päivittää, eli rat-
kaista, kuinka professionalisoituminen sekä sitä selittävät tekijät voidaan uudelleen määritellä vastaamaan 
2020-luvun kampanjoinnin erityispiirteitä.
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indeksiin (”CAMPROF-indeksi”) ja 2.) Tenscherin, Mykkäsen ja Moringin (2012) 
esittelemään professionalisoitumisen indeksiin, joka erittelee kahden ulottuvuu-
den välillä: kampanjarakenteiden ja strategioiden. Mykkäsen, Nordin ja Moringin 
(2022) mukaan rakenteellisia tekijöitä paremmin kampanjoiden professionali-
soitunutta luonnetta selittävät oman tutkimukseni keskiössä olevat strategiset 
tekijät, koska internet on heidän mukaansa tasavertaistanut kampanjointia. Jat-
kossa puoluestrategioiden systemaattisessa tutkimuksessa tulisi huomioida viime 
vuosina yleistyneet uudet kampanjatrendit ja -elementit kuten kampanjoinnin 
visualisoituminen, ja siihen liittyvä henkilökohtaisten kuvien ja videoiden käyttö 
YouTubessa sekä Instagramissa (Mykkänen, Nord ja Moring, 2022), joita tutki-
muksessani niin ikään tarkastellaan.

Lisäksi; vaikka edellä mainitut (1.-2.) kampanjaprofessionalismia mittaavat 
ja määrittelevät lähestymistavat ovat itsessään arvokkaita, tulee kyseisten mallien 
laajempaa soveltuvuutta ja validiteettia Tenscherin ym. (2016) mukaan testata 
edelleen, joka on mahdollista selvittämällä käytännön toimijoiden eli puolueiden 
kampanjavastaavien käsityksiä kampanjaprofessionalismista. Kampanja vastaavilla 
on ainutlaatuinen näköalapaikka suhteessa kampanjaan, sekä avainrooli sen 
toteutusta koskevassa päätöksenteossa. Heidän havaintonsa tarjoavat nyky-
kampanjoinnin dynamiikkaan sellaisia näkökulmia ja käsityksiä, jotka muutoin 
olisivat tavoittamattomissa. Arvioimalla kuinka nämä ”etuoikeutetut tarkkaili-
jat” hahmottavat kampanjaprofessionalismin voidaan täysimääräisemmin arvi-
oida professionalisoituneen kampanjoinnin tieteellisiä käsitteitä ja konstruktioita, 
sekä laajentaa ymmärrystä siitä, kuinka kampanjat on rakennettu ja toimeen-
pantu  (Tenscher ym. 2016, 98-99). Siksi omankin tutkimukseni keskeisenä lähde-
aineistona ovat nimenomaan puolueiden verkkoviestinnän kampanjavastaavien 
laajat teemahaastattelut kaksista perättäisistä eduskuntavaaleista. Tutkimukseni 
pyrkii ennen kaikkea T enscherin ajatusta mukaillen arvioimaan, kuinka puo-
lueiden käytännön avaintoimijoiden tapa hahmottaa kampanjaprofessionalismi 
heijastuu niiden strategiseen digitaaliseen kampanjointiin.

2.3.3.  Politiikan medioitumisen vaiheteoria

Nykyistä kampanjaympäristöä kuvaavat hybridisoitumisen, digitalisoitumisen ja 
professionalisoitumisen käsitteet liittyvät monin ristikkäisin ja osittain päällek-
käisinkin tavoin toinen toisiinsa29. Mediajärjestelmän nopea hybridisoituminen on 

29 Näiden käsitteiden välisten sisällöllisten suhteiden ja teoreettisten jännitteiden systemaattisempi analy-
sointi ei kuitenkaan sisälly oman tutkimukseni tehtäviin, koska työni on lähestymistavaltaan empiirinen 
ja aineistolähtöinen. Tulevissa tutkimuksissa hybridisoitumisen, digitalisoitumisen, professionalisoitumi-
sen tai tässä kappaleessa kuvattavan medioitumisen käsitteistä minkä tahansa voisi yksin ottaa kokonaista 
tutkimusasetelmaa määritteleväksi lähestymistavaksi, koska kysymys on hyvin pitkälle käsitteellistetyistä 
ja teoretisoiduista termeistä, jotka kuvaavat kampanjoinnin laaja-alaisia makrotrendejä.



44

erottamattomasti kytköksissä sekä professionalisoitumisen että digitalisoitumisen 
trendeihin. Puolueilla ei nopeasti muuttuneessa toiminta- ja mediaympäristössä 
ole muuta mahdollisuutta kuin hyödyntää ulkopuolista asiantuntijuutta, kunnes 
organisaatio ehtii adaptoitua ja professionalisoitua sisäisesti. Digitalisoituminen eli 
jatkuvasti yleistyvä digitaalisten kampanjavälineiden ja -alustojen käyttö edellyttää 
uusia kampanjatekniikoita ja -strategioita (Grusell ja Nord 2020, 260), ja digitaa-
listen teknologioiden hyödyntämisen asiantuntijoista on tullut yhä keskeisempi 
osa kampanjoiden organisatorisia rakenteita, jopa osa kampanjaeliittiä (Kreiss, 
2012). Professionalisoituneessa kampanjoinnissa tarvitaan resursseja, erikois-
tuneita taitoja, organisatorista fleksibiliteettiä ja uusia kampanjainstrumentteja, 
jotta poliittisten viestintäympäristöjen jatkuvien muutosten ja äänestäjäkunnan 
lojaalisuuden ailahtelujen vauhdissa voidaan pysyä mukana (Mykkänen, Nord ja 
Moring, 2022). Samalla kampanjoinnin professionalisoituminen liittyy olennai-
sesti myös politiikan medioitumiseen, jossa medioiden ja politiikan välisen suhteen 
korostunut keskinäisriippuvaisuus edellyttää puolueelta yhä erikoistuneempaa 
viestinnällistä ammattiosaamista. 

Suomessa professionalisoitumis- ja medioitumistrendien kytköksistä kertoo 
osaltaan kehityskulku, jossa Mickelssonin (2021, 280) mukaan puolueissa ryh-
dyttiin 1980- ja 1990-luvuilla puhumaan politiikan medioitumisesta ja ”media-
puolueistumisesta”, viitaten jälkimmäisellä tilanteeseen, jossa puolueella ei enää 
ole omaa mediaa30, vaan kaikki kilpailevat yhteisestä riippumattomasta mediasta, 
jonka välineistä keskeisin on televisio. Siinä missä vielä 1960- ja 1970-luvuilla 
puolueet pystyivät hallitsemaan julkisuuttaan esimerkiksi oman puoluelehdistönsä 
avulla, on yhteiskunnallisen keskustelun ylläpito 2000-luvusta lähtien siirtynyt 
kaupalliselle medialle, ja puolueiden mahdollisuudet ohjata julkisuutta ovat hei-
kentyneet olennaisesti aiempaan verrattuna (Pitkänen 2009, 132). Puolueet eivät 
enää voi luottaa lojaalin median tuottavan niille positiivista näkyvyyttä, joka 
on osaltaan kiihdyttänyt professionalisoitumiskehitystä (ks. myös Strömbäck ja 
Kiousis 2014, 118-119).

Jesper Strömbäck (2008) on jakanut medioitumisprosessin neljään eri vai-
heeseen, joista ensimmäisessä massamedia muodostaa tärkeimmän informaation-
lähteen kansalaisten ja poliittisten instituutioiden kuten puolueiden välillä. Median 
välittämillä käsityksillä todellisuudesta on vaikutusta siihen, kuinka ihmiset todel-
lisuuden hahmottavat, mikä pakottaa poliittiset viestijät ottamaan median huomi-
oon yrittäessään vaikuttaa mielipiteenmuodostukseen tai reagoidessaan julkiseen 

30 Mickelssonin (2021, 354) mukaan puoluelehdistö on Suomessa kuihtunut olemattomiin viimeistään 
2010- luvulla, johon yhtenä, joskaan ei ainoana syynä on harkinnanvaraisen puoluelehtituen muuttumi-
nen yleiseksi viestintätueksi vuoden 2008 alussa. Sen arvioiminen, missä määrin puolueiden digitaalinen 
viestintä on mahdollisesti korvannut aiemmin puoluelehdistölle kuuluneita tehtäviä, olisi poliittiseen his-
toriaan painottuvalle puoluetutkimukselle mielenkiintoinen oma tutkimuskohteensa. 
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mielipiteeseen (Strömbäck 2008, 236). Medioitumisen toisessa vaiheessa mediat 
ovat yhä autonomisempia ja poliittisista elimistä riippumattomampia, ja niiden 
institutionaalinen vaikutus kasvaa; medialogiikasta tulee yhä tärkeämpi poliitti-
sille toimijoille, jotka pyrkivät vaikuttamaan mediaan ja sen sisältöön. Media ei 
kuitenkaan enää ehdoitta välitä eri lähteiden tuottamia viestejä, vaan tekee niistä 
omat arviointinsa sen perusteella, mitä pitää sopivana oman formaattinsa, arvo-
jensa ja yleisöjensä näkökulmasta. Kolmannessa vaiheessa mediasta on informaa-
tion hallitsevana lähteenä ja yhteiskunnan eri sektorien välisenä viestintäkanavana 
tullut niin merkittävä, etteivät poliittiset toimijat enää voi luottaa sen mukautuvan 
toimintaansa, vaan niiden on päinvastoin itse sopeuduttava mediaan ja kehitettävä 
taitojaan uutishallinnassa. Medioitumisen neljännessä eli viimeisessä vaiheessa 
käsitys siitä, että viestinnällistynyt todellisuus merkitsee enemmän kuin mikään 
objektiivinen todellisuus tulee yhä yleisemmäksi, ja johtaa poliittiset toimijat 
ajattelemaan mediaa niin kampanjoidessaan kuin myös hallitessaan, politiikan-
teon prosesseissa. Politiikan toimijat eivät enää vain sopeudu medialogiikkaan, 
vaan sallivat sen standardien tulla sisäänrakennetuksi osaksi omaa toimintaansa. 
Medialogiikan voidaan kuvata hallitsevan politiikkaa, eivätkä muut yhteiskunnal-
liset toimijat välttämättä edes huomaa eroa poliittisen- ja medialogiikan välillä. 
(Strömbäck 2008, 236-240)

Vaikka medioitumisen vaiheteoria on professionalisoitunutta kampanjointia 
käsittelevässä tutkimusperinteessä laajasti siteerattu, on Strömbäck oman teoriansa 
kritiikkinä arvioinut medioituneen politiikan käsitteen olevan terminä deskriptii-
vinen ja melko staattinen, eikä se riittävästi kuvaa modernien viestintäprosessien 
dynamiikkaa eikä myöskään sitä, kuinka ne ovat kehittyneet (Strömbäck 2008, 
231-232). Kuvaukset medioitumisen neljästä vaiheesta ovat idealisointeja, ja erot 
eri vaiheiden välillä ovat todellisuudessa vähemmän selviä kuin teoriassa (Ström-
bäck 2008, 241). Todellisuudessa poliittisen- ja medialogiikan välinen suhde on 
jännitteinen; puolueiden ja ehdokkaiden on menestyttävä myös poliittisen järjes-
telmän sisällä eli lähtökohtaisesti operoitava poliittisen logiikan mukaisesti (Meyer, 
2002), joten itse asiassa ne sopeutuvat medialogiikkaan vain niissä määrin kuin 
on välttämätöntä (Strömbäck 2008, 239). Samansuuntaiseen johtopäätökseen ovat 
päätyneet myös medioitumista suomalaisen median ja puoluejohtajien välisen 
suhteen näkökulmasta tutkineet Isotalus ja Almonkari (2014), joiden mukaan 
poliitikot suhtautuvat kriittisesti medialogiikkaan mukautumiseen, ja taistelevat 
monia medioitumisen eri piirteitä vastaan. Vaikka medioitumisen neljäs vaihe 
vaikuttaa Suomessakin olevan saavutettu, ja puoluejohtajat myöntävät riippuvai-
suutensa mediasta, he eivät kuitenkaan ole mukautuneet medialogiikkaan siinä 
laajuudessa kuin journalistit olettavat. Poliitikot näkevät median merkityksen 
poliittisen uransa näkökulmasta jopa ratkaisevaksi, mutta toisaalta arvioivat 
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medioitumiskehityksen menneen liian pitkälle31. Toisin sanoen medialogiikan ja 
poliittisen logiikan välillä on ilmeinen jännite myös suomalaisessa poliittisessa 
järjestelmässä, eikä medioitumisen prosessi suinkaan ole yksiselitteinen (Isotalus 
ja Almonkari 2014, 289-301).  

Oman tutkimukseni kannalta olennainen internet politiikan areenana on 
Strömbäckin medioitumisteoriassa aliedustettu, joka johtunee siitä, että teorian 
julkaisemisen aikaan digitalisoituminen oli toden teolla vasta käynnistymässä. 
Strömbäck kuitenkin toteaa, että internetin suhteen on tärkeää muistaa, että se 
sisältää monia erilaisia mediaformaatteja ja -sisältöjen tuottajia, kuten yksittäiset 
kansalaiset, perinteiset journalistiset massamediat ja poliittiset toimijat. Internetiä 
ei ohjaa mikään tietty yksittäinen logiikka, vaan siihen sisältyy monia keskenään 
kilpailevia logiikoita (Strömbäck 2008, 243), kuten Chadwickin (2013) hybridin 
mediajärjestelmän käsitteessä kuvataan, ja kuten myös omien aineistojeni perus-
teella on todettavissa. Mitä tulee puolestaan poliittisten puolueiden näkökulmaan 
Strömbäckin teoriassa, ovat ne hänen mukaansa esimerkiksi tuomioistuinten kal-
taisia riippumattomia instituutioita alttiimpia politiikan medioitumiselle, koska 
niiden tulee olla responsiivisia julkiselle mielipiteelle (Strömbäck 2008, 241). Myös 
tämä arvio on helppo allekirjoittaa. Responsiivisuus julkiselle mielipiteelle muis-
tuttaa ilmiönä puolueiden rajoittuneita mahdollisuuksia hyödyntää internetiä; ne 
eivät voi verkossa operoida yhtä radikaalisti ja luovasti kuin esimerkiksi sosiaaliset 
liikkeet32 ja kansalaisryhmät, sillä puolueilla on enemmän hävittävää, mikäli ne 
tekevät virheitä strategioissaan (Gibson, Nixon ja Ward 2003, 242). Lisäksi; 
demokraattista legitimiteettiä tuotetaan yhä vähemmän ja vähemmän muodol-
listen proseduurien kuten äänestyssääntöjen ja valtiotoimijoiden muodollisten 
kompe tenssien pohjalta. Sen sijaan poliittiset eliitit tuottavat legitimiteettiä strate-
gisesti, menestyksekkäiden viestinnällisten esiintymisten kautta (Schäfer 2021, 
1-2;  Alexander, 2004; Hajer, 2009). Tätä tehtävää puolestaan monimutkaistaa 
yhä lisääntyvässä määrin komplisoituva ja epävakaa viestintäympäristö (Schäfer 
2021, 2), joka puolueiden kampanjaviestinnällisille strategioille merkitsee erityistä 
 haastetta.

31 Liian pitkälle menneellä kehityksellä viitataan tässä siihen, että media kohdistaa poliitikkoihin  runsaasti 
erilaisia vaatimuksia, kuten tarve olla jatkuvasti tavoitettavissa, omata mielipide mistä tahansa kysymyk-
sestä, ja olla valmis paljastamaan myös yksityisasioitaan. Isotaluksen ja Almonkarin havainnot toisin 
 sanoen tukevat Strömbäckin ja Van Aelstin (2013, 354) johtopäätöstä siitä, että vaikka poliittiset toimijat 
ovat tulleet riippuvaisiksi mediasta, ne eivät kuitenkaan ole median ”orjia”. (Isotalus ja Almonkari 2014, 
289-301)  

32 Sosiaaliset liikkeet eivät myöskään ole ehdolla vaaleissa, eivätkä siten poliittisiin puolueisiin vertailtavissa 
määrin ole altisteisia journalistiselle seurannalle (Gibson, Nixon ja Ward 2003, 242).
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2.3.4. Puolueet, sosiaalinen media ja politiikan   
henkilöitymisen haaste

Viime vuosikymmeninä politiikan yhteiskuntaryhmiin perustuva luonne on 
heikentynyt, ja sen tilalle on noussut uudenlainen yksilöiden asemaa  korostava 
kulttuuri (Manin 1997, 219-221), joka on johtanut yhä voimistuneempaan 
henkilöitymis kehitykseen. Politiikan henkilöitymisellä viitataan käsitykseen 
yksittäisten poliitikkojen merkityksen kasvamisesta puolueiden ja kollektiivisten 
identiteettien kustannuksella (Karvonen 2009, 94). Suomessa puolueet ymmär-
rettiin Mickelssonin (2021) mukaan vielä 1960- ja 1970-luvuilla kollektiivisina 
poliittisina subjekteina, joissa yksilö ei tule esiin. Poliittisen julkisuuden rakentei-
den muuttuminen käynnistyi 1980-luvulla yhteiskunnan alkaessa muuttua yksilö-
keskeisemmäksi ja puolueiden kaltaisten kollektiivisubjektien alkaessa hajota. 
Henkilöitymiskehitys konkretisoitui Suomessa esimerkiksi siten, että vaalikausi 
vaalikaudelta yhä enemmän resursseja kuten avustajakuntaa suunnattiin yksit-
täisten poliitikkojen taakse33 (Mickelsson 2021, 319-320 ja 380).

Tämän kehityksen myötä henkilöitymisen käsitteestä on tullut tärkeä osa 
puolueorganisaatioiden tutkimusta (Gauja ja Kosiara-Pedersen, 2021b). Käsite on 
määritelmällisesti monitasoinen; siihen liittyy institutionaalisia, käyttäytymis-, 
media- ja kampanjaelementtejä, jotka kaikki viittaavat fokuksen siirtymiseen 
poliittisten puolueiden sijasta niiden johtajiin, ehdokkaisiin ja poliitikkoihin (ks. 
Balmas ym. 2014; Kriesi, 2011, Poguntke ja Webb, 2005). Vaalikampanjoiden ja 
kampanjaviestinnän keskittyminen yhä voimakkaammin yksittäisiin ehdokkai-
siin ja puoluejohtajiin puolueiden kustannuksella liittyy erityisesti kampanjoiden 
mediauutisointiin sekä siihen, kuinka puolueet itse kampanjoivat (Mughan, 2000; 
Poguntke ja Webb, 2005). Vaaliviestintä (kuten televisioidut vaalikeskustelut), 
jossa keskitytään yksittäisiin ehdokkaisiin ja puoluejohtajiin on sekä medialle että 
puolueille itselleen helpompaa ja tehokkaampaa kuin keskittyminen abs trakteihin 
puolueisiin. Toisaalta on myös tärkeää tiedostaa, että suurin osa aiemmasta tutki-
muksesta osoittaa äänestäjien pääsääntöisesti äänestävän edelleenkin paremmin-
kin puolueita kuin yksittäisiä ehdokkaita, erityisesti puoluekeskeisissä demokrati-
oissa (Aarts, Blais ja Schmitt, 2011; Strömbäck ja Kiousis 2014, 121).

Aiempi tutkimus myös osoittaa, että henkilöitymisellä voi olla merkittäviä 
vaikutuksia puolueiden luonteeseen. Kun puoluejohtajista on tullut organisaati-
oidensa keskuksia, riippuu puolueen koko menestys pitkälti sen johtajan suoriu-
tumisesta (Seddone ja Valbruzzi 2020, 400). Balmas ym. (2014) argumentoivat 

33 Mickelssonin mukaan tarkasteluaikana 1979-2007 kokopäiväisten, politiikan esikuntatyötä ja avustavaa 
työtä tekevien määrä nousi lähes kaksinkertaiseksi. Yksittäisten ministereiden erityisavustajia ja kansan-
edustajien avustajia oli vuonna 2006 yhteensä yli 200. Sama määrä henkilöitä oli myös puolueiden palve-
luksessa keskustoimistoissa, alueilla ja eduskuntaryhmien kanslioissa (Mickelsson (2021, 320). 
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henkilöitymisen merkitsevän puolueiden roolin heikkenemistä johtuen seuraavista 
trendeistä: 1.) ihmiset identifioituvat puolueiden sijasta mieluummin persoonalli-
suuksiin; puolueiden sijasta yksittäisistä poliitikoista tulee heille tiettyjen politii-
kan sisältöjen edustajia, 2.) mielipideaggregaatio tapahtuu paremminkin ad hoc 
-pohjalta kuin puolueiden sisällä; yleisön kanssa kommunikoivat paremminkin 
yksilöt kuin puolueet, 3.) politiikan linjaukset ja päätökset eivät muodostu puolu-
eiden sisäisen keskustelun ja deliberaation seurauksena, vaan vuorovaikutuksessa 
hallituksen eri yksilöjäsenten välillä ja lisäksi; ehdokkaiden ja johtajien voidaan 
tietyissä määrin arvioida valitsevan puolueen eikä toisinpäin (Balmas ym. 2014, 47). 

Henkilöitymisen ja puolueiden heikkenemisen välinen suhde ei kuiten-
kaan ole yksiselitteinen; empiiriset tutkimukset tuottavat vain hajanaisia todis-
teita väitteille syy-seuraussuhteesta (Karvonen, 2010). Esimerkiksi Wauters ym. 
(2018) kävivät läpi 40 henkilöitymistä käsittelevää artikkelia, eivätkä löytäneet 
selvää todistusaineistoa kumpaankaan suuntaan. Toisaalta tähänastisista kaikkein 
laajimmassa henkilöitymistä koskevassa tutkimuksessa, joka kattoi 26 demokra-
tiaa yli 50 vuoden aikana Rahat ja Kenig (2018) löysivät puoluerappion trendin, 
johon henkilöityminen liittyi siten, että nämä kaksi prosessia ikään kuin ruok-
kivat toinen toisiaan (Gauja ja Kosiara-Pedersen, 2021b). Heidän mukaansa hen-
kilöityminen on pysyvä ilmiö, ja ”ne vanhat hyvät päivät, jolloin puolueet olivat 
puolueita”, tulisi asianosaisten eli puoluetoimijoiden unohtaa (Rahat ja Kenig 2018, 
263). Mitä tulee puolueiden ”vanhojen hyvien päivien” päättymiseen Suomessa, 
ajoittaa  Mickelsson suomalaispolitiikan henkilöitymisen käynnistymisen samaan 
ajankohtaan medioi tumiskehityksen kanssa eli 1980-1990-luvuille, jolloin televisi-
osta tuli keskeisin väline sille riippumattomalle medialle, jonka huomiosta puolueet 
kilpailivat. Kuvan aseman korostuessa televisiossa korostuvat politiikan teossa 
vastaavasti aikaisempaa enemmän henkilöt ja imagot kuin puolueiden ohjelmat 
ja ideologiat, ja mikä olennaisinta; henkilökeskeinen politiikka ei innosta kollek-
tiiviseen toimintaan (Mickelsson 2021, 280). 

Medioitumiskehityksen ohella myös digitalisoitumisen arvioidaan vahvis-
tavan politiikan henkilöitymistä erityisesti fasilitoimalla suoraa vuoro vaikutusta 
poliitikkojen ja kansalaisten välillä ohittamalla kaikki traditionaaliset puolue- tai 
journalistisperusteiset välittymiset. Digitaaliset teknologiat ovat luoneet uuden 
ympäristön yksilöiden poliittiselle osallistumiselle, joka on johtanut puolue-
jäsenyyden merkityksen heikkenemiseen ja vaalikohtaisen kannattajuuden koros-
tumiseen, joka osaltaan lujittaa henkilöitymisen dynamiikkaa (Seddone ja Val-
bruzzi 2020, 400-401). Enlin ja Skogerbøn (2013) mukaan erityisesti sosiaalinen 
media vahvistaa politiikan henkilöitymistä; poliittisen viestinnän keskittymistä 
yhä voimakkaammin yksilöihin, persoonallisuuksiin ja poliitikkojen henkilö-
kohtaisiin piirteisiin. Vastaavasti kuin esimerkiksi Hjarvard (2008) ja Strömbäck 
(2008), Enli ja Skogerbø pitävät henkilöitymistä politiikan medioitumisen aspek-
tina, jonka ytimessä on poliitikkoihin kohdistuva vaade jakaa julkisen mieli-
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kuvansa ohella myös henkilökohtaiset ja yksityiset puolensa. Sosiaalinen media 
asettaa fokukseen yksittäisen politiikon puolueen sijasta, laajentaen siten poliit-
tista areenaa yhä lisääntyvälle henkilöityneelle kampanjoinnille (Enli ja Skogerbø 
2013, 758). Matikaisen ja Villin (2018, 206) mukaan sosiaalisen median henkilö-
keskeisyyteen on monia eri syitä kuten se, että palveluiden keskiössä ovat hen-
kilöiden profiilit, ja sosiaalisen median logiikan piirteet kuten suosio johtavat 
luontevasti henkilökeskeisyyteen (henkilöiden menestystä sosiaalisessa mediassa 
mitataan nimenomaan suosiolla) (Matikainen ja Villi 2018, 206-207). 

Toisaalta esimerkiksi Paatelainen, Kannasto ja Isotalus (2022, 3) ovat koros-
taneet, ettei poliittisen viestinnän henkilöitymistä sosiaalisen median kontekstissa 
ole vielä tutkittu riittävän systemaattisesti, vaikka yksittäiset tutkimukset ovatkin 
osoittaneet esimerkiksi poliitikkojen sosiaalisen median julkaisujen sisältäneen 
myös henkilöityneitä elementtejä (esim. Kruikemeier ym. 2013, Small, 2017; Bron-
stein, Aharony ja Bar-Ilan, 2018; Rahat ja Kenig, 2018). Paatelaisen, Kannaston ja 
Isotaluksen mukaan aiemmat tutkimukset, joissa on esimerkiksi osoitettu poli-
tiikan mediaraportoinnista tulleen ajan saatossa henkilöityneempää (Karvonen, 
2009; Adam ja Maier, 2010) pätevät vain perinteiseen mediaan. Henkilöitymistä 
hybridin mediajärjestelmän kontekstissa analysoivista tutkimuksista on sen sijaan 
ilmiselvä puute, vaikka onkin oletettavaa, että henkilöityminen on myös osa 
hybridimedian kampanjaviestintää. Avoimena kysymyksenä ainakin toistaiseksi 
näyttäytyy, onko sosiaalisessa mediassa esiintyvä henkilöityminen34 ennen kaik-
kea sosiaalisen vai hybridimedian piirre, vai molempien (Paatelainen, Kannasto 
ja Isotalus 2022, 3). Tällä kysymyksellä kuitenkin viitataan lähinnä varsinaisiin 
viestinnällisiin sisältöihin ja diskursseihin, joihin oman tutkimukseni analyysi ei 
ulotu, koska lähestymistapani kampanjaviestintään on kokonais valtainen ja kattaa 
myös viestinnällis-organisatoriset kampanjatoimet. Oman tutkimukseni kannalta 
olennaisinta on analysoida, miten puolueet voivat toteuttaa strategisesti vaikutta-
vaa kampanjointia sosiaalisessa mediassa, jonka monet eri ominaispiirteet aiem-
man tutkimuksen mukaan korostavat henkilöitä yhteisö subjektien sijasta. Omalle 
tutkimukselleni relevantimpaa kuin sosiaalisessa mediassa esiintyvän henkilöity-
misen alkuperä on sen esiintyminen ylipäätään. Kuten Enli ja  Skogerbo (2013) ovat 
osoittaneet, korostaa sosiaalisen median logiikka voimakkaasti henkilö kohtaista. 

Lopuksi, tarkasteltaessa henkilöitymiskehityksen vaikutuksia puolueiden 
asemaan kampanjoinnissa yleisemmällä tasolla on huomioitava, että läntisen 
Euroopan puoluekeskeisissä järjestelmissä puolueorganisaatio on myös kampanja-
organisaatio, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen ehdokaskeskeisessä järjes-

34 Paatelaisen, Kannaston ja Isotaluksen analyysin mukaan ne sosiaalisen median julkaisut, jotka sisälsivät 
traditionaalista mediaa, olivat henkilöityneempiä kuin ne julkaisut, jotka eivät sisältäneet traditionaalista 
mediaa, jolloin heidän mielestään sosiaalisen median henkilöitymisen sijasta saattaisi olla tarkoituksen-
mukaisempaa puhua hybridimedian henkilöitymisestä (Paatelainen, Kannasto ja Isotalus 2022, 7-8).
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telmässä (Karlsen 2011, 3; Plasser ja Plasser 2002, 83). Puoluekeskeisissä kuten 
suomalaisessa vaalijärjestelmässä puolueella on edelleen päärooli politiikan sisäl-
töjen tuottamisessa ja niiden kommunikoinnissa, ja ehdokkaiden tarve rakentaa 
henkilökohtaista mielikuvaa, henkilöbrändiä, on vähemmän ilmeinen. Näissä 
järjestelmissä puolueet ovat yhä vastuussa vaalikampanjan kokonaisvaltaisista 
viestintästrategioista, joskin politiikasta on niissäkin tullut yhä lisääntyvässä 
määrin henkilöitynyttä, ja etenkin sosiaalisen median henkilöityneet ja dialogi-
set erityispiirteet saattavat olla ristiriidassa puolueiden rakenteellisten viestintä-
strategioiden kanssa (Enli ja Skogerbø 2013, 758). Myös oman tutkimukseni läh-
deaineistot osoittavat sosiaalisen median henkilökorosteisten ominaispiirteiden 
vaikuttavan puolueiden sosiaalisen median kampanjastrategiseen toteutukseen 
(ks. kappale 6.4).

Sosiaalinen media tarjoaa näkyvyyttä ja toimintavapauksia erityisesti yksilö-
toimijoille, mutta henkilöitymiskehitystä voi puolueen näkökulmasta jossain mää-
rin jopa tasapainottaa se, että puolueella on kampanjaorganisaation sisällä keskei-
nen rooli ehdokkaiden verkossa tapahtuvan vaalityön tuessa ja ohjauksessa (ks. 
esim. kappale 5.2). Tämä puolueiden sisäisen toimintaympäristön alueelle sijoit-
tuva auktoriteettiasema35 on aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa jäänyt pitkälti 
näkymättömiin, koska puolueiden digitaalisen kampanjoinnin organisatorisia 
hierarkioita ja -dynamiikkaa ei vielä juurikaan ole tutkittu. Vaikka puolueiden 
ja ehdokkaiden välinen suhde verkkokampanjan järjestäytymisessä ei varsinaisesti 
sisälly tutkimuskysymyksiini, nousee aineistoistani esiin useita havaintoja, jotka 
indikoivat professionaalisti operoivalla puolueella olevan strategisesti motivoi-
tuva, ohjaava rooli suhteessa ehdokkaittensa digitaaliseen kampanjointiin. Toisin 
sanoen; puolueet voivat ainakin jossain määrin vaikuttaa siihen, millaista kam-
panjointia niitä edustavat ehdokkaat esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla 
toteuttavat. 

35 Auktoriteettiasemaansa perustuen puolueet esimerkiksi tuottavat ehdokkailleen kampanjointiin liittyviä 
konkreettisia neuvoja ja suosituksia sisältäviä ehdokas opasaineistoja. On oletettavaa, että mitä vähemmän 
aiempaa kampanjakokemusta yksittäisillä ehdokkailla on, sitä merkityksellisempiä puolueen asiantuntija-
valtaan nojautuvat suositukset niille todennäköisesti ovat omien kampanjastrategisten ratkaisujen kuten 
erilaisiin vaalikoneisiin osallistumisen linjaamisessa.
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2.4.  Strateginen poliittinen viestintä 
vaalikampanjoinnissa

Kampanjatutkimuksessa poliittinen viestintä käsitteellistetään yleensä tarkoitta-
maan viestinnän strategista käyttöä äänestäjien tavoittamiseen suoraan erilaisten 
kontrolloidun viestinnän muotojen kautta, epäsuoraan uutismedian kautta, tai 
erilaisina viestinnän ja kampanjoinnin käytäntöinä (Strömbäck ja Kiousis 2014, 
110), joista erityisesti jälkimmäinen kuvaa myös oman tutkimukseni lähestymis-
tapaa strategiseen poliittiseen viestintään. Lähestymistapani kytkeytyy siihen jo 
edellä esille nostamaani holistiseen käsitykseen, jonka mukaan kampanjointi ei 
käytännössä pohjimmiltaan ole mitään muuta kuin strategista viestintää. Juuri 
siksi keskityn tutkimuksessani laajemmassa mielessä puolueiden digitaalisen 
kampanjoinnin strategisiin ulottuvuuksiin tarkoittaen kampanjan viestinnällis-
rakenteellisia toimia ja käytäntöjä organisatorisella tasolla, eikä niinkään diskurssi-
painotteisen viestinnän tutkimuksen kontekstissa, jossa strategisen poliittisen 
viestinnän käsite on teoretisoitu eriytyneemmistä näkökulmista. Seuraavassa 
esittelen tiivistetysti käsitteen ne piirteet, jotka oman analyysini näkökulmasta 
ovat merkityksellisimpiä.

Yleisellä tasolla strategisessa poliittisessa viestinnässä on kyse organisaa-
tioiden tarkoitushakuisesta informaation ja viestinnän hallinnasta, joka tähtää 
niiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen, jotka kyseinen organisaatio on 
itselleen asettanut. Tämä pätee niin poliittisiin puolueisiin ja kampanjoihin kuin 
myös intressiryhmiin ja muihin poliittisella agendalla operoiviin organisaatioi-
hin. Strategisen kampanjaviestinnän tavoitteena on käyttää informaatiota ja vies-
tintää niin strategisesti ja tehokkaasti kuin mahdollista, jotta puolue saavuttaisi 
haluamansa päämäärät (Manheim, 2011; Strömbäck ja Kiousis 2014, 111 ja 124). 
Strategisen poliittisen viestinnän käsitteessä korostuvat siten tarkoituksellisuus 
ja päämäärä orientoituneisuus.  Terminä se liittyy erottamattomasti puolueiden 
kampanja professionalismin tutkimukseen, koska strategisessa viestinnässä koros-
tuvat mielipidekyselyt, kohderyhmät ja markkinatutkimus sekä media-asian-
tuntijoiden, poliittisten konsulttien ja ”spin doctoreiden” käyttö kohdeyleisöjen 
ja niiden tarpeiden havaitsemiseen (esim. Klinger ja Russmann, 2017; Norris, 2000; 
Strömbäck ja Kiousis, 2014). Strategisessa poliittisessa viestinnässä luodaan se 
viitekehys, jonka sisällä kampanja kommunikoi: määritellään tavoitteet, priori-
soidaan organisatoristen ja rahallisten resurssien käyttöä sekä suunnitellaan ja 
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koordinoidaan kampanja-aktiviteetteja (Norris 2000, 10) eli kuten jo edellä totesin, 
ulottuu strateginen viestintä käytännössä kampanjan kaikille eri osa-alueille36. 

Aiemmassa tutkimuksessa strategisen poliittisen viestinnän käsitettä on 
juuri sen laaja-alaisuuden ja monimerkityksisyyden johdosta pyritty rakenteis-
tamaan selkeämmin jäsenneltäväksi. Esimerkiksi Sjöblom on strategisen puolue-
käyttäytymisen teoriassaan (1968) kuvannut puolueiden strategisen toiminnan 
esiintymistä eri foorumeilla esittäen, että puolueet eivät toimi ainoastaan vaali-
areenalla vaan myös sisäisellä ja parlamentaarisella areenalla. Teoriassaan Sjöblom 
määrittelee, että vaaliareenalla puolueiden strateginen päämäärä on maksimoida 
äänet, sisäisellä areenalla maksimoida sisäinen koheesio, ja parlamentaarisella 
areenalla maksimoida parlamentaarinen vaikutusvalta (Sjöblom 1968a; 1968b). 
Myöhemmässä tutkimuksessa teoriaan on esitetty lisättäväksi myös media- 
areenaa, jolla päämääränä on maksimoida positiivinen näkyvyys (Nord, 1997). 
Oman tutkimukseni kysymyksenasetteluissa puolueiden strategisen viestinnän 
toimia tarkastellaan vaaliareenalla (digitaalinen kampanjaympäristö), sisäisellä 
areenalla (puolueiden sisäinen viestintä digitaalisessa kampanjaympäristössä) 
sekä media-areenalla (pyrkimys vaikuttaa digitaalisessa kampanjaympäristössä 
eri tavoin läsnä olevaan journalistiseen mediaan). Jokaisella näistä areenoista puo-
lueilla on lukuisia erilaisia yleisöjä tai sidosryhmiä, joiden kanssa niiden pitää 
kommunikoida – esimerkiksi sisäisellä areenalla puolueen omat toimihenkilöt, 
jäsenet sekä tukijat, media-areenalla journalistit, ja vaali-areenalla koko äänestä-
jäkunta tai määritellyt kohderyhmät (Sjöblom, 1968a ja 1968b; vrt. Lilleker, 2005; 
Sellers, 2010). Valittaessa sopivinta kanavaa ja käytäntöä viestintään kunkin eri 
areenan erilaisten sidos ryhmien kanssa edellytetään kampanjajohdolta ymmär-
rystä strategisesta viestinnästä – analyysiä siitä, miten käyttää erilaisia viestin-
nän muotoja erilaisilla areenoilla, puolueen ja kampanjan strategisten päämäärien 
saavuttamiseksi (Strömbäck ja Kiousis 2014, 114-115). Juuri tätä lähestymistapaa 
hyödynnän analysoidessani aineistolähtöisesti, miten puolueet käyttävät digitaali-
sen kampanjointi ympäristön rakenteellisia eri osa-alueita (esimerkiksi kampanja-
sivustot ja sosiaalisen median alustat) päämäärätietoisessa kampanjoinnissaan. 
Kampanjan pyrkiessä sekä suostuttelemaan äänestäjiä äänestämään puoluetta 
(vaaliareena), mobilisoimaan omia toimijoita mahdollisimman tehokkaaseen 
vaali työhön (sisäinen areena), ja tavoitellessa journalistisen median huomiota esi-
merkiksi sosiaalisessa mediassa tehtävillä kampanjaoperaatioilla (media-areena), 

36 On esimerkiksi luonnehdittu, että fundamentaalisena päämääränä strategisessa poliittisessa viestinnässä 
on kehittää hyödyllisiä suhteita puolueiden ja niiden avainsidosryhmien välillä; vaalia ryhmien sitoutu-
mista ja rakentaa luotettava maine (Bennett ja Manheim, 2001; Kiousis ja Strömbäck, 2015; Norris, 2000) 
sekä sitouttaa ihmisiä deliberatiivisiin viestinnän käytänteisiin – siihen, kuinka merkityksiä muokataan 
ja luodaan yhdessä (Hallahan ym. 2007). Tämänkaltainen käsitteen lavea määrittely nimenomaan havain-
nollistaa, kuinka laaja-alaisesti strateginen viestintä kytkeytyy käytännössä kaikkiin erilaisiin kampanja-
aktiviteetteihin; strateginen kampanjointi ei lähtökohtaisesti ole mitään muuta kuin strategista poliittista 
viestintää.
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voi Sjöblomin teoriaa mukaillen olettaa tapahtuvan nimenomaan analyysiin 
perustuvaa strategista harkintaa, jonka mahdollisuutta pyrin tutkimuksessani 
havainnoimaan. 

Toisaalta on jätettävä avoimeksi myös se vaihtoehto, että puolueet eivät 
harjoita tai harjoittavat vain jossain määrin edellä mainitun kaltaista strategista 
harkintaa. Tärkeä puolueiden vaalikampanjaviestintään liittyvä aspekti nimit-
täin on ilmeinen jännite pitkän ajan strategisen suunnittelun sekä lyhyen aika-
välin reaalimaailman tapahtumien, muiden puolueiden aktiviteettien ja median 
raportoinnin vaikutuksen välillä. Riippumatta siitä kuinka strategisesti puolueet 
suunnittelevat kampanja-aktiviteettejaan ja viestintäänsä kohtaavat ne kampan-
jan kuluessa vääjäämättä myös odottamattomia tapahtumia, jotka joskus avaavat 
uusia mahdollisuuksia, ja joskus merkitsevät paremminkin uhkaa. Molemmissa 
tapauksissa lyhyen aikavälin odottamattomien, vaalikamppailuun liittyvien tapah-
tumien vaikutus luo puolueille aina suorituspaineita ja asettaa haasteen etukäteen 
tehdylle strategiselle suunnittelulle – siitäkin huolimatta, että menestyksekkäiden 
kampanjastrategioiden tulisi sisältää suunnitelmia myös epävarmuuden varalle. 
Seurauksena kuitenkin on, että vaalikampanjaviestintä saattaa usein olla vähem-
män ”strategista” kuin miltä se vaikuttaa (Strömbäck ja Kiousis 2014, 114). Tätä 
tärkeää kysymystä käsittelen seuraavassa kappaleessa, jossa kuvaan Andreas Schä-
ferin käsitteellistämää digitaalista heuristiikkaa puolueiden viestintästrategioiden 
mahdollisena selittäjänä.

2.4.1.  Digitaalisen heuristiikan käsite puolueiden 
viestintästrategioiden selittäjänä 

Digitalisaatio on tehnyt poliittisten toimijoiden jo entuudestaan kilpailuhenkisestä 
informaatioympäristöstä entistäkin kompleksisemman ja dynaamisemman sekä 
vaikeammin hahmotettavan; se tuottaa jatkuvasti uusia teknisiä alustoja logiikoi-
neen, ja niistä yhä interaktiivisemmille yleisöille, mediasubjekteille ja poliittisille 
kilpailijoille seuraavine käytösmalleineen (Schäfer 2021, 2). Andreas Schäfer (2021) 
on tutkinut, kuinka nämä transformatiivisen viestintäympäristön jatkuvasti muut-
tuvat olosuhteet muokkaavat poliittisten puolueiden viestintästrategioita; kuinka 
puolueiden viestintävastaavat sopeuttavat kampanjaviestinnällisiä strategioitaan 
ja käytäntöjään ajassa, jossa viestintäjärjestelmät ovat yhä keskeisempiä demok-
raattiselle politiikanteolle, ja samanaikaisesti yhä vaikeampia kontrolloitavia 
(Schäfer, 2021, 2; McNair, 2016). 

Schäfer (2021) on kahdeksan suurimman saksalais- ja iso-britannialais-
puolueen viestintävastaavien haastattelujen pohjalta kehittänyt digitaalisen heuris-
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tiikan käsitteen kuvaamaan havaintoaan siitä, että vaikka data-analytiikan37 merki-
tys on kasvussa, yhä dynaamisemmissa ja epävakaammissa viestintäympäristöissä 
puolueet pääsääntöisesti suunnittelevat strategiansa paremminkin selektiiviseen 
informaatioon sekä yritykseen ja erehdykseen (trial and error) perustuvien yksin-
kertaisten sääntöjen kuin monimutkaisten mallien ja proseduurien perusteella 
(Schäfer 2021, 1). Kognitiivisen psykologian käsityksiä ja rajoitetun rationaali-
suuden teorioita mukaillen Schäferin tutkimus indikoi poliittisten toimijoiden 
tyypillisesti käyttävän eräänlaisia informatiivisia ”oikopolkuja”38 selviytyäkseen 
monimutkaisissa tilanteissa. Schäferin mukaan heuristiikan käsite39 miellettynä 
yksinkertaisina nyrkkisääntöinä tai päätöksentekoa professionaaleissa ja joka-
päiväisissä tilanteissa ohjaavina rutinoituneina strategioina tarjoaa uniikin ana-
lyyttisen instrumentin puolueiden viestintästrategioiden selittämiseen hybridissä 
mediajärjestelmässä (Schäfer 2021, 2). 

Poliittisille viestijöille digitalisaatiosta on seurannut ainakin kaksi adaptaa-
tiota edellyttävää trendiä: medialogiikoiden transformaatio ja evoluutio sekä algo-
ritmien kasvava vaikutus poliittisessa viestinnässä. Nykyiset medialogiikat perus-
tuvat mm. kanavien ja formaattien diversifikaatioon, yleisöjen fragmentaatioon, 
lisääntyvään interaktiivisuuteen ja traditionaalisten instituutioiden kontrollin-
menetykseen (ks. esim. Van Aelst ym. 2017). Algoritmit puolestaan liittyvät alus-
tojen teknisiin infrastruktuureihin ja niiden luontaisiin infoekonomisiin logii-
koihin (Schäfer 2021, 6). Näiden trendien pohjalta Schäfer (2021, 3) identifioi ja 
käsitteellistää kaksi digitaalisen heuristiikan tyyppiä: 1.) hybriditeettiperusteinen 
ja 2.) algoritmiperusteinen heuristiikka. 

Hybriditeettiperusteiset heuristiikat osoittavat puolueiden etsivän viestin-
nällisiä keinoja sovitella yhteen genrejä (vakava vs. viihdyttävä), alueita (henkilö-

37 Poliittisen viestinnän tutkimuksen ajankohtaisimpiin kysymyksiin lukeutuu, kuinka poliittiset puolueet ja 
hallitukset käyttävät uusinta dataa ja viestintäteknologioita saavuttaakseen haluamansa päämäärät (Schä-
fer 2021, 2; Howard, Woolley ja Calo, 2018). Tässä teoreettisessa keskustelussa sekä laajasti myös julkisessa 
keskustelussa huomio keskittyy dataintensiivisen kampanjoinnin analyyttisten strategioiden ja teknisten 
työvälineiden manipulatiivisen käytön ilmiöihin (Baldwin-Philippi, 2017).

38 Schäferin teoretisointi kytkeytyy Borgin ja Koljosen (2020) suomalaisvaalikoneita käsittelevässä tutki-
muksessa mainittuun tiedon "oikopolkujen" merkitykseen erilaisten vaalien informaatiolähteiden käyt-
töä helpottavina tekijöinä (Lupia, 1994), ja ns. vähäisen informaation rationaalisuuteen (low-information 
rationality) valintapäätöksiä avustavana strategiana (Popkin, 1991). Sekä oikopolku- että heuristiikka-
käsitteet  soveltuvat käytettäväksi keskustelussa vaalikoneista päätöksenteon reunaehtoja rajaavina, ja 
päätös perusteita kokoavina työkaluina; esimerkiksi Jaakolan (2012) mukaan vaalikoneita käytetään suu-
ressa määrin heuristisina, äänestyspäätösten informaatiokustannuksia madaltavina apuvälineinä. (Borg 
ja Koljonen 2020, 24)

39 Heuristiikan käsite viittaa lähes aina kustannuksia säästävään (effort saving) päätöksenteon prosessin 
yksinkertaistamiseen (Shah ja Oppenheimer, 2008). Heuristiikka vähentää kompleksisuutta jättämällä 
osan saatavilla olevaa informaatiota huomiotta, ja keskittymällä vain tiettyjen vaikuttimien valikoimaan 
(Schäfer 2021, 3).
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kohtainen vs. poliittinen), logiikoita (massa- vs. verkostomedialogiikka)40 ja tasoja 
(globaali vs. paikallinen) viesteissään, kanavissaan ja yleisöissään. Viestinnällisessä 
sisällöntuotannossa käytetään ajankohtaisuuden ja emootioiden kaltaisia teho-
keinoja (cues), jotta hybridissä mediajärjestelmässä voitaisiin viestiä mahdollisim-
man vaikuttavasti. Algoritmiperusteiset heuristiikat puolestaan viittaavat siihen, 
kuinka puolueet suhtautuvat viestintäalustojen algoritmiseen rakenteeseen. Vaikka 
puolueet mieltävät suoran, portinvartijoiden kontrollista vapaan vuorovaikutuksen 
kansalaisten kanssa sosiaalisen median käytön keskeisimmäksi hyödyksi, ovat 
niiden viestintäpäälliköt myös tietoisia siitä, että tänä päivänä ”väliin tulevat” 
itse alustat algoritmisten infrastruktuuriensa kautta. Heuristisina vaihtoehtoina 
puolueilla on tällöin Schäferin (2021, 11-13) mukaan: 1.) säätää ja muokata viestin-
täänsä sen mukaisesti, mitä olettavat algoritmin suosivan41, 2.) yrittää kontrolloida 
algoritmin vaikutuksia rakentamalla vahvan digitaalisen yhteisön, joka ainakin 
johonkin laajuuteen saakka toimii oman logiikkansa pohjalta tai 3.) hyödyntää 
markkinointiviestintää eli ostaa mainoksia; ”maksettua tavoitettavuutta” (paid 
reach) vastakohtana ”maksuttomalle tavoitettavuudelle” (organic reach).

Schäferin esittämä kysymys siitä, kuinka voimme hybridissä datainten-
siivisessä kampanjaympäristössä mallintaa poliittisten toimijoiden muuttuvia 
viestinnällisiä käytäntöjä lukeutuu myös oman tutkimukseni avainkysymyksiin, 
jota koskevassa analyysissäni pyrin hyödyntämään sekä hybriditeettiperusteisen- 
että algoritmiperusteisen digitaalisen heuristiikan käsitettä painottuen kuiten-
kin aineistojeni rajallisuuden42 johdosta ensin mainittuun. Schäferin digitaalisen 
heuristiikan käsite palvelee tutkimuksessani ennen kaikkea eriytyneempänä ja 
tutkimuskysymysteni näkökulmasta täsmällisempänä teoreettisena tulokulmana 
strategisen poliittisen viestinnän sisällöllisesti laajempaan viitekehykseen.

40 Koska massamedialogiikka nivoutuu hybridissä mediajärjestelmässä yhteen verkostologiikan kanssa 
 (Klinger ja Svensson 2015, 1251), on puolueiden haasteena tuottaa sellaisia viestejä, jotka palvelevat mo-
lempia logiikoita (Schäfer 2021, 6).

41 Esimerkiksi luvussa 8 käsiteltävissä vaalikoneissa ehdokas- tai puoluesuositukset perustuvat algoritmeihin, 
ja aiemmissa tutkimuksissa on viitteitä siitä, että ehdokkaat algoritmeistä tietoisina voivat pyrkiä ns. 
taktiseen vastaamiseen (ks. Borg ja Koljonen 2020, 112). Myös Borgin ja Koljosen vaalikonetutkimukseen 
sisältyy esimerkki algoritmirakenteiden vaikutuksista vaalikonevastaamiseen. Borg ja Koljonen 
peräänkuuluttavat analyyttistä pohdintaa siitä, miten vaalikonekysymysten ja -algoritmien laatijoiden 
pitäisi suhtautua, mikäli koordinointi ja taktikointi yleistyvät ehdokkaiden vastauksissa (Borg ja Koljonen 
2020, 81-82). Toisin sanoen, algoritmien tuottajien ja algoritmeihin pohjautuvien sovellusten käyttäjien 
välillä vallitsee keskinäisriippuvainen asetelma, jossa vaikutukset ovat kahdensuuntaisia; reaktiivisen 
säätämisen ja muokkaamisen heuristiikkaa edellytetään myös algoritmien tuottajatahoilta.

42 Aineistojeni rajallisuudella viittaan siihen, että pyrittäessä tutkimaan esimerkiksi sosiaalisen median 
alustojen algoritmirakenteiden vaikutuksia puolueiden strategiseen kampanjaviestintään tulisi käytettävissä 
olla laajempi ja eriytyneempi, tätä kompleksista tutkimuskysymystä spesifisti palveleva aineisto, kun 
taas oman tutkimukseni pyrkimyksenä on ollut luoda laajempi systeeminen kokonaiskuva puolueiden 
digitaalisen kampanjoinnin strategisista ulottuvuuksista.
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2.5.  Aiemman tutkimuksen puutteet ja haasteet

Tässä tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen esittelyssä on tullut näkyväksi, 
että vaalikampanjoiden digitalisoitumisesta on kertynyt mittava määrä empii-
ristä tutkimusta, jonka pohjalta on päädytty käsityksiin kampanjointia kokonais-
valtaisesti leimaavista, ja monin eri tavoin toinen toisiinsa vuorovaikutuksessa 
olevista makro trendeistä. Vaikka aiemman tutkimuksen piirissä on kriittisesti 
tiedostettu, ettei näiden professionalisoitumisen kaltaisten ilmiöiden käsitteelli-
nen määrittely suinkaan ole ongelmatonta, selittävät ne kuitenkin yleisellä tasolla 
niitä rakenteellisia muutoksia, joita puolueiden modernin vaalikampanjoinnin 
toteutustavoissa on viime vuosikymmeninä tapahtunut. Laajoina yleistermeinä ne 
myös tarjoavat mahdollisuuksia arvioida puolueiden, poliitikkojen ja äänestäjien 
välisten suhteiden uusia muotoja monista erilaisista näkökulmista (Blumler ja 
Kavanagh, 1999; Mazzoleni ja Schulz, 1999; Negrine ja Papathanassopoulos, 1996).

Empiirisen tutkimuksen runsaudesta huolimatta digitaalisen kampanjoin-
nin ja erityisesti siihen sisältyvien strategisten ulottuvuuksien tutkimus on kui-
tenkin edelleen fragmentoitunutta, koska tutkimusalueelta puuttuu yhtenäinen 
ylätason viitekehys, jossa kaikista erillisistä lähestymistavoista ja alakysymyksistä 
muodostuisi kokonaiskuva (Seddone ja Valbruzzi 2020, 394). Laaja-alaisemmista 
teorioista, jotka voisivat ohjata, yhdistää ja rakenteellistaa esimerkiksi digitaalisen 
strategisen kampanjoinnin ja kampanjaviestinnän tutkimusta on ilmeinen puute, 
jonka johdosta aihealueen tutkimusasetelmat ovat usein kokeilevia, ja keskittyvät 
oman tutkimukseni tavoin yksittäisiin vaalikampanjoihin yksittäisissä maissa43. 
Näissä lähestymistavoiltaan vaihtelevissa tutkimuksissa on kyetty tuottamaan 
sisältörikkaita kuvauksia yksittäisistä tapauksista, mutta vähemmän teoriasidon-
naista tutkimusta. Koska kiistattomasti perusteltavissa olevaa laajempaa teoreet-
tista viitekehystä, joka eksklusiivisesti ohjaisi tutkimuskysymysten asettelua ja 
kiinnittymistä aiempaan teoriaan ei siis ole ollut hyödynnettävissä, on tutkimus-
otteeni luonnehdittavissa syntetisoivaksi ja moniaineksiseksi. Keskeisen teoreetti-
sen kehikon empiiriselle analyysilleni muodostaa se aiempi tutkimus, joka lähim-
min sivuaa tutkimuskysymyksiäni, ja josta aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 
vallitsee ainakin kohtuullisen laaja yhteisymmärrys. Siksi analyysini kiinnittyy 
juuri edellä mainittuihin professionalisoitumisen, medioitumisen ja henkilöity-
misen käsitteisiin, ja reflektoi niiden teoreettisia johtopäätöksiä täydentyen näkö-

43 Kuten Strömbäck ja Kiousis (2014, 109-110) ovat todenneet, rajoittaa puute strategista kampanjointia ana-
lysoivista, kansalliset rajat ylittävistä pitkittäistutkimuksista vertailtavuutta aikojen ja paikkojen välillä, 
sekä hankaloittaa laajempaa sovellettavuusarvoa omaavien teorioiden rakentamista. Toisaalta nykyisen 
kaltaisen tutkimusperinteen rakentuminen on ollut sikäli odotettavaa, että kuten jo edellä mainitsin on 
kampanjatutkimuksessa voimakkaasti korostettu juuri kansallisten kontekstien; maakohtaisten tilanne-
tekijöiden ja olosuhteiden merkitystä.
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kulmilla puolueiden digitalisoitumiseen, joka on miellettävissä medioitumis- ja 
professionalisoitumiskehityksen yhdeksi ilmenemismuodoksi. 

Puolueiden suhde professionalisoitumisen kaltaisiin verkkokampanjoin-
tia kokonaiskuvassa leimaaviin makrotrendeihin on kompleksinen ja moni-
suuntainen; toisaalta kysymys on ulkoisista kehityskuluista, jotka etenevät puo-
lueista riippumatta, mutta joihin niiden on strategisesti mukauduttava. Toisaalta 
puolueet ovat osaltaan itsekin kyseisten prosessien aktiivisia osapuolia ja muok-
kaajia. Empiirisen analyysini näkökulmasta keskeinen lähtökohta on, että profes-
sionalisoitumisen, medioitumisen ja henkilöitymisen ilmiöt vääjäämättä, joko 
välillisesti tai välittömästi, heijastuvat hybridissä mediaympäristössä toimivien 
digitalisoituneiden puolueiden verkkokampanjoinnin strategioihin. Analyysissäni 
pyrin myös havainnoimaan, miten oman tutkimukseni aineistot mahdollisesti 
tukevat näihin makrotrendeihin sisältyviä käsityksiä kampanjoinnin rakenteel-
lisista ominais piirteistä ja olosuhteista. Koska työni kiinnittyy puoluekeskeiseen 
traditioon ja sijoittuu puolueen sisäisen toimintaympäristön tutkimusalueelle, on 
analyysini keskiössä nimenomaan puolueiden sisäinen organisoituminen suh-
teessa professionalisoitumiseen, medioitumiseen ja henkilöitymiseen.

Pohtiakseni vielä lopuksi aiemman tutkimuksen puutteiden ja ongelmien 
mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja, on eräänä keinona nimenomaan strategisen 
poliittisen viestinnän ja kampanjoinnin tutkimusalueen teoretisoimiseksi esitetty 
jonkinlaisen deskriptiivisen mallin luomista integroimaan eri tyyppisiä poliit-
tisen kampanjoinnin ja kampanjaviestinnän toimijoita, käytäntöjä, päämääriä 
ja areenoja (Strömbäck ja Kiousis 2014, 109-110), jota olen ylätason tavoitteena 
pitänyt mielessäni myös oman tutkimukseni analyysissä, joskaan aineistoni ja 
menetelmäni eivät riitä tätä haastetta varsinaiseksi tutkimustehtäväkseni asetta-
maan. Aiemman tutkimuksen hajanaisuuden haaste voidaankin tulevaisuudessa 
ylittää vain jatkamalla määrätietoista työtä stabiilimman ja teoriasidonnaisemman 
tutkimus otteen luomiseksi, johon oma tutkimukseni osaltaan pyrkii suomalaisesta 
kampanjakontekstista osallistumaan. 



58

LUKU 3.  TUTKIMUSASETELMA,  
AINEISTOT JA MENETELMÄT 

Kuten johdannossa toin esiin, ei aiempaa tutkimusta suomalaispuolueiden verkko-
kampanjoinnin strategisista päämääristä ole tehty, vaan tähän asti fokus on pää-
osin ollut ehdokaskampanjoinnissa sekä puolueiden digitaalisen kampanjoinnin 
määrällisissä ulottuvuuksissa. Koska aiempaa mallia tai kokemuksia tutkimus-
kysymyksiini vastaavasta produktiivisesta tutkimusasetelmasta ei siis ole, sisältyy 
tutkimukseeni myös aineistojen ja menetelmien käytön sekä tulkinnan ja ana-
lyysin näkökulmista eksploratiivisuutta. Ottaen huomioon myös teoreettisessa 
viitekehyksessä kuvaamani aiemman tutkimuksen fragmentoituneisuuden ja 
hajanaisuuden, on tutkimukseni kokonaisasetelman läpivalaisussa ja sen luotet-
tavuuden arvioinnissa harjoitettava erityistä valveutuneisuutta ja kriittisyyttä. 
Monista näkökulmista kompleksiseen tutkimusaiheeseen – puolueiden digitaali-
sen kampanjoinnin strategisiin ulottuvuuksiin – tarttuminen on kuitenkin ollut 
tietoinen valintani, jota on johdatellut Eskolan ja Suorannan (2005, 222) esittämä 
kysymys tutkimuksen tuloksellisuudesta ja sen tuottamasta uudesta tiedosta; onko 
kannattavampaa tehdä vanhoilla menetelmillä varman päälle tuloksiltaan jo tie-
dettyä tutkimusta, vai uskaltaa pois tieteen valtaväylältä poluille, jotka kenties 
vievät harhaan? Tässä luvussa esittelen, millaisiin aineistoihin liittyviin sekä meto-
dologisiin ratkaisuihin ja toteutuksiin tukeutuen olen harhapoluille päätymistä 
vältellyt tarttuessani valtaväylältä poikkeavaan tutkimuskohteeseen. 

3.1.  Tutkimusasetelma ja keskeiset rajaukset

Laadullinen aineisto on periaatteessa loppumatonta, ja siksi kvalitatiivisessa tutki-
muksessa keskeistä on mahdollisimman tarkka rajaus, joka tapahtuu teoreettista 
kattavuutta silmällä pitäen (Eskola ja Suoranta 2005, 64). Oman tutkimukseni 
keskeiset rajaukset koskevat kohdepuolueiden ja -vaalien valintaa, johon sovelta-
miani periaatteita jäsentelen seuraavassa.

Suomalaista rekisteröityjen puolueiden kenttää kuvataan perinteisesti jao-
tellen puolueet ns. eduskuntapuolueisiin, joilla on vähintään yksi kansanedustaja 
eduskunnassa, sekä toisaalta niihin puolueisiin, joilla edustajanpaikkoja ei ole. 
Aluksi rajasin ei-eduskuntapuolueet tarkastelun ulkopuolelle, koska eduskunta-
puolueilla on pitkän ajan kuluessa rakentunut organisaatio, ja koska Suomessa puo-
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lueiden käytettävissä olevat resurssit määrittyvät pitkälti44 puoluetuki järjestelmän 
perusteella eli riippuen niiden vaaleissa saavuttamien edustajanpaikkojen mää-
rästä. Puoluetuen johdosta eduskuntapuolueilla on suuremmat kampanjaresurssit, 
ja niihin perustuvat monipuolisemmat mahdollisuudet muokata kampanjaansa. 
Lisäksi; eduskunnassa tarkasteluajanjaksonani eli vaalikausina 2007-2011 ja 2011-
2015 edustettuina olleiden kahdeksan rekisteröidyn puolueen sijasta tutkimus 
on rajattu viiteen puolueeseen. Kohdepuolueiden valintaa määritti tarve sisäl-
lyttää tutkimukseen edustus a.) pienistä, keskisuurista ja suurista puolueista, b.) 
hallitus- ja oppositiopuolueista sekä c.) erilaisia ideologisia suuntauksia edusta-
vista puolueista traditionaalisella akselilla vasemmisto-keskusta-oikeisto, koska 
nämä tekijät ovat aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa olleet esillä mahdollisina 
selittävinä tekijöinä kartoittaessa puolueiden välisiä eroja digitaalisten kampanja-
muotojen käytössä. Tältä pohjalta tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin kokoomus45, 
vasemmistoliitto ja RKP. 

Puolueiden eduskuntavaalikannatukseen perustuva kokoluokittelu on rele-
vantti juuri siitä edellä mainitusta syystä, että Suomessa puolueiden resurssit riip-
puvat pääosin niiden vaalikannatukseen perustuvan puoluetuen määrästä. Ulko-
puolelle rajattu kokoomus kuuluu suuriin puolueisiin, ja vertautuu keskustaan 
ja sosialidemokraatteihin; esimerkiksi eduskuntavaaleissa 200746 kokoomuksen 
kannatus 22,3 prosenttia oli vain 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin keskustan 
(23,1%). Vasemmistoliitto puolestaan kuuluu keskisuuriin puolueisiin, ja vertau-
tuu tässä tutkimuksessa vihreisiin; vaaleissa 2007 vasemmistoliiton kannatus 8,8 
prosenttia oli vain 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vihreiden (8,5%). Pieniin 
puolueisiin sen sijaan lukeutuu kristillisdemokraatteihin vertautuva RKP, jonka 
4,6 prosentin kannatus vaaleissa 2007 oli vain 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän 
kuin kristillisdemokraattien (4,9%). Eduskuntavaaleissa 2015 puolueiden koko-
luokkasijoittelut säilyivät ennallaan.

Hallitus-oppositio -asetelmien osalta tutkimukseni kohdepuolueisiin 
sisältyy sekä eduskuntavaalien 2011 että 2015 osalta edustus sekä hallitus- että 
oppositio puolueista. Kuten kohdevaaleja kontekstualisoivassa luvussa 4 tullaan 
detaljoidummin kuvaamaan, kohdepuolueista hallitusvastuullisia olivat vaali-
kamppailun 2011 aikaan keskusta ja vihreät, ja oppositiossa kristillisdemokraatit, 

44 Myös puolueiden omatoimisella varainhankinnalla voi erityisesti kampanjarahoituksen keruussa olla 
merkittävä rooli puolueiden hankkiessa vaalityönsä tukemiseen ulkopuolisia sponsoreita, mutta niiden 
perustoiminnan resurssitasoa, kuten mahdollisuuksia ylläpitää tiettyä toiminnallista infrastruktuuria 
henkilöstöineen ja toimipaikkoineen, määrittää melko yksiselitteisesti edustajanpaikkojen määrään pe-
rustuva puoluetukijärjestelmä.

45 Kokoomuksen osalta ratkaisua määritti myös henkilökohtainen tutkimuseettinen peruste, jota kuvaan 
tarkemmin kappaleessa 3.2.1.

46 Eduskuntavaalien 2007 tulokset määrittivät puolueiden puoluetuen tason vaalikaudelle 2007-2011, eli hei-
jastuivat sitä kautta myös niiden kampanjaresursseihin vaalikamppailussa vuonna 2011.
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perus suomalaiset ja SDP. Vaalikamppailun 2015 aikaan hallitusvastuullisia olivat 
kristillis demokraatit ja SDP; vihreiden, perussuomalaisten ja keskustan käydessä 
kampanjaa oppositioasemista. Lisäksi kohdepuolueet edustavat yleisesti ottaen 
kattavasti erilaisia aatteellisia suuntauksia; perinteisellä vasemmisto-keskusta-
oikeisto -akselilla SDP ja vihreät vasemmistoa, keskusta ideologista keskustaa, ja 
kristillisdemokraatit sekä perussuomalaiset oikeistoa. On kuitenkin syytä koros-
taa, että nämä ideologiset sijoittelut ovat vain suuntaa-antavia, eikä perinteinen 
jako vasemmistoon ja oikeistoon enää tänä päivänä riitä47 selittämään puolueiden 
aatteellista heterogeenisyyttä. 

Vaikka aiemmat tutkimukset indikoivat, että puolueen koolla, hallitus- 
oppositio -asemalla ja ideologisella suuntautumisella voi olla jonkin verran vai-
kutusta sen tapaan hyödyntää digitaalisia teknologioita, ja olen nämä tekijät 
siksi huomioinut kohdepuoluevalintaa tehdessäni, on rajauksen perustelemiseksi 
vielä huomionarvoisempaa, ettei puolueiden välillä verkkokampanjoinnissa enää 
nykyään juuri esiinny eroavaisuuksia. Digitalisoitumis- ja professionalisoitumis-
kehityksen kiihtyessä on verkkokampanjointi viime vuosina muokkautunut yhä 
yhtenäisempään suuntaan. Esimerkiksi eurooppalaispuolueiden kampanjapääl-
liköiden näkemyksiä digitaalisten kampanja-alustojen painoarvosta suhteessa 
traditionaalisiin kampanjakanaviin kartoittaneiden Lillekerin, Tenscherin ja 
Štětkan (2015, 762) mukaan puoluestrategistien ajattelu on puolueiden keskuu-
dessa homogeenistä48, ja homogeenisyys saattaa jopa olla paras selittävä tekijä 
vaali kampanjoinnin nykyiselle hypermedia-kehitysvaiheelle. Vastaavia viitteitä 
löytyy myös kotimaisen tutkimuksen kentältä; esimerkiksi puolueiden sosi-
aalisen median kampanjointia eduskuntavaaleissa 2019 tutkineen Tampereen 
yliopiston viestinnän tutkimusryhmän mukaan puolueet hyödyntävät puheen-
johtajansa näkyvyyttä kampanjoinnissa hyvin samoilla tavoilla puolueesta ja 
puheenjohtajasta riippumatta (Tampereen yliopisto, 12.5.2021). 

Koska digitaalinen kampanjointi vaikuttaa siis olevan pitkälti samankaltaista 
puolueesta riippumatta, ei kolmen ulkopuolelle rajatun puolueen sisällyttäminen 
tutkimukseen olisi tuottanut tutkimuskysymyksen kannalta merkittävää lisä arvoa, 
eritoten koska puolueiden välisten erojen analysoinnin sijasta päämääränäni on 
identifioida niiden verkkokampanjoinnille yhteisiä, samanlaisia ja yhtenäisiä piir-

47 Kuten esim. Borg (2020, 242) toteaa, alkoi vasemmisto-oikeisto -jaon merkitys suomalaisten järjestö- ja 
organisaatiorakenteiden jakolinjana heiketä jo 1980-luvulla. 

48 Vaikka tutkimustulokset indikoivat, että puoluestrategistien ajattelussa on havaittavissa myös joitain eroja 
mitä tulee esimerkiksi käsityksiin sosiaalisen median eri alustojen erityisominaisuuksista, on kokonais-
kuvassa havaittavissa suhteellisen korkea homogeenisyyden taso sekä uusien että vanhojen EU-maiden 
puolueissa työskentelevien strategistien välillä. Kansallisen kontekstin määrittelemien mallien sijasta on 
nähtävillä, että uusi digitaalinen media on eri maissa täysimääräisesti integroitu kampanjakäyttöön, ja 
erityisesti Facebookin hyödyntäminen on kampanjoinnin keskeinen ominaispiirre kaikissa demokrati-
oissa. (Lilleker, Tenscher ja Štětka 2015, 747-762)
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teitä. Tutkimukseni ei ole lähestymistavaltaan vertaileva49 vaan paremminkin yleis-
tettävyyteen pyrkivä. Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2009, 90-93) perään kuuluttavat, on 
jo laadullisen tutkimuksen ja analyysin suunnitteluvaiheessa syytä harkita, halu-
aako aineiston olevan homogeeninen vai heterogeeninen, eli hakeeko aineistosta 
samanlaisuutta vai erilaisuutta; haluaako kuvailla kokonaisuutta yhtenäisyyden vai 
erityispiirteiden avulla. Tämä harkintaa olen tehnyt perustuen edellä kuvattuun 
aiemman tutkimuksen tuottamaan homogeenisyysolettamaan suhteessa puoluei-
den kampanjastrategiseen ajatteluun. Yhtenäisyyteen keskittyvä lähestymistapa on 
otollisempi myös suhteessa kohdepuolueitteni rajoitettuun määrään eli aineistoni 
kokoon, sillä yleisesti ottaen heterogeenisyyden tutkiminen vaatii kooltaan suu-
remman aineiston kuin homogeenisyyden tutkiminen (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 
90). Yhtenä perusteluna lähestymistavalleni on myös aiemman kvalitatiivisen tut-
kimuksen puute; ennen erikoistumista puolueiden väliseen vertailuun ja niiden 
mahdollisiin eroihin strategisessa digitaalisessa kampanjoinnissa  on tarpeen pyr-
kiä yleisemmän kokonaiskuvan muodostamiseen. Tämän tutkimuksen tuottamat 
teoreettiset käsitteet ja kehikot voivat myöhemmissä vertailevissa tutkimuksissa 
palvella erikoistuneemmalle tutkimusotteelle välineellisinä konstruktioina.

Osaltaan puoluerajaukseeni liittyy myös niin ikään puolueiden digitaali-
sen kampanjoinnin homogeenisyyteen perustuva oletus kohdepuolueista kerä-
tyn aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta, jonka taustalla on idea siitä, että 
tietty määrä aineistoa riittää tuomaan esiin sen teoreettisen peruskehikon, mikä 
tutkimus kohteesta on mahdollisuus saada. Toisin sanoen, lisäaineiston keräämi-
nen eli tutkimuksen ulkopuolelle rajaamieni puolueiden sisällyttäminen mukaan 
ei tuottaisi kohteesta olennaisesti uutta informaatiota (ks. Eskola ja Suoranta 2005, 
62-63), koska puolueiden verkkokampanjointi on pääpiirteiltään samankaltaista50.

Kysymys lisäarvon tuottamisesta liittyy myös tutkimukseni ajalliseen 
rajauk seen, tutkimuksen kohdentamiseen eduskuntavaaleihin 2011 ja 2015. Sitä, 
miten viimeisimpien eli kevään 2019 eduskuntavaalien rajaaminen tarkastelun 
ulkopuolelle heijastuu aineistojeni pohjalta tehtävien johtopäätösten luotetta-
vuuteen analysoin systemaattisemmin luvussa 9. Luvussa esittelen uusimpiin 
vaalitutkimus raportteihin perustuen, millaisia muutoksia verkko kampanjoinnissa 
on tapahtunut eduskuntavaalien 2015 jälkeen, etenkin eduskuntavaalien 2019 
yhteydessä, ja miltä viime vuosien kampanjakehitys vaikuttaa vertailussa omiin 

49 Joissain yksittäisissä kysymyksissä tai näkökulmissa saatan kuitenkin tuoda esiin myös puolueiden 
 välisiä eroja, mutta systemaattisella ja kysymyksenasetteluihini ulottuvalla tasolla lähestymistapani ei 
ole  vertaileva.

50 Teemahaastatteluaineiston koodauksen (ks. kappale 3.3) yhteydessä tämä olettama vahvistui, kun havait-
sin aineistoni määrällisesti pienestä koostaan huolimatta toistavan itseään (tietyt samat näkökulmat ja 
teemat toistuivat eri puolueiden haastatteluissa), ja koska hain aineistoistani nimenomaan samuutta, nos-
tin juuri nämä toistuneet sisällöt tulosanalyysini johtopäätösten perustaksi. Tuomen ja Sarajärven (2009, 
88-89) mukaan saturaation käsite voidaan juuri silloin yhdistää tulosten yleistettävyyteen, kun aineisto 
alkaa toistaa itseään.
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aineistoihini. Luvussa läpikäydään myös kesän 2021 kuntavaalien digitaalisen 
kampanjoinnin trendejä. Tässä tarkastelussa pyrin erityisesti arvioimaan, onko 
verkkokampanjoinnissa viime vuosina noussut valtavirtaan sellaisia uusia alus-
toja tai kampanjointimuotoja, jotka eivät olisi jo tutkimukseni kohdevaaleissa 
olleet puolueiden käytössä, sekä tunnistamaan mahdollisia muutoksia digitaa-
lisen kampanja ympäristön rakenteellisissa ominaispiirteissä kuten sosiaalisen 
median oletetussa taipumuksessa henkilökorosteisuuteen. Tämän analyysin poh-
jalta  arvioin kohdevaalirajauksen merkitystä tulosteni vakuuttavuudelle ja ajan-
kohtaisuudelle.

Osaltaan tutkimuksen ajalliseen rajaukseen liittyy myös kysymys aineistojen 
saavutettavuudesta; kuten Gauja ja Kosiara-Pedersen (2021a) ovat kuvanneet, ovat 
puolueet perusolemukseltaan kilpailuhenkisiä organisaatioita. Kilpailussa äänistä 
ne saattavat olla hyvinkin haluttomia paljastamaan mitään sellaista strategista, 
esimerkiksi kampanjointitekniikoihin liittyvää informaatiota, joka voisi vaarantaa 
niiden positiota kilpailuasetelmassa (Gauja ja Kosiara-Pedersen 2021a, 131-132). 
Myös tämän tutkimuksen aineistojen saavutettavuuteen eli puolueiden haluun 
tehdä yhteistyötä haastatteluprosessissa on vaikuttanut niille antamani lupaus 
siitä, ettei aineistoja käytetä sellaisin tavoin, jotka olisivat niiden näkökulmasta 
haitallisia51. Osaltaan luottamusta on herättänyt ei-vertaileva lähestymistapani eli 
edellä mainitsemani pyrkimys keskittyä puolueiden verkkokampanjoinnin yhte-
neväisiin, samankaltaisiin piirteisiin ja tekijöihin, jolloin yksikään puolueista ei 
puoluekilpailun näkökulmasta nouse esiin edullisesti tai epäedullisesti. Toinen 
ratkaiseva tekijä, jolla olen pyrkinyt huolehtimaan siitä, ettei puolueissa mahdol-
lisesti arkaluonteisiksi tulkittavia aineistoja tule julkisuuteen ”ennen aikojaan”, on 
aineistojen ikä eli ajallinen etäisyys aineistojen keruun ja tutkimuksen julkaisu-
ajankohdan välillä. Tämänkaltaisessa laadullisessa tutkimuksessa aineistojen ikä 
on tiedon saavutettavuuden vääjäämätön kustannus, jota toisaalta lieventää niin 
sanotun digitaalisen kampanjainfrastruktuurin viime vuosina tapahtunut stabi-
lisaatio, kuten Facebookin kaltaisten käytetyimpien sosiaalisen median alustojen 
vakiintuminen puolueiden suosimiksi areenoiksi yhä uusissa ja uusissa vaaleissa 
(ks. tarkemmin: luku 9).  

Lopuksi on syytä alleviivata, että edellä esittämistäni perusteluista huoli-
matta kohdepuolueiden ja kohdevaalien tutkimusrajaukseni voivat kriittisessä 
tarkastelussa näyttäytyä myös rajoitteina; kaikkien kahdeksan eduskuntapuolueen 
sekä myös vuoden 2019 eduskuntavaalien sisällyttäminen mukaan tutkimukseen 

51 Jos tutkimuksessa julkaistaan sellaista informaatiota, joka ei ole eduksi tutkimuksen kohteena olevalle 
puolueelle, saattaa tämä esimerkiksi vaarantaa tulevan tutkimuksellisen yhteistyön kyseisen puolueen 
sekä mahdollisesti muidenkin puolueiden kanssa (Gauja ja Kosiara-Pedersen 2021a, 131-132). Samalla on 
kuitenkin tärkeää korostaa, että yhteistyön vaarantumisen välttely ei saa mennä tutkimusotteessa ehdot-
toman objektiivisuuden periaatteen edelle.
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olisi rajauskriteerien kestävyydestä riippumatta voinut lujittaa tulosteni yleistä 
luotettavuutta. 

3.2.  Aineistojen ja niiden keruun kuvaus

Puolueiden strategisen verkkokampanjoinnin laadullisessa tutkimuksessa on 
 vaikea nähdä käyttöarvoltaan haastattelumetodia merkittävämpää aineiston-
keruumenetelmää, koska kampanjastrategiat eivät ole olemassa julkisesti kir-
jallisessa tai muulla tavoin vapaasti havaittavassa muodossa. Siksi tutkimukseni 
ydinaineiston muodostavat Suomen Keskusta r.p:n, Suomen Kristillisdemokraatit 
rp:n, Perus suomalaiset r.p:n, Suomen Sosialidemokraattinen puolue rp:n ja Vihreä 
liitto rp:n52 verkkokampanjoinnista eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015 vastannei-
den avainhenkilöiden teemahaastattelut. Jotta verkkokampanjoinnin strategisia 
ulottuvuuksia olisi mahdollista identifioida, käsitteellistää ja teoretisoida, on 
puolueiden avainhenkilöiden kontribuutio eli suoraan heiltä saatava informaatio 
käytännössä välttämättömyys hedelmällisen tutkimusasetelman luomiseksi. Tut-
kijoiden pääsy tiedonsaantiyhteyteen puoluehenkilöstön kanssa ei kuitenkaan ole 
itsestäänselvyys, vaan aineistojen saatavuuteen sekä produktiivisten työsuhteiden 
ylläpitoon liittyy sekä haasteita53 että mahdollisuuksia (Gauja ja Kosiara-Pedersen, 
2021b). Produktiivisen työsuhteen luontia kohdepuolueisiini edisti se, että minulla 
oli monivuotinen ammatillinen tausta puoluetoiminnan parista muun muassa 
toimiessani vuosina 2007-2012 Kansallinen Kokoomus rp:n viestintäpäällikkönä54. 
Kontaktoidessani eduskuntavaalien 2011 ja 2015 jälkeen puoluetoimistoja teema-
haastatteluista sopiakseni oli taustani niiden tiedossa, ja tämä kollegiaalinen 
”yhteys” kokemukseni mukaan edisti pääsyäni kampanjastrategisen tiedon äärelle 
– haastattelemaan verkkoviestintävastaavia, joista osan tunsin henkilökohtaisesti 
jo entuudestaan.

52 Tekstissä käytän puolueiden nimistä luettavuuden sujuvoittamiseksi puhekieleen vakiintuneita versioita 
”keskusta, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, SDP ja vihreät”.

53 Suurimpiin haasteisiin lukeutuvat esimerkiksi vetäytymisen uhka johtuen kysymyksistä, joita ei koeta 
asianmukaisiksi vaan poliittisesti motivoituneiksi, sekä tutkijan rajoitettu yhteys potentiaalisiin osallis-
tujiin puolueen sisällä (Gauja ja Kosiara-Pedersen 2021a, 133). Näitä haasteita pyrin ennakolta torjumaan 
esimerkiksi korostamalla haastateltavilleni jo ennen itse haastatteluja, ettei tutkimusotteeni ole  vertaileva, 
vaan kaikille puolueille samankaltaisia piirteitä identifioiva.

54 Taustani kokoomuksessa vaikutti osaltaan tutkimukseni kohdepuolueiden rajaukseen; eduskunta vaalien 
2011 osalta minun olisi autoetnografisesti pitänyt haastatella itse itseäni hankkiakseni kokoomuksen  osalta 
vastaavan aineiston kuin muista puolueista, koska olin tehtävässäni vastannut puolueen digitaalisesta 
kampanjoinnista. Lisäksi tämänkaltainen erityissuhde yhteen tutkittavista puolueista olisi mitä toden-
näköisimmin johtanut epätasapainoon tutkimusotteessa, sekä perusteltuihin kysymyksiin objektiivisuu-
destani analysoida tutkijana puoluetta, jonka palveluksessa vielä tuolloin työskentelin.
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Koska laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä, ja 
antamaan sille teoreettisesti mielekäs tulkinta, on tärkeää, että henkilöt joilta 
tietoa kerätään tietävät tutkittavasta ilmiöstä mieluusti mahdollisimman paljon, 
tai heillä on omakohtaista kokemusta asiasta (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2009, 85). 
Haastateltavien valinnan ei pidä olla satunnaista, vaan harkittua ja tarkoitukseen 
sopivaa. Määritellyt sopivuuden kriteerit asettavat yleensä rajoitteita haastatel-
tavien määrälle, ja ongelmaksi voi nousta, miten ylipäätään saada kokoon edes 
pieni määrä juuri tutkittavasta asiasta tietäviä henkilöitä (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 
85-86). Juuri tämä haaste oli tutkimuksessani ilmeinen, koska vielä kohdevaalieni 
eli 2011 ja 2015 eduskuntavaalien aikaan kampanjaviestintä oli puoluetoimistoilla 
pääsääntöisesti keskitetty ainoastaan yhden tai kahden toimihenkilön vastuulle. 
Tyypillisimmin puoluetoimiston viestintäpäällikkö -nimikkeellä toimivalla hen-
kilöllä oli yksin tai yhdessä yhden viestintäsuunnittelijan tai muun avustavan 
henkilön kanssa kokonaisvastuu puolueorganisaation (r.p.) kaikesta keskitetystä 
kampanjaviestinnästä. Siksi, harkinnanvaraisuuden ja sopivuuden periaatetta 
noudatellen tavoittelin puoluetoimistoista (määrällisen tutkimuksen käsitteistöä 
mukaillen) ns. eliittiotantaa, eli haastateltavien valintaa ja rajoittamista vain nii-
hin henkilöihin, joilta oletetaan saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä 
(ks. Tuomi ja Sarajärvi 2009, 86). Haastattelujen laadun varmistamiseksi edel-
lytin, että haastateltavikseni molemmissa vaaleissa päätyisi nimenomaan niitä 
toimihenkilöjä, jotka olivat joko välittömässä kokonaisvastuussa tai laaja-alaisesti 
suorittavassa roolissa puolueensa digitaalisessa kampanjassa. Koska kvalitatiivisiin 
haastatteluihin sisältyy aina myös haastateltavan henkilön yksilöllinen näkökulma 
selvitettäviin kysymyksiin, saattavat vastaukset muokkautua sen perusteella, mitä 
haastateltava kampanjasta muistaa ja valitsee kertoa (Karpf ym. 2015). Myös siksi 
oli tärkeää päästä haastattelemaan juuri tiettyjä henkilöitä puolueorganisaatioissa 
eli positionaalista lähestymistapaa noudattaen identifioida relevantit toimijat muo-
dollisen valta-aseman sijasta perustuen heidän ammatilliseen positioonsa kam-
panjaorganisaatiossa. Tältä pohjalta eli kriteerini huomioiden puolueet nimesivät 
haastateltavat, joita yhteensä kertyi 14 henkilöä, ja joiden ammattinimikkeisiin 
lukeutuivat muun muassa viestintäsuunnittelija, viestintäpäällikkö, järjestö-
päällikkö ja puoluesihteeri55.

Sekä puolueiden että haastateltavien kanssa sovin erikseen, etteivät yksittäis-
ten henkilöiden nimet tule esille itse tutkimuksessa, vaan aineistot identifioidaan 
ainoastaan puoluekohtaisesti, koska perusteita nimien julkistamiselle ei tutki-

55 Ammattinimikkeiden heterogeenisyys kertoo siitä, että puolueissa kampanjoinnin sisäinen organisoitumi-
nen ja vastuualueiden kohdentuminen vaihtelevat; vaikka verkkokampanjoinnista useimmiten vastaakin 
viestintätehtävissä toimiva, ei näin välttämättä ole aina, eli nimike ei välttämättä itsessään kerro mitään 
toimihenkilön työnkuvan sisällöstä. Ammattinimikkeitä olennaisempaa otantani näkökulmasta oli se, et-
tä kussakin puoluetoimistossa kampanjan kokonaisviestintä oli keskitetty yhdelle tai kahdelle henkilölle, 
ja haastattelujen luotettavuuden näkökulmasta oli tärkeää haastatella juuri näitä kyseisiä henkilöitä.
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muksen tarpeiden näkökulmasta ole. Haastateltavien anonymiteetin suojeleminen 
liittyy myös siihen, että haastatteluaineistojen saavutettavuus tutkimusaineistoksi 
on täysin riippuvainen puolueiden halusta tehdä yhteistyötä. Yhteistyö edellyttää 
ennen kaikkea, että tutkija kykenee kehittämään luottamuksellisen suhteen puo-
lueisiin; niiden on esimerkiksi voitava luottaa siihen, etteivät niiden luovuttamat 
aineistot päädy iltapäivälehtien otsikkojulkisuuteen, että analyysit on tehty tieteel-
lisesti solidilla tavalla, ja ettei tutkija luovuta strategista tietoa kilpailijapuolueille 
(ks. Gauja ja Kosiara-Pedersen 2021a, 131-132). Haastatteluaineistojen keruussa 
ja analyysissä minulle on ollut hyvin tärkeää toimia puolueiden minulle suoman 
luottamuksen arvoisesti, kunnioittaen samalla omaa tutkijan etiikkaani eli pyrki-
mystäni ehdottomaan objektiivisuuteen.

3.2.1.  Teemahaastattelujen toteutuksesta

Haastattelut toteutettiin 16.-29.6.2011 ja 5.-17.6.2015 välisenä aikana Helsingissä, 
useimmiten puoluetoimistotiloissa, ja niiden teemat olivat pääsääntöisesti tämän 
tutkimuksen empiiriä lukuja vastaten: I. Yleistä, II: Kampanjasivustot, III: Sosiaa-
linen media, IV: Digitaalinen markkinointiviestintä, V: Vaalikoneet, VI: Kokonai-
suuden arviointia. Teemat perustuivat tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen 
eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75), sekä toi-
saalta omiin kokemuksiini56 tutkimusaiheesta. Muodoltaan haastattelut olivat puo-
listrukturoituja, ja niitä kertyi yhteensä 10 kappaletta. Haastattelut nauhoitettiin, 
litteroitiin57 täydellisinä sekä analysoitiin kvalitatiivisesti. Yksittäisten haastatte-
lujen kesto vaihtelee n. 1,5 – 2,5 tunnin välillä, ja yhteensä äänitteet muodostavat 
kestoltaan noin 20 tunnin, ja eksaktisti litteroituina n. 250 sivun tekstiaineiston. 

Haastattelujen kysymysrunko58 oli pääosin sama sekä vuonna 2011 että 
vuonna 2015, koska päämääränäni oli edellä kuvaamani mukaisesti hakea aineis-
toistani samankaltaisuutta, eli keskittyä puolueille yhteneväisiin piirteisiin. Lisänä 
vuoden 2015 haastatteluissa käsiteltiin puolueiden näkemyksiä siitä, mikä niiden 
verkkokampanjoinnissa mahdollisesti oli muuttunut suhteessa edellisiin vaaleihin, 
sekä niiden yleistä asemoitumista suhteessa vaalikauden aikana digitaalisessa kam-
panjoinnissa tapahtuneisiin kehityskulkuihin. Lähtökohtaisesti noudatin teema-

56 Kuten Eskola ja Suoranta kuvaavat, käytetään teemahaastattelurungon rakentamisessa yhtäältä  aiemmista 
tutkimuksista kerättyjä teoreettisia näkemyksiä ja toisaalta myös mahdollista omaa kokemusta (Eskola ja 
Suoranta 2005, 152).

57 Huom. Tutkimusraporttiin sisällyttämäni haastateltavien kommentit esitetään mahdollisimman autent-
tisessa muodossa, mutta osaa niistä on luettavuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi editoitu siten, 
että esimerkiksi ”niinku”- ja ”tota” -tyyppiset täytesanat, joilla ei ole sisällöllistä merkitystä, on poistettu. 
Niiltä osin kuin sitaateista on myös poistettu erilaisia teknisluonteisia välihuomioita, joilla niilläkään ei 
ole sisällöllistä merkitystä, käytetään tekstissä ”…” –merkintää osoittamaan editoituja kohtia.

58 Ks. Liite 1. Teemahaastattelun kysymysrungot 2011 ja 2015.
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haastattelun konventionaalista tapaa edetä tiettyjen keskeisten, etukäteen valittujen 
teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa, mutta annoin haas-
tateltavilleni myös tilaa tuoda esiin heidän intuitiivisia ja kokemusperäisiä havain-
tojaan. Haastattelutilanteisiin sisältyi myös dialogisen tutkimuskäytännön piirteitä 
tarkoittaen tutkijan roolin laajenemista pelkästä kyselijästä ja haastattelijasta myös 
keskusteluun osallistujaksi (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2009, 79), koska minulla oli 
tutkimusaiheeseeni suora ja henkilökohtainen kontakti eli omaelämäkerrallinen 
yhteys (ks. Moustakas, 1990; Tuomi ja Sarajärvi 2009, 78). Haastateltavani tiesivät 
tästä yhteydestäni eli olivat tietoisia siitä, että minulla on ennakko-oletuksia59 suh-
teessa tutkittavaan ilmiöön. Useimmat heistä myös  toivat tätä tietoisuuttaan esiin 
esittämällä vastaustensa yhteydessä erilaisia viittauk sia taustaani kokoomuksen 
viestintäpäällikkönä. Siksi haastattelut toteutettiin keskustelun omaisina, ja niiden 
puolistrukturoidusta otteesta huolimatta korostin kaikille toivetta puhua täysin 
vapaasti assosioiden60. Keskustelut etenivät vaihtelevasti, kunkin haastateltavan 
vastausten yksilöllisistä näkökulmista ja sisällöistä sekä laajuudesta riippuen. Laa-
dullisen tutkimuksen perinteessä teema haastattelujen yhdenmukaisuuden vaateen 
aste vaihtelee, jolloin tutkija voi vapaasti ratkaista, esittääkö kaikille haastatelta-
ville kaikki suunnitellut kysymykset, esittääkö kysymykset tietyssä samassa jär-
jestyksessä, ja pitäytyykö samoissa sanamuodoissa  (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75). 
Tätä vapautta sovelsin teemahaastatteluissani pyrkien ymmärtämään ja huomi-
oimaan kunkin haastateltavan yksilöllistä kokemusmaailmaa, ja siihen liittyvää 
tapaa jäsennellä ja hahmottaa tutkittava ilmiö.

Tarkasteltaessa teemahaastattelua menetelmänä on tapana esittää jonkinlai-
nen arvio siitä, miten tilanne ja haastattelija on voinut vaikuttaa haastateltavaan, 
ja hänen kauttaan saadun tiedon luonteeseen ja luotettavuuteen (Ala suutari 2011, 
142). Koska haastateltavani olivat tietoisia omakohtaisesta yhteydestäni tutkimus-
aiheeseen eli ennakkotiedoistani ja -kokemuksestani, ei niin sanottujen perus-
asioiden kuvaamisen tarvetta ollut, vaan pääsimme välittömämmin paneutumaan 
myös syvällisempiin ja monikerroksisempiin kysymyksiin. Subjektiivinen tulkin-
tani haastattelutilanteista oli, että haastateltavat kokivat minut ikään kuin kollegi-
aalisesti ”yhtenä joukosta”, ja koska käsittelimme vaalikampanjoita vasta vaalien 

59 Dialogisessa tutkimuskäytännössä tutkija ei saa piilottaa omia ennakko-oletuksiaan tutkittavasta  ilmiöstä 
(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 79-80). Jos olisin haastattelutilanteissa pidättäytynyt dialogista, olisivat haasta-
teltavani voineet tulkita tämän nimenomaisesti yrityksinä ennakko-oletusten piilottamiseen, joka  arvioni 
mukaan olisi herättänyt heissä epäilystä luottamuksen sijaan. Subjektiivisesti koen dialogisen otteen roh-
kaisseen haastateltaviani kertomaan näkemyksistään pidikkeettömästi. Toisaalta dialogisuuteen sisältyy 
aina riski siitä, että haastattelija johdattelee haastateltavaa, tarjoilee tälle valmiita näkökulmia kysymyksiin, 
tai että haastattelijan omilla kommenteilla on vaikutusta siihen, mitä haastateltava kysymyksiin vastaa. 
Tätä mahdollisuutta ei omienkaan haastattelujeni osalta voi poissulkea, vaikka riskin etukäteen tiedosta-
malla pyrin sen realisoitumista ehkäisemään.

60 Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2009, 75) toteavat, avoimuudessaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haas-
tattelu on lähellä täysin strukturoimatonta syvähaastattelua, ja myös omiin teemahaastatteluihini sisältyi 
jossain määrin myös syvähaastattelun piirteitä.
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jälkeisenä aikana, saattoivat haastateltavat puhua välittömän kilpailu asetelman jo 
rauettua ainakin jossain suhteessa vapaammin. Toisaalta on ilmeistä, että teema-
haastattelussa interaktiotilanne on otettava huomioon myös mahdollisena virhe-
lähteenä; kaikkien hierarkioiden ja valtasuhteiden ulkopuolella olevaa kahden 
ihmisen kohtaamista ei ole olemassa, eikä myöskään ”puolueettomia” väitteitä 
tai puhuja-asemia (Alasuutari 2011, 142-147). On täysin mahdollista, että aiempi 
puoluetaustani on voinut vaikuttaa haastateltaviini myös rajoittavasti, ”asemoida 
heidän puhettaan” (ks. Alasuutari 2011, 144), etenkin koska taustani oli eri puo-
lueesta kuin haastateltavieni. Tämä on voinut luoda haastatteluihin jännitteen, 
jota en itse havainnut, mutta jonka mahdollista olemassaoloa ja vaikutusta on 
syytä kriittisesti arvioida.  

Kriittiseen tutkimusotteeseen kuuluu myös kartoittaa systemaattisesti läpi 
erilaiset aineistojen keräämisen vaihtoehdot, ja tutkimusasetelmaa suunnitelles-
sani pohdinkin perusteellisesti myös vaihtoehtoja teemahaastattelumetodille. Eräs 
teemahaastattelut korvaava aineistojen keräämisen menetelmä olisi ollut osallis-
tuva havainnointi, mutta viiden puolueen kampanjoiden tutkiminen kaksissa eri 
eduskuntavaaleissa olisi tällöin edellyttänyt tutkijaryhmää, jotta puolueista olisi 
voitu kerätä yhteismitalliset aineistot. Osallistuva havainnointi oli siten jo yksin 
tutkimusresurssieni rajallisuuden johdosta poissuljettu vaihtoehto. Lisäksi, kuten 
edellä viittasin aineistojen saavutettavuuteen liittyen; ei ole itsestään selvää, että 
puolueet olisivat sallineet ulkopuolisen tarkkailijan päästä etenkään strategisen 
työnsä ytimeen seuraamaan, kuinka kampanjaa suunnitellaan ja toteutetaan. 
Kaikki puolueet eivät salli pääsyä organisaatioidensa sisälle, mikä on rajoittanut 
tutkimuksia61 monissa demokratioissa.  Silti suuri osa puoluetutkimuksesta toteu-
tetaan tänä päivänä ”kentällä”, jossa empiirinen analyysi perustuu nimenomaan 
yhteistyöhön puolueiden itsensä kanssa (Gauja ja Kosiara-Pedersen 2021a, 131-
132; Gauja ja Kosiara-Pedersen, 2021b) kuten omankin tutkimukseni tapauksessa. 
Toisaalta puoluetutkijat voivat myös perustaa tutkimuksensa julkisesti vapaasti 
saatavilla oleviin eli ns. helppopääsyisiin aineistoihin kuten puolueiden sääntöi-
hin, julkilausumiin tai parlamentaariseen käyttäytymiseen (Gauja ja Kosiara-
Pedersen, 2021a). Omassa tutkimuksessani vapaasti saatavilla olevia aineistoja 
edustavat puolueiden ehdokasopasaineistot62, puolueiden kampanjasivustoja ja 
sosiaalisen median kanavia dokumentoivat digitaaliset leikkeet sekä puoluei-

61 Osassa tutkimuksia on esimerkiksi jouduttu tukeutumaan puoluejäsenten rekrytointiin markkina-
tutkimusyritysten suorittamiin laajoihin verkkopohjaisiin kyselypaneeleihin (Bale, Webb ja Poletti, 
2019), tai joidenkin puolueiden poissulkemiseen ja tutkimuksen rajoittamiseen vain tiettyihin puoluei-
siin  (Gallagher ja Marsh, 2002). (Gauja ja Kosiara-Pedersen, 2021b.)

62 Ehdokasopasaineistojen ”vapaa saatavuus” on tosin sikäli suhteellista, että suurin osa kohdepuolueistani 
ei vielä kohdevaalieni 2011 ja 2015 aikana jakanut ehdokasoppaitaan vapaasti saataville julkisilla verkko-
sivuillaan, vaan pitäytyivät opasaineistojen jakelussa osana puolueen sisäistä viestintää. Aineistonani käyt-
tämäni ehdokasoppaat sain pyytämällä ne puoluetoimistoilta erikseen tutkimukselliseen käyttöön. 
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den verkko kampanjointia eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015 käsittelevät media- 
artikkelit. Luvun 4 poliittisen kontekstualisoinnin yhteydessä aineistonani ovat 
lisäksi puolueiden eduskuntavaaliohjelmat molemmista kohdevaaleistani.   

3.2.2.  Ehdokasoppaat, digitaalisten leikkeiden arkisto 
ja media-artikkelikokoelma rinnakkaisina ja 
täydentävinä aineistoina

Aineistojenkeruutani on leimannut se Tuomen ja Sarajärven (2009, 71) kuvaama laa-
dullisen tutkimusotteen peruslähtökohta, että yleisimpiä aineistonkeruu menetelmiä 
kuten haastatteluja ja erilaisiin dokumentteihin perustuvaa tietoa voi käyttää joko 
vaihtoehtoisesti, rinnan tai eri tavoin yhdisteltynä riippuen tutkimuksen tarpeista. 
Kuten Alasuutari (2011, 49) luonnehtii, on laadullisessa tutkimuksessa tavallista, 
että eri lähteet antavat erilaista informaatiota, erilaisia tiedon sirpaleita, jotka voivat 
olla enemmän tai vähemmän luotettavia. Koska teemahaastatteluni perustuvat 
tutkimukseni luotettavuuden näkökulmasta välttämättömään eliittiotantaan, ja 
muodostavat siksi määrällisesti suhteellisen pienen aineiston, ne eivät olisi yksin 
muodostaneet riittävää aineistoa. Vaikka teemahaastattelut ovat tutkimukselleni 
keskeisiä ydinaineistoja, yksistään niiden pohjalta en olisi saanut riittävän kattavaa 
kuvaa tutkimuskohteestani. Siksi sovellan tutkimuksessani aineistotriangulaatiota 
eli erilaisten aineistojen rinnakkaista ja yhdistelevää käyttöä samassa tutkimuksessa 
(ks. myös Denzin, 1978; Brewer ja Hunter, 1989; Eskola ja Suoranta 2005, 65-69; 
Tuomi ja Sarajärvi 2009, 145). Käytän ehdokasopasaineistoja, digitaalisia leikkeitä ja 
media-artikkeleita teemahaastatteluaineistojen rinnalla sekä täydentääkseni haas-
tatteluista saamaani informaatiota että nimenomaisesti "testatakseni" niiden luo-
tettavuutta esimerkiksi perehtymällä puolueiden kampanjatavoitteiden käytännön 
ilmentymiin digitaalisten leikkeiden avulla, tai yhdistääkseni media-artikkeleihin 
tukeutuen haastateltavan havainnot laajempaan vaalikamppailun kontekstiin, ja 
siitä julkisuudessa esitettäviin arvioihin. 

Puolueet tuottavat ehdokaskunnalleen eduskuntavaalikampanjoinnin tueksi 
laajoja ehdokasoppaita, jotka sisältävät informaatiota arvopohjaisista vaali-
tavoitteista, sekä konkreettisia ohjeita ja suosituksia menestyksekkääseen vaali-
työhön kampanjoinnin eri osa-alueilla kuten digitaalisilla areenoilla. Aineistooni 
kuuluvista kohdepuolueiden eduskuntavaalien 2011 ja 2015 ehdokasoppaista (ks. 
tarkemmin: primäärilähteet) käytän lähteinäni eksaktisti niitä ehdokasoppaiden 
lukuja, liitteitä tai kappaleita, jotka käsittelevät verkkokampanjointia eri muo-
doissaan. Ehdokasopasaineistojen käyttö tukee ja täydentää teemahaastattelujen 
pohjalta tehtävää analyysiä. 

Digitaalisten leikkeiden arkistoaineistoni puolestaan sisältää selain-
näkymäkopioita tutkittavien puolueiden kampanjasivustoilta ja sosiaalisen median 
kanavista. Arkistoon sisältyvät puolueiden kampanjasivustot kokonaisuudessaan, 
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puolueiden sivuillaan63 julkaisemat Twitter-viestit 27.3.-18.4.2011 ja 31.3.-19.4.2015 
sekä niiden Facebook-julkaisut vastaavalta ajalta. Arkisto sisältää myös leikkeitä 
puolueiden Instagram- ja YouTube-tileiltä. Kokonaisuudessaan sisältöjä on n. 2 000 
sivua, tarjoten kattavan kokonaiskuvan puolueiden verkkokampanjoiden moni-
naisuudesta. Tätä aineistoa hyödynnän analyysissäni erityisesti detaljoidummin 
tarkentamaan ja havainnollistamaan puolueiden haastatteluissa esille tuomia huo-
mioita niiden kampanjoinnin konkreettisista prosesseista. 

Tutkimukseni kohdevaalien aikaisen mediajulkisuuden kuvaamisessa aineis-
tonani ovat Yleisradio.fi -sivujen, Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden64 
eduskuntavaaleja ja puolueiden verkkokampanjointia käsittelevät artikkelit ajan-
jaksolta 2-3 viikkoa ennen ja jälkeen 2011 ja 2015 vaalien. Koska professionaalisti 
operoivien puolueiden toimintaa ohjaa Strömbäckin (2008, vrt. kappale 2.3.3.) 
medioitumisteorian mukaisesti poliittisen logiikan ohella myös medialogiikka, 
on oletettavaa, että niiden digitaalisen kampanjoinnin strategisiin ulottuvuuksiin 
ainakin jossain määrin heijastuvat myös mediassa vaalikamppailun aikana esitet-
tävät arviot kilpailuasetelmista. Politiikkaa käsittelevässä journalismissa yhtenä 
tarkastelun kohteena ovat ne taktiikat ja kamppailut, joita poliittisen mandaatin 
saavuttamiseen liittyy (strategic game frame). Esimerkiksi Saksassa ja Yhdysval-
loissa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin käydyissä vaaleissa strateginen 
peli oli hallitsevin kehys (Farnsworth ja Lichter, 2011; Esser ja Hemmer, 2008; 
Borg ja Koljonen 2020, 132). Siksi, ja osaltaan myös politiikan yleisen medioi-
tumiskehityksen perusteella on syytä olettaa, että puolueissa seurataan tarkoin, 
mitä mediassa vaalikamppailuun liittyen esitetään, tulkitaan ja analysoidaan65. 
Media-artikkelien ja tilastolähteiden pohjalta muodostan luvussa 4 esitettävät 
vaali kamppailun poliittisiin lähtöasetelmiin ja digitaalisten teknologioiden käy-
tön trendeihin liittyvät kontekstualisoinnit vaalien ennakkoasetelmista. Kappaleen 
4.1. poliittisessa kontekstualisoinnissa aineistonani ovat lisäksi kohdepuolueitteni 
vaaliohjelmat eduskuntavaaleista 2011 ja 2015. Mediajulkisuudessa esitettyjä huo-
mioita verkkokampanjoinnista sisällytän joiltain osin myös eri luvuissa esiteltäviin 
analyyseihin; esimerkiksi liittyen puolueiden sosiaalisen median kampanjointiin. 
Tämä osa aineistoani on kuitenkin statukseltaan kehystävä ja kontekstualisoiva; 

63 Sivuilla viittaan puolueiden r.p. –statuksella hallinnoimiin sosiaalisen median kanaviin osana puolueen 
valtakunnallista kampanjaviestintää poislukien puolueiden puheenjohtajien kanavat siitä huolimatta, että 
joissain puolueissa niitä ylläpidettiin ja päivitettiin r.p:n toimesta. 

64 Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden osalta artikkelit on koottu sekä lehtien printti- että verkko-
versioista. Lisäksi aineistoon lukeutuu yksittäisiä lähdeartikkeleja myös muista, lähinnä alueellisista- ja 
paikallismedioista.

65 Lisäksi kuten Alasuutari (2011, 222) kuvaa, ovat erilaisia ilmiöitä koskevat julkisuuskuvat tai ilmiöistä 
julkisuuden kautta välittyvät ”vallitsevat käsitykset” vuorovaikutuksessa yksittäisten ihmisten käyttäyty-
misen kanssa. Julkisuus tematisoi ilmiön jollain erityisellä tavalla, tietynlaiseksi yhteiskunnalliseksi ky-
symykseksi, ja yksittäisten ihmisten puheita voi tarkastella myös siltä kannalta, missä suhteessa ne ovat 
samasta asiasta käytävään julkiseen keskusteluun. Tämä näkökulma motivoi osaltaan digitaalista kam-
panjointia käsittelevien media-artikkelien käyttöä aineistona tutkimuksessani.
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varsinaiset tutkimuskysymykseni eivät ulotu tarkastelemaan ja erittelemään sitä 
syy-seuraus -dynamiikkaa, joka puolueiden verkkokampanjoinnin strategioihin 
heijastuu suoraan median julkaisutoiminnan seurauksena.

3.3.  Menetelmien ja analyysin kuvaus

Digitaalista kampanjointia tutkineiden Strandbergin ja Carlsonin mukaan vain 
hyvin harvat tutkijat perehtyvät esimerkiksi sosiaalisen median poliittiseen käyt-
töön syvällisesti ja kvalitatiivisia metodeja, jotka voisivat tuottaa kokonaiskuvaan 
syvyyttä, käytetään harvoin (Strandberg ja Carlson 2021, 84). Oma tutkimukseni 
hyödyntää kvalitatiivisia menetelmiä nimenomaisena pyrkimyksenään tuottaa 
kokonaiskuvaan puolueiden strategisesta verkkokampanjoinnista tutkimus-
alueelta toistaiseksi puuttuvaa syvyyttä. Tutkimusmenetelmäni ovat pääosin 
aineisto lähtöisiä ja sisällönanalyysiin perustuvia. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistolähtöisellä analyysillä tarkoitetaan 
pelkistetyimmillään teorian rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien, ikään 
kuin alhaalta ylös (Eskola ja Suoranta 2005, 19). Aineiston analyysivaiheen alussa 
aineistolähtöinen lähestymistapa merkitsi tutkimuksessani sitä, että analyysi-
yksiköt eivät olleet etukäteen harkittuja, eikä aikaisemmilla tiedoilla tai teorioilla 
tutkittavasta ilmiöstä ollut tekemistä analyysin toteuttamisen kanssa (ks. Tuomi ja 
Sarajärvi 2009, 95). Aineistolähtöisyys valikoitui alkuvaiheen lähestymistavakseni 
erityisesti, koska aiempia tutkimuksia puolueiden digitaalisen kampanjoinnin 
strategisista ulottuvuuksista eli eksaktisti tutkimuskohdettani kuvaavia aikai-
sempia malleja ei ollut käytettävissä. Aineistolähtöinen menetelmä on käyttö-
kelpoinen varsinkin silloin, kun tarvitaan perustietoa jonkin tietyn ilmiön ole-
muksesta (Eskola ja Suoranta 2005, 19), joka tarve työhöni selkeästi sisältyi. Koska 
ajatus havaintojen teoriapitoisuudesta on kuitenkin yleisesti hyväksytty periaate, 
on puhtaasti aineistolähtöistä tutkimusta käytännössä erittäin vaikeaa toteuttaa66 
(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 96), ja koska omakin tutkimukseni kiinnittyy muuta-
miin keskeisiin aiempiin teorioihin ja teoretisoituihin käsitteisiin kuten professio-
nalisoitumiseen, siirryin alkuvaiheen aineistolähtöisestä otteesta työn edetessä 
kohti teoriaohjaavaa analyysiä. Tässä menetelmässä on teoreettisia kytkentöjä, 
mutta ne eivät pohjaudu suoraan teoriaan, vaikka aikaisemman tiedon vaikutus 
onkin analyysistä tunnistettavissa (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 96-97). Lähestyttyäni 
aluksi aineistoa sen omilla ehdoilla, siirryin jäsentelemään sitä suhteessa niihin 

66 Takana on ajatus siitä, että ei ole olemassa objektiivisia, ”puhtaita” havaintoja sinällään, vaan jo käytetyt 
käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tutkijan asettamia, ja vaikuttavat aina tuloksiin. Pohjim-
miltaan kysymys on siitä, voiko tutkija kontrolloida analyysin tapahtumista aineiston tiedonantajien eli 
haastateltavien ehdoilla, eikä tutkijan omien ennakkoluulojen ohjaamana (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 96).
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teoreettisiin kehikoihin, jotka tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä esitte-
lin puolueiden digitaalista kampanjointia ja kampanjaympäristöä määrittelevinä 
malleina (esim. tasavertaistumis- ja normalisaatioteorioiden päätelmät).

Aineistolähtöinen analyysi voidaan Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan 
jakaa kolmivaiheiseksi prosessiksi, johon sisältyy aineiston redusointi eli pel-
kistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely, ja abstrahointi eli teoreettisten 
käsitteiden luominen (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 108). Eskola ja Suoranta (2005, 
150) kuvaavat samaa prosessia määrittelemällä haastatteluaineistosta analyysiin 
johtavia polkuja: eteneminen aineiston purkamisesta tutkijan intuitioon luottaen 
suoraan analyysiin, eteneminen aineiston purkamisesta koodaamiseen ja sitten 
analyysiin, tai purkamis- ja koodaamisvaiheiden yhdistäminen, minkä jälkeen 
siirrytään analyysiin. Tutkimuksessani redusointi tapahtui siten, että aluksi kar-
sin litteroiduista teemahaastatteluaineistoista pois tutkimukselleni epäolennaiset 
sisällöt kuten haastateltavien tekniseen haastattelutilanteeseen tai muihin ulkoi-
siin tekijöihin liittyneet ns. metakommentit, jotka eivät mitenkään liittyneet tut-
kimuskysymyksiini. Pelkistäminen käynnistyi siis informaation tiivistämisenä, 
jonka jälkeen siirryin tiivistetyn informaation pilkkomiseen osiin, joka tapah-
tui koodaamalla tekstimassasta tutkimuskysymysteni näkökulmasta olennaiset 
lauseet ja ilmaukset (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2009, 109). Vaikka pyrin koodauk-
sessa aineistolähtöisyyteen eli välttämään sekä teoreettisia että omista käytännön 
kokemuksistani kumpuavia etukäteisolettamia, on selvää, että minua kuten ketä 
tahansa tutkijaa ohjaavat tiedostamatta esimerkiksi tutkimuksen tarkoitukset, 
oma lukeneisuus, omat käytännön kokemukset kampanjatyöstä ja aikaisemmat 
teoreettiset johtopäätökset, eli vääjäämättä koodauksessa on kyse yhdistelmästä 
tutkijan ennakkoluuloja ja aineiston tulkintaa (Eskola ja Suoranta 2005, 156). Eri-
tyisesti ennakkokäsitysten olemassaoloa oli osaltani mahdotonta välttää suhteessa 
eduskuntavaalien 2011 aineistoihin, koska kuten edellä kuvasin, olin tuolloin itse 
toiminut kokoomuksessa vastaavassa työtehtävässä kuin haastateltavani. Pyrin 
kuitenkin aktiivisesti tiedostamaan ennakkoluulojeni vaikutusta eli pitämään sub-
jektiiviset näkemykseni mahdollisimman erillään siitä tavasta, jolla aineistojani 
käsittelin ja tulkitsin. 

Koodauksessa työvälineenäni oli Atlas.ti -kvalitatiivisten aineistojen analyysi-
ohjelma, jota pääasiallisesti käytin peruskoodaustyöhön eli työni kysymyksen-
asettelujen näkökulmasta relevanttien tekstikatkelmien rajaamiseen ja nimeä-
miseen litteroidusta ja redusoidusta teemahaastatteluaineistosta, sekä koodien 
välisten suhteiden tarkasteluun. Aineiston klusterointia eli ryhmittelyä tein käy-
tännössä samanaikaisesti koodauksen kanssa, koska teemahaastattelujeni pää-
aiheet kuten sosiaalinen media, kampanjasivustot ja vaalikoneet muodostivat jo 
lähtökohtaisesti valmiin tematisoinnin eli jäsennyksen aineistoon (ks. myös Tuomi 
ja Sarajärvi 2009, 93). Ryhmittelyä jatkoin luokittelemalla pääaiheiden alle kerää-
mäni koodatut alkuperäisilmaukset teemahaastattelun pääteemojen mukaisiin 
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luokkiin, joiden sisällä tein edelleen eriytyneempää luokittelua, joka puolestaan 
kytkeytyi pääteemojen alla esitettyihin yksittäisiin kysymyksiin kuten sosiaali-
sen median eri alustojen käytön tavoitteisiin. Vaikka Atlas.ti olisi mahdollistanut 
erilaisten kompleksisten koodisysteemisten konstruktioiden luomisen (ks. esim. 
Eskola ja Suoranta 2005, 204-295), en arvioinut niiden voivan tuottaa tutkimuk-
selleni sellaista lisäarvoa, joka olisi tutkimustulosteni kannalta ollut merkitsevä. 
Sen sijaan ohjelman käytöllä oli analyysilleni suuri yleinen aineiston hallinnallinen 
käyttöarvo.  

Kun teemahaastatteluaineistojen koodaus- ja klusterointityö oli tehty, käsitte-
lin ehdokasopas- ja media-artikkeliaineistojen sisällöt pääosin vastaavaan tapaan67, 
eli aluksi tiivistin niiden informaation epäolennaisuudet karsimalla, jonka jälkeen 
pilkoin redusoidun kokonaisuuden koodaamalla olennaiset sisällöt suoraan teema-
haastattelun pääteemojen mukaisiin luokkiin. Näin syntyi pelkistetty ja klusteroitu 
kolmen rinnakkaisen erillisaineiston kokonaisuus, jonka tulkinnassa ja analyysissä 
tein jatkuvaa keskinäisvertailua eri aineistojen välillä68. Aineistotriangulaatiota 
hyödyntäneen analyysiotteeni tarkoituksena oli lisätä tulosteni luotettavuutta, 
johon tärkeänä osana kokonaisuutta kontribuoi myös neljäs aineistoni – digitaa-
listen leikkeiden arkisto. Alun perin puoluekohtaisiksi kokonaisuuksiksi eritellen 
kokoamani arkisto koostuu selainnäkymäkopioista eli kuvallisessa muodossa koo-
tuista sisällöistä, ja on määrällisesti huomattavan laaja. Muotonsa ja laajuutensa 
johdosta leikearkiston analysointi ei ollut mahdollista samaan tapaan kuin esi-
merkiksi ehdokasopasaineistojen, mutta tämä ei silti vähennä aineiston tärkeää 
funktiota tutkimukseni analyysiprosessissa.  Konkreettisesti käytin leikearkistoa 
todentamaan, havainnollistamaan ja myös visualisoimaan haastateltavieni rapor-
toimia asioita kampanjoinnista, esimerkiksi erilaisten kampanjatavoitteiden käy-
tännön ilmentymiä esimerkiksi Facebookissa. Koska hyödynsin leikearkistoa läpi 
analyysiprosessin myös eräänlaisena vapaan assosioinnin ja ideoinnin lähteenä, 
en purkanut sitä missään vaiheessa osiin, vaan säilytin sen autenttisena, josta oli 
suurta hyötyä esimerkiksi digitaalisen kampanjoinnin konkreettisten eri vaiheiden 
muistiinpalauttamisen välineenä. 

67 Näiden aineistojen analyysissä en kuitenkaan käyttänyt Atlas.ti -ohjelmaa, vaan tekninen prosessointi 
tapahtui pääosin Word-ohjelmistoa hyödyntäen, ja jossain määrin myös manuaalisesti.

68 Vaikka kuvaan aineistoja lähtökohtaisesti statukseltaan rinnakkaisiksi, on kuitenkin todettava teema-
haastattelu- ja ehdokasopasaineistojen olevan tutkimuskysymysteni analyysin näkökulmasta media- 
artikkeliaineistoja kattavampia. Siksi suurin osa vertailusta tapahtuikin kahdensuuntaisesti teema-
haastattelu- ja ehdokasopasaineistojen välillä, ja media-artikkeliaineistojen rooli oli painottuneemmin 
analyysiä yleisesti kehystävä ja taustoittava.
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Tutkimusprosessini viimeisessä vaiheessa eli aineiston abstrahoinnissa loin 
redusoinnin ja klusteroinnin pohjalta suodattuneen69 eli jo useammassa eri vai-
heessa tulkitun informaation pohjalta tutkimuskysymyksiini vastaavia teoreettisia 
käsitteitä ja johtopäätöksiä, sekä niistä rakentuvan selitysmallin eli puolueiden 
digitaalisen kampanjoinnin strategisten dilemmojen teoreettisen konstruktion. 
Abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin, ja tuloksissa 
kuvataan empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä ja aineistoa 
kuvaavat teemat (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2009, 112-113), jotka esittelen tutkimuk-
seni tulokset ja johtopäätökset -luvussa 10. 

Kuten edellä kuvasin, on tutkimukseni analyysin peruslähtökohtana ollut 
aineistolähtöisyys, johon kuitenkin analyysin edetessä on yhdistynyt myös teoria-
ohjaavuutta. Teoriaohjaavan analyysin päättelyn logiikassa on usein kyse abduk-
tiivisesta päättelystä, jonka mukaan teorianmuodostus on mahdollista silloin, kun 
havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus tai johtolanka (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 
95-97). Näin on myös oman tutkimukseni tapauksessa, jossa ajattelu prosessissani 
ovat vaihdelleet toisaalta pitäytyminen aineistolähtöisyydessä, ja toisaalta ammen-
taminen aiemmista teoreettisista kehikoista. Tulkinnassa ja analyysissä olen 
pyrkinyt aiempaan tutkimukseen keskustelevasti linkittyvään otteeseen, jossa 
tavoitteenani on ollut muodostaa argumentatiivisia, dialogia generoivia polkuja 
aiemman ja oman tutkimukseni välille, sekä myös avaamaan kokonaan uuden-
laisia tutkimuskysymyksiä. Tuomen ja Sarajärven (2009, 97) kuvaaman esimerkin 
mukaisesti olen pyrkinyt yhdistelemään aineistolähtöisyyttä ja valmiita malleja 
toisiinsa ”pakolla, puolipakolla ja välillä luovastikin”, jolloin yhdistelyn tuloksena 
saattaa myös syntyä jotain aivan uutta. Tämä luonnehdinta kuvaa analyysini ole-
musta ja tietoista pyrkimystäni sekä löytää yhteyksiä empiirisen ja teoreettisen 
välillä että luoda kokonaan uusia teoreettisia käsiterakennelmia.  

Eskolan ja Suorannan (2005, 151) mukaan kvalitatiivisia menetelmiä käyt-
täviä tutkijoita on kritisoitu luotettavuuskriteerien hämäryydestä; kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa esimerkiksi aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden 
arviointia ei voi erottaa toisistaan yhtä selväpiirteisesti kuin kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollisuus kulkea kvantita-
tiivisen tutkimuksen normistoa vapaammin edestakaisin aineiston analyysin, 
tehtyjen tulkintojen ja tutkimustekstin välillä (Eskola ja Suoranta 2005, 208), jota 
vapautta olen myös omassa tutkimuksessani harjoittanut. Tällainen tutkimusote 
kuitenkin tekee tutkimusmenetelmien, tulkinnan ja analyysin yksityiskohtaisesta 

69 Suodattamisessa keskeinen periaatteeni oli valikoida analyysin pohjaksi edellä kuvaamani saman-
kaltaisuusperiaatteen (keskittymisen puolueiden verkkokampanjoinnin yhteneväisiin piirteisiin) mukai-
set havainnot. Abstrahointia suoritin vain niiden sisältöjen pohjalta, jotka toistuivat useamman tai kaik-
kien puolueiden aineistoissa. Mikäli jossain kohdin tutkimusraporttiani käsittelen jotain vain yhtä yksit-
täistä puoluetta koskevaa näkemystä tai havaintoa, tuon sen tekstissä erikseen esiin.



74

raportoinnista tutkijan näkökulmasta haastavan tehtävän. Tieteellisesti luovan 
ja eri tutkimusvaiheiden välillä monisuuntaisesti etenevän prosessin jälkikäteen 
tapahtuva eksakti dokumentointi on vaikeaa. Lisäksi, laadullisen tutkimuksen 
luotettavuuden arviointiin70 ei ole olemassa minkäänlaisia yksiselitteisiä ohjeita 
(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 140), kuten ei myöskään ole esimerkiksi tulkintojen 
tekemiseen, jolloin tulkintojen hedelmällisyys ja osuvuus ovat lopulta kiinni tut-
kijan tieteellisestä mielikuvituksesta (Eskola ja Suoranta 2005, 145). Jokaisen tut-
kijan on ansaittava oma vakuuttavuutensa luomalla mahdollisimman koherentti, 
sisäisesti johdonmukainen tutkimuskokonaisuus, johon olen tässä tutkimuksessa 
systemaattisesti pyrkinyt.

Oman tutkimusasetelmani haastavuutta on voimistanut aiempien vastaavien 
tutkimusten puute, joka on tarkoittanut aineistojen, menetelmien ja analyysin 
suunnittelemista vailla aiempia referenssejä. Laadullisessa tutkimuksessa vahvis-
tuvuus tarkoittaa sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä 
tarkastelleista tutkimuksista (Eskola ja Suoranta 2005, 212). Oma tutkimukseni 
tulee toivottavasti tulevaisuudessa tarjoamaan tämänkaltaista tukea seuraaville 
puolueiden strategisen verkkokampanjoinnin laadullisille tutkimuksille. Samaan 
tutkimusaiheeseen myöhemmin tarttuvilla tutkijoilla tulee olemaan tutkimus-
tensa aineistollisessa, metodologisessa ja analyyttisessä suunnittelussa otollisem-
mat lähtökohdat, kun käytettävissä on ainakin yksi aiempi tutkimusreferenssi. 
Osaltaan juuri liittyen tutkimukseni eksploratiivisluonteisuuteen olen jättänyt 
tutkimusraporttiini alkuperäisiä aineistokatkelmia kuten haastateltavien sitaatteja 
suhteellisen runsaslukuisesti luettavaksi. Tässä tarkoituksenani on ollut elävöittää 
tekstiä, kuvata aineistoani sekä perustella tekemiäni tulkintoja, mutta myös tarjota 
lukijalle mahdollisuuden tutustua etuoikeutetun (ks. myös kappale 2.1.) statusta 
kantaviin haastatteluaineistoihini autenttisina. Vaikka niukempi raportointitapa 
olisi mahdollistanut nopeamman luettavuuden, olisi lukija siinä tapauksessa ollut 
”vielä enemmän tutkijan armoilla”, eli runsaat sitaatit jättävät lukijalle ikään kuin 
mahdollisuuden joko hyväksyä tai riitauttaa tehty tulkinta (Eskola ja Suoranta 
2005, 180 ja 217).

Koska tutkijan oman esiymmärryksen merkitys on laadullisessa tutkimuk-
sessa aineiston kuvauksessa ja tulkinnassa keskeisessä roolissa, on työhistoriani 
puoluetoiminnan parissa osaltaan luonut näkemykseni mukaan hyvät edellytyk-
set aineistojen analyysiin. Kokemusmaailmojen yhteneväisyydestä haastatteli-
jan ja haastateltavien välillä voi mitä ilmeisimmin olla tulosten luotettavuuden 

70 Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin (tutkimuk-
sessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu), ja reliabiliteetin (tutkimustulosten toistettavuus) käsittein. Laa-
dullisen tutkimuksen piirissä näiden käsitteiden käyttöä on kuitenkin kritisoitu mm. siksi, että ne ovat 
syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä, ja niiden ala vastaa lähinnä vain määrällisen tutkimuksen 
tarpeita (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 136). Perinteisesti ymmärrettyinä validiteetti ja realibiliteetti eivät sel-
laisinaan sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi (Eskola ja Suoranta 2005, 211). 
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näkökulmasta merkittävää etua, mutta myös mahdollisia haittoja ja riskejä on 
arvioitava avoimesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan tulisi puolueetto-
muutensa säilyttämiseksi esimerkiksi kiinnittää jatkuvaa huomiota siihen, että 
kuulee haastateltavia itsenään sen sijaan, että suodattaisi näiden kertomuksen 
oman kehyksensä läpi (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 135-136). Omien uskomusten, 
asenteiden ja arvostusten sekoittaminen tutkimuskohteen analyysiin voi helposti 
tapahtua myös tiedostamatta, jota olen pyrkinyt aktiivisesti torjumaan. Tulkin-
nassa ja analyysissä olen harjoittanut kriittistä itsereflektiota; pyrkinyt ”häivyt-
tämään oman kehykseni” eli eristämään omat ennakkotietoni ja -kokemukseni 
irralleen tutkimus kohteestani sekä esittämään itselleni jatkuvia kysymyksiä päät-
telyni luotettavuudesta. Laadullisessa tutkimuksessa objektiivisuus syntyy nimen-
omaan oman subjektiivisuutensa tunnistamisesta avoimesti (Eskola ja Suoranta 
2005, 17). Tätä arvoperiaatetta olen kunnioittanut ja korostanut tutkimusprosessini 
kaikissa eri vaiheissa.
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LUKU 4.  DIGITAALISEN KAMPANJOINNIN 
KONTEKSTIT EDUSKUNTAVAALEISSA  
2011 JA 2015 

Vaalikampanjointi organisatorisine ja viestinnällisine käytäntöineen on aina 
dynaamista, ja muokkautuu kunkin vaalin kontekstuaalisten kuten puolue-
kilpailuun kytkeytyvien olosuhteiden perusteella (Strömbäck ja Kiousis 2014, 
124). Siksi kehystän tässä luvussa tutkimuskysymysteni analyysiä tarkastelemalla 
puolueiden digitaalisen kampanjoinnin konteksteja eduskuntavaaleissa 2011 ja 
2015 kolmesta eri näkökulmasta: tarkastellen poliittisia vaalikamppailuja, digi-
taalisten teknologioiden käyttöyleisyyttä sekä puolueiden verkkokampanjoinnin 
resursointia. 

Se, mitä poliittisessa vaalikamppailussa tapahtuu, luo osaltaan viitekehystä 
myös digitaalisen kampanjoinnin strategisille ulottuvuuksille. Luvun alussa 
kuvaan, mitkä poliittiset teemat eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015 hallitsivat vaali-
keskustelujen agendoja, millaisia sisältöstrategisia kärkiä tutkimukseni kohdepuo-
lueiden kampanjaviestintään sisältyi, sekä mitkä kohdepuolueista operoivat vaali-
kamppailussa hallitus- ja mitkä oppositioasetelmista. Sisältöstrategisten kärkien 
ja vaalilauseiden tarkastelun yhteydessä pyrin alaviitteissä tuomaan esiin niiden 
mahdollisia yhteyksiä puolueiden digitaalisen kampanjoinnin konkreettisiin toteu-
tuksiin. Lähdeaineistoinani poliittisessa kontekstualisoinnissa käytän puolueiden 
vaaliohjelmia sekä Yleisradion, Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden vaali-
asetelmia kuvaavia uutisartikkeleja ja journalistisia analyysejä. Yleisöinä media-
julkisuudessa esitetyille vaalikamppailun eri vaiheiden tilannekohtaisille arvioille 
sekä puoluekilpailun asetelmien vaihteluille eivät ole vain äänestäjät vaan myös 
puolueorganisaation toimijat, jotka strategista kampanjointia suunnittelevat ja 
toteuttavat. Sikäli näillä medialähteillä on myös itsenäinen merkitys, vaikka käy-
tänkin niitä yksinomaan kontekstualisoinnin aineksina.

Toisen relevantin kontekstin puolueiden strategisen verkko kampanjoinnin 
analyysille luovat digitaalisten teknologioiden käytön trendit ja tunnusluvut äänes-
täjien ja poliittisten toimijoiden keskuudessa. Näiden tilastolähteisiin ja tutkimus-
raportteihin perustuvien tekijöiden tarkastelu on tarpeen, koska puolueet kohden-
tavat kampanjointiaan erityisesti niille digitaalisen kampanjaympäristön alustoille, 
joita myös äänestäjät suosivat. Luvussa esimerkiksi selvitän, millainen merkitys 
kansalaisille vaalien seuraamisessa oli puolueiden kotisivuilla, sosiaalisella medi-
alla ja vaalikoneilla, ja kuinka yleistä vaaleja koskevan informaation hakeminen 
verkosta oli verrattuna tiedonhakuun perinteisistä medioista. Lisäksi tarkastelen, 
millaisia ennakko-odotuksia mediajulkisuudessa liikkui suhteessa digitaalisten 
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teknologioiden hyödyntämiseen vaalityössä, ja mitkä sosiaalisen median eri alus-
tojen käyttöön liittyvät trendit kampanjointia kokonaiskuvassa leimasivat.

Luvun päätteeksi analysoin, miten kampanjaresurssit ja niiden mahdolli-
nen niukkuus heijastuvat puolueiden mahdollisuuksiin hyödyntää digitaalisia 
kampanjointi muotoja mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi puolueiden 
kokoa on edellä mainitun kaltaisesti eli puoluetukijärjestelmään kytkeytyen 
pidetty yhtenä resurssitasoa keskeisesti määrittävänä tekijänä, mutta päteekö tämä 
olettama edelleen myös verkkokampanjointiin, jonka vielä internetin alkuaikoina 
odotettiin tasavertaistumisteorian mukaisesti tasoittavan puolueiden välisiä eroja? 
Merkitseekö kustannustehokkaaksi mielletty internet tasavertaisempia strategisen 
kampanjoinnin mahdollisuuksia myös kooltaan pienemmille puolueille, niiden 
rajatummista resursseista huolimatta? Resursointikysymyksen analyysin kautta 
pyrin havainnollistamaan, kuinka rakenteelliset kampanjoinnin olosuhdetekijät 
osaltaan määrittävät puolueiden digitaalisen kampanjoinnin strategista liikkuma-
varaa. 

4.1.  Kohdevaalien poliittinen kontekstualisointi: 
vaalikamppailut puolueiden näkökulmasta

Tutkimukseni kohdepuolueista keskusta ja vihreät lähtivät kevään 2011 eduskunta-
vaaleihin hallitusvastuullisina ja SDP, perussuomalaiset sekä kristillis demokraatit 
oppositioasetelmista.71 Puolueiden valmistautuessa eduskuntavaaleihin olivat 
yleispoliittisen kokonaistilanteen lähtökohdat monilla tavoin haastavat  erityisesti 
kohdistuen globaalisti vaikeaan taloustilanteeseen, sekä edeltävän vaalikauden 
aikana velloneeseen ns. vaalirahoituskohuun72, joka oli johtanut poliittisen jär-
jestelmän uskottavuuden kriisiin. Vaalikamppailussa kohua hyödynsivät ainakin 
oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit, joka edellä maini-
tun osalta käy ilmi esimerkiksi puheenjohtaja Timo Soinin henkilöhaastattelus-
sa Suomen Kuvalehdessä 14/2011 (8.4.2011). Kysyttäessä tarkemmin puolueensa 
vaaliohjelman toteamasta ”moraaliton meno ei saa jatkua, vaan arvot on pan-
tava tärkeysjärjestykseen” Soini viittasi oman puolueensa lupaavan moraalista 

71 Vaalikaudella 2007-2011 pääministeripuolueena Vanhasen II hallituksessa (19.4.2007-22.6.2010) ja Kivi-
niemen hallituksessa (22.6.2010-22.6.2011) toimi keskusta, ja muina hallituspuolueina kokoomus, vihreät 
ja RKP.

72 Vaalirahoituskohulla viittaan keväällä 2008 virinneeseen keskusteluun  vuoden 2007 eduskunta-
vaaleissa  ehdokkaille annetusta vaalituesta. Median tekemien paljastusten johdosta useiden ehdokkaiden 
vaalirahailmoituksissa ilmenneitä puutteita ja epäkohtia korjattiin, ja lahjoituksia palautettiin. Vuosia 
jatkunut kohu johti mm. vaatimuksiin pääministeri  Matti Vanhasen  erosta, ja uusien eduskuntavaali-
en järjestämisestä (Wikipedia: Suomen vaalirahoituskohu). Oman tutkimukseni kysymyksenasettelujen 
 näkökulmasta kohu heijastui erityisesti puolueiden verkossa tapahtuvaan varainkeruuseen. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2007
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2007
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaalirahoitus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Matti_Vanhanen
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korjaus liikettä: ”…Toinen on tietysti tämä vaalirahakriisi ja niin sanottu maan 
tapa. Siihenhän tuleekin nyt korjausta. Tässähän se yksi syy on vanhojen puolu
eiden kriisiin.” Kilpailija puolueista perussuomalaiset pyrki erottautumaan myös 
vaalio hjelmassaan: ”…Perussuomalaisten arvomaailma erottuu selvästi muista 
puolueista ja siksi myös tarjoamamme poliittiset vaihtoehdot ovat erilaisia kuin 
muilla puolueilla…”  (Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma, 2011).

Puheenjohtaja Soinin julkisuudessa usein alleviivaama puolueensa erilai-
suus suhteessa ”vanhoihin” puolueisiin oli yksi perussuomalaisten keskeisiä vies-
tinnällisiä tehokeinoja kampanjassa. Puolueen vaalisubstanssisisällöt linkittyivät 
nationalistis sävytteisiin, suomalaisuutta jalustalle asettaviin, ja Suomen kansallista 
etua korostaviin linjauksiin, joita otsikkotasolla kuvaavat myös puolueen vaalilause 
”Äänestä – Hyvä Suomi” ja vaaliohjelman nimi ”Suomalaiselle sopivin”. 

Kuva 1.  Kristillisdemokraattien kampanjalogo, eduskuntavaalit 2011.

Vastaavalla aatteellisella retoriikalla kampanjaviestintäänsä sanoitti myös 
kristillisdemokraatit, joka kampanjoi vaalilauseella ”Koti, uskonto, isänmaa73 
– tästä on kyse”. Koska kristillisdemokraatit ei puolueena ollut ryvettynyt vaa-
leja edeltäneessä vaalirahoitusskandaalissa, saattoi se perussuomalaisten tavoin 

73 Digitaalisessa kampanjoinnissa kristillisdemokraattien haastateltava kertoi puolueensa pyrkineen 
vaalilauseen monimuotoiseen hyödyntämiseen: ”… Sitä monistettiin verkossa sillä tavalla, että pyrittiin 
saamaan kiinnostuneita mahdollisimman monelle foorumille.” (Kristillisdemokraatit, 2011). 
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hyödyntää kohua strategisesti; esimerkiksi puolueensa vaaliohjelman johdanto-
sanoissa puheenjohtaja Päivi Räsänen kirjoitti: ”… Meneillään olevaa vaalikautta 
ovat siivittäneet edustuksellisen demokratian arvovaltaa nakertavat kohut, ennen 
muuta vaalirahoituksen epäselvyydet. Poliittisen kulttuurin muutoksen avaimet 
ovat  äänestyskopeissa. Päätöksentekoon tarvitaan rehellisyyttä ja avoimuutta.” 
 Arvoilleen uskolliseksi, etiikaltaan moitteettomaksi ”tosikonservatiivi puolueeksi” 
julistautuminen oli puolueelta harkittu strateginen linjaus.

Mediassa valtavat mittasuhteet saaneen vaalirahakohun lisäksi vaalikauteen 
2007–2011 sisältyivät myös maailmanlaajuinen talouskriisi Suomeen heijastuvine 
vaikutuksineen, globalisaatiokehitys ja sitä seuranneet työpaikkojen menetykset 
sekä velkaisten euromaiden auttaminen kriisirahoituksen avulla: ”Politiikkaa kos
keva kielteinen julkisuus on ollut poikkeuksellista sekä laadulla että määrällä mitat
tuna”, luonnehti Suomen yhteiskuntatieteellisen arkiston johtaja Sami Borg HS:n 
haastattelussa (1.4.2011). Vaalikauden tapahtumien valossa oli ennakoitavissa, että 
vaalikamppailua ja sen mediauutisointia tulisivat hallitsemaan EU:n yritykset löy-
tää ratkaisu Kreikan ja Portugalin talousongelmiin, Suomen valtiontalouden tasa-
painottaminen sekä erilaiset perussuomalaisten gallupkannatuksen nousun esiin 
nostamat teemat – kuten myös tapahtui (Pernaa 2012, 39). Jo ennen kevään 2011 
eduskuntavaaleja oli nähtävissä kannatuksen siirtymistä ”vanhoilta puolueilta” 
perussuomalaisille; Yle Uutisten puoluekannatusmittariin (Yle Uutiset / Puolu-
eiden kannatus, 2011) kootut Taloustutkimuksen mittaustulokset osoittavat, että 
perussuomalaisten suosio kohosi vuodessa – tammikuusta 2010 tammi kuulle 2011 
– noin kymmenen prosenttiyksikköä. Kokoomuksen, SDP:n74 ja keskustan yhteen-
laskettu mittauskannatus puolestaan laski vuonna 2010 noin seitsemän prosentti-
yksikköä, kahdesta kolmeen prosenttiyksikköä puoluetta kohden. Nämä Suomen 
oloissa epätavanomaisen voimakkaat puoluekannatusmuutokset vaikuttivat jo 
vuonna 2010 merkittävästi poliittisen keskustelun aihealueisiin ja tyyliin (Borg 
2012, 17-21) sekä perinteisissä että digitaalisissa medioissa. Perus suomalaisten 
mittaus suosion kasvu75 heijastui sekä vaalien media-agendaan että myös varsinai-
siin kampanjakeskusteluihin ja poliittisiin linjauksiin (Pernaa 2012, 39). 

74 HS:n pääkirjoituksessa (4.4.2011) pohdittiin, miksi äänestäjien ilmeinen protesti kanavoituu juuri 
perussuomalaisten eikä suurimman oppositiopuolueen SDP:n kautta, päätyen analysoimaan: ”…Ilmeisesti 
kansa on kyllästynyt kaikkiin kolmeen suureen puolueeseen. Riippumatta siitä, mitkä kaksi suurta muodostavat 
hallituksen rungon, politiikka näyttää jatkuvan samanlaisena hallituksesta toiseen.” Perussuomalaisten 
etuna vaikuttaa tämän näkökulman mukaan olleen se, ettei puolue ollut eduskuntavaaleihin 2011 mennessä 
vielä koskaan toiminut hallitusvastuussa.

75 Osaltaan perussuomalaiset-ilmiöön eli puolueen mittaussuosion jatkuvaan kasvuun vaaalikamppailussa 
liittynee ns. voittajan vankkurit -efekti (band wagon), jossa kansalaiset haluavat vaaleissa asettua voittajan 
puolelle. Kohoava kannatus johtaa myönteiseen kierteeseen, joka tuo puolueelle yhä uusia kannattajia. 
Toisaalta ns. underdog -efekti tasapainottaa asetelmaa; laskeva kannatus saa äänestäjät tuntemaan 
sympatiaa heikompaa puoluetta kohtaan, joka tekee gallupkannatukseen perustuvan syyn ja seurauksen 
suhteen osoittamisen hyvin vaikeaksi. (Railo ja Välimäki 2012, 127-128)
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Etenkin suurimmat puolueet joutuivat esimerkiksi uudelleenarvioimaan 
kantojaan maahanmuuttokysymyksessä, joka vaaleja edeltävänä vuonna 2010 
nousi yhdeksi hallitsevista yhteiskuntapoliittisista teemoista julkisessa keskuste-
lussa76 (Pernaa 2012, 32-33) – perussuomalaisten tavoitteen mukaisesti. Suomen 
Kuvalehden 14/2011 haastattelussa (8.4.2011) puheenjohtaja Soini luonnehti: ”Se 
mikä tässä on tärkeintä on, että maahanmuuttokeskustelu oli Suomessa sellainen 
tabu, että se täytyi puhkaista77. Se on nyt tehty.” Myös vaalikamppailussa puolueen 
kampanjaviestintä oli suoraa jatkumoa keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta, 
jossa perussuomalaiset edusti maahanmuutolle tiukkoja kriteerejä asettavaa linjaa: 
”Politiikan on oltava tiukkaa sellaisen maahanmuuton osalta, jonka vaikutukset 
suomalaiselle yhteiskunnalle ovat kielteiset.” (Perussuomalaisten eduskuntavaa-
liohjelma, 2011).

Vihreät puolestaan asemoitui kampanjaviestinnässään suoraan vastakkain-
asetteluun maahanmuuttoon kriittisemmin suhtautuvia perussuomalaisia vas-
taan lainaten samalla provosoivasti niin kuvastoa (leijonasymboli78) kuin myös 
sanastoa (vaalilause ”Uusi Suomi”) ideologisesti oikealle sijoittuvilta konservatii-
veilta. Kampanjasivuillaan puolue muun muassa julisti: ”…Me haluamme tehdä 
Suomesta maan, joka on suvaitsevainen, edistyksellinen ja avoin. Haluamme, että 
Suomessa ilmastonmuutos otetaan vakavasti ja täällä eletään ihmisiksi – luon
toa, eläimiä ja muita ihmisiä kunnioittaen.” Vaikka vihreillä oli substanssitasolla 
monia perinteisiin ympäristöarvoihin perustuvia tavoitteita mm. vesiensuojelusta 
ja energiapolitiikasta, oli puolueen pääviesti suunnattu kannanotoksi ja vaihto-
ehdon tarjoamiseksi siihen keskusteluun, jossa Suomea kevään 2011 vaalien alla 
jaettiin sisäänpäin kääntyneisiin arvokonservatiiveihin sekä ulospäin suuntautu-
neisiin arvoliberaaleihin, joiden maailmassa keskeinen erottava vedenjakaja oli 
nimenomaan suhtautuminen maahanmuuttoon.

76 Huom. Maahanmuuttoteeman nouseminen ei ollut ajankohtainen ilmiö pelkästään Suomessa, vaan osa 
laajempaa yleiseurooppalaista liikehdintää, kuten tutkijatohtori Suvi Keskinen (TY) HS:n Vieraskynä 
–kirjoituksessaan (2.4.2011) kuvaa: ”Viimeisen vuosikymmenen aikana keskustelu maahanmuutosta ja 
monikulttuurisuudesta on kiihtynyt useissa Euroopan maissa... Erityisen kärjekästä kritiikkiä ovat esittäneet 
muukalaisvihamieliset puolueet ja radikaalin oikeistopopulismin edustajat.”

77 Samaa journalistisen median kontrollin ohittamisen teemaa korosti myös perussuomalaisten haastateltava 
eduskuntavaalien 2015 yhteydessä: ”Voidaan tehdä omat kanavat, joilla täydennetään sitten niitä perinteisiä 
ja vallassa olevia mediakanavia. Me pystyimme puhkaisemaan muutamia juttuja tämän oman nettisivumme 
kautta julkisiksi keskusteluiksi, joihin tarttui etupäässä ensiksi iltapäivälehdet ja sitten muut ja lähti viemään 
sitä.” (Perussuomalaiset, 2015). 

78 Vihreiden haastateltavan mukaan leijonasymbolista käytettiin strategiseen harkintaan perustuen erilaisia 
versioita eri kampanja-areenoilla: ”Netissä me käytettiin siitä semmoista sateenkaarivärein laitettua 
versiota, sitä ei muistaakseni ulkomainonnassa juuri käytetty. Eli vähän valikoitiin silleen, että tiedetään 
kuitenkin, että netissä liikkuvat on ehkä just… vähän semmoista nuorempaa ja koulutetumpaa, ja pikkasen 
liberaalimpaakin ihmistä.” (Vihreät, 2011).
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Kuva 2.  Vihreiden verkkokampanjassa käytetty versio leijonasymbolista, eduskunta vaalit 
2011.

Maahanmuuttokeskusteluun kampanjaviestinnässään osallistui myös Asiaa- 
sekä Koko Suomi79 – kaikki suomalaiset -vaalilauseilla kampanjoinut keskusta, joka 
vaaliohjelmassaan muun muassa tuomitsi ääriliikkeet: ”Vihapuheiden ja ihmisten 
syrjimisen tielle80 Keskusta ei lähde. Ihmisyyden ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
on perusteena myös silloin, kun Keskusta valitsee yhteistyökumppaneitaan... Kes
kustan kaikki toiminta nojaa lakiin, parlamentaariseen kansanvaltaan ja oikeus
valtion tinkimättömään tukemiseen. Niistä ei käydä poliittista kauppaa missään 
olosuhteissa.” (Keskustan eduskuntavaaliohjelma, 2011). Osaltaan tämä ohjelma-
kirjaus myös indikoi, että vaalirahakohun jäljiltä puolueella oli strateginen tarve 
”puhdistautua”; korostaa lakien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista 
kaikessa toiminnassa. Lisäksi keskusta halusi erottautua perussuomalaisista81, 
sekä hyödyntää kampanjaviestinnässään näkyvästi puheenjohtajansa Mari Kivi-
niemen henkilöä (henkilöitymistrendin mahdollisuudet puolueille; ks. kappale 
6.4), jotka strategisina tavoitteina konkretisoituivat kuvan 3. esimerkin kaltaisin 
vaalimainoksin.

79 Keskustan haastateltava luonnehti vaalilauseen herättäneen keskustelua ja erilaisia mielipiteitä erityisesti 
digitaalisilla kampanja-alustoilla: ”Se, mikä tuolla verkossa sisällöllisesti korostui, oli tää Koko Suomi –
teema, joka lakonisesta nimestään huolimatta herätti hyvin paljon keskustelua, ja oli jännitteitä herättävä 
aihe.” (Keskusta, 2011).

80 Digitaalisessa kampanjoinnissa keskustan suhtautuminen vihapuheeseen ja syrjintään konkretisoitui 
puolueen arvopohjaisina moderointiperiaatteina, joita käsittelen kappaleessa 7.3.1.

81 Eräänä viittauksena tämän tulkinnan suuntaan Suomen Kuvalehden Mari Kiviniemeä ja keskustaa käsit-
televässä henkilökuvareportaasissa (SK 6/2011, 11.2.2011), johon oli anonyymisti haastateltu keskusta-
toimijoita, kuvattiin: ”… ettei ole sattumaa, että keskustan iskulause on vain lyhyesti Asiaa. Puolueessa 
lasketaan, että sillä he erottuvat arvojohtajiensa unelma ja rakkaushöpinän vangeiksi jääneistä sosiaali
demokraateista ja populisteiksi leimautuneista perussuomalaisista.”
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Kuva 3.  Puheenjohtaja Mari Kiviniemi keskustan kampanjasivustoilla, eduskuntavaalit 2011.

Maahanmuuttoteeman ohella vaalikevään keskustelut kytkeytyivät näky-
västi myös Euroopan unionin talouspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin. Esi-
merkiksi HS:n politiikan toimituksen esimies Marko Junkkari nosti Merkintöjä 
-pääkirjoitus palstan kirjoituksessaan (HS, 5.4.2011) esiin Eduskunta tutkimuksen 
keskuksen johtajan Ville Pernaan arvion, jonka mukaan eduskuntavaaleista keh-
keytyisi euroalueen talouskriisin johdosta kahden blokin – euromyönteisen ja 
-kriittisen – välinen kamppailu. Vaikka eurokysymys ainakin vaali kamppailun 
alkuvaiheissa blokkiutuikin kokoomuksen ja perussuomalaisten väliseksi 
vastakkain asetteluksi, hallitsivat yleistä valtiontalouden tasapainottamista käsit-
televää keskustelua kokoomus, keskusta ja SDP82, joka vaaliohjelmassaan ”Työn 
ja oikeudenmukaisuuden puolesta” tarjoutui valtiontalouden tervehdyttäjäksi. 
Muista tutkimukseni kohdepuolueista SDP poikkesi kampanja viestinnässään 
siten, että sen kärkiviesti ei kytkeytynyt maahanmuuttopolitiikkaan eikä 
 nationalistis-konservatiivisiin arvoihin tai niiden vastustamiseen, vaan puolue 
halusi perinteisestä arvopohjastaan ammentaen korostaa Suomen selviytymistä 
meneillään olleesta talouselämän kriisisuhdanteesta. Yleisradion uutisille puolue-
sihteeri Mikael Jungner selitti uutisotsikossa ”vakavien aikojen vaali-ilmeeksi” 
luonnehdittua kampanjailmettä nimenomaan vaikeilla ajoilla: ”On paitsi reilut 
kahdeksan miljardia euroa uutta velkaa tulossa vanhan velan päälle, Euroopassa 
finanssikriisi oirehtii, korot nousussa, energian hinta nousussa. Kun ihmiset var
masti pohtivat asioita tosissaan, on tähän ratkaisuun päädytty.” (Yle Uutiset / 
Vaalit 2011, 10.3.2011).  Osaltaan vakavahenkinen sisältöviestintä heijastui myös 

82 Kokoomuksen, SDP:n ja keskustan hallitsevaa asemaa valtiontaloutta koskevassa keskustelussa voi 
ymmärtää issue ownership -teorian näkökulmasta; kansalaisten ja median näkemyksissä joillakin puolueilla 
on muita enemmän uskottavuutta tietyissä aiheissa, kuten vihreillä ympäristökysymysten ratkaisussa (Railo 
ja Välimäki 2012, 113-114), joka heijastuu myös niiden digitaalisen sisältökampanjoinnin teemoitteluun. 
Sosiaalisessa mediassa keskusteluun nostettavien teemojen valinnan strategisia ulottuvuuksia sivutaan 
vihreiden osalta kappaleessa 6.3. 
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digitaalisen kampanjoinnin rakenteellisiin ratkaisuihin kuten oman vaalikoneen 
julkaisemiseen, jolla haluttiin korostuneesti nostaa esille kampanjan keskiöön 
valittuja teemoja (ks. tarkemmin kappale 8.4). 

Kuva 4. SDP:n kampanjalogo, eduskuntavaalit 2011.

Eduskuntavaaleissa 17.4.2011 puolueiden prosentuaaliset kannatukset olivat: 
kokoomus 20,4%, SDP 19,1%, perussuomalaiset 19,1%, keskusta 15,8%, vasemmisto-
liitto 8,1%, vihreät 7,3%, RKP 4,3% ja kristillisdemokraatit 4,0%. Vaalien suurin 
voittaja oli odotetusti83 perussuomalaiset, jonka viiden edustajan eduskunta-
ryhmä (2007-2011) kasvoi historiallisesti kolmenkymmenenyhdeksän edustajan 
suuruiseksi. Hallituspuolueista pääministeripuolue keskusta menetti jopa kuusi-
toista paikkaa, ja vihreät viisi. Kristillisdemokraatit menetti oppositio asemastaan 
huolimatta yhden paikan. Vaalien jälkeen muodostettiin Kataisen hallitus, joka 
toimi 22.6.2011-24.6.2014 pääministerinään kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki 
Katainen. Vaalivoittaja perussuomalaisten jättäydyttyä oppositioon perustettiin 
hallitus kokoomuksen, SDP:n, vihreiden, RKP:n ja kristillis demokraattien sekä 
vasemmistoliiton yhteistyölle84. 

Hallitusvastuullisina kevään 2015 eduskuntavaaleihin tutkimukseni kohde-
puolueista suuntasivat SDP ja kristillisdemokraatit; vihreiden, perus suomalaisten ja 
keskustan käydessä vaalikamppailuun oppositioasemista. Vuoden 2011 eduskunta-
vaaleissa murskatappion kärsineen keskustan asetelmat olivat kevään 2015 vaali-

83 Vaaleissa 17.4.2011 perussuomalaisten gallupsuosio realisoitui äänivyörynä jopa ennakoitua vielä 
suuremmaksi, ja sittemmin perussuomalaisten vaalivoittoa ryhdyttiin mediassa ja julkisessa keskustelussa 
yleisesti luonnehtimaan Timo Soinilta lainatulla termillä ”jytky”.

84 Vasemmistoliitto irtaantui hallitusyhteistyöstä huhtikuussa 2014, ja vihreät saman vuoden syyskuussa. 
Jyrki Kataisen jätettyä paikkansa puolueensa puheenjohtajana pääministeriksi nousi Alexander Stubb, 
jonka hallitus toimi 24.6.2014-29.5.2015.
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kamppailussa lupaavat; puolueelle ennustettiin kaikissa kevään mielipidekyselyissä 
vaalivoittoa ja paluuta suurimmaksi puolueeksi.

Helsingin Sanomien pääkirjoitusaukeaman analyysissä (14.4.2015) keskustan 
etumatkan muihin kolmeen suurehkoon puolueeseen todettiin olevan sen verran 
selväpiirteinen, ettei vaalien voittajasta pitäisi olla epätietoisuutta. Gallupsuosikin 
asemansa johdosta keskustan otaksuttiin pyrkivän välttämään vaalikamppailussa 
riskejä, ja varmistelemaan mielipidetiedustelujen perusteella tulossa olevat äänet. 
Esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (16.4.2015) tätä strategista linja-
valintaa luonnehdittiin: ”Keskustan Juha Sipilä on pystynyt jatkamaan äärivarovaista 
linjaansa kohtuullisen menetyksellisesti: kun ei tee mitään, ei tee virheitäkään.” Vas-
taavasti analysoitiin myös Suomen Kuvalehdessä 13/2015 (27.3.2015): ”Keskustan 
taktiikka on ollut pitää tavoitteensa niin ympäripyöreinä, ettei puolue turhaan suu
tuttaisi yhtään liikkuvien äänestäjien ryhmää85. Toistaiseksi se on toiminut hyvin, kun 
vaalikentillä suurin huomio on kohdistunut puheenjohtaja Juha Sipilän henkilöön.” 

Keskustan vaalilauseena kampanjassa oli ”Suomi kuntoon”86, jota puheen-
johtaja Juha Sipilä alleviivasi mm. toteamalla puolueensa ”Viisi strategista tavoi-
tetta vuodelle 2025” –vaaliasiakirjassa: ”…Suomi on saatava kuntoon. Maamme 
tilanne on niin vakava, että tilanteen oikaisemiseksi tarvitaan kymmenen vuotta. 
Nämä strategiset tavoitteet on sisällytettävä hallitusohjelman lähtökohdaksi.” 
Strate gisiin tavoitteisiin viittaaminen toi politiikan kieleen yritysmaailmasta 
tuttua termistöä, joka korosti liike-elämästä politiikkaan ponnistaneen Sipilän 
toimitus johtajamaista otetta. Vaikuttikin siltä, että puheenjohtajansa ominaisuuk-
sien kautta87 keskusta pyrki esittelemään myös politiikan puolelle ns. uuden ajan 
dynaamisen, kauaskatseisia strategisia tavoitteita asettavan johtajuuden mallia, 
hyödyntäen eduskuntavaalien 2011 tapaan politiikan henkilöitymisen trendiä 
koko puolueensa eduksi.

Eduskuntavaalitutkimuksen 2015 mukaan puolueet olivat ennen vaaleja 
hyvin tietoisia siitä, että Suomen taloudellinen tilanne huolestutti kansalaisia. Siksi 
keskustan lisäksi miltei kaikki muutkin puolueet olivat valinneet kampanjansa 
kärkiteemaksi Suomen taloudellisen tilanteen korjaamisen, ja talous keskustelun 

85 Liikkuvien äänestäjien tavoitteluun liittyvää catch all -strategiaa puolueiden digitaalisessa kampanjoinnissa 
käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.3.

86 Vaalilauseen logoformaatti oli keskustan haastateltavan mukaan keskeinen osa puolueen verkkokampanjan 
visuaalista toteutusta: ”Meillä se tärkein oli Suomi kuntoon –leimalogo kaikessa kampanjassa… 
Verkkosivuilla… että se ilme on raikas ja suhteellisen selkeä… semmoista lämpöä ja inhimillisyyttä. Onhan 
sillä tärkeä merkitys. Just vaalien suhteen, että logon toistuvuus on tärkeä.  Tunnistettavuus yhdistää sen 
eri yhteyksissä.” (Keskusta, 2011).

87 Myös Helsingin Sanomien vaalijulisteita arvioineessa artikkelissa (1.4.2015) kiinnitettiin huomiota 
keskustan vahvaan profiloitumiseen Juha Sipilän henkilöön; julistesuunnittelun asiantuntija Marjatta 
Itkosen mukaan puolueen vaalijulisteessa ”…viestitään, että koko joukko on yhdessä pomon johtaessa...” 
Myös samaan artikkeliin haastatellun politiikan ja sukupuolentutkija Jaana Kuusipalon (TamY) mukaan 
julisteessa korostuu puheenjohtajan rooli: ”…erottuu, että on otettu onkeen mielipidemittaukset: kannattaa 
näyttää Sipilää.”
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merkitystä vaalien kärkiteemana painotettiin julkisuudessa toistuvasti88 (Railo ja 
Ruohonen 2016a, 85-91). Toisena laajempana teemana vaalikamppailun aikaisessa 
mediajulkisuudessa oli ulko- ja turvallisuuspolitiikka, mutta sen alueella puolu-
eiden väliset erot olivat vähäisiä, eikä keskustelun ytimessä niinkään ollut Suo-
men turvallisuuspoliittinen asema, vaan Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti. 
Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (7.4.2015) todettiin, että vaaleja ”tuskin 
ratkaistaan kysymyksillä kansakunnan turvallisuudesta ja puolustuksesta”. 

Kuva 5. Keskustan vaalijuliste, eduskuntavaalit 2015.

Edellisissä eduskuntavaaleissa kohahduttanutta perussuomalaiset-ilmiötä 
ja ”jytkyä” analysoitiin edelleen aktiivisesti myös vuoden 2015 vaalien media-
julkisuudessa. Suomen Kuvalehdessä 12/2015 (20.3.2015) jytkyn arvioitiin perustu-
neen ainakin osittain myös siihen, että ”…tuolloin puolueella oli myös onnea, kun 
Portugalin velkakriisi kärjistyi juuri vaalien alla.” Myös vaaleja edeltäneenä talvena 
(2014-15) vaikutti siltä, että perussuomalaiset saisivat jälleen Euroopasta vetoapua, 

88 Esimerkiksi HS-pääkirjoituksessa (10.4.2015) todettiin, että vaaleissa on puhuttu enimmäkseen julkisen 
talouden tasapainottamisesta, ja että puolueet puhuvat mieluusti talouskasvusta mantranaan ”vientivetoinen 
kasvu”. 
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kun Kreikka Suomen Kuvalehden samaisen arvion (12/2015) mukaan ”alkoi livetä 
sovitusta lainaohjelmasta”. Euroopan unionin velkakriisi ei lehden mukaan kui-
tenkaan perussuomalaisten ”pettymykseksi” hallinnut vaali keskustelua siten kuin 
edellisissä vaaleissa. Myöskään maahanmuutto ei kevään 2015 vaaleissa noussut 
edellisten vaalien tavoin keskusteluun ytimeen, vaikka se perussuomalaisten agen-
dalle olikin jäänyt pysyvästi; vaalilauseella ”Suomalaisten puolesta” kampanjoinut 
puolue otti vaaliohjelmassaan edelleen painokkaasti kantaa maahanmuuttoon ja 
monikulttuurisuuteen. 

Kuva 6.  Perussuomalaisten vaalijuliste, eduskuntavaalit 2015.

Edellisten eduskuntavaalien vaalikamppailussa perussuomalaisten ideolo-
gisena opponenttina profiloituneen vihreiden vaalilauseena oli puolestaan ”Nyt 
jos koskaan89”, joka vaalijulisteissa ja muissa kampanjamateriaaleissa sai tarkenta-

89 Verkkokampanjassaan vihreät tarjosi ehdokkaittensa käyttöön sovelluksen, jolla ”Nyt jos koskaan” –
lauseen ympärille saattoi itse rakentaa infograafisia kampanja-aineistoja: ”Meillä on ehdokkaille käytössä 
sellainen verkkoeditori, jolla pystyy tekemään meidän kampanjailmeen mukaista verkkoviestintää… sai 
laittaa jonkun oman kuvan, ja sitten kirjoittaa meidän kampanjailmeellä, kampanjaäänellä siihen jotain, 
ja sitten se löi ”Nyt jos koskaan – vihreät” –grafiikan myös mukaan.” (Vihreät, 2015). 
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vaksi lauseparikseen mm. ”Äänelläsi suojellaan meidän yhteistä ympäristöämme”90 
ja ”Äänelläsi tehdään kouluistamme maailman parhaita.” Vaaliohjelman ensim-
mäisten lauseiden mukaan: ”… Nyt jos koskaan tarvitaan periksi antamatonta 
työtä yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Jotkut sanovat, että edessä on vain yhä 
huonompaa. Me emme kuulu niihin.” (Vihreiden eduskuntavaaliohjelma, 2015). 
Koska puolue ei ohjelmassaan kuitenkaan tarkenna, keihin ”niihin” kohdenne-
tusti viitataan, vaikuttaa strategisena valintana olleen kilpailijapuolueiden suoran 
haastamisen välttäminen, vaikka äänestäjille omaa tulevaisuuteen positiivisesti 
suhtautuvaa asemoitumista tarjoillaankin vaihtoehtona pessimistisempiä skenaa-
rioita esittäville.

Kuva 7.  Yksi vihreiden vaalijulisteversioista, eduskuntavaalit 2015.

90 Helsingin Sanomissa (1.4.2015) Eduskuntatutkimuksen keskuksen (TY) johtaja Markku Jokisipilä arvioi 
vihreiden vaalijulistetta ”monessa mielessä mielenkiintoiseksi”, koska: ”…tekstitasolla puhutaan yhteisen 
ympäristön puolesta, ja kuvassa haastetaan cityvihreiden stereotyyppi laittamalla nainen erämaapurolle 
miehekkäästi kalastamaan.” 
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Hallitusvastuun kantajan positiosta vaalikampanjaa käyneen kristillis-
demokraattien vaalilauseena oli ”Rohkeus rakentaa tulevaisuutta91”, ja saman-
nimisen vaaliohjelmansa lopussa puolue julisti: ”Kristillisdemokraattinen arvo
takuu: Kristillisdemokraatit ovat vastuullisia vaikuttajia. Haluamme tehdä 
kauaskantoisia päätöksiä, jotka rakentuvat vahvalle arvoperustalle.” (Kristillis-
demokraattien eduskuntavaaliohjelma, 2015). Markku Jokisipilän (HS, 1.4.2015) 
mukaan puolueen viestissä ”kiteytyy arvokonservatismi”92. Korostuneen arvo-
pohjaisesti rakentuva, erilaisiin ideologisesti tunnustuksellisiin teemoihin kyt-
keytyvä kampanjaviestintä ulottui kristillisdemokraateilla sekä 2011 että 2015 
vaaleissa myös digitaalisen kampanjoinnin useampiin eri strategisiin ratkaisuihin, 
kuten tutkimukseni empiirisistä analyyseistä käy myöhemmissä luvuissa ilmi. 

Kuva 8. Kristillisdemokraattien vaalijuliste, eduskuntavaalit 2015.

91 Verkkokampanjassa puolue hyödynsi vaalilausetta etenkin aihetunnisteena Twitter-viestinnässä: ”Meillä 
oli hashtag rohkeus, sillä hashtagillä mä hallinnoin ja uudelleenlähetin niitä, ja laitoin suosikiksi kaikkien 
ehdokkaiden rohkeustviittejä. Sillä tavalla se sitten yhdistyi siihen kokonaisuuteen.” (Kristillisdemokraatit, 
2015).

92 Sitaatti on lainaus Jokisipilän kristillisdemokraattien vaalijulistetta arvioivasta kommentoinnista HS:n 
jutussa, jossa asiantuntijaraati arvioi puolueiden vaalijulisteita (HS, 1.4.2015).
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Kevään 2015 eduskuntavaalien ennakkosuosikin keskustan takana kilpailu 
kokoomuksen, perussuomalaisten ja SDP:n välillä oli vaaleja edeltävien gallupien 
valossa tasainen. Vaikka perussuomalaisiin ei kevään 2015 ennakko-odotusten 
muodossa liitetty vastaavanlaista ”hypeä” kuin vuoden 2011 vaaleissa, ainakin 
pienimuotoisen yllätyksen mahdollisuus nousi esiin vaalikamppailun viimeisinä 
päivinä, kun Helsingin Sanomat (17.4.2015) uutisoi perussuomalaisten ottaneen 
reippaan loppukirin ja nousseen SDP:n ohi kolmanneksi suosituimmaksi puolu-
eeksi Ylen kannatuskyselyssä93. Eniten HS-uutisjutun mukaan oli laskenut SDP:n 
kannatus, joka kyselyssä jäi 15,1 prosenttiin. ”Tällä tuloksella tulee porvari hallitus”, 
povasi jutun mukaan puheenjohtaja Antti Rinne, jonka johdolla SDP kampanjoi 
vaalilauseella ”Suunta Suomelle”.  Helsingin Sanomille (1.4.2015) SDP:n vaali-
julistetta arvioinut Markku Jokisipilä luonnehti: ”…Tässä näkyy sellaista vai
keutta, että kenelle puolueen pitää kohdistaa viesti94. Suunta Suomelle tuntuu 
epä konkreettiselta. Välittää hirveän vähän informaatiota.” Vastaavasti Suomen 
Kuvalehden 12/2015 pääkirjoituksessa (20.3.2015) analysoi myös Ville Pernaa, 
jonka mukaan ”Jutta Urpilaisen puheenjohtajavalinnan jälkeisinä aikoina… SDP:lle 
ei oikein missään vaiheessa löytynyt uutta sisältöä. Puolueelta puuttui idea ja viesti.”

Kuva 9.  SDP:n kampanjasivustojen päävalikko, eduskuntavaalit 2015.

93 Kyselyssä perussuomalaisia ilmoitti äänestävänsä 16,7% prosenttia vastaajista, mikä oli hieman yli kaksi 
prosenttiyksikköä enemmän kun aiemmassa Ylen kyselyssä.

94 Digitaalisen kampanjoinnin kohdentamista ja kohdennettua digitaalista markkinointia käsitellään 
tarkemmin luvussa 5.
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Kun vaalipäivän 19.4.2015 illassa oli päästy ääntenlaskun päätökseen, voitiin 
puheenjohtaja Rinteen ennustuksen tulevasta porvarihallituksesta todeta osuneen 
harvinaisen oikeaan. Vaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousi keskusta 21,1 pro-
sentin kannatuksella, perussuomalaisten sijoittuessa toiseksi (17,6 %). Kolmanneksi 
suurin puolue edustajanpaikkojen määrään perustuen oli kokoomus (18,2 %), ja 
neljänneksi sijoittui SDP, jonka vaalitulos (16,5 %) oli puolueen aiempaan vaali-
menestykseen nähden joidenkin arvioiden mukaan jopa historiallisen heikko. 
Vihreiden kannatus oli 8,5 %, vasemmistoliiton 7,1 %, ja kristillisdemokraattien 
3,5 %.95 Näiden tulosten pohjalta oli puolueiden kampanjaresurssit samalla pitkälle 
sinetöidyt myös jo arvioiden seuraavia eduskuntavaaleja 2019, koska puoluetukea 
ne tulisivat seuraavien neljän vuoden ajan saamaan tarkalleen suhteessa kunkin 
vaaleissa saavuttamaan edustajanpaikkojen määrään. Resurssien vaikutuksia puo-
lueiden strategiseen digitaaliseen kampanjointiin analysoin tarkemmin tämän 
luvun päättävässä kappaleessa 4.3. 

4.2.  Facebook-vaaleista Twitter-vaaleihin?  
– digitaalisten teknologioiden käytön  
trendit ja tunnusluvut

Poliittisten vaalikamppailujen ohella puolueiden strategista verkko kampanjointia 
kontekstualisoivat digitaalisten teknologioiden käytön yleiset yhteiskunnalliset 
trendit ja tunnusluvut; niiden suosio ja käyttöyleisyys erityisesti äänestäjien 
keskuudessa. Verkon rooliin kampanjointiympäristönä on kaikissa 2000-luvun 
valtiollisissa vaaleissa kohdistunut suuria odotuksia. Jo vuoden 2003 eduskunta-
vaaleissa ennustettiin verkkosivujen vallankumousta, ja ennen 2007 vaaleja blo-
gien96 ja YouTuben voimakasta nousua, jonka jälkeen digitaalista kampanjointia 
koskevissa ennakko-odotuksissa ns. ”killer app” eli kiinnostavin ja tehokkain 
sovellus on muuttunut vaali toisensa jälkeen (Strandberg 2009, 60; Strandberg 
2012, 79). Kevään 2011 eduskuntavaaleista mediaspekulaatioissa ennustettiin 

95 Vaalien jälkeen muodostettiin odotetusti porvarihallitus, joka toimi 29.5.2015-6.6.2019 pääministerinään 
keskustan Juha Sipilä, ja muina hallituspuolueina kokoomus sekä perussuomalaiset. 

96 Huom. Blogit ovat digitaalisen kampanjoinnin välineinä joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun  ottamatta 
henkilökohtaisia; pääsääntöisesti blogeja ylläpitävät ja kirjoittavat yksittäiset poliitikot tai ehdokkaat. 
Puolueiden roolina blogien suhteen on tyypillisesti edelleen julkaisijan rooli; ne kokoavat  poliitikkojensa 
blogikirjoituksia syötteinä, mutta eivät varsinaisesti puolueena tuota itsenäistä blogisisältöä. Yhdelläkään 
kohdepuolueistani ei eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015 ollut varsinaista puoluekohtaista blogia, josta  syystä 
en käsittele niitä tutkimuksessani itsenäisenä kokonaisuutenaan. Aineistoni kuitenkin osoittavat blogeihin 
aiemmin liittyneiden keskustelutoimintojen siirtyneen pääosin sosiaalisen median alustoille, sekä joiden-
kin suurten perinteisten medioiden verkkosivuille. 
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”Facebook-vaaleja”97 jatkeena jo vuosia velloneille veikkauksille sosiaalisen median 
lopullisesta läpimurrosta98. Ennakkoinnostuksesta huolimatta vielä ennen vuo-
den 2011 eduskuntavaaleja verkon merkitys oli kuitenkin tutkimusten mukaan 
suomalaiskampanjoissa ollut odotettua pienempi, ja äänestäjät olivat käyttäneet 
puolueiden ja ehdokkaiden vaaleihin liittyviä verkkosisältöjä vain erittäin vähän 
(Strandberg, 2009).

Mediajulkisuudessa kampanjoinnin ruohonjuuritason odotukset  sosiaalista 
mediaa kohtaan olivat kevään 2011 vaalien alla toiveikkaat, mutta realistiset. Esi-
merkiksi kokoomuksen siilinjärveläisehdokas Hannamari Heinonen toi Yleis-
radion haastattelussa (Yle Uutiset / Vaalit, 8.2.2011) esille Facebookin roolia 
äänestäjien ja ehdokkaiden välisen avoimen vuorovaikutuksen mahdollistajana: 
”Facebook on näissä vaaleissa tosi tärkeä, koska se on matalan kynnyksen paikka 
ottaa yhteyttä ehdokkaisiin. Ehdokkaiden on myös helppo kommentoida kysyjälle 
suoraan omia mielipiteitään. Voi olla, että joku ei halua kysyä ehdokkaalta asiaansa 
kasvokkain, mutta kysyykin sen Facebookissa”. Toisaalta samaiseen uutisartikkeliin 
haastateltu toiminnanjohtaja Eero Hoffrén Pohjois-Savon Sosialidemokraateista 
veikkasi Facebookin läpimurron siirtyvän edelleen tulevaisuuteen alustan lupaa-
vista ominaisuuksista huolimatta: ”Facebook on nopea, kätevä ja yleensä edullinen 
tapa kampanjoida. Sen rooli kasvaa, mutta ei ole vielä näissä vaaleissa mielestäni 
ratkaiseva”. (Yle Uutiset / Vaalit, 8.2.2011)

Tilastolähteiden valossa arvio siitä, ettei Facebookin rooli vielä kevään 2011 
vaaleissa olisi ratkaiseva, vaikka sen painoarvo kasvoikin aiemmasta, oli oikean-
suuntainen. Facebookilla oli vaalien aikaan Suomessa lähes kaksi miljoonaa rekis-
teröitynyttä käyttäjää (Internet World Stats, 2011), ja se oli lähes kaikissa puolu-
eissa ehdokkaiden yleisimmin suosima verkkoalusta; lähes 90 prosenttia (88 %) 
kaikista eduskuntavaaliehdokkaista oli läsnä Facebookissa (Strandberg 2012, 79). 
Vaalien seuraamisessa perinteinen media piti kuitenkin vielä kärkisijansa; televi-
sio ja sanomalehdet olivat edelleen selvästi verkkopohjaisia kanavia suositumpia 
tietolähteitä. Televisiouutisista ja ajankohtaisohjelmista eduskuntavaaleja seurasi 
vähintään melko paljon 68 % äänioikeutetuista, mutta vaaleja koskevaa uutisointia 
internetissä vain 27 %, ja ehdokkaiden sekä puolueiden kotisivuja verkossa vain 
kymmenen prosenttia (Strandberg 2012, 86). Samanaikaisesti internet oli kuitenkin 
vakiinnuttanut asemansa vaalitiedon levittämisen ja hakemisen välineenä; ennen 
vaaleja jo lähes joka toinen 16-74-vuotias (49 %) haki verkosta tietoa puolueiden 

97 Ks. esimerkiksi Ylen uutisointi: Facebook tuli eduskuntavaalikampanjoihin (Yle Uutiset / Vaalit, 8.2.2011).
98 Näihin jo vuosia velloneisiin veikkauksiin viittasi myös keskustan haastateltava eduskuntavaalien 2011 

yhteydessä: ”… Oli syntynyt odotusarvo siitä, että nää vaalit nyt on vihdoinkin ne verkkovaalit. Tää 
odotusarvo oli esitetty aikaisemminkin aika usein, ja se on vaihtelevalla tavalla toteutunut.” (Keskusta, 
2011).
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vaaliohjelmista ja ehdokkaista. Yleisimmin99 tietoa haettiin puolueiden ja ehdok-
kaiden kotisivuilta ja blogeista (34%). (Tilastokeskus, 2012). 

Vaikka sosiaalisen median käyttö yleistyi eduskuntavaaleissa 2011, vain harva 
eli kahdeksan prosenttia kaikista ehdokkaista käytti kaikkia neljää yleistä alus-
taa eli blogeja, YouTubea, Facebookia ja Twitteriä. Strandbergin (2012) mukaan 
suurin osa ehdokaskampanjoista sijoittui yhden, kahden tai kolmen sosiaalisen 
median kategoriaan. Kansalaistasolla sosiaalista mediaa käytti Tilasto keskuksen 
(2012) mukaan ainakin viikoittain noin 70 prosenttia 16–34-vuotiaista suoma-
laisista, mutta vaaleissa enimmilläänkin vain alle kymmenesosa eli yhdeksän 
prosenttia kansalaisista. Lisäksi; sosiaalisen median suora vaikutus kansalais-
ten äänestyspäätöksiin oli lähes olematon – vain muutama prosentti vastanneista 
ilmoitti saaneensa joko erittäin paljon tai melko paljon tietoa päätöksensä tueksi 
Facebookin tai Twitterin kautta100 (Strandberg 2012, 80-90). Mediajulkisuudessa 
lietsottu ”some-hype” ei siis odotuksista huolimatta vielä heijastunut ainakaan 
äänestäjäkunnan suureen enemmistöön.

Siitä, kehkeytyikö vaaleista lopulta ennustetun mukaiset ”Facebook-vaalit” 
esiintyi julkisissa analyyseissä toisistaan merkittävästi poikkeavia näkemyksiä. 
Kielteisimmissä arvioissa kriittisyys kohdistui juuri julkisen keskustelun innok-
kuuteen leimata eduskuntavaalit ”suuriksi nettivaaleiksi”, jota arvosteltiin esi-
merkiksi sillä perusteella, etteivät journalistisen median sosiaaliseen mediaan 
kohdistamat ennakko-odotukset todellisuudessa konkretisoituneet ehdokkaiden 
ja puolueiden aktiivisena läsnäolona sosiaalisen median alustoilla. Esimerkiksi Yle 
Lahden tuottaja Tanja Perkkiö jakoi monien muiden vastaavien kommentaattorien 
ajatukset luonnehtiessaan kolumnitekstissään: ”… Sosiaalisessa mediassa käydään 
parhaillaan loputtomasti keskusteluja vaaliteemoista, politiikasta ja päätöksen
teosta, mutta äänestäjät pohtivat keskenään, mitä ehdokkaat mahtavat ajatella… 
koska vastauksia on ehdokkaista antamassa vain harva. Suurimman osan aika 
taitaa mennä keskusteluihin eläkeindeksistä soppatykin äärellä.” (Yle Uutiset / 
Suunvuorot, 12.4.2011). Tämän näkökulman mukaan ehdokaskunta ei vielä 2011 
eduskuntavaaleissa ollut enemmistönsä teknisestä Facebook-läsnäolosta huoli-
matta kypsä mieltämään verkkoa traditionaalisten vaaliareenojen veroiseksi kam-
panjaympäristöksi, joka näkyi aktiivisen kampanjatyön painottumisena edelleen 
”toreille ja turuille” sosiaalisen median sijasta. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin 
todeta, että vaaleissa 2011 Facebookin käyttö kampanjoinnissa oli jo valtavirtaa 

99 Ikäryhmien välisessä vertailussa yleisimmin puolueita ja ehdokkaita koskevaa tietoa verkosta hakivat 
25-34-vuotiaat äänioikeutetut (72 %) (Tilastokeskus, 2012), eli verkon käyttö kampanjatiedon lähteenä 
painottui selvästi nuorempiin ikäluokkiin, joka puolueissa aineistojeni perusteella selvästi myös tiedos-
tettiin.

100 Yleisellä tasolla voidaan kuvata, että sosiaalista mediaa käyttivät vaalien seuraamiseen nuoret, jotka käyt-
tävät verkkoa paljon muutoinkin, sekä toisaalta politiikasta jo entuudestaan lähtökohtaisesti kiinnostuneet 
kansalaiset (Strandberg, 2012).
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poliittisten toimijoiden piirissä, mutta sosiaalisen median kampanjakäytön vaikut-
tavuudesta äänestäjäkuntaan ei mediajulkisuudessa vielä vallinnut konsensusta101, 
eikä perinteisten kampanjointimuotojen ja -areenojen painoarvo suinkaan ollut 
puolueille aiempaa vähäisempi.

Eduskuntavaalien 2015 verkkokampanjointiin käytiin asetelmissa, joissa 
edeltävät vaalit 2011 olivat merkinneet verkon vaalikäytön vakiintumista, ja 
perinteisten medioiden valta-asemien säilymistä sosiaalisen median ja etenkin 
Facebookin suosion kasvusta huolimatta. Vaaleja edeltävässä julkisessa keskuste-
lussa oli jälleen aika hehkuttaa sosiaalisen median roolia102, sekä ennustaa ”killer 
appia”, jollaiseksi tällä kertaa veikattiin yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitteriä. 
Twitteriin kohdistuneesta ennakkokiinnostuksesta huolimatta eduskunta vaaleissa 
2015 suosituin sosiaalisen median palvelu oli kuitenkin edelleen Facebook, jossa 
ehdokkaista oli jopa 73% (Strandberg, 2016), ja jota 56% suomalaisista kertoi 
käyttävänsä. Twitteriä vaaleissa seurasi erilaisten arvioiden mukaan vain noin 
kymmenen prosenttia suomalaisista, mutta ehdokkaat käyttivät palvelua aktiivi-
semmin kuin koskaan aikaisemmin: Twitter-tili löytyi 51 prosentilta ehdokkaista, 
vastaavan luvun oltua vielä edellisissä eduskuntavaaleissa vain 19% (Strandberg, 
2012). Politiikan toimijoiden parissa kuljettiin siis sosiaalisen median käytössä 
askel edellä kansan laajoja rivejä, joten puheet ”Twitter-vaaleista” olivat ainakin 
näiltä osin oikeutettuja. Äänestäjäkunnan osalta Twitterin sijasta vaalien erään-
laisena ilmiönä kuitenkin erottautuivat vaalikoneet, jotka olivat selvästi suosituin 
puolueita ja ehdokkaita koskevan vaalitiedon lähde internetissä; 18-74-vuotiaista 
suomalaisista 49% käytti vaalikonetta ennen kevään vaaleja (Tilastokeskus, 2015).

Vaalien seuraamisessa eri medioiden välityksellä erot perinteisten ja verkko-
medioiden seuraamisaktiivisuuden välillä tasoittuivat jossain määrin suhteessa 
2011 vaaleihin, mutta perusasetelmat olivat edelleen samansuuntaiset. Television 
uutis- ja ajankohtaisohjelmat olivat yhä suosituin vaalien seuraamisen väline; niitä 
oli ennen vaaleja hyvin paljon tai melko paljon seurannut yli puolet eli 58% valit-
sijoista. Internetissä eduskuntavaaleja seurasi lähes joka kolmas valitsija (31%), 
mutta ehdokkaiden ja puolueiden kotisivujen kautta vain yhdeksän prosenttia 
(Grönlund, 2016). Myös sosiaalisen median merkitys jäi odotuksista huolimatta 
edelleen verraten vähäiseksi; YouTuben kautta vaaleja seurasi kolme prosenttia, 
sekä Facebookin tai Twitterin kautta yhdeksän prosenttia äänestäjistä. Tietoa puo-

101 Ks. esim. teoksessa Suominen ym. (2013, 241) siteerattu Ilta-Sanomien toimittaja Valtteri Varpela, jonka 
mukaan jo kauan ennen kevään 2011 vaaleja mediassa kiersi myytti historian ensimmäisistä Facebook-
vaaleista, joissa sosiaalisella medialla piti olla ratkaiseva rooli, mutta todellisuudessa kampanjoissaan 
Facebookia, Twitteriä ja blogimaailmaa hyödynsi onnistuneesti vain muutama: he, jotka olivat käyttäneet 
välineitä jo vuosia – eikä sekään vielä taannut menestystä.

102 Esimerkiksi sosiaalisen median kampanjakäyttöä eduskuntavaaleissa 2015 käsittelevässä YleX:n uutis-
jutussa todettiin, ettei poliitikko enää menesty ilman sosiaalista mediaa, ja että "käynnissä on Suomen 
ensimmäiset todelliset somevaalit". (YleX, 16.4.2015).
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lueiden vaaliohjelmista ja ehdokkaista yhteisöpalveluista haki vain 12 prosenttia 
16–89-vuotiaista. Puolueiden ja ehdokkaiden kotisivuilta ja blogeista tietoa haki 
29%, joka oli jonkin verran vähemmän verrattuna vaalien 2011 tasoon (34%), 
todennäköisesti johtuen vaalikoneiden suosion kasvusta (Tilastokeskus, 2011; 
Tilastokeskus, 2015).

Ottaen huomioon, että vaalien aikaan jo reilusti yli puolet suomalaisista käytti 
sosiaalista mediaa, oli sitä vaalitarkoituksiin käyttäneiden osuus yllättävän pieni. 
Tilastokeskuksen mukaan vaikuttaakin siltä, että vaikka esimerkiksi ehdokkai-
den Facebook- ja Twitter -päivityksiä seurattiin, ei niistä niinkään haettu tietoa 
poliittisista ohjelmista, vaan lähinnä seurattiin kampanjan etenemistä (Tilasto-
keskus, 2015) Ehdokaskunnan keskuudessa sosiaalista mediaa käytettiin sen sijaan 
jo aiempaa monimuotoisemmin; yli kymmenesosa ehdokkaista käytti kevään 2015 
eduskuntavaaleissa useaa eri sosiaalisen median kanavaa, ja suurten puolueiden 
ehdokkaista peräti 81 prosentilla ja kansanedustajista jopa 93 prosentilla oli korkea 
internetin ja sosiaalisen median käyttöaste (Strandberg 2016, 106), joka kertoo 
sosiaalisen median stabilisoitumisesta osaksi politiikan arkipäivää. Uutena polii-
tikkojen ja puolueiden sosiaalisen median alustavalikoimaan kevään 2015 vaaleissa 
nousi kuvien ja videoiden jakopalvelu Instagram, jonka esimerkiksi TY:n tutkija 
Niko Hatakka tosin vielä tuolloin arvioi soveltuvan lähinnä ”kampanjafiilisten 
välittämiseen” (Yle Uutiset / Politiikka, 13.4.2015). Visuaalisen kampanjoinnin; 
kuvallisen ja audiovisuaalisen viestinnän vahva nousu kampanjatrendinä oli kui-
tenkin jo käynnistynyt, vaikka esimerkiksi puolueissa Instagramin käyttöä vasta 
opeteltiin (ks. tarkemmin: 6.3.3). 

Eräs kampanjoinnissa ensi kertaa laajemmin ja näkyvämmin esiintynyt 
ilmiö eduskuntavaalien 2015 yhteydessä oli erityisesti sosiaalisen median alus-
toilla yleistynyt häiriköinti kuten aggressiivinen käytös, kiusaaminen ja viha-
puhe. Esimerkiksi toimittaja Aurora Rämö kuvasi Suomen Kuvalehden 13/2015 
(27.3.2015) Suoraan sanoen -palstan kirjoituksessaan, että helmi- ja maaliskuun 
aikana useiden eduskuntavaaliehdokkaiden digitaalista kampanjointia oli häiri-
köity kaappaamalla ja ilmiantamalla heidän Facebook -tilejään103. Tätä lieveilmiötä 
eli verkkohäirintää ja sen vaikutuksia puolueiden digitaaliseen kampanjointiin 
analysoin laajemmin luvussa 7.

103 Facebook sulki hetkeksi esimerkiksi keskustan Matti Vanhasen ja SDP:n Nasima Razmyarin sivut, koska 
häiriköt olivat ilmiantaneet heidät sääntörikkomuksiin vedoten (Aurora Rämö, SK 13/2015, 27.3.2015).
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4.3.  Puolueet, resurssit ja strateginen liikkumavara: 
kohti digitaalisen kampanjoinnin 
normalisaatiota? 

Aineistoni osoittavat, että puolueiden käytettävissä olevat resurssit luovat niiden 
digitaaliselle kampanjoinnille sen strategista liikkumavaraa määrittelevän viite-
kehyksen. Resurssit esimerkiksi määrittelevät, missä laajuudessa puolueella on 
varaa käyttää professionalisoituneelle kampanjoinnille keskeisiä ulkoisten asian-
tuntijakumppaneiden kuten mainos- ja mediatoimistojen palveluja, sekä osoittaa 
henkilötyövoimaa digitaaliseen kampanjaviestintään. Resursoinnilla puolestaan 
viittaan siihen tapaan, jolla puolue jakaa rajalliset voimavaransa vaalimenestyk-
sensä maksimoimiseksi; niitä valintoja, joita se tekee esimerkiksi päättäessään 
digitaalisen kampanjointinsa alustoista, kohderyhmistä, kampanjaan liittyvän 
työn organisoimisesta sekä siitä, millaista ja kuinka laajaa tukea ja ohjausta ehdok-
kaille osoitetaan, ja miten mainontaa kohdennetaan. 

Vaalikampanjoiden professionalisoitumisen myötä puolueiden verkko-
kampanjoinnin resursointia on leimannut eräs uuden vuosituhannen ”eduskun-
tavaali-ilmiöistä”: vaalibudjettien miltei jatkuva kasvu (Railo ja Ruohonen 2016b, 
231), jonka myötä puolueet ovat alkaneet sijoittaa yhä enemmän voimavaroja 
vaalikampanjoihinsa (Moring ja Mykkänen, 2009). Kuten luvun alussa viittasin, 
määrittelee puolueiden menestys vaaleissa pitkälti myös niiden resurssit, koska 
puoluetukijärjestelmän johdosta jokainen voitettu edustajanpaikka lisää merkitsee 
puolueelle enemmän säännöllisen tulon muodossa kanavoituvia resursseja tule-
valle vaalikaudelle. Suurilla puolueilla on siksi lähtökohtaisesti pieniä enemmän 
resursseja, ja siten myös paremmat mahdollisuudet kampanjoida tehokkaimmiksi 
arvioimillaan tavoin. Lisäksi keskustan ja SDP:n kaltaisilla ”vanhoilla” puolueilla 
vaikuttaa olevan vihreitä, kristillisdemokraatteja ja perussuomalaisia enemmän 
pitkän ajan kuluessa kerättyä varallisuutta ja kontakteja, ja ne ovat olleet tehok-
kaampia myös yksityisten lahjoitusten keräämisessä (Railo ja Ruohonen 2016b, 
280). Omatoiminen varainhankinta on puolueille yksi niiden harvoja puolue-
tukijärjestelmän ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia, jota verkkokampanjoin-
nissa harjoitetaan esimerkiksi digitaalisten lahjoitussovellusten avulla (ks. tar-
kemmin: 5.1.1).

Kuten teoreettisessa viitekehyksessä kuvasin, on kilpailutilanne puolueiden 
välillä 1990-luvun lopulle ajoittuvan ns. tasavertaistumisteorian mukaan digi-
taalisessa verkkokampanjoinnissa tasaisempi kuin muissa kampanjakanavissa; 
koska kaikki puolueet ovat omaksuneet digitaalisiin teknologioihin perustuvia, 
vähemmän rahaa ja jalkatyötä edellyttäviä uusia kampanjametodeja ja viestintä-
tekniikoita, ei resurssien kaltaisten rakenteellisten tekijöiden merkitys enää ole 
yhtä suuri kuin verkkokampanjoinnin alkuvuosina (Mykkänen, Nord ja Moring, 
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2021). Omien kvalitatiivisten aineistojeni perusteella puolueet kuitenkin itse 
kokevat niiltä edellytettävän yhä enemmän ammattimaisia resursseja kampanja-
menestyksen takaamiseksi: 

”Se on kehittynyt teknisempään ja resursseja enemmän vievään suuntaan. Jos 
ajatellaan puolueen organisaatiota kymmenen, viisitoista vuotta sitten, kun 
täällä on ollut yksi henkilö töissä, niin se yksi henkilöhän ei olisi pystynyt pitä-
mään yllä blogia, verkkosivuja, Facebookia, Twitteriä, Instagramia, tekemään 
videoita ja leikkaamaan ja animoimaan… suunnittelemaan kuvia, taittamaan 
kuvia…” (Vihreät, 2015).  

Kampanjaviestinnän professionalisoitumisen rinnalla resurssitarpeiden kasvuun 
on vaikuttanut myös kampanjaympäristön hybridisoituminen; kampanjoinnin 
jakautuminen nykyään sekä perinteisille että digitaalisille vaaliareenoille. Verkko-
kampanjoinnin vahva yleistyminen ei ole merkinnyt puolueiden työmäärän vähe-
nemistä, vaan paremminkin sen kasvua: ”Saman verran ihmiset ovat seisseet 
kadulla ja jakaneet flyeria ja luukuttaneet esitteitä. Verkkoaktiivisuus on tullut 
enemmänkin päälle, ja lisäksi.” (Vihreät, 2015).  

Digitaalinen kampanjointi on edelleen jossain määrin kustannustehokkaam-
paa kuin näkyvyys perinteisissä medioissa, mutta aineistojeni perusteella puolueet 
esimerkiksi arvioivat näkyvyyden sosiaalisen median alustoilla kallistuneen nii-
den käyttöyleisyyden kasvaessa. Vaikka internet siis vielä alkuaikoinaan vaikutti 
tasavertaistavan puolueiden kampanjointia, ovat asetelmat tänä päivänä muuttu-
neet paremminkin normalisoimaan puolueiden välistä kilpailua. Eri maista saa-
dut aiemmat tutkimustulokset viittaavat siihen, että vaaleihin liittyvä verkko- ja 
sosiaalisen median viestintä ei ole merkittävästi uudistanut poliittisen viestinnän 
tavanomaisia voimasuhteita; vaaleissa digitaalisen viestinnän tarjontaa näyttävät 
hallitsevan eniten resursseja omaavat ehdokkaat ja puolueet (Strandberg ja Borg, 
2020; Margolis ja Resnick, 2000; Strandberg, 2016). 

Myös omat aineistoni osoittavat, että etenkin pienemmissä puolueissa 
(kristillis demokraatit, vihreät) resurssiniukkuus rajoittaa merkitsevästi niiden 
verkkokampanjoinnin strategista toteutusta. Pienemmät puolueet eivät esi merkiksi 
voi hyödyntää digitaalisen markkinointiviestinnän asiantuntija kumppanuuksia 
siinä laajuudessa kuin suuremmat puolueet, joilla resursseja on enemmän. 
Resurssi niukkuudesta seuraavia kampanjarakenteellisia laatueroja on kuitenkin 
mahdollista kompensoida omaan kampanjaviestinnälliseen osaamiseen eli sisäi-
seen professionalisoitumiseen panostamalla, johon esimerkiksi vihreiden haasta-
teltava viittaa ”edellä olemisena” kuvatessaan puolueiden välisten resurssierojen 
vaikutuksia verkkokampanjaan:
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”Meillä ei ollut ihan niin nättejä verkkosivuja, kuin mitä oli niillä puolueilla, 
jotka oli selkeästi ostanut. Me tehtiin myös verkkosivut in housena. Monilla 
oli paremman näköisiä verkkosivuja... Rahalla saa parempaa, kuin me osataan 
tässä meidän putiikissa in housena tehdä, mutta meidän in house on kuitenkin 
edellä... ” (Vihreät, 2015)

Kuva 10.  Vihreiden rahoitusinformaatiota puolueen sivustolla, eduskuntavaalit 2015.

Koska resurssien vaihtelu on puoluetukijärjestelmään kytkeytyvänä kampan-
joinnin pysyvä rakenteellinen ominaispiirre, eli puolueet ovat vaalimenestyksensä 
perusteella määritellen eri kokoisia ja vaihtelevilla kampanjabudjeteilla varustettuja, 
on erityisesti pienten puolueiden kehitettävä resurssiniukkuuteen sopeutumisen 
heuristiikkoja eli ongelmanratkaisukeinoja onnistuakseen kampanjoinnissa mah-
dollisimman hyvin, vajavaisista voimavaroistaan huolimatta. Esimerkiksi suurin 
osa digitaalisista kampanja-aktiviteeteista organisoidaan ja toteutetaan puolueen 
omalla henkilöstöllä, jonka tukena hyödynnetään jäsenistä tai kannattajista koos-
tuvia vapaaehtoisvoimia. Myös oman ehdokaskunnan diversiteettiä hyödynne-
tään kampanjaviestinnän tuotannossa; jos ehdokkaista esimerkiksi löytyy jotain 
vähemmistökieltä hallitsevia henkilöitä, heiltä voidaan pyytää apua käännöstyöhön: 
”Meillä oli kaksi viittomakielistä ehdokasta Uudellamaalla, ja he viittoivat vaali
sisällön koti, Suomi ja isänmaa, ja mitä se merkitsee.” (Kristillisdemokraatit, 2011).

Resurssiniukkuuteen sopeutumisen heuristiikkana puolueet voivat myös 
rytmittää kampanjansa merkittäviä tapahtumia ja mainonnallisia investointeja 
strategisesti, maksimoidakseen niiden kautta saatavissa olevan julkisen huomion. 
Aiemmassa tutkimuksessa vastaava havainto sisältyy esimerkiksi Yhdysvaltain vuo-
den 2016 presidentinvaaliehdokkaiden strategista kampanjaviestintää tutkineiden 
 Kreissin, Lawrencen ja McGregorin (2018, 8) analyysiin, jonka mukaan erilaisten 
kampanjatoimien tarkkaan harkittu ajoitus on merkittävä strateginen työväline 
vahvasti konteksti- ja aikasidonnaisessa digitaalisessa kampanjoinnissa (Kreiss, 
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Lawrence ja McGregor 2018, 26-27). Esimerkiksi vihreät panosti eduskuntavaalien 
2011 hakukonemainonnassaan vaalikamppailun alkuviikoille, koska tiedosti muiden 
puolueiden enemmistön aktivoituvan vastaavaan kampanjointiin vasta kamppailun 
loppuvaiheissa. Kilpailu kuluttaa resursseja, joten panostukset kannattaa strate-
gisesti keskittää sellaiseen ajankohtaan, jolloin kilpailu on vielä intensiteetiltään 
vähäisempää:

”Hakukonemainonta... Sitä käytettiin kampanjan alkumetreillä, kun tiedettiin, 
että muut puolueet pistää selkeästi enemmän rahaa loppumetreillä, eikä meillä 
ollut rahaa kilpailla… Meillä oli siihen sen verran pieni summa käyttää, että 
meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia kilpailla isojen rahojen kanssa 
huhtikuussa, niin käytännössä meidän hakukonemainonta oli etupainotteista.” 
(Vihreät, 2011). 

Puolueessa siis tiedostettiin, että ideaalitilanteessa hakukonemainontaan olisi käy-
tetty enemmän varoja, ja sen ajoitus olisi ollut toinen: ”Sitä olisi pitänyt tehdä isom
malla rahalla ja myöhemmin, mutta kun ei voinut, niin ei voinut.” (Vihreät, 2011). 
Toisin sanoen, resurssirajoitteiden johdosta puolueen on tarkoin analysoitava; 
miten, mihin ja milloin sijoittaa käytettävissä olevat panoksensa niukkuuden olo-
suhteissa, jotka eivät mahdollista strategisesti optimaalisinta tapaa kampanjoida.

Kampanjatoimenpiteiden rytmityksen ohella resurssirajoitteiden kompen-
soinnin heuristiikkana puolueilla on kampanjamuotojen karsinta; esimerkiksi 
mainonnassa valikoimasta poissuljetaan ne mainonnan muodot, joita ei ole mah-
dollisuutta hyödyntää riittävän tehokkaasti: 

”Oli ilmeistä, että meillä ei ollut varaa lähteä isompien, rikkaampien puo-
lueiden kanssa kilpailuun AdWordsissa104, että kirjoittaa siihen hakusanaksi 
eduskuntavaalit, ja sitten päätyy ykköseksi. Me todettiin alusta saakka, että 
meillä ei ole mitään toivoa siinä, ja me ei vaan käytetty siihen rahaa just lain-
kaan.” (Vihreät, 2015). 

Myös Railon ja Ruohosen (2016b, 314) mukaan verkkokampanjoinnin aikakaudella 
ehdokkaiden ja puolueiden on tärkeä osata poimia kaikista mahdollisista välineistä 
ja kanavista ne, jotka palvelevat kampanjastrategiaa parhaiten. Etenkin pienille 
puolueille karsinta on välttämätöntä, ja sitä tehdään kustannustehokkuutta opti-

104 Google AdWordsin nimi muuttui 24.7.2018 muotoon Google Ads (Google Ads Ohjeet, 2018).
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moiden eli panostaen niihin Facebookin kaltaisiin alustoihin105, jotka kansalaisten 
keskuudessa ovat suosituimpia ja käytetyimpiä. Rakenteellista resurssiniukkuutta 
voidaan pyrkiä hallitsemaan myös kampanjaviestinnän visuaalisella yhtenäisyy-
dellä; kuvallisen ja graafisen ilmeen yhtenäisyyden koetaan edistävän kampanjan 
yleistä tunnistettavuutta ja huomioarvoa:

”Tärkein oli se, että meillä oli kuitenkin rajalliset resurssit, että se mitä tehtiin, 
oli mahdollisimman yhtenäistä joka kanavassa… televisiomainosten elementit 
ja ilme, ja julisteen ilme toistui sähköisissä bannereissa. Mitä vähemmän on 
pistää pateja, sitä yhtenäisempää se on, et sä heti yhdistät, mistä on kyse.” 
(Keskusta, 2015).

Kuten keskustan haastateltavan kommentista käy ilmi, olivat myös suurempien 
puolueiden digitaalisen kampanjoinnin resurssit vielä eduskuntavaaleissa 2015 
jossain määrin vajavaiset. Vaikka esimerkiksi sosiaalisen median kasvava merkitys 
oli puolueiden viestintävastaavien keskuudessa jo laajasti tiedostettu, se ei vielä 
ollut konkretisoitunut niiden näkökulmasta optimaalisena resursointina, mitä 
tulee esimerkiksi henkilötyövuosien kohdentamiseen strategisesti merkittäville 
kampanjaviestinnän eri osa-alueille. Osaltaan tämä johtunee edellä kuvatusta 
sosi aalisen median kampanjakäytön läpimurrosta ja vakiintumisesta vasta vaali-
kauden 2011-2015 taitteessa; radikaali mediaympäristön hybridisoituminen tapah-
tui ripeämmin kuin puolueet kykenivät uudelleen resursoimaan voima varansa. 
Vuosien 2011 ja 2015 vaalien aikaan puoluetoimistoissa ei esimerkiksi vielä ollut 
toimihenkilöitä, joiden työnkuva olisi spesifisti ja yksinomaan kytketty sosiaalisen 
median viestintään106, vaan siitä vastasivat toimihenkilöt, joiden tehtäviin kuului 
runsaasti muutakin kampanjaviestintää. 

Kaiken kaikkiaan; digitalisoituminen ja professionalisoituminen toinen toi-
siinsa kiinteästi kytkeytyvinä kampanjoinnin makrotrendeinä ovat edellyttäneet 
puolueilta uudenlaista henkilöstön työnkuvan profilointia, jossa strateginen vies-
tintä on syvällisesti integroitunut osaksi kaikkea organisatorista toimintaa: 

”Koko poliittisen viestinnän kenttä oli muuttunut niin paljon verkon ja interne-
tin takia… Aikaisemmin se on ollut keskittynyt siihen, että puolueen  tiedottaja 
palvelee toimittajia, ja nyt vasta on pystynyt koneistoa kääntämään siihen 
suuntaan, että jokaikinen meistä tekee viestintää talossa.” (SDP, 2011).

105 Esimerkiksi kristillisdemokraattien haastateltava kuvasi puolueensa sosiaalisen median alustavalintoja 
nimenomaan resurssiperustein: ”Facebook ja Twitter… ne on ne, mitä suomalaiset käyttävät. Kaikkia 
muitakin on, mutta resurssit eikä järkevyys… esim. työpanos –tuotossuhteessa ei ole mitään järkeä lähteä 
hirveän laajasti sitä levittämään.” (Kristillisdemokraatit, 2011). 

106 Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa tilanne oli jo muuttunut, ja useisiin puoluetoimistoihin oli vaaleihin 
mennessä rekrytoitu spesifisti sosiaalisen median viestinnästä vastaavia toimihenkilöitä (digitaalisen kam-
panjoinnin kehitys 2010-luvulta 2020-luvulle: ks. luku 9). 
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Yhteenveto

Tässä luvussa on puolueiden digitaalisen kampanjoinnin strategioiden analyysin 
kontekstualisoimiseksi tarkasteltu eduskuntavaalien 2011 ja 2015 vaali kamppailun 
poliittisia tausta-asetelmia, digitaalisten teknologioiden käyttöyleisyyden tunnus-
lukuja sekä resurssitason merkitystä yhtenä kampanjointia määrittelevistä raken-
teellisista olosuhdetekijöistä. 

Kohdepuolueistani keskusta ja vihreät kampanjoivat vaaleissa 2011 hallitus-
vastuullisina ja SDP, perussuomalaiset sekä kristillisdemokraatit oppositio-
asemista. Vaalikamppailua leimasi perussuomalaisten vahva suosio ja gallup-
kannatus, joka heijastui myös vaalien media-agendaan; erityisesti korostuivat 
puolueen voimakkaasti esiin nostamat maahanmuuttokysymykset. Vaalikevään 
poliittiseen ilmapiiriin heijastuivat myös maailmanlaajuinen talouskriisi, vel-
kaisten euromaiden auttaminen kriisirahoituksen avulla sekä vaalikauden 2007-
2011 aikana vellonut vaalirahakohu, jota perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit 
pyrkivät vaali kamppailun aikaisilla kannanotoillaan strategisesti hyödyntämään. 
SDP kiinnittyi kampanjaviestinnässään talouselämän kriisisuhdannetta käsitte-
levään keskusteluun keskustan hyödyntäessä erityisesti puheenjohtajansa Mari 
Kivi niemen henkilöä politiikan yleistä henkilöitymistrendiä mukaillen. Arvo-
liberalismia korostanut vihreät puolestaan asettui vaalikamppailussa avoimeen 
vastakkainasetteluun arvokonservatiivien perussuomalaisten kanssa. Vaalien suu-
rin voittaja oli odotetusti perussuomalaiset ja suurin häviäjä kuusitoista edustajan-
paikkaa menettänyt pääministeripuolue keskusta. Perussuomalaiset kuitenkin 
jättäytyi oppositioon, ja hallitus muodostettiin kokoomuksen, SDP:n, vihreiden, 
RKP:n, kristillis demokraattien sekä vasemmistoliiton yhteistyön varaan.  

Kevään 2015 eduskuntavaaleissa kannatuskyselyt ennustivat keskus-
talle vaali voittoa ja paluuta suurimmaksi puolueeksi, mutta kokoomus, perus-
suomalaiset ja SDP kävivät tasaista kilpailua vaalien seuraavista sijoista. Hal-
litsevaksi vaali teemaksi nousi Suomen julkisen talouden heikko tilanne, jonka 
kohentamiseen suurin osa puolueista otti kampanjaviestinnässään kantaa. Kes-
kusta kampanjoi näyttävästi uuden puheenjohtajansa Juha Sipilän johdolla perään-
kuuluttaen päätöksen tekoon strategista otetta taloushaasteiden voittamiseksi. 
Edellisten vaalien agendaa leimannut maahanmuuttokeskustelu ei enää nous-
sut keskeiseksi vaali teemaksi, mutta perussuomalaiset jatkoi vaaliohjelmassaan 
teemaa koskevia kannanottojaan. Myös kristillisdemokraatit profiloitui edelleen 
arvo konservatiivisesti, ja vihreät kampanjoi useilla eri tulevaisuusorientoituneilla, 
puolueen ydinarvoja kuten ympäristönsuojelua korostaneilla vaalilauseilla. SDP:n 
kampanjakärkenä oli vaalilause ”Suunta Suomelle”, joka ei kuitenkaan osoittau-
tunut riittävän vetovoimaiseksi, koska vaalikamppailun loppuvaiheissa puolueen 
kannatus kääntyi laskuun. Vaalien suurin voittaja oli odotetusti keskusta, perus-
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suomalaisten sijoittuessa toiseksi ja kokoomuksen kolmanneksi, neljänneksi sijoit-
tuneen SDP:n tuloksen ollessa puolueelle jopa poikkeuksellisen heikko. 

Mediajulkisuudessa eduskuntavaaleista 2011 ennustettiin ”Facebook-vaaleja” 
ja seuraavista vuonna 2015 puolestaan ”Twitter-vaaleja”. Facebookin osalta ennus-
tus realisoitui; ehdokkaista lähes 90% oli eduskuntavaaleissa 2011 alustalla läsnä. 
Kansalaiset seurasivat vaaleja edelleen enimmäkseen perinteisen median välityk-
sellä, mutta vaalitiedon hakemisen ja levittämisen välineenä internet vakiinnutti 
asemansa; ennen vaaleja jo lähes joka toinen 16-74-vuotias haki verkosta tietoa 
puolueiden vaaliohjelmista ja ehdokkaista (Tilastokeskus, 2012). Myös eduskunta-
vaaleissa 2015 suosituin sosiaalisen median palvelu oli edelleen Facebook, jota 
ehdokkaista käytti 73% (Strandberg 2016, 106). Vaalien suosikkisovellukseksi 
veikattu Twitter kasvatti suosiotaan ehdokkaiden keskuudessa; vielä 2011 vaa-
leissa Twitter-tili oli vasta noin viidesosalla, mutta 2015 vaaleissa jo 51 prosentilla 
(Strandberg, 2012). Kansalaisten keskuudessa suosio ei kuitenkaan vastannut odo-
tuksia; suomalaisista vain noin kymmenen prosenttia seurasi Twitteriä vaaleissa. 
Uutena sosiaalisen median alustana esiin nousi kuvien ja videoiden jakopalvelu 
Instagram. Suosituin vaalien seuraamisen kanava olivat yhä television uutis- ja 
ajankohtaisohjelmat, mutta ”ilmiöksi” nousivat vaalikoneet, jotka olivat selvästi 
suosituin puolueita ja ehdokkaita koskevan vaalitiedon lähde internetissä. Lieve-
ilmiönä digitaalisen kampanjoinnin ympärille nousi etenkin sosiaalisen median 
alustoilla korostunut vihapuhe ja häirintä, jotka kohdistuivat sekä yksittäisiin 
ehdokkaisiin että myös puolueisiin.

Tarkasteltaessa resurssien merkitystä yhtenä puolueiden digitaalista kam-
panjointia kontekstualisoivana teemana, vaikuttavat verkkokampanjoinnissa val-
litsevan normalisaation olosuhteet, joissa eniten resursseja omaavilla puolueilla 
on parhaat edellytykset toteuttaa strategisesti optimaaliseksi arvioimaansa kam-
panjointia. Kampanjaympäristön hybridisoitumisen ja kampanjoinnin profes-
sionalisoitumisen trendit kysyvät puolueilta yhä enemmän voimavaroja. Vaali-
kamppailussa menestymisen merkitys ei ole puolueille ratkaiseva ainoastaan 
poliittisten valta-asemien takaajana, vaan myös resurssitason takaajana, joka 
määrittelee niiden mahdollisuuksia kampanjoida myös seuraavissa vaaleissa 
profes sionaalisessa mielessä tehokkaasti. Suurilla puolueilla on jo puoluetuki-
järjestelmään perustuen lähtökohtaisesti paremmat resurssit ja niiden myötä 
enemmän strategista liikkumavaraa kampanjoinnissaan, kun taas pienemmissä 
puolueissa on kehitettävä resurssiniukkuuteen sopeutumisen heuristiikkoja, jollai-
siin lukeutuvat esimerkiksi oman henkilöstön osaamisen kehittäminen, kampanja-
toimenpiteiden rytmitys ja kampanjamuotojen karsinta. 
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LUKU 5.  KAMPANJASIVUSTOT JA  
DIGITAALINEN MARKKINOINTI:  
INFORMAATIONVÄLITYS JA 
ÄÄNESTÄJÄKONTAKTIEN MAKSIMOINTI

Tässä luvussa siirryn varsinaiseen empiiristen aineistojeni esittelyyn ja analyysiin 
ottaen ensin tarkasteluni kohteeksi puolueiden kampanjasivustot ja digitaalisen 
markkinoinnin, jonka jälkeen siirryn seuraavissa luvuissa käsittelemään sosiaa-
lista mediaa, verkkokeskusteluja ja vaalikoneita. Aluksi on kuitenkin syytä mää-
ritellä, kuinka näitä puolueiden digitaalisen kampanjoinnin erilaisia rakenteita 
tutkimuksessani jäsennellään. Puolueiden kampanjoinnin professionalisoitumista 
kahdessatoista eri eurooppalaisessa maassa tutkineiden, 68 eri puolueen kärki-
tason kampanjatoimihenkilöitä haastatelleiden Tenscherin ym. (2016) mukaan 
ammattimaisen kampanjoinnin kaksi pääkomponenttia ovat rakenteet ja strate-
giat. Rakenteilla viitataan kampanjan ”laitteistoon” (hardware) eli sen erilaisiin 
rakenteellis-organisatorisiin komponentteihin, ja strategioilla niihin strategis-
viestinnällisiin ”ohjelmistoihin” (software), joilla rakenteita kampanjoinnissa 
käytetään (Tenscher, Mykkänen ja Moring, 2012; Tenscher ja Mykkänen, 2013). 
Omien aineistojeni perusteella puolueiden digitaaliset kampanjat muodostuvat a.) 
alustarakenteista (”laitteistot”) ja b.) viestinnällisistä rakenteista (”ohjelmistot”)107. 
Alustarakenteisiin lukeutuvat kampanjasivustot sekä sosiaalisen median sivustot, 
tilit ja ryhmät, jotka pääsääntöisesti ovat osa puolueen viestintää myös vaali-
kampanjoiden välisenä aikana, ja sijaitsevat vakiintuneesti tietyssä osoitteessa 
tai tietyllä alustalla. Viestinnällisiin rakenteisiin puolestaan kuuluvat puolueen 
verkkokampanjatuki ehdokkaille, ulkoisen asiantuntemuksen hyödyntäminen eli 
mainos- ja mediatoimistoyhteistyö ja siihen pohjautuva digitaalinen markkinointi, 
sekä vaalikoneviestintä. Alustarakenteiden ollessa lähtökohtaisesti kiinteitä eli 
pysyväluonteisia, ovat viestinnälliset rakenteet liikkuvia; ne aktivoidaan määrä-
aikaisesti, tietyksi rajatuksi kampanja-ajanjaksoksi.

Tässä luvussa tarkoituksenani on analysoida, millaisiin strategisiin päämää-
riin pyrkien puolueet hyödyntävät kampanjasivustoja ja digitaalista markkinointia, 

107 Huom. Tutkimuksessani digitaalisen kampanjan alustarakenteiden ja viestinnällisten rakenteiden analyysi 
ei ole kattava, vaan perustuu aineistolähtöisesti painottuneiden eli puolueiden teemahaastatteluissa 
korostuneiden rakenteiden tarkasteluun niiltä osin, kuin ne selittävät tutkimuskysymyksiäni. Toisin 
sanoen, keskityn analysoimaan puolueiden oman arvioinnin perusteella niille kaikkein tärkeimpiä ja 
välineellisimpiä kampanjarakenteita. 
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sekä miten ja millaisiin tavoitteisiin tähdäten ne tarjoavat ehdokkailleen verkko-
kampanjoinnin tukea ja ohjausta.

Kampanjasivustojen osalta luvun mielenkiinto kohdistuu erityisesti niihin 
kampanjasivustojen ominaisuuksiin tai toiminnallisuuksiin, joissa puolueiden 
digitaalisen kampanjoinnin strategiset ulottuvuudet tulevat näkyviksi. Strate-
gista harkintaa puolueelta esimerkiksi edellytetään niiden päättäessä kampanja-
sisältöjensä sijoittamisesta joko puolueen pysyvälle kotisivulle tai määrä aikaiselle 
kampanja sivustolle, sekä niiden luodessa yksittäisen politiikkateeman tai -tavoit-
teen ympärille rakentuvia ns. yhden asian teemakampanjasivustoja, jotka osal-
taan kytkeytyvät identiteettipolitiikan ja siitä kumpuavien poliittisten kamppai-
lujen viitekehykseen. Kampanjasivustojen strategisen käytön tarkastelun lisäksi 
luvussa esitellään, millaisia tavoitteita puolueilla on digitaaliselle varainkeruulle, 
jonka välineinä ne ylläpitävät kampanjasivustoillaan tarkoitusta varten räätälöi-
tyjä lahjoitus sovelluksia.

Kuten teoreettisessa viitekehyksessä kuvasin, on äänestäjien liikkuvuus poli-
tiikan modernisoitumis- ja professionalisoitumiskehityksen myötä kasvanut, ja 
äänestäjäkunnan diversiteetti lisääntynyt, joka puolueille merkitsee uudenlaisia 
haasteita niiden pyrkiessä tavoittamaan potentiaalisia äänestäjiään. Digitaalisessa 
kampanjaympäristössä kohdennettu viestintä on teknisesti pitkälle fasilitoitua, 
joka konkretisoituu digitaalisen markkinoinnin monimuotoisina mahdolli-
suuksina kohdentaa kampanjaviestintää tietyille äänestäjäsegmenteille. Luvussa 
selvi tetään, miten puolueet määrittelevät verkkokampanjoidensa kohderyhmät, 
ja millaisia strategisia tavoitteita ne asettavat digitaaliselle kohdennetulle mark-
kinoinnille, jonka tuotannossa hyödynnetään professionalisoituneelle kampan-
joinnille ominaisluonteisesti ulkoisia kumppanuuksia, kuten mainos- ja media-
toimistoyhteistyötä.

Siinä missä aiemman kampanjatutkimuksen fokuksessa on pääsääntöisesti 
ollut tuottaa empiiristä informaatiota ehdokastason digitaalisen kampanjoinnin 
erilaisista dimensioista, pyrkii oma tutkimukseni analysoimaan sitä merkittä-
vää roolia, joka puolueilla auktoritatiivisina taustavaikuttajina on ehdokkaittensa 
verkkokampanjoinnin toteutukseen. Osana tätä tavoitetta tarkastelen luvussa, 
millaista tukea ja konsultaatiota puolueet ehdokkaittensa digitaaliseen kampan-
jointiin tarjoavat, ja millaisten strategisten vaikuttimien motivoimina ne ehdokas-
tason kampanjointiin pyrkivät vaikuttamaan.
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5.1.  Kampanjasivustot puolue- ja 
asiakysymysinformaation välittäjinä

Vaikka sosiaalisen median rooli on 2020-luvulle tultaessa muodostunut digitaa-
lisessa kampanjoinnissa keskeiseksi, ovat kiinteänä osana puolueiden kampanjaa 
edelleen myös perinteiset kampanjasivustot, joilla välitetään informaatiota vaali-
teemoista, -ohjelmasta ja ehdokkaista, sekä kampanja-aktiviteeteista. Kampanja-
sivustojen hyödyntämisen yleisenä strategiana on sisältökampanjointi (substantive 
campaigning) (Gibson, Nixon ja Ward 2003, 16); sekä informaationvälitys että 
poliittisten merkitysten välittäminen:  

”Antaa keskeinen informaatio nopeasti, mitä voisi ajatella, että  äänestäjä 
 tulee hakemaan… ehdokkaat ja vaaliohjelma. Selkeästi ensimmäinen on 
linkki vaali ohjelmaan, missä näkyy meidän tavoitteet ja pystyt syventämään 
sitä  tietoutta, ja sitten jos kiinnostut lisää… surffailemaan siellä ja lukemaan 
muuta.”  (Keskusta, 2015). 

Yksinomaan oman kampanjahenkilöstönsä osaamiseen puolueet eivät sivusto-
viestinnässä tukeudu, vaan professionalisoitumisen myötä yleistynyt tutkimus-
analytiikan hyödyntäminen kampanjaviestinnän strategisessa suunnittelussa ulot-
tuu myös kampanjasivustojen sisällöntuotantoon. Sekä erilaisten verkkopalvelujen 
maksutta tarjoaman että ostetun datan avulla voidaan esimerkiksi selvittää kävi-
jöiden mielenkiinnon kohdentumista sivustojen eri sisältöihin, sekä identifioida 
kehittämistarpeita. Analytiikan avulla havaittuihin kampanjasivustolla kävijöiden 
tarpeisiin halutaan vastata mahdollisimman tehokkaasti. Sivustoviestinnän kes-
keisenä tehtävänä on ennen kaikkea auttaa äänestäjiä löytämään puolueen vaali-
tavoitteita ja ehdokkaita koskevaa informaatiota: 

”Me oltiin tutkittu ja analysoitu, että mitä ihmiset haluaa vaalien alla tietää, on 
kaksi asiaa: ketä on ehdolla ja mitä puolue tavoittelee, tai mitkä on puolueen 
perusviestit, perusjutut vaalikampanjassa.” (Vihreät, 2011).

”Ihmisillä on tutkimusten mukaan vaikeuksia ollut löytää ehdokkaita.  Taustalla 
oli faktaa. Sekä omaa että julkisia selvityksiä… Äänestäjälähtöinen ratkaisu: 
pyritään tarjoamaan ehdokkaat helposti tarjolle.” (SDP, 2015).

Kampanjasivustojen tärkeimpänä sisältönä korostuvan puolue- ja asiakysymys-
lähtöisen informaation ohella puolueet voivat sivustoillaan myös pyrkiä viihdyt-
tämään kävijöitä. Tosin; vielä vuoden 2007 eduskuntavaaleissa esimerkiksi SDP:n 
sivuilla mm. kannustettiin leikkisästi tekemään itse oma vaalijuliste (Railo ja 
Ruohonen 2016b, 245), mutta vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä viihde-
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painotteisten sovellusten merkitys oli aineistojeni perusteella digitaalisessa kam-
panjoinnissa jo vähentynyt108. Osaltaan tämä kertoo kampanjaviestinnällisten 
kokeilujen (vrt. Schäferin kuvaama ”trial and error”) kautta tapahtuvasta, stra-
tegisen digitaalisen kampanjoinnin oppimisprosessista109. Tällaiset yritykseen ja 
erehdykseen perustuvat eksperimentaaliset kokeilut ovat osa modernia, verkon 
jatkuvaan ja nopeaan transformaatioon kytkeytyvää digitaalista kampanjointia: 

”…Silloin Jungnerin aikaan me aina mentiin näihin kaikkiin GooglePlussiin 
ja muihin ekana, kokeiltiin niitä, ja sitten me todettiin, että kun ei tänne 
ketään tule, niin sitten lähdettiin pois. Samalla tavalla me nytkin ollaan yritetty 
vähän tarkastella, onko nyt jotain uusia trendejä, joihin pitäisi mennä ekana 
mukaan…” (SDP, 2015). 

Kuva 11. SDP:n kampanjasivuston päänäkymä, eduskuntavaalit 2015. 

Lisäksi; aiempien tutkimusten perusteella viihdejulkisuuden kautta ei myöskään 
laajemmassa kampanjakontekstissa juuri kyetä vaikuttamaan äänestäjien päätök-
sentekoon. Moringin ja Mykkäsen (2009) mukaan oletus siitä, että sellaiset äänes-
täjät, jotka eivät muilla tavoin seuraa politiikkaa, saisivat vaikutteita poliittisen 

108 Ks. myös Railo ja Ruohonen (2016b, 245), joiden mukaan puolueiden verkkokampanjoinnissa viihteellinen 
osallistaminen vaikuttaa enemmän illuusiolta kuin todelliselta pyrkimykseltä luoda verkosta kaksisuuntainen 
alusta viestinnälle. Vastaava havainto nousee selkeästi esiin myös omista aineistoistani.

109 Klingerin ja Russmannin (2017, 308) haastattelemien itävaltalais- ja sveitsiläispuolueiden kampanja-
strategistien mukaan puolueen näkökulmasta kysymys ei kuitenkaan ole aktiivisesti tiedostetusta struktu-
roitujen oppimisprosessien läpiviennistä, vaan paremminkin pelkistetystä sosiaalisen median käyttöön 
tottumisesta, joka osaltaan reflektoi Schäferin (2021) digitaalisen heuristiikan käsitteen mukaista ns. arki-
järkeilyyn perustuvaa kampanjointimallia.
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viihteen kautta, ei toteudu edes nuorien äänestäjien kohdalla. Viihteellistyminen110 
ei ainakaan äänestäjien 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen eduskunta-
vaalivuosina kerättyjen äänestäjien vastausten perusteella vaikuta edes nuoriin, 
joita on pidetty otollisena äänestäjäkohderyhmänä viihdejulkisuuden vaikutteille 
(Moring ja Mykkänen 2009, 47-48). Yritys ja erehdys -kokeilujen kautta puolueet 
havainnoivat tällaisia tutkimuksessa viiveellä identifioitavia trendejä, ja tekevät 
tarvittaessa muutoksia kampanjointinsa sisältöön ja toteutukseen.  

Kampanjasivustojensa suunnittelussa puolueet aluksi analysoivat, miten 
kävijöihin voidaan luoda mahdollisimman pitkäkestoinen kontakti, sillä mitä 
pitempään sivustolla viivytään, sitä tehokkaampi on puolueen välittämille merki-
tyksille ”altistumisen” efekti. Kävijäkontaktin keston maksimoimiseksi sivustosta 
pyritään luomaan selkeä ja helppokäyttöinen; liian monimutkaisten toiminnal-
lisuuksien rakentamista pidetään riskialttiina, sillä ihmiset poistuvat sisältöjen 
ääreltä nopeasti, mikäli eivät löydä haluamaansa: 

”Pyrin siihen, kun suunnittelin verkkosivustoa, että se on mahdollisimman 
selkeä, ja ihmiset löytää sieltä asioita. Kärsivällisyys verkossa on ihan niin kuin 
nolla. Jos et löydä sieltä, niin muuten häipätään.” (Kristillisdemokraatit, 2011).

Kampanjasivustonsa puolueet sijoittavat joko puoluelähtöisesti pysyvien koti-
sivujensa sisälle, tai asiakysymyslähtöisesti kokonaan erilliseksi, itsenäiseksi 
sivustoksi omaan verkko-osoitteeseensa111. Erillisen kampanjasivuston ratkai-
sussa puolue aatteellisine tunnuksineen häivytetään sisältötavoitteiden taustalle 
eli profiloidutaan puoluelähtöisyyden sijasta teemalähtöisesti  näyttäytyen samalla 
lähestyttävämmältä ideologista identifikaatiota välttäville liikkuville äänestäjille. 
Puolueissa arvioidaan, että liikkuville äänestäjille puolueita vetovoimaisempia 
ovat henkilökohtaisella tasolla merkitykselliset asiakysymykset:

”Ihmiset eivät ole niinkään kiinnostuneita puolueista kuin asioista ja teemoista, 
ja sitä kautta hakeutuu sen teeman ja asian pariin, ja tutustuu myös puoluee-
seen ja puolueen näkemyksiin niistä asioista, mutta ne tulee eri kautta. Ne ei 
tule sen takia, että ne on kiinnostuneita keskustasta, vaan sen takia, että niitä 
kiinnostaa lapsiperheiden asiat.” (Keskusta, 2015).

Toisaalta asiakysymyskeskeinen sisältökampanjointi, johon olennaisena liitty-
vät myös avoimeen vuorovaikutteisuuteen perustuvat keskustelutoiminnot, on 

110 Viihteellistymisellä viitataan tässä siihen, että 1990-luvun alussa kaupallisen televisioviihteen laajeneminen 
lisäsi myös poliittisten viihdeohjelmien määrää (Moring ja Mykkänen 2009, 47-48).

111 Tutkimukseni kohdepuolueista vain SDP julkaisi eduskuntavaaleissa 2015 erillisen itsenäisen 
kampanjasivuston, muut puolueet päätyivät integroimaan kampanjasisällöt osaksi pysyviä kotisivujaan.
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 puolueiden kampanjoinnissa aineistojeni perusteella pääosin keskitetty sosiaali-
seen mediaan (ks. luvut 7 ja 8). Aineistoni tukevat Villalban (2003) jo 2000-luvun 
alussa tekemää havaintoa, jonka mukaan puolueiden kampanjasivustojen sisällöt 
ovat enimmäkseen yksisuuntaisia, eivätkä mahdollista kaksisuuntaista viestintää: 

”Ei meillä rehellisesti sanoen ollut kauheasti verkkosivuilla mitään vuoro-
vaikutustoimintoja, vaan kyllä se meidän vuorovaikutteisuus oli nimenomaan 
tähdätty ihan tarkoituksella sosiaaliseen mediaan.” (Vihreät, 2011).

Myös Mickelsson (2021, 353) on tehnyt vastaavan havainnon tutkiessaan 
suomalais puolueita; niiden verkkosivustot koostuvat hänen mukaansa nykyisin 
lähinnä yksisuuntaisesta informaatiosta. 

Kaksisuuntaisen viestinnän mahdollistamisen sijasta kampanjasivustojen 
strateginen hyödyntäminen painottuu siis yleiseen puoluelähtöiseen informaation-
välitykseen, jossa erityisesti korostuvat sisäisen viestinnän tarpeet, kuten kampan-
jan organisoitumiseen liittyvän tiedon tarjoaminen omille toimijoille. Selkeästi 
yhdessä paikassa eli omille jäsenille ja kannattajille jo entuudestaan tutussa ympä-
ristössä pysyttely voi puolueiden arvion mukaan mobilisoida omia tehokkaam-
min kuin sisältöjen hajauttaminen eli erillisen kampanjasivuston pystyttäminen. 
”Ulkoistamisen” mielikuvaa pyritään välttämään, koska se saattaisi paremminkin 
passivoittaa kuin aktivoida:
  

”Haluttiin osoittaa, että tää ei ole irrallinen kampanja… Sitä ei haluttu nostaa 
erilliseksi, vaan saamme sitoutettua mukaan paremmin koko jäsenistön, kun 
pidetään tutussa ympäristössä. Ei tule asetelmaa, että tuolla on kampanja, ja me 
hoidetaan tätä puolueen hommaa… Tällä pyrittiin estämään, et ihmiset ei siir-
tyis katsomoon, vaan olisivat pelikentällä mukana.” (Perussuomalaiset, 2015).

Kuva 12.  Toimintaan mobilisoivia elementtejä perussuomalaisten sivustolla, eduskunta-
vaalit 2015.
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Koska puolueissa aineistojeni perusteella esiintyy vahvistumisteoriaa mukai-
levaa epäuskoa liikkuvien äänestäjien vakuuttamisen mahdollisuuksista digitaali-
silla areenoilla, päädytään kampanjasivuston sijoittelussa useimmiten palvelemaan 
puolueuskollisten kohderyhmää; omien toimijoiden ja kannattajien kampanjaa 
koskevan tiedonhaun ja kampanjatyöhön organisoitumisen tarpeita. Osaltaan 
sisäiseen viestintään ja mobilisaatioon painottumista perustelee myös puolueiden 
niin ikään vahvistumisteoriaa tukeva näkemys siitä, että kampanja sivustojen kävi-
jät ovat jo lähtökohtaisesti politiikasta kiinnostuneita, ja sitä aktiivisesti seuraavia 
(Norris 2001, 214): 

”Netin kautta ei semmoista vakuuttelua niin helposti tehdä, että kyllä kannattaa 
äänestää. Ne, jotka netissä aktiivisesti seuraa puolueita, on tyyppejä, jotka on 
jo valmiiksi kohtuu kiinnostuneita.” (Vihreät, 2011).  

Kampanjasivuston sijoitteluun toisin sanoen vaikuttaa puolueen strateginen 
valinta joko painottaa sisäisen mobilisaation tavoitetta tai vielä puoluekantaansa 
harkitsevien liikkuvien äänestäjien kontaktointia. Siksi näennäisesti vain tekniseltä 
vaikuttava kysymys kampanjasivustojen sijainnista ei strategisesta näkökulmasta 
suinkaan ole merkityksetön, vaikka sitä todennäköisen helposti juuri sellaisena 
pidetään. 

Varsinaisten kampanjasivustojen ohella puolueet julkaisevat myös niin 
sanottuja yhden asian teemakampanjasivustoja, joilla keskitytään arvo-
latautuneisiin, asiakysymyspohjaisiin teemoihin tai tavoitteisiin. Esimerkiksi 
kristillis demokraateilla oli ennen vaalivuotta 2011 useampia erilaisia teema-
sivustoja, jotka pohjautuivat muun muassa puolueen perhe- ja ekokonservatiivi-
kampanjoihin112. Osaltaan teema kampanjasivustojen hyödyntäminen reflektoi 
asiaäänestämis teorioita113 (issue voting), joiden mukaan äänestäjä valitsee vaa-
leissa itselleen sopivimman vaihtoehdon asiakysymysten nojalla; sillä perusteella, 
mikä tarjolla olevista vaihtoehdoista on hänelle läheisin vertailtaessa puolueen 
tai ehdokkaan kantoja omiin asiakysymyskantoihin (Borg ja Koljonen 2020, 
25). Tässä lähestymis tavassa äänestysvalinnat nähdään ainakin jossain määrin 
vakiintuneista puoluesidoksista irtaantuneina päätöksinä (Evans, 2004). Erillisille 
sivustoille omiksi kokonaisuuksikseen nostettavat teemat kytkeytyvät tyypillisesti 

112 Kristillisdemokraattien mukaan teemakampanjasivustojen heikkoutena kuitenkin on, että niiden tuotanto 
ja ylläpito vievät huomattavasti resursseja suhteessa sivustojen huomioarvoon, joka mielletään vain 
hetkelliseksi vastoin yleistä äänestäjäkontaktin keston maksimoimisen strategiaa: ”Siellä kävi ihmisiä, 
mutta ylläpito näillä resursseilla on hirveän hankalaa. Toisaalta ne aina herätti sen huomion, mutta se oli 
enemmän postikorttimainen huomio, jonka jälkeen se laantui.” (Kristillisdemokraatit, 2011).

113 Asiaäänestämiseen liittyvien selitysmallien suosio eurooppalaisessa ja yhdysvaltalaisessa politiikan 
 tutkimuksessa kasvoi jo 1980-luvulla etenkin sen jälkeen, kun sekä kansallisissa että kansainvälisesti 
vertailevissa poliittisen osallistumisen tutkimuksissa oli seuranta-aineistoin osoitettu vakiintuneen puolue-
kannan omaavien kansalaisten osuuden olevan merkittävästi vähenemässä (Borg ja Koljonen 2020, 25).
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 puolueen arvopohjaan sekä identiteettipolitiikkaan, jossa politiikkaa muotoillaan 
ja rajataan identiteettilähtöisesti; jakaen ihmisiä ryhmittymiin, joissa heitä yhdistää 
jokin yksilöllinen ominaisuus kuten sukupuoli, etninen ryhmä tai seksuaalinen 
suuntautuminen. Tällaisen kampanjaviestinnän keskiössä on henkilökohtaisella 
tasolla merkityksellisen kontaktin luominen äänestäjiin114 nostamalla keskusteluun 
emotionaalisesti puhuttelevia arvokysymyksiä.

Ennen eduskuntavaaleja 2011 arvokeskustelu avioliittolain uudistamisesta 
polarisoi osapuolia suhteessa niiden kantaan mahdollistaa avioliitto tasa-arvoisesti 
myös samaa sukupuolta olevien välille. Tämän identiteettipoliittisen keskustelun 
(ks. myös kappale 4.1.) vastapoolit puolueiden joukosta muodostivat kristillis-
demokraatit ja vihreät, jotka molemmat hyödynsivät teemakampanjasivustoja 
omien tavoitteidensa edistämiseen. Esimerkiksi vihreiden Naimalakko.fi -sivus-
ton tavoitteena oli kerätä adressi sukupuolineutraalin avioliittolain edistämi seksi. 
Arvolatautuneiden ja tunnevetoisten asiakysymysten kampanjaviestinnällisen 
kommunikoinnin lisäksi teemasivustojen strateginen funktio voi liittyä erottau-
tumiseen puolueiden välisessä kilpailussa, kuten oli tavoitteena vihreiden ”Mitä-
vihreätovatsaaneetaikaan.fi” -sivustolla, joka eduskuntavaalien 2011 yhteydessä 
palveli puolueen tarvetta viestiä hallitusvastuussa aikaansaamistaan poliittisista 
saavutuksista. Sivuston generaattorin tuottamien lauseiden jakoihin kannusta-
malla kävijöitä mobilisoitiin levittämään viestiä puolueen poliittisista ansioista. 
Samalla viestintää kohdennettiin sellaiselle liikkuvalle äänestäjäsegmentille, joka 
harkitsee puolueen äänestämistä, mutta ehdollistaa päätöksensä puolueen saavu-
tuksiin hallitusvastuussa: 

”… Kun meitä kritisoitiin edellisen hallituskauden aikana siitä, että ei olla saatu 
riittävästi aikaan, niin haluttiin siihen vastata tällä tavalla, ja tuoda se julki. 
Siinä oli selkeä tavoite ja ajatus, että ihmiset jakaa sitä sosiaalisessa mediassa 
mahdollisimman paljon… Kohderyhmä oli tyypit, jotka mietti, että on joskus 
äänestäneet vihreitä, mutta nyt on kiikun kaakun… Ihmisille, jotka oli silleen, 
et harkitsen… vihreät on yksi mahdollinen vaihtoehto, mutta mitähän ne on 
saanut aikaan.” (Vihreät, 2011).

114 Esimerkiksi perussuomalaisten haastateltava korostaa henkilökohtaisen tason puhuttelevuuden 
merkittävyyttä kuvatessaan puolueen strategista Facebook-viestintää: ”Mikä on olennainen asia silloin, 
kun puhutaan Facebookista, et se tartuntapinta tulee... Että se vastaanottaja, joka lukee sen eka kerran, niin 
sitä koskettaa se juttu tavalla tai toisella. Jos ei häntä itseään, niin hänen sukuaan, perhettään, naapureitaan, 
jolloin me saadaan se liikkeelle.” (Perussuomalaiset, 6.11.2018). Toisin sanoen; intensiivinen kontakti 
äänestäjiin syntyy, kun heitä puhutellaan henkilökohtaisella tunnetasolla koskettavissa teemoissa.
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Kuva 13. Selainnäkymä vihreiden mitävihreatovatsaaneetaikaan.fi -sivustolta, eduskunta-
vaalit 2011.

Menneistä saavutuksista viestimiseen liittyy ns. retrospektiivisen  äänestämisen 
käsite, jossa huomio kiinnittyy tulevaisuuteen kohdistettujen vaali lupausten 
sijasta poliitikkojen tai puolueiden aikaisempaan toimintaan. 2000-luvulla 
retro spektiivisen äänestämisen merkitys vakiintui tasolle, jossa yli 40 prosent-
tia äänestäneistä pitää puolueiden edellisen vaalikauden toiminnan arvioimista 
hyvin tärkeänä, johon osaltaan vaikuttaa saatavilla olevan informaation määrä 
(Moring ja Mykkänen 2009, 53-54). Puolueilla on strateginen motiivi tuottaa tätä 
informaatiota kohentaakseen omia asemiaan vertailussa kilpailijoihin. Politiikan 
medioitumiskehityksen myötä retrospektiivisen äänestämisen logiikkaa palve-
levaa sisältöä voidaan puolueiden kampanjaviestinnässä tuottaa itse, kun vielä 
medioitumisen alkuvaiheissa kyseistä informaatiota tarjoilivat ensisijaisesti vain 
riippumattomat joukkotiedotusvälineet. 

Kampanjasivustojen ja teemakampanjasivustojen strategisen välinearvon 
erot ovat puolueille aineistojeni perusteella varsin selkeät: siinä missä yleiset kam-
panjasivustot painottuvat puoluelähtöiseen informaationvälitykseen, sisäiseen 
viestintään ja mobilisaatioon, ovat teemakampanjasivustot nähtävissä erään laisina 
arvo- ja identiteettipoliittisina kannanottoina; puolueiden vastauksena täsmä-
viestintään niiden liikkuvien äänestäjien kanssa, joille henkilökohtaisella tasolla 
merkitykselliset yksittäiset asiakysymykset määrittelevät suhdetta puolueisiin. 
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5.1.1.  Digitaalinen varainkeruu: lahjoitussovellukset 
mobilisaatiostrategisina välineinä

Vaalikampanjoiden professionalisoitumisen sekä kampanjaympäristön hybridi-
soitumisen myötä myös puolueiden kampanjabudjetit ovat jatkuvasti nousseet; ne 
käyttävät yhä enemmän rahaa rakentaakseen menestyksekkään vaalikampanjan. 
Rahoituksen peruspohjana on puoluetuki, mutta lisäksi toteutetaan oma toimista 
varainhankintaa, joka verkkokampanjoiden yhteydessä tapahtuu kampanja-
sivustoilla kyseistä tarkoitusta varten räätälöidyillä lahjoitussovelluksilla115. Puo-
lueille lahjoitussovelluksen käytön merkittävimpänä strategisena päämääränä ei 
ole itse varainhankinta, vaan ulkoinen ja sisäinen mobilisaatio sekä yleisen näky-
vyyden kerryttäminen. Sovelluksella ihmisiä pyritään osallistamaan vaalityöhön 
joko rahaa lahjoittamalla tai oman työpanoksensa kampanjakäyttöön antamalla: 

”Sen tärkein tarkoitus ei ollut hankkia rahaa, vaan myös tuoda näkyvyyttä, 
ja tarjota väline toimia myös somessa, ja aktivoida ihmisiä kampanjoimaan. 
Toisaalta se on aktivointiväline omille ehdokkaille ja heille väline aktivoida 
omaa tukiryhmäänsä ja verkostojaan, ja toisaalta tuoda näkyvyyttä puolueelle 
sen kautta, että sitä käytetään.” (Keskusta, 2015). 

Kuva 14.  Esimerkki lahjoitussovelluksesta puolueen kampanjasivustolla, SDP eduskunta-
vaaleissa 2011.

115 Vuoden 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa puolueet mahdollistivat kampanjasivuillaan lahjoitusten tekemisen 
suoraan puolueelle, piirijärjestölle tai yksittäiselle ehdokkaalle joko erillisillä lahjoitussovelluksilla tai 
tekstiviestitse, soittamalla tai verkkomaksulla.
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Mobilisaatiostrategian korostuminen johtuu siitä, että digitaalisen varain-
hankintatyön painopiste on politiikan yleistä henkilöitymiskehitystä mukaillen 
ehdokkaissa; suurin osa lahjoituksista kohdentuu puolueen sijasta yksittäisille 
ehdokkaille116: 

”Harvemmin meille tulee suoraan puolueelle suurempia lahjoituksia… enem-
mänkin nää ehdokkaat saa suoraan tukea… niin paljon tämä on kuitenkin 

henkilökeskeistä, ja henkilöiden tukemista.” (Kristillisdemokraatit, 2015). 

Lisäksi kristillisdemokraatit koki eduskuntavaalien 2015 yhteydessä lahjoitus-
sovelluksella olevan puolueelleen strategista välinearvoa lähinnä liikkuvien ää-
nestäjien tavoittelussa, sillä mitä vakiintuneempaa puolueen kannatus on, sitä epä-
todennäköisemmin puolueelle lahjoittaminen on riippuvainen siihen tarjottavista 
välineistä: ”Me tiedetään melkein ne lahjoittajien nimet, jotka puolueelle antaa 
vaaleista toiseen, niin sen takia se ei ole merkittävä.” (Kristillisdemokraatit, 2015).

Henkilöitymistrendin ohella lahjoitusten kohdentumiseen puolueen sijas-
ta yksittäisille ehdokkaille vaikuttaa myös Suomen ehdokaskeskeinen äänestys-
järjestelmä, jonka johdosta ehdokkaat käyttävät yhteensä eduskuntavaali-
kampanjointiinsa selvästi puolueita enemmän varoja. Vastaavasti, puolueiden 
vaalikustannusten lisääntymisestä huolimatta ehdokkaiden kustannukset ovat 
edelleen selvästi puolueiden kustannuksia suuremmat (Borg ja Moring 2005, 61). 
Puolueen roolina onkin lähinnä toimia teknisestä varainkeruutyöstä ehdokkait-
tensa puolesta vastaavana koordinaattorina, joka hallinnoi puolueen kampanja-
sivustolla toimivaa yhteistä, eri tahoille korvamerkitysti varoja keräävää lahjoitus-
sovellusta. Lahjoitusten karttumista esimerkiksi vihreät tehosti eduskuntavaaleissa 
2015 sosiaaliseen mediaan painottuneella strategisella varainkeruuviestinnällä, 
jossa mahdollistettiin tuen osoittaminen jonkin tietyn, yksilöidyn kampanja-
toimen suorittamiseen. Varainkeruuviestinnällään puolue koki olleen merkittä-
vää vaikutusta lahjoituksina kertyneisiin summiin:

"Pyydettiin puolueen kampanjaan lahjoituksia esimerkiksi varainkeruu-
kampanjahenkisillä viesteillä. Esimerkiksi, jos me saadaan joku määrä rahaa 
täyteen, niin me pystytään pyörittämään vaalivideota tv-mainoksena… Kun 
me tehtiin varainkeruuviestintää… tehokkaimmin sosiaalisessa mediassa… 
niin aina saatiin aikaiseksi lahjoituspiikki.” (Vihreät, 2015).

116 ”Esimerkiksi vihreiden haastateltava totesi eduskuntavaalien 2015 yhteydessä, että yli 90% verkon kautta 
kertyneistä lahjoituksista kohdentui ehdokkaille, ja puolueen saamat lahjoitukset eivät olleet merkittäviä: 
”Puolue ei saanut mitään relevantteja määriä kattokampanjaan sitä kautta rahaa.” (Vihreät, 2015).
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Vielä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa vaalirahoituskohu (ks. kappale 4.1.) varjosti 
puolueiden digitaalista varainkeruutyötä, mutta vaaleihin 2015 mennessä lahjoi-
tusten keruu ja lahjoittaminen olivat jälleen tavanomaistuneet. Puolueiden arvion 
mukaan potentiaalisten lahjoittajien aiempaa paremman tavoitettavuuden ovat 
mahdollistaneet sosiaalisen median käytön voimakas yleistyminen sekä etenkin 
Facebookin varainkeruuviestinnälle tarjoamat tehokeinot, joiden myötä digitaa-
lisen varainkeruun strateginen painoarvo on kasvanut aiempaa suuremmaksi. 

5.2.  Puolueet ja digitaalisen kampanjoinnin 
ehdokastuki 

Wallisin (2003) mukaan jo 2000-luvun alussa oli nähtävillä, että verkko voidaan 
 paremminkin mieltää yksittäisten ehdokkaiden kuin puolueiden vaalityön väli-
neenä; verkossa korostuu hajautettu kampanjointi (decentralised campaigning), 
jossa puolueella ei ole traditionaalisessa mielessä hallitsevaa roolia. Puolueilla on 
kuitenkin merkittävä ei-julkinen taustarooli suhteessa ehdokaskampanjointiin; 
ne auttavat ehdokkaitaan eduskuntavaaleissa monin eri tavoin kuten  koulutusta 
tarjoamalla, jakamalla informaatiota puolueen poliittisista linjauksista, sekä 
koordi noimalla ehdokkaiden viestintää kansalaisten suuntaan (Railo ja Ruohonen 
2016b, 297). Digitaalisen kampanjoinnin ehdokastuen strategisena päämääränä on 
sisäinen mobilisaatio eli ehdokkaiden aktivointi verkkokampanjointiin: ”Korostet
tiin, että kaikella verkossa olemisella on merkitystä, koulutettiin tarkoituksellisesti 
ihmisiä vaan olemaan aktiivisia, että se kasvattaa sitä jalanjälkeä.” (SDP, 2011).

Aineistojeni perusteella puolueiden verkkokampanjatuki ehdokkaille koos-
tuu esituotettujen kotisivurakenteiden, ehdokasopasmateriaalien ja muun tausta-
aineiston tarjoamisesta, kotisivuviestinnän tukipalveluista sekä sosiaalisen median 
käytön koulutuksesta117. Ehdokkaille, ja joissain tapauksissa myös piirijärjestöille 
suunnattu koulutustoiminta on monimuotoista, verkkokampanjoinnin eri osa-
alueisiin räätälöidysti keskittyvää, ja pääosin puolueen oman toimihenkilöstön 
asiantuntemusta hyödyntävää: ”Meidän gurut ovat kiertäneet ja puhuneet piirien 
edustajien kanssa, et miten tätä118 pystytään käyttämään ja tekemään.” (Perus-
suomalaiset, 2015). Koulutuksissa yleinen teema on esimerkiksi sosiaalisen median 
alustojen käyttöön perehdyttäminen, jossa ehdokkaita opastetaan tunnistamaan 
eri alustojen ominaispiirteiden ja yleisöjen eroja, sekä priorisoimaan ja kohden-
tamaan rajallisia resurssejaan puolueen suositusten mukaisesti: 

117 Vaalikoneviestintään kohdentuvaa ehdokastukea käsitellään erikseen luvussa 8.
118 ”Tällä” haastateltava viittaa digitaalisten alustojen ja teknologioiden hyödyntämiseen kampanjatyössä. 
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”Puhuttiin yleisesti kaikki läpi; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. 
 Sivuttiin näitä ja näitten rooleja, mutta yleensä monesti päädyttiin siihen, että 
Facebook ja Twitter on ne pääkanavat, joihin kannattaa paukut pistää. Puhut-
tiin niiden eroista, toimimisen eroista ja yleisöjen eroista.” (Keskusta, 2015). 

Kuva 15.  Eduskuntavaaliehdokkaan työkalupakin ”Tee mainoksia” -osio, SDP:n kampanja-
sivustolla eduskuntavaaleissa 2015.

Vaikka koulutusten pääpaino on yleisissä kampanjastrategisissa toimintaohjeissa 
suhteessa digitaalisten alustojen hyödyntämiseen, saatetaan tilaisuuksissa myös 
antaa konkreettista teknistä ohjausta, koska ehdokkaiden väliset osaamiserot voi-
vat olla suuria:

”Paljon erilaisia koulutustilaisuuksia… saattoi olla teknisiä koulutuksia, 
 sosiaalisen median koulutuksia, verkkosivujen, millaiset on hyvät verkko-
sivut -koulutuksia, niitä oli aika paljonkin ihan laidasta laitaan. Tosi teknisistä 
 jutuista aloittelijaystävällisiin juttuihin.” (Vihreät, 2011).
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Eduskuntavaaleissa 2015 Yleisradio julkaisi vaalikoneensa yhteydessä ehdokkai-
den neljän minuutin videotentit, joissa ammattitoimittajat haastattelivat ehdok-
kaita näiden vaaliteemoista ja -tavoitteista. Osassa puolueita, kuten keskustassa 
ja perussuomalaisissa, videotenttiesiintymiseen valmentautumiseksi järjestettiin 
ehdokkaille koulutuksellista tukea. Tästä on pääteltävissä, että vielä vaalivuonna 
2015 audiovisuaalinen videoformaatti ei ollut kampanjoinnissa niin vakiintunut 
väline, että koko ehdokaskunnalta olisi voitu olettaa sen käytön hallintaa:

”Joillekin, jotka halusi, annettiin koulutusta siitä, että siihen neljän minuutin 
aikaan pystyy vastaamaan viiteen-kuuteen kysymykseen, että sä osaat muo-
kata sen oman sanomasi… Käytiin keskustelua ehdokkaiden kanssa, että val-
mistautukaa siihen, käykää meidän asiakysymykset läpi, miettikää itsellenne 
tärkeitä…” (Perussuomalaiset, 2015).

Vielä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa intranetillä eli sisäisellä salasana-
suojatulla sivustolla oli puolueiden kampanjoinnissa olennainen rooli sisäisen 
keskustelun, koulutuksen ja informaationvälityksen alustana. Sittemmin  vaaleista 
2015 lähtien puolueiden sisäisen kampanjaviestinnän painopiste on siirtynyt 
 sosiaaliseen mediaan, jonka suljettuja ryhmiä ne hyödyntävät samaan tapaan kuin 
aiemmin käytettyjä intranet-alustoja. Vaikka puolueet lähtökohtaisesti  jakavat 
ehdokkaille tuottamansa tukimateriaalin julkisesti, toimintansa avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä korostaen, tapahtuu osa kampanjan sisäisestä tukiviestinnästä 
edelleen suljetuilla areenoilla, koska strateginen kampanjaviestintä kytkeytyy 
erottamattomasti myös puolueiden välisiin kilpailuasetelmiin:

”…Strategiset paperit, kyselytutkimukset ja sen tyyppiset asiat on ihan 
 perustellusti sisäisiä dokumentteja – ei julkisesti verkossa… Totta kai on aivan 
ilmeistä, että sen tyyppiset dokumentit pidetään sisällä. Niistä on maksettu 
paljon rahaa… Puolueethan myöskin tilaa yhdessä kyselytutkimuksia… eihän 
nekään jaa sitä dokumenttia niille puolueille, jotka siitä eivät ole maksaneet, 
koska siitä on kilpailuetua vaalitilanteissa.” (Vihreät, 2015).

Mitä tulee kampanjasivustoja koskevaan ehdokastukeen, näkevät puolueet 
sivustot edelleen sekä itselleen että ehdokkailleen tarpeellisena osana digitaalisen 
kampanjan infrastruktuuria, kuten jo edellä viittasin. Koska ehdokkaiden yksilö-
kohtainen digitaalinen osaaminen sekä kampanjaresurssit vaihtelevat, eli kaikilla 
ei ole samanlaisia valmiuksia hankkia sivustojaan itsenäisesti, tarjoavat puolueet 
ehdokkaille esituotettuja ns. ”kotisivupaketteja”. Varsinaista sisällöntuotantoa 
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 kuten tekstisisältöjen laatimista ehdokkaiden puolesta ei kuitenkaan tehdä119, vaan 
esituotetut sivurakenteet koostuvat pääosin kuvallisista ja graafisista elementeistä: 

”Sellasta, että tässä sulle valmis teksti… sellaista ei… Ehdokkaat tekee teksti-
sisällön ihan itse, mutta meiltä on tullut visuaalista ilmettä; logoja, kuvia. 
Tommoset jutut me ollaan tarjottu, mutta raja on siinä, että sisältöä me ei olla 
kellekään lähdetty tuottamaan.” (Vihreät, 2011).

Vaikka puolueet korostavat ehdokkaittensa autonomiaa verkkosivujen sisällön-
tuotannossa, ovat esituotetut sivupaketit niille myös väline vaikuttaa ehdokkaiden 
visuaaliseen kampanjanäkyvyyteen. Esimerkiksi kristillisdemokraatit ohjasi 2011 
vaaleissa puolueensa ehdokkaiden kotisivunäkyvyyttä operoiden vaaleansinisen ja 
tummansinisen väreihin pohjautuen akselilla maskuliininen-feminiininen, joka 
osaltaan kertoo puolueen arvo- ja identiteettipohjaisen profiloitumisen ulottami-
sesta aina kampanjasivujen rakenteisiin saakka. 2000-luvun menestyneissä kam-
panjoissa visuaalisuus on tarkoittanut, että kampanjalla on ollut oma, helposti 
tunnistettava logo ja väriyhdistelmä (Railo ja Ruohonen 2016b, 293). Puolueissa 
visuaalisen kampanjailmeen yhtenäisyys on tunnettuutta ja huomioarvoa edistävä 
strategia, johon perustuen myös ehdokkaille tarjottavien sivurakenteiden lähtö-
kohtana on yhtenäisen ilmeen luominen120. Yhtenäisyyden koetaan esimerkiksi 
helpottavan tiedonhakua ehdokasta valitessa. Toisaalta ehdokkailla on omassa 
kampanjoinnissaan vahvat kannustimet korostaa omaa henkilöään edustamansa 
puolueen kustannuksella, koska vaaleissa äänestäjien on annettava äänensä tietylle 
ehdokkaalle (von Schoultz, Järvi ja Mattila 2020, 170). Ehdokkaalle erottautuminen 
oman puolueen muista ehdokkaista on strategisesti rationaalista, mikä puolestaan 
rajoittaa puolueen mahdollisuuksia toteuttaa visuaalisen kampanjailmeen yhte-
näisyyden strategiaansa koko ehdokaskuntaa kattavasti:

”Visuaalisen ilmeen yhtenäisyys oli ongelma, että miksi jotkut ei sitten  halunnu 
sitä... On tietysti ymmärrettävää, et puolueen ehdokkaat kilpailee myös toisiaan 
vastaan, ja siinä oli ajatuksena, että ei erotuta riittävästi.” (SDP, 2011).

Tämä ristiriita kertoo osaltaan siitä, että ehdokkaiden ja puolueen kampanjavies-
tinnälliset strategiat eli niiden käsitykset siitä, kuinka digitaalisilla alustoilla kan-

119 Perussuomalaisilla puolueen sisällöllinen tuki ulottui lähinnä kotisivujen tekstien kieliopilliseen 
editointiin: ”Puolue teki alustapohjat kaikille ehdokkaille… ja ne tekivät niin sanotun sisällön eli tekstin. 
Ne saivat itse tehdä tekstin, se oikoluettiin. Sovittiin, että sitä ei poliittisesti oikolueta, vaan kieliopillisesti.” 
(Perussuomalaiset, 2015).

120 Myös Railon ja Ruohosen (2016b, 297) mukaan puolueet luovat yhtenäisen graafisen ilmeen, sekä kokoavat 
ehdokkaita yhteisiin vaalijulisteisiin ja –mainoksiin. Ne tarjoavat ehdokkaille pohjan nettisivuille ja blogille, 
jotta ehdokkaan ei itse tarvitse tehdä muuta kuin keskittyä sisällön luomiseen.



117

nattaa toimia eivät suinkaan aina ole samankaltaiset ehdokas- ja puolue tasolla. Sys-
temaattista sekä empiiristä että teoriasidonnaista tutkimusta tarvitaan  runsaasti 
lisää analysoimaan etenkin jälkimmäisellä tasolla tapahtuvaa strategista viestintää.

5.3.  Professionalisoituneen kampanjan ulkoiset 
kumppanuudet ja digitaalisen markkinoinnin 
kohderyhmät

Professionalisoituneessa kampanjoinnissa mainos- ja mediatoimistoyhteistyö 
on puolueiden verkkokampanjan keskeinen viestinnällinen rakenne jo yksin-
omaan siitä syystä, että ulkoisten kumppanuuksien käyttöön kuluu merkittävä 
osa kampanja budjetista sisältäen suunnittelu- ja tuotantokustannusten ohella 
myös mainos aikojen ja -tilojen ostokulut. Kevään 2015 eduskunta vaaleissa  kaikki 
tutkimukseni kohdepuolueet käyttivät mainostoimistoa, ja osa myös media-
toimistoa sekä digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin muita asiantuntija-
palveluja.  Yleisellä tasolla puolueet arvioivat ulkoisten ostopalvelukumppaniensa 
roolin verkkokampanjan toteutuksessa suhteellisen vähäiseksi, korostaen omaa 
riippumattomuuttaan ja itseohjautuvuuttaan121 etenkin kampanjan strategisessa 
sisällön tuotannossa. Tässä kohdin on kuitenkin syytä suhtautua erityisen kriit-
tisesti haastatteluaineistojen luotettavuuteen, koska puoluetoimijoiden voi olla 
hyvin vaikea harjoittaa sellaista itsearviointia, jossa he kykenisivät strategisen 
kampanjasisällön tuotantoprosessissa erottelemaan ulkoiset vaikutteet sisäisistä.

Aineistojeni perusteella mainos- ja mediatoimistoyhteistyötä puolueet hyö-
dyntävät erityisesti kampanjailmeen graafiseen ja visuaaliseen suunnitteluun, digi-
taalisten kampanja-alustojen ja -sovellusten tekniseen tuotantoon sekä digitaali-
sen mainostilan hankkimiseen122. Näillä kampanjatyön osa-alueilla erikoistuneen 
ammattitaidon vaade on niin suuri, että työt hankitaan ostopalveluina, jos siihen 
resurssit huomioiden on mahdollisuuksia. Sisäinen professionalisoituminen ei 
vielä kohdevaalieni aikaan ollut puolueissa edennyt niin pitkälle, että ne olisivat 
kyenneet omien henkilökuntiensa voimin tuottamaan kaikki markkinointiviestin-
nässä tarvittavat eri ainekset. Siksi mainostoimisto tyypillisesti vastaa kampanjan 
visuaalisen ilmeen kokonaisuudesta, värimaailmasta ja kuvallis-graafisten avain-
elementtien kuten logojen suunnittelusta: ”Lähinnä me haettiin graafista kumppa

121 Edustava esimerkki tästä puolueita yhdistävästä asennoitumisesta on vihreiden haastateltavan luonnehdinta 
eduskuntavaalien 2011 yhteydessä: ”Mitä verkossa tehtiin, oli 85%:sti meidän omaa hommaa, ja itse 
päättämää... Mainostoimisto antoi vinkkejä ja apua, mutta hyvin vähäinen oli niiden rooli.” (Vihreät, 2011).

122 Digitaalinen mainostila on professionalisoituneessa kampanjoinnissa osa markkinointiviestinnän 
ammattilaisten suunnittelemaa niin sanottua ”mediamixiä”, eli perinteisiä ja digitaalisia mainonnan 
keinoja hybridisti yhdistelevää kokonaisuutta.
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nia mainostoimistopuolessa, ja kuvaviestinnän ajattelua; visuaalinen ja  graafinen 
puoli oli se, mitä me sieltä otettiin.” (SDP, 2015). Mainostoimiston tuottaman 
 materiaalin graafisesta jatkomuokkauksesta ja räätälöinnistä erilaisiin formaat-
teihin puolueet vastaavat yleensä itse. Kampanjoinnin visualisoitumisen myötä 
ne ovat kehittäneet kampanjaviestinnällistä osaamistaan yhä laajemmin kuvallis-
graafisen viestinnän alueelle, jossa kysymys on sisäisen professionali soitumisen 
kohdentumisesta. Sen sijaan teknis-tuotannollisen kampanjaviestinnän alueella 
kuten erilaisissa palvelinratkaisuissa ja koodaamisessa käytetään edelleen lähtö-
kohtaisesti ulkoista asiantuntemusta.

Teknis-tuotannollisen osaamisen lisäksi myös markkinointiviestinnän suun-
nittelu, kohdentaminen ja mainostilojen hankinta lukeutuvat puolueiden yleisim-
min ulkoistamiin kampanjatuotannollisiin tehtäviin. Digitaalisten teknologioiden 
kehitys on mahdollistanut puolueille kampanjoinnin aiempaa tehokkaamman 
kohdentamisen123 halutuille segmenteille eli kohderyhmille. Markkinointi-
viestinnän ammattilaisten mukaan modernissa, professionalisoituneessa kam-
panjoinnissa optimaalinen tulos saavutetaan, kun ”osataan käyttää kaikkia 
 medioita mahdollisimman hyvin, ja kohdennetaan viestit oikeille ryhmille” (Yle 
Uutiset / Politiikka, 11.3.2015). Esimerkiksi sosiaalisen median erityinen voima 
kampanja viestimenä perustuu suuressa määrin niin sanottuun nanosuunnitte-
luun tai mikro kohdentamiseen, jossa poliittiset viestit voidaan kohdentaa paljon 
tarkemmin kuin perinteisessä mediassa (Strandberg ja Borg 2020, 105): ”Mah
dollisuus kohdentaa tarkasti ja erityisesti Facebookin kautta, kun sä voit melkein 
käsin poimia sieltä ne, mitä mainostetaan – se on, mikä poikkeaa perinteisestä.” 
(Keskusta, 2015).

Kohdennettu kampanjaviestintä perustuu puolueiden strategiseen  analyysiin 
siitä, minkä äänestäjäsegmenttien huomiota niiden on kampanjassaan kannattavinta 
tavoitella. Aineistojeni perusteella puolueet yhdistelevät verkko kampanjoinnissaan 
catch all- ja kohdennetun mainonnan strategioita siten, että lähtökohtaisesti äänes-
täjäkuntaa tavoitellaan mahdollisimman laajasti. Esi merkiksi keskustalla oli 2015 
eduskuntavaalien verkkokampanjassaan useita erilaisia kohderyhmiä:

”Liikkuvat äänestäjät, naiset, pääkaupunkiseutu…nuoret… Sitten myös 
 alueellisesti, jos oli… kieliasema jossain tai nähtiin, että johonkin pitää panos-
taa ja joitain teemoja saattoi olla, että ajateltiin, että tämä teema nimenomaan 
vetoaa johonkin kohderyhmään, niin tämä sen mukaan.” (Keskusta, 2015).

 

123 Kohdennetun kampanjoinnin yleistyminen ajoittuu vuoden 2011 eduskuntavaaleihin, jolloin se alkoi 
puolueiden oman arvion mukaan olla verkkokampanjoinnissa asianmukaisesti resursoitua: ”Koko 
poliittisen viestinnän kenttä oli kuitenkin muuttunut niin paljon verkon ja internetin takia, että nyt vasta 
alkaa resurssit vastata sitä, miten kohdennetaan viestiä eri kohderyhmille.” (SDP, 2011).



119

Etenkin vielä 2011 eduskuntavaaleissa digitaalisella kampanjoinnilla tavoiteltiin 
ensisijaisesti nuorempien, liikkuvien äänestäjäkohderyhmien huomiota. Myös 
vuoden 2015 eduskuntavaaleissa nuoria aina 30-40 -ikäryhmiin saakka painotet-
tiin edelleen jonkin verran, mutta äänestäjän iällä ei kohderyhmäajattelussa enää 
ollut yhtä merkitsevä rooli kuin neljää vuotta aiemmin, koska verkon käyttäjä kunta 
oli vaalikauden aikana entistä voimakkaammin laajentunut kattamaan väestöä 
kaikissa ikäryhmissä:
 

”Meillä ei oikeastaan selkeätä kohderyhmää siellä ollut. Ehkä me vähemmän 
verkossa puhuttiin eläkeläisväestölle, ja pikkusen enemmän kolme-neljä-
kymppiselle porukalle… Tavoite oli, että pyrittäisiin tavoittamaan meidän 
perinteisestä kannattajakunnasta ja kannattajarakenteesta poiketen nuorem-
paa porukkaa.” (SDP, 2015). 

Nuorille kuitenkin tuotettiin edelleen kohdennettuja kampanjasisältöjä digitaa-
lisille alustoille; esimerkiksi keskusta ja kristillisdemokraatit pyrkivät musiikin 
kautta herättämään nuorten kiinnostusta vaalikampanjaansa kohtaan124. 

Ikärajauksen lisäksi puolueiden kohderyhmäajattelussa esiintyy  alueellista 
ja paikallista kohdentamista, segmentointia koulutustason ja ammatti ryhmän 
 mukaan sekä sukupuolijaottelua. Esimerkiksi perussuomalaiset tavoitteli 
eduskunta vaaleissa 2015 painottuneesti mies- ja kristillisdemokraatit125 puoles-
taan naisäänestäjiä: 

”30-50-vuotiaat kakun tekijät, pääsääntöisesti miehet. Kakun tekijöillä tar-
koitan: teollisuus- ja avoimen sektorin työpaikat. Pääsääntöisesti se painottuu 
enemmän miehille, mutta verkkohan lähtee et se on kaikille. Mutta viestintä-
painotus on ollut pääsääntöisesti miehille. Myös vaalimainonnassa on lähdetty 
siitä.” (Perussuomalaiset, 2015).

”Mehän tiedetään, että meillä on +50 ja enemmän naisia kuin miehiä meidän 
kohderyhmä selkeästi tällä hetkellä.” (Kristillisdemokraatit, 2015).

Kuten nämä esimerkit osoittavat, on kunkin puolueen kohderyhmäyhdistel-
mä  yksilöllinen, ja pohjautuu sen omaan strategiseen analyysiin siitä, missä 

124 Eduskuntavaalien 2015 haastatteluaineistoistani käy tarkemmin ilmi, että kristillisdemokraateilla 
nuoret gospel-artistit tekivät kampanjaan musiikkivideoita, ja keskustalla puolestaan oli kampanjansa 
kärkislogania mukaileva Suomi kuntoon -tunnussävelmä, jota erityisesti markkinoitiin nuoremmille 
kohderyhmille.

125 Lisäksi kristillisdemokraattien yhtenä kohderyhmäpainotuksena oli ruotsinkielinen väestö: ”Meille 
ruotsinkielisyys on tosi tärkeä juttu. 10 prosenttia meidän kannattajista, äänestäjistä on ruotsinkielisiä. Se 
on keskimäärin enemmän kuin väestössä on.” (Kristillisdemokraatit, 2015).
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segmenteissä tavoitettavissa olevien potentiaalisten äänestäjien määrä on suu-
rin. Esi merkiksi vihreiden haastateltava kuvasi eduskuntavaalien 2011 verkko-
kampanjointinsa kohderyhmiä hyvin yksilöidysti: 

”Verkkokampanjan pääkohderyhmät olivat nuoret, koulutetut tai  koulutetuhkot 
kaupunkilaiset tai kaupunkien liepeillä asuvat. Se on porukka, jolle me koh-
tuu hyvin ollaan osattu puhua, ja porukka mille myös halutaankin puhua.” 
(Vihreät, 2011).

Vaikka catch all -päämäärä on kaikilla puolueilla hallitseva, on  jokaisella 
puolueella ymmärrettävästi myös vihreiden haastateltavaa mukaillen omat 
 ”porukkansa, joille ne osaavat ja haluavat puhua”. Lisäksi; vaikka kaikki puolueet 
kohdentavat kampanjaviestintäänsä sinne, missä voitettavaa arvioidaan potenti-
aalisten äänien muodossa olevan eniten, on niille yhtä tärkeää myös tunnistaa ns. 
tavoittamattomissa olevat äänestäjäsegmentit. Kohdennetun viestinnän yhtenä 
strategisena käytäntönä on hukkakontaktien välttäminen126. Resursseja vältetään 
tarpeettomasti suuntaamasta ns. selkänsä kääntäneille eli niille äänestäjä ryhmille, 
joiden puolue analysoi olevan itselleen tavoittamattomissa. Eräs strategisesti veto-
voimainen segmentti puolueille ovat esimerkiksi niiden kannattajien lähi verkostot 
eli ”kaverien kaverit”, joilta voidaan olettaa samanmielisyyttä, ja sitä kautta  alttiutta 
äänestää puoluetta: 

”Sellaiset, joilla on jo joku kaveri, joka kuuluu vihreiden sivulle… se oli aika 
helppo kohderyhmä, mistä saa aika paljon uusia. Jos on joku tuttu, joka 
on vähänkin kiinnostunut politiikasta ja vielä uskaltanut sanoa, että kan-
natan vihreitä tai kuulun ainakin sivuille, niin se oli ihan toimiva paletti.”  
(Vihreät, 2011).

Toisaalta puolueiden kohderyhmävalintoihin vaikuttavat myös niiden arvot, 
joissain tapauksissa jopa vaalikannatuksen maksimoimisen tavoitteen näkö-
kulmasta ristiriitaisesti. Esimerkiksi 2015 eduskuntavaaleissa vihreät kohdensi 
arvo pohjaisista syistä127 kampanjaviestintäänsä tavalla, joka ei äänten tavoittelun 

126 Ks. myös; esimerkiksi RKP:n viestintäpäällikkö kertoi Svenska Ylelle eduskuntavaalien 2019 alla, että 
yleisimmin puolue kohdentaa sosiaalisen median mainontaa tietyille maantieteellisille alueille välttääkseen 
ns. hukkakontakteista syntyviä kustannuksia: ”Kyse on kunnallisista tai vaalipiirien rajoista. Lisäksi 
pyrimme maksimoimaan tehokkuuden, emmekä maksa näkyvyydestä sellaisille kohderyhmille, joille ei ole 
hyötyä viestistämme”. (Yle Uutiset / Eduskuntavaalit, 12.2.2019)

127 Viestinnän arvopohjaisen kohdentamisen lisäksi vihreiden haastateltava korosti puolueensa kannattaja-
kunnan erityistä arvo-orientoitunutta identiteettiä, joka vaikuttaa puolueen tapaan tuottaa kampanja-
viestintää: ”Meidän kannattajat ja symppaajat on ihmisiä, joille arvot on tärkeämpiä kuin monien muiden 
puolueiden kannattajille, joten arvot näkyy meidän viestinnässä sen takia myöskin tärkeänä teemana… 
Viestitään asioista, jotka kuvastaa meidän arvoja selvästi.” (Vihreät, 2015).
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näkökulmasta ollut optimaalista. Tähän äänten määränä realisoituvaan, vaali-
menestyksen kannalta ei-rationaaliseen strategiseen ratkaisuun vihreät päätyi, 
 koska koki kohdennetun kampanjaviestinnän tarkoittavan tiettyjen äänestäjä-
ryhmien laiminlyöntiä. Catch all -strategiaan painottuminen oli siis puolueelle 
arvovalinta: 

”Meidän kohderyhmä oli laveampi kuin olisi strategisesti järkevää. Me ei koh-
distettu viestiä suoraan niille sosioekonomisille ryhmille, jotka tiedetään mei-
dän potentiaalisemmiksi kannattajiksi. Verkossa mainontaa ei kohdistettu niin 
tarkasti, kuin olisi ollut tehokkaampaa, vaan pyrittiin tavoittamaan suurempi 
määrä ihmisiä… On siinä sellaisia demokratian periaatteita taustalla. Tiukka 
vaalistrategia, joka saattaisi olla tehokkaampaa, ei ajanut meille tässä ohi… 
Se on puolueelle vaikea päättää, että me ei vaan viestitä joillekin henkilöille. 
Kun puhutaan ryhmistä iän, aseman, sukupuolen tai ammattiaseman tai miten 
sitten mediassa pystytään kohdistamaan… niin että todettaisiin, että tehdään 
strateginen valinta, ja ei edes yritetä puhua näille ihmisille, se on tosi vaikea 
tehdä. Puolueen johto ei halunnut sellaista valintaa tehdä.” (Vihreät, 2015). 128

Vihreiden esimerkki osoittaa sitä teoreettisessa viitekehyksessä esimerkiksi 
 Gibsonin ja Römmelen (2001) puoluekeskeisen professionalisoituneen kampan-
joinnin teorian yhteydessä todettua havaintoa, että erilaisilla puolueilla voi olla 
erilaisia primäärejä strategisia päämääriä, joita seuraten ne toteuttavat digitaalista 
kampanjointia. Vaikka omaan tutkimusotteeseeni ei sisälly puolueita vertailevaa 
analyysiä, ja lähtökohtanani on kaikille puolueille yhteinen äänten maksimoinnin 
primääri päämäärä, on silti tärkeää tiedostaa, että puolueiden välillä strategisessa 
digitaalisessa kampanjoinnissa voi myös esiintyä eroavaisuuksia.

5.4.  Dynaaminen kohdennettu mainonta 
puoluekilpailussa erottautumisen keinona

Kampanjoinnissa markkinointi on puolueille sekä tapa tuoda esiin omia teemoja 
ja tavoitteita että kommunikoida eroavaisuuksia suhteessa kilpailijoihin. Puoluei-
den kampanjamainonta koostuu pääosin suurten valtamedioiden kävijärikkaille 

128 Myös vuoden 2019 eduskuntavaalien yhteydessä vihreiden puoluesihteeri kertoi Svenska Ylelle, että 
suurin osa puolueen mainonnasta ei kohdistu segmentoidusti, koska vihreitä voivat äänestää monenlaiset 
ihmiset. ”Joissakin tapauksissa näin kannattaa tehdä”, hän kuitenkin arvioi, ja kertoo toisaalta puolueensa 
keskittyvän mainonnassaan lähinnä niihin 30-40 prosenttiin suomalaisista, joilla näyttäisi olevan 
vihreimmät arvot. (Yle Uutiset / Eduskuntavaalit, 12.2.2019)
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verkkosivustoille suunnattavasta bannerimainonnasta sekä Google-hakusana- ja 
Facebook-mainonnasta, mutta täydentyy myös ostetulla näkyvyydellä muilla so-
siaalisen median alustoilla sekä pienten erikois- tai alueellisten medioiden verkko-
sivustoilla. Etenkin Facebookilla oli vuoden 2015 eduskuntavaaleissa puolueiden 
mainonnassa keskeinen rooli, johtuen sen suurista käyttäjämääristä: ”Varsinainen 
maksullinen mainonta lähes yksinomaan kohdistui Facebookiin just tämän massa
vaikutuksen takia.” (Keskusta, 2015). 

Digitaalisen mainonnan yhtenä strategisena käytäntönä puolueilla on kilpai-
lijoista erottautuminen; esimerkiksi oppositioasemasta eduskuntavaaleissa 2011 
kampanjoineella keskustalla oli hallituspuolueita kriittisesti haastavaa banneri-
mainontaa. Niin ikään oppositiopuolueena samoissa vaaleissa kampanjoinut 
perus suomalaiset puolestaan keskittyi korostamaan itseään uutena ja tuoreena 
vaihtoehtona ”vanhoille puolueille”:

”Se oli pääviesti… että me ollaan todellinen vaihtoehto näihin asioihin. Ban-
nerillahan on niin lyhyt se viesti, niin että me olemme se vaihtoehto… että 
tuolla on noi vanhat… ja me ollaan uusi tulevaisuus, koko Suomen tulevaisuus 
on meidän käsissä.” (Perussuomalaiset, 2011).

Kuten edellä kuvattiin, on kohdennettu mainonta puolueille väline tavoitella niille 
strategisesti tärkeitä kohderyhmiä vaalimenestyksen maksimoimiseksi. Sen lisäksi, 
että kohdennettua mainontaa toteutetaan hybridisti yleiskampanjan eri kanavilla, 
mahdollistavat digitaaliset alustat myös sen dynaamisen käytön eli nopean rea-
goinnin esimerkiksi poliittiseen kilpailuun liittyviin ideologisiin kamppailuihin 
tai vaihteleviin kannatusasetelmiin. Dynaamisessa kohdennetussa mainonnassa 
mainosten vaikuttavuutta monitoroidaan, jotta tarvittaessa sekä viestien sisältöä 
että niiden sijoittelua voidaan joustavasti muuttaa. Puolueen viestinnälliset tarpeet 
voivat kampanjan aikana muuttua lyhyelläkin aikajänteellä:

”Reagointivalmius oli nopeampi, saatiin hyvin nopealla aikataululla halutes-
samme tietyn tyyppistä kohdennettua mainontaa… Jossain kohtaa tehtiin 
 nopeastikin joku, että nyt tämä viesti…. Esimerkiksi gallupeja katsottiin, että 
missä kohtaa tarvitaan lisäbuustia, tai missä on joku paikka hilkulla, tuleeko 
vai ei. Sinne laitettiin vähän enemmän panostusta.” (Keskusta, 2015). 

Mainosten vaikuttavuuden monitorointi mahdollistaa puolueille niiden erilais-
ten kampanjasisältöjen vetovoiman jatkuvan arvioinnin, jossa eniten aktivoivaa 
vastetta generoiviin sisältöihin kohdennetaan eniten mainonnallisia resursseja. 
Esimerkiksi vihreät havaitsi eduskuntavaalien 2015 yhteydessä perustulon kysy-
mykseksi, jonka digitaalisilla alustoilla liikkuvat äänestäjät kokivat poikkeuksel-
lisen kiinnostavaksi, ja johon liittyvää mainosta vihreiden haastateltavan mukaan 
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”ihmiset halusi klikata”. Siksi puolue toteutti teemaan liittyvää mainontaa etenkin 
Facebookissa.

Toinen konkreettinen esimerkki poliittiseen tilanteeseen ja kilpailuun kyt-
keytyvästä dynaamisesta kohdennetusta mainonnasta liittyy ennen vuoden 2011 
vaaleja Yleisradion TV2-kanavan Suuri homoilta -ajankohtaiskeskustelusta nous-
seeseen kohuun, joka jakoi puolueita seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liberaa-
listi ja konservatiivisesti suhtautuviin. Vihreät hyödynsi asetelmaa strategisesti 
asettaen Facebookin kohdennetun mainontansa kärjeksi kohuun lähes reaaliajassa 
kantaa ottavan viestin: ”… Kun oli TV2:n homokeskustelu, niin silloin pistin heti 
 samana iltana semmoisen liberaaliviestin, että etkö tykkää suvaitsemattomuu
desta – klikkaa itsesi tänne.” (Vihreät, 2011). Toisella tavoin asetelmasta hyötyi 
kristillisdemokraatit, jonka puheenjohtaja Päivi Räsäseen kohun jälkikeskustelu 
henkilöityi; puolueen ei tarvinnut investoida henkilövetoiseen Google-hakusana-
mainontaan, koska kohu nosti Räsäsen hakunäkyvyyttä: 

”Homokohu oli päällä ja sitten… tuli tulokset, että Päivi Räsänen on googlatuin 
henkilö marraskuussa. Ei se lisää, että hei haluamme kertoa, että puheen-
johtajamme on Päivi Räsänen, tai että googlaanpas Päivi Räsäsen… Tuntui 
typerältä idealta heittää rahaa siihen.” (Kristillisdemokraatit, 2011).

Keskusta puolestaan hyödynsi vuoden 2015 eduskuntavaalien kampanjoin-
nissaan vaaliohjelmansa sisältöjen mainostamisessa dynaamista retargetointia129 
eli uudelleenmarkkinointia, jossa mainossisältö ”seuraa” käyttäjää, ja näkyy tälle 
tämän selailemilla sivuilla. Retargetointiin voi kuitenkin sisältyä puolueelle erään-
lainen maineriski, koska ei ole hallittavissa, minkälaisia arvoja edustaville sivuille 
kävijä voi selaillessaan päätyä130; puolueen mainos voi päätyä näkymään alustoilla, 
jotka eivät resonoi sen arvojen ja päämäärien kanssa. Toisin sanoen kohdennetun 
mainonnan uusiin metodeihin sisältyy puolueille myös elementtejä, joita ne eivät 
täysimääräisesti voi kontrolloida. Myös tämänkaltainen kampanjointi reflektoi 
edellä mainitsemaani Schäferin (2021) digitaalisen heuristiikan mukaista kokei-
levaa ja tilannekohtaisen intuitiivisesti operoivaa otetta. Tarvittaessa puolueet 
ovat jopa valmiita tietoiseen riskinottoon eli varautuneita myös kampanjaviestin-
nällisten kokeilujensa epäonnistumisiin, jota asennetta osuvasti kuvastaa erään 
haastateltavani luonnehdinta dynaamisesta retargetoinnista: ”sissimeininkiä”. 

129 Dynaamisessa mainonnassa mainoksesta näytetään aina kohderyhmän mukaan personoitu viesti, eli kulut-
tajaa voidaan puhutella henkilökohtaisella tasolla riippuen hänen kiinnostuksen kohteistaan.  Dynaamisessa 
retargetoinnissa kuluttajaa lisäksi uudelleenseurataan, eli kun hän on mainostajan verkkokaupassa tai 
muulla alustalla osoittanut kiinnostusta tiettyyn tuotteeseen, sitä näytetään hänelle uudestaan ( Hocksell, 
21.2.2020).

130 Digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisen mukaan myös ”liiallinen toisto ja huonot mainos-
toteutukset” ovat jossain määrin pilanneet dynaamisen retargetoinnin mainetta (Hocksell, 21.2.2020).



124

Yhteenveto

Professionalisoitunut kampanjointi edellyttää puolueilta ammattimaisesti tuo-
tettua digitaalisen kampanjoinnin infrastruktuuria, joka koostuu erilaisista 
 rakenteellisista ja toiminnallisista elementeistä. Aineistojeni perusteella puoluei-
den digitaalinen kampanjointi koostuu a.) alustarakenteista ja b.) viestinnällisistä 
rakenteista, joista edellä mainittuihin kuuluvat kampanjasivustot sekä sosiaalisen 
median sivustot ja ryhmät, jotka pääsääntöisesti ovat osa puolueen viestintää myös 
vaalikampanjoiden välisenä aikana. Viestinnällisiin rakenteisiin puolestaan lukeu-
tuvat määräaikaisluonteisesti tietyksi kampanja-ajanjaksoksi aktivoitavat puolueen 
verkkokampanjatuki ehdokkaille, ulkoisen asiantuntemuksen hyödyntäminen eli 
mainos- ja mediatoimistoyhteistyö sekä siihen pohjautuva digitaalinen markki-
nointi, ja vaalikoneviestintä. 

Tässä luvussa on alustarakenteiden alueelta analysoitu kampanjasivustoja 
sekä niiden osana hallinnoitavia lahjoitussovelluksia, ja viestinnällisten raken-
teiden alueelta puolueen verkkokampanjatukea ehdokkaille, ulkoisten kumppa-
nuuksien kuten mainos- ja mediayhteistyön hyödyntämistä sekä siihen perustu-
vaa kohdennettua digitaalista markkinointia. Analyysissä on selvitetty, millaisiin 
strategisiin päämääriin puolueet näiden kampanjarakenteidensa käytössä pyrkivät.

Kampanjasivustojen keskeisenä strategisena päämääränä on informaation-
välitys ja sisältökampanjointi eli tietojen tarjoaminen puolueen  vaaliteemoista, 
-ohjelmasta ja ehdokkaista, sekä sisäinen ja ulkoinen mobilisaatio. Eriytyneem-
pinä strategisina käytäntöinä ovat kävijäkontaktin keston maksimointi, ja tuen 
lahjoittamisen fasilitointi eli kampanjaan osallistaminen. Sivustoilla yllä pidettävät 
lahjoitussovellukset eivät puolueille ensisijaisesti ole merkityksellisiä varain-
hankinnan lähteinä vaan mobilisaation välineinä; niiden kautta ihmisiä akti-
voidaan osallistumaan kampanjaan joko rahaa tai työpanoksen lahjoittamalla. 
Sisältö kampanjoinnin tehostamiseksi kävijöihin halutaan luoda mahdollisim-
man pitkäkestoinen kontakti, joka osaltaan vaikuttaa myös puolueiden valin-
taan  sijoitella kampanjasivusto joko osaksi pysyviä kotisivujaan, tai erilliseksi 
kokonaisuudeksi. Sijoittelu pysyville kotisivuille palvelee sisäisen informaation-
välityksen ja vaalityöhön aktivoitumisen tarpeita, erillisen sivuston sen sijaan 
mahdollistaessa puoluelähtöisen profiloitumisen sijasta teemalähtöisyyden. Kun 
puolue  aatteellisine tunnuksineen häivytetään taustalle, voidaan näyttäytyä hou-
kuttelevammalta ideologista identifikaatiota karttaville liikkuville äänestäjille. 
Osaltaan ratkaisuun vaikuttaa puolueiden tietoisuus siitä, että vahvistumis teorian 
mukaisesti kampanjasivustojen käyttäjät ovat jo lähtökohtaisesti politiikasta kiin-
nostuneita ja sitä seuraavia (ks. myös Norris, 2001). 

Kampanjasivustojen ohella puolueet hyödyntävät ideologiseen mielipide-
vaikuttamiseen tähtääviä teemakampanjasivustoja, jotka keskittyvät arvo-
latautuneisiin ja identiteettilähtöisiin politiikkateemoihin, jotka puhuttelevat 
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 äänestäjiä tunnevetoisesti henkilökohtaisella tasolla, kuten  kristillisdemokraattien 
ja vihreiden esillä pitämä kysymys tasa-arvoisesta avioliittolaista eduskunta-
vaalien 2011 alla. Teemakampanjasivustoilla voidaan myös hyödyntää niin 
 sanottua retro spektiivisen äänestämisen efektiä, jossa äänestäjien huomio kiin-
nittyy  tulevaisuuden lupausten sijasta puolueiden aikaisempaan toimintaan. Siinä 
 missä vielä medioi tumiskehityksen alkuvaiheissa puolueiden toiminnan julkisesta 
 arvioinnista vastasivat lähinnä vain riippumattomat tiedotusvälineet, voivat puo-
lueet tämän päivän hybridissä mediajärjestelmässä tuottaa itse omia poliittisia 
saavutuksiaan esitteleviä sisältöjä.

Vaikka puolueiden rooli ehdokaskampanjoinnin taustavoimana on media-
julkisuudessa ja aiemmassa tutkimuksessa jäänyt melko näkymättömäksi, tuke-
vat ne ehdokkaittensa digitaalista kampanjointia monimuotoisin tavoin, kuten 
verkko kampanjoinnin koulutusta ja ohjausta sekä mm. esituotettuja kampanja-
sivurakenteita tarjoamalla. Professionalisoituneessa digitaalisessa kampanjoin-
nissa puolueet myös hyödyntävät ulkoisia asiantuntijakumppanuuksia kuten 
 mainos- ja mediatoimistoyhteistyötä, joka painottuu kampanjailmeen graafiseen 
ja visuaaliseen suunnitteluun, digitaalisten kampanja-alustojen ja -sovellusten tek-
niseen tuotantoon, sekä digitaalisen mainonnan suunnitteluun ja mainostilan 
hankintaan. Dynaamista kohdennettua mainontaa puolueet käyttävät sekä pyrki-
mykseensä erottautua eli menestyä puolueiden välisessä kilpailussa, että nopeaan 
reagointiin erilaisiin kampanjan aikana tapahtuviin muutoksiin, kuten vaihtele-
viin kannatusasetelmiin. Dynaamisessa kohdennetussa mainonnassa mainonnan 
sisältöjä voidaan joustavasti vaihdella ja niiden vaikuttavuutta monitoroida, mikä 
mahdollistaa puolueelle mainonnan resurssien kohdentamisen niihin sisältöihin, 
jotka tuottavat eniten mobilisoivaa vastetta. 

Digitaalisen markkinoinnin strategisena päämääränä on lähtökohtaisesti 
äänestäjäkontaktien maksimointi (catch all -päämäärä), mutta lisäksi suunna-
taan kohdennettua mainontaa erityisryhmille riippuen siitä, missä äänestäjä-
segmenteissä kullakin puolueella on eniten voitettavaa. Kohderyhmittelyä voidaan 
tehdä esimerkiksi alueellisesti ja paikallisesti, koulutustason ja ammattiryhmän 
sekä sukupuolijaottelun mukaisesti, ja sen yhtenä strategisena käytäntönä on 
hukkakontaktien välttäminen; resursseja vältetään tarpeettomasti suuntaamasta 
tavoittamattomissa olevien segmentteihin. Joissain tapauksissa kohdennetusta 
kampanjoinnista kuitenkin pitäydytään arvoperusteista syistä, vaikka se ei 
kampanja menestyksen näkökulmasta olisi strategisesti rationaalista. 
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LUKU 6.  SOSIAALINEN MEDIA:  
SISÄINEN JA ULKOINEN MOBILISAATIO

Sosiaalisen median tehtyä 2000-luvun puolivälin jälkeen läpimurtonsa politiikan-
teon pysyväksi areenaksi on siitä tullut puolueille elintärkeä päivittäisen viestinnän 
kanava, ja vaalikampanjoinnin strateginen väline. Sosiaalinen media on puolueille 
välineellinen esimerkiksi vuorovaikutuksen luomisessa äänestäjiin, kannattajien 
mobilisoimisessa, perinteisen median uutisagendaan vaikuttamisessa (Johnson, 
2011), ja toisaalta sen kontrollin ohittamisessa sisältökampanjoinnissa. Tämän 
luvun tarkoituksena on selvittää, kuinka puolueet strategisesti hyödyntävät sosi-
aalisen median erilaisia alustoja kampanjatyössään. Analyysi keskittyy sosiaali-
sen median käytön strategisiin ulottuvuuksiin neljällä kohdevaalieni aikaan suo-
situimmalla alustalla: Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa ja Instagramissa. 
Luvun alussa luon kontekstualisoivan katsauksen sosiaalisen median vaiheisiin 
vaalikampanjoinnin areenana, sekä tarkastelen puolueiden sosiaalisen median 
yleistä presenssiä ja aktiivisuutta eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015. Tämän jälkeen 
siirryn puolueiden sosiaalisen median strategisen kampanjakäytön detaljoidum-
paan analyysiin, jossa omina kokonaisuuksinaan tarkastelen 1.) journalistisen 
mediahuomion tavoittelua, 2.) sisäistä mobilisaatiota ja kuplautumista, 3.) kuvalli-
suutta ja audiovisuaalisuutta ulkoisen mobilisaation tehokeinoina.

Sosiaalisen median kautta ehdokkaat ja puolueet voivat tehokkaasti rekry-
toida vapaaehtoisia kampanjatyöntekijöitä, organisoida kampanjatapahtumia ja 
kerätä lahjoituksia (Strandberg, 2013). Tämä saattaa suhteellisesti enemmän suo-
sia pieniä puolueita ja vähemmän tunnettuja ehdokkaita, ja tasoittaa siten eri 
toimijoiden välisiä voimasuhteita (Strandberg 2016, 98-99). Kilpailua tasoittava 
näkökulma ei suoranaisesti sisälly omaan analyysini, jossa identifioin puolueille 
yhteisiä sosiaalisen median kampanjointia määritteleviä käytäntöjä ja päämääriä, 
mutta pohdin silti kysymystä siitä, miten puolueet hybridissä mediaympäristössä 
asettuvat strategisesti hyödyntämään sosiaalista mediaa, joka lähtökohtaisesti tar-
joaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet näkyä ja kuulua. 

Hybridissä mediaympäristössä sosiaalinen ja journalistinen media muodos-
tavat toisiinsa kutoutuneen kokonaisuuden, jossa sisältöjä kierrätetään alustoilta 
toisille, ja eri kanavilla operoidaan niille tyypillisten normien ja odotusten sääte-
leminä (Noppari ja Niemi 2017, 264). Yhtenä tämän luvun tavoitteenani on tar-
kastella, missä määrin puolueiden sosiaalisen median kampanjoinnissa yhdistel-
lään hybridille mediaympäristölle tyypilliseen tapaan perinteisille ja digitaalisille 
kampanja- areenoille tuotettuja sisältöjä.  Entä kuinka merkittävänä sosiaalisen 
median käytön tavoitteenaan puolueet pitävät journalistisen median kontrollin 
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ohittamista ja sen huomiokynnyksen ylittämistä, mediahuomion tavoittelua? 
Myös sisäistä mobili saatiota ja kuplautumista käsittelevän analyysin keskiössä 
on hybridi media ympäristö, jossa poliittiset teemat yhä useammin nousevat kes-
kusteluun nimenomaan sosiaalisen median kautta. Julkisen mielipiteen määrittely-
kamppailuja käydään sosiaalisessa mediassa, jossa yksilöillä on aiempaa laajem-
mat mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, sekä muokata 
yksittäisten puolueiden linjaa (Saarinen ja Koiranen, 2020). Luvussa tarkastelen, 
miten ja missä laajuudessa puolueet fasilitoivat näitä mahdollisuuksia esimerkiksi 
Facebook-sivustoillaan, ja tulevatko ketkä tahansa anonyymit Facebook-kommen-
toijat kuulluiksi samalla tavalla kuin puolueen jäsenet ja niiden verkkoyhteisöjen 
niin sanotut sisäpiiriläiset.

Tanskalaistutkimuksen mukaan puolueet korostavat vuorovaikutuksellisuu-
den merkitystä sosiaalisessa mediassa ennen kaikkea strategisista syistä; koska 
responsiivisuus äänestäjäkunnan suuntaan on demokratian normatiivinen kulma-
kivi (Skovsgaard ja van Dalen 2013, 750). Sosiaalisen median vuorovaikutukselli-
sesta potentiaalista huolimatta tutkimuksissa on kuitenkin ilmennyt poliittisten 
toimijoiden vastahakoisuutta kaksisuuntaiseen viestintään kansalaisten kanssa; 
puolueiden innottomuus sosiaalisen median viestinnällisten mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen131 on osoitettu useissa tutkimuksissa esimerkiksi Ranskassa (Vac-
cari, 2008), Norjassa (Kalnes,  2009) ja Italiassa (Mascheroni ja Mattoni, 2013). 
Suomessakaan puolueet eivät Mickelssonin (2021, 353) mukaan juurikaan ole hyö-
dyntäneet sosiaalisen median vuorovaikutteisuutta. Sveitsiläispuolueita tutkineen 
Klingerin mukaan puolueet kyllä julistavat arvostavansa sosiaalisen median vuoro-
vaikutuksellisia mahdollisuuksia, mutta pääsääntöisesti käyttävät sitä vain yksi-
suuntaisen informaation ja vaalipropagandan levittämisen lisäkanavana (Klinger, 
2013). Siksi tutkin tässä luvussa, millaisia avoimen vuoro vaikutteisuuden mahdolli-
suuksia puolueet sosiaalisessa mediassa mahdollisesti tarjoavat, vai suuntautuvatko 
niiden aktiviteetit sittenkin painottuneemmin sisäisen viestinnän ja organisoi-
tumisen tarpeisiin. Lisäksi tarkastelen, millainen strateginen rooli kuvallisilla ja 
audiovisuaalisilla sisällöillä on puolueiden sosiaalisen median kampanjoinnissa. 

Jotta puolueiden sosiaalisen median käytön strategisia ulottuvuuksia olisi 
mahdollista syvällisemmin analysoida, on otettava huomioon myös, miten sosi-
aalisen median eri alustojen erilaiset ominaispiirteet, ja toisaalta niitä yhdistävä 
sosiaalisen median logiikka vaikuttavat puolueiden kampanjoinnin strategiseen 
liikkumavaraan. Kreissin, Lawrencen ja McGregorin (2018, 8) mukaan kampan-
joissa ymmärretään, että sosiaalisen median alustat vaihtelevat yleisöjensä, käyttö-
mahdollisuuksiensa ja viestinnällisten tyylilajiensa (genre) suhteen. Kullakin 

131 Osaltaan rajoitetun vuorovaikutteisuuden taustalla vaikuttavat joidenkin arvioiden mukaan myös resurs-
sien ja asiantuntemuksen puute sekä kontrollin tarve (ks. esim. Mascheroni ja Mattoni, 2013; Small, 2008).
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alustalla on omanlaisensa yleisöt ja toimintamahdollisuudet, ja kullekin alustalle 
sopivaksi arvioidut viestinnälliset tyylit vaihtelevat. Nämä erilaiset piirteet vaikut-
tavat siihen, kuinka sosiaalista mediaa kampanjoissa käytetään strategisten pää-
määrien tavoitteluun132. Siksi tarkastelen tämän luvun analyysissäni Facebookin, 
Twitterin, YouTuben ja Instagramin käyttöä pääsääntöisesti erillisinä, eli pyrkien 
huomioimaan kunkin alustan erityispiirteet. Toisaalta analyysiini liittyy olen-
naisena myös sosiaalisen median logiikan käsite, joka kuvaa alustojen toimintaa 
määritteleviä yhteisiä ja yleisiä periaatteita. Van Dijckin ja Poellin (2013) mukaan 
sosiaalisen median logiikalla viitataan niihin alustojen käyttömahdollisuuksiin 
ja mekanismeihin, jotka korostavat huomiota, näkyvyyttä ja informaation pro-
sessointia. Logiikka kiinnittyy erityisesti seuraaviin neljään periaatteeseen. 1.) 
ohjelmoitavuus, 2.) suosio, 3.) yhdistävyys eli konnektiviteetti sekä 4.) tietokannat 
ja datafikaatio. Ohjelmoitavuus liittyy siihen, että sosiaalisessa mediassa toimintaa 
ohjaavat ihmisten luomat koodit, algoritmit ja alustat, ja palvelut reagoivat käyt-
täjiensä toimintatapoihin. Suosion periaatteella viitataan siihen, että sisältöjen 
jakaminen ja tykkääminen näkyvät lukuina, ja sisältöjen suosio lisää myös alus-
tan arvoa. Yhdistävyyden periaatteella puolestaan tarkoitetaan, että sosiaalisen 
median palveluiden tarkoitus on luoda yhteyksiä, joita alustat voivat myös luoda 
käyttäjien puolesta, ja tietokantojen sekä datafikaation periaatteella sitä, että koska 
kaikki sisältö on sosiaalisessa mediassa dataa, voidaan myös käyttäjien tuottamaa 
sisältöä analysoida ja käyttää palveluiden toiminnassa, eli sosiaalisuudesta tulee 
eräässä mielessä datapohjaista (Matikainen ja Villi 2018, 195-196). 

Lopuksi, kuten jo edellä kappaleessa 2.3.4. kuvasin liittyy sosiaalisen median 
logiikkaan läheisesti myös henkilökorosteisuus; sen kanavilla juuri henkilö-
kohtaisuus luo luottamusta ja samaistumispintaa. Puolueille henkilö korosteisuus 
kuitenkin merkitsee kysymystä, miten luoda mielekäs funktio aktiiviselle läsnä-
ololle alustoilla, joilla suurin mielenkiinto kohdistuu organisaatioiden sijasta 
yksilö subjekteihin. Osaltaan kysymyksen probleemaa syventää sen kiinnittymi-
nen politiikan yleiseen henkilöitymiskehitykseen, jossa yksilötoimijoiden mer-
kitys korostuu yhteisöjen kustannuksella. Siksi luvussa myös analysoin, millä 
tavoin sosiaalisen median henkilökorosteiset ominaispiirteet osana politiikan 
henkilöitymis trendiä vaikuttavat puolueiden strategisiin mahdollisuuksiin täysi-
määräisesti hyödyntää sosiaalista mediaa.

132 Siksi Kreiss, Lawrence ja McGregor peräänkuuluttavat, että yksialustaisten kuten vain Facebookiin tai 
Twitteriin keskittyvien tutkimusten tuloksia ei tulisi automaattisesti yleistää koskemaan sosiaalista  mediaa 
kokonaisuutena (Kreiss, Lawrence ja McGregor 2018, 8). Sosiaalinen media ei ole monoliitti, jonka  kaikilla 
eri alustoilla pätisivät samat viestinnälliset lainalaisuudet, lukuun ottamatta aiemmassa tutkimuksessa 
identifioitua sosiaalisen median logiikkaa, jonka teoretisoinnissa nimenomaan keskitytään eri alustoja 
yhdistäviin periaatteisiin. 
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6.1.  Sosiaalisen median vaiheita vaalikampanjoinnin 
viitekehyksessä

Ennen puolueiden sosiaalisen median strategisen kampanjoinnin lähempää tarkas-
telua on syytä muodostaa käsitys siitä, mitä sosiaalisella medialla määritelmällisesti 
tarkoitetaan. Käsitteenä sosiaalinen media viittaa digitaalisen verkkoviestinnän 
multimodaalisuuteen eli monikanavaisuuteen ja –aistisuuteen; se on muutamiin 
Facebookin kaltaisiin kansainvälisiin suosikkipalveluihin ankkuroituva ryhmä 
verkkopohjaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat käyttäjäsisällön (user generated 
content) luomisen ja jakamisen, sekä verkostojen ja yhteisöjen rakentamisen (Suo-
minen ym. 2013, 17). Määritelmänä sosiaalinen media on miellettävissä jatkeena 
vuosina 2005-2010 dominoineelle Web 2.0 –termille, jolla viitattiin tiettyihin web-
tekniikoihin, jotka omana aikanaan mahdollistivat aiempaa toiminnallisempien 
ja vuorovaikutteisempien verkkopalvelujen tuottamisen (Pönkä 2014, 34). 

2010-luvulla sosiaalinen media arkipäiväistyi puhekielessä ja muodostui 
yleiskäsitteeksi, jolla nykyään viitataan lähes mihin tahansa nykyiseen verkko-
palveluun, jossa on paljon sisältöä jakavia tai keskenään kommunikoivia käyttäjiä 
(Suominen ym. 2013, 15). Kaplan ja Haenlein (2010) ovat luokitelleet sosiaalisen 
median yhteistuotannollisiin projekteihin (esim. Wikipedia), sisältö yhteisöihin 
(esim. YouTube), sosiaalisiin verkostoitumisalustoihin (esim. Facebook) sekä virtu-
aalisiin pelimaailmoihin ja sosiaalisiin virtuaalimaailmoihin. Vaali kampanjoinnin 
näkökulmasta merkittävimpiä ovat sisältöyhteisöt ja sosiaaliset verkostoitumis-
alustat, jotka tarjoavat mahdollisuuksia poliittisten viestien ja sisältöjen välittämi-
seen sekä avoimeen vuorovaikutukseen poliittisten toimijoiden, kuten puolueiden 
ja äänestäjäkunnan, välillä. Sosiaalisen median kehityskaari koostuu valtavasta 
määrästä toisensa kohtaavia tai toisistaan erillisiä ilmiöitä ja tapauksia (Suominen 
ym. 2013), mutta tässä kappaleessa keskityn oman työni kannalta olennaisen kon-
tekstualisoinnin luomiseen, eli tarkastelemaan niitä yhteisöllisen verkon historian 
merkkipaaluja, joilla on ollut erityinen merkitys puolueiden sosiaalisen median 
kampanjoinnin muotoutumiselle. 

Sosiaalisen median kehittymisen kannalta ratkaiseva tapahtuma ajoittuu 
1990-luvun alkuun, jolloin www-sivut (World Wide Web) tulivat vapaaseen käyt-
töön, ja kuka tahansa saattoi ryhtyä julkaisemaan internetissä omaa sisältöä. 
Samoihin aikoihin sosiaalisen median piirteitä, eli keskittymistä käyttäjien väli-
seen vuorovaikutukseen ja käyttäjien tuottamaan sisältöön alkoi esiintyä useissa eri 
verkkopalveluissa samanaikaisesti (Pönkä 2014, 12-13). 1990-luvun loppupuolelta 
lähtien internetin käyttö sekä ehdokkaiden että kansalaisten keskuudessa yleistyi 
huomattavasti vaali vaalilta, ja vähitellen verkosta sekä myöhemmin sosiaalisesta 
mediasta on tullut yhä olennaisempi osa suomalaista vaalikontekstia (Strandberg, 
2016).
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Erityisen voimakasta sosiaalisen median kehittymisen ja sen kampanja-
käyttöön valjastamisen aikaa olivat vuodet 2004–2007. Ensimerkit sosiaalisen 
median läpimurrosta vaalikampanjoinnissa nähtiin Yhdysvaltojen vuoden 2004 
presidentinvaaleissa, jolloin blogeja ryhdyttiin käyttämään aktiivisesti, ja valitsi-
jat innostuivat verkon käytöstä kokien sen aikaisempaa tärkeämmäksi äänestys-
päätöksensä kannalta (Strandberg, 2012). Samana vuonna Yhdysvalloissa perus-
tettiin The Facebook (Suominen ym. 2013, 60), joka avautui yleiseen käyttöön 
syksyllä 2006, ja kehittyi sittemmin koko yhteisöllisen verkon kenties kaikkein 
suurimmaksi tähänastiseksi menestystarinaksi. Vuodesta 2006 eteenpäin sosiaa-
lisessa mediassa alkoi painottua visuaalisuus, etenkin liikkuvan kuvan jakaminen 
kytkeytyen erityisesti vuonna 2005 perustetun videopalvelu YouTuben saamaan 
mediahuomioon, sekä kuvan- ja videonjakopalveluiden käyttäjämäärien kasvuun 
yleensä133. Vuoden 2006 Yhdysvaltojen kongressin ja senaatin vaaleissa ehdokkaat 
käyttivät sosiaalista mediaa jo huomattavasti enemmän kuin aiemmin (Carlson ja 
Strandberg 2008, 160), ja etenkin YouTube sekä MySpace olivat hyvin suosittuja 
(Cornfield, 2006; Gueorguieva, 2008). Joidenkin tutkijoiden mukaan kyse oli jopa 
selkeistä ”YouTube-vaaleista”, merkki politiikan ”YouTubeistumisesta” (Carlson 
ja Strandberg 2008, 160), eli kampanjaviestinnän visualisoitumisen ensiaskeleet 
otettiin jo tuolloin. Huomionarvoista oli myös, että jopa 23 prosenttia kampanjaa 
verkossa seuranneista oli itse tuottanut tai levittänyt poliittista sisältöä (Strand-
berg, 2012). 

Lokakuussa vuonna 2007 Facebookiin oli rekisteröitynyt jo yli 160 000 
suomalaiskäyttäjää, ja maailmanlaajuisesti käyttäjiä oli 60 miljoonaa (Suominen 
ym. 2013, 128-129). Suomessa varsinainen sosiaalisen median nousu nähtiinkin 
nimen omaan vuoden 2007 eduskuntavaalikampanjoinnissa, jolloin blogeja oli jo 
34 prosentilla ehdokkaista (Strandberg, 2012). Ennen vaaleja oli ennakoitu myös 
YouTuben merkittävää nousua, mutta muun sosiaalisen median käyttö oli vielä 
vähäistä: vain runsas kymmenesosa käytti verkkoa seuratakseen vaaliuutisia tai 
käyttääkseen vaalikoneita (Strandberg 2009, 77). Sosiaalisen median kampanja-
käytön lopullinen läpimurto ajoittuu vuoteen 2008, jolloin järjestettyjä Yhdys-
valtain presidentinvaaleja on laajasti kutsuttu ”Facebook-vaaleiksi” (Johnson ja 
Perlmutter, 2010). Jopa yli puolet Yhdysvaltojen aikuisväestöstä ja yli kolme neljäs-
osaa internetin käyttäjistä käytti vuoden 2008 vaaleissa verkkoa poliittisiin tar-

133 Myös vuonna 2004 avautuneella kuvanjakopalvelu Flickrillä oli runsaasti yhteisöllisyyttä tukevia ominai-
suuksia kuten kuvien ryhmittelymahdollisuuksia ja jaottelua kiinnostavuuden mukaan (Suominen ym. 
2013). 
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koituksiin (Smith, 2009; Strandberg, 2012),  ja Barack Obaman vaalikampanjaa134 
pidetään yhä esimerkkinä siitä, kuinka sosiaalista mediaa hyödynnetään tehok-
kaasti kampanjoinnissa (Cogburn ja Espinoza-Vasques 2011, 201; Robertson ym. 
2010). Cogburnin ja Espinoza-Vasquesin (2011, 202) mukaan Obaman kampanja 
onnistui sosiaalisessa mediassa, koska verkon käyttäjät levittivät kampanjaviestejä 
hyvin laajalti eteenpäin omissa verkostoissaan. Viestit ketjuuntuivat ja virtasivat 
ilman, että kaikkien vastaanottajien tarvitsi niitä aktiivisesti etsiä (vrt. Greyes 
2011, 45; Strandberg 2012, 81).

Facebookin ohella myös vuonna 2006 perustettu, lyhyiden viestien jakami-
seen perustuva yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitter (ks. Isotalus, Jussila, Mati-
kainen 2018, 9) lukeutui tunnetuimpiin Obaman kampanjan aikana käytettyihin 
palveluihin, ja poliittisessa viestinnässä kampanjaa pidettiinkin Twitterin läpi-
murtona (Isotalus, 2017; Isotalus, Jussila, Matikainen 2018, 9). Mielikuvissa puhut-
tiin siis Facebook-vaalien ohella myös ”Twitter-vaaleista”, siitäkin huolimatta, että 
varsinkin iäkkäämmän väestön keskuudessa verkon merkitys oli vielä tuolloin 
lähes olematon (Suominen ym. 2013).  

Suomen vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa blogeja oli jo 77 prosentilla 
ehdokkaista, ja myös muun sosiaalisen median käyttö yleistyi selvästi ehdokkaiden 
ja puolueiden keskuudessa. Kahdella viidestä ehdokkaasta (39 %) oli Facebook-
sivusto, ja neljäsosalla YouTube-videoita kampanjasivuillaan (Borg, 2009). Kan-
salaiset eivät kuitenkaan vieläkään käyttäneet sosiaalista mediaa juuri lainkaan 
vaalien yhteydessä (Borg 2009, 3; vrt. Carlson ja Strandberg, 2008; Strandberg, 
2012). Sosiaalinen media sen sijaan jatkoi monimuotoistumistaan. Vuonna 2010 
avautui aluksi pääasiassa mobiililaitteilla, spesifimmin iPhonella, käytettäväksi tar-
koitettu kuvanjako- ja yhteisöpalvelu Instagram (Pönkä 2014, 122), ja aina samasta 
vuodesta lähtien Twitterin, YouTuben ja Facebookin kaltaiset sosiaalisen median 
alustat ovat olleet keskeisessä kansalaisaktivistiseen viestintään ja organisoitu-
miseen liittyvässä roolissa (Woolley, 2016). Erityisesti Facebookin ja Twitterin 
potentiaali jopa radikaalin poliittisen liikehdinnän mobilisaattorina ja organi-
soijana oli niin sanotun ”arabikevään”135 myötä esillä myös kevään 2011 yleisessä 

134 Vaikka Obaman kampanjasta tuli kansainvälinen ”lippulaivakampanja” sille, kuinka integroida 
informaatio teknologia vaalikampanjointiin (Kalsnes 2016, 2), on syytä myös huomioida, että edelleen 
vuoden 2012 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa sekä Facebook että Twitter olivat suhteellisen rajoitettuja 
kampanjauutisoinnin lähteitä – vain noin 12% verkkoa seuranneesta yleisöstä käytti Facebookia, ja 4% Twit-
teriä kampanjan seuraamiseen (Frantzich, 2013), joka suhteuttaa niiden merkitystä vaali kampanjoinnin 
kokonaiskuvassa.

135 Isotaluksen, Jussilan ja Matikaisen (2018, 18-19) mukaan Twitterin poliittisen roolin yhteydessä ensim-
mäisenä mainitaan yleensä juuri Tunisian vallankumouksesta vuodenvaihteessa 2010-2011 käynnistynyt 
arabikevät, jossa Egyptiin, Bahrainiin, Syyriaan ja Jemeniin levinneissä levottomuuksissa aktivistit kapi-
noivat hallituksia vastaan, ja käyttivät Twitteriä tehokkaasti joukkojensa kokoamiseen.  
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yhteiskunnallisessa keskustelussa.136 Sosiaalinen media politiikanteon välineenä 
oli konkretisoitunut tapahtumiksi maailmalla, joka osaltaan heijastui odotuksina 
sen merkityksen kasvusta myös Suomen eduskuntavaaleissa. Odotukset myös 
realisoituivat; vuoden 2011 eduskuntavaaleissa sosiaalista mediaa alettiin  käyttää 
kampanjoinnissa huomattavasti aikaisempaa enemmän (Strandberg, 2012), ja jo 
vuonna 2012 oli nähtävissä, että verkon yhteisöllisistä verkostosivuista oli  tullut 
poliittisille toimijoille niiden viestinnän standardi alustoja sekä vaaleissa että 
 vaalien ulkopuolella (McNair, 2012). 

Kuten nämä tänä päivänä sosiaaliseksi mediaksi kutsuttavan yhteisöllisen 
verkon historialliset vaiheet osoittavat, on viimeisten kolmen vuosikymmenen 
kuluessa koettu perusteellinen globaali, digitaalinen yhteiskuntamurros, jonka 
myötä virtuaalisista yhteisöistä, toiminnoista ja vuorovaikutuksesta on tullut 
erottamaton osa myös puolueiden ja vaalikampanjoinnin arkea. Puolueiden ja 
sosiaalisen median yhteisessä historiassa keskeistä roolia ovat ainakin toistaiseksi 
näytelleet Facebook, YouTube, Twitter ja Instagram137, jotka edelleen (ks. luku 9) 
ovat puolueille niiden sosiaalisen median kampanjoinnin tärkeimpiä alustoja. 

6.2.  Puolueiden sosiaalisen median käyttö 
eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015

”Poliitikkojen ja puolueiden pitää olla siellä, missä ihmiset ovat. Ihmiset käyttävät 
sosiaalista mediaa saadakseen tietoa. Siksi meidän on oltava läsnä.” (SDP:n vaali-
opas, eduskuntavaalit 2015).

Nämä SDP:n ehdokasoppaan sanat kiteyttävät puolueiden sosiaalisen  median 
presenssin ydinajatuksen: on oltava läsnä siellä, missä ihmisetkin ovat. Siksi puo-
lueet myös kannustavat ehdokkaitaan hyödyntämään kaikki sosiaalisen median 
tarjoamat mahdollisuudet, ja erovaisuudet löytyvätkin ennemmin ehdokas joukon 
sisältä kuin puolueiden väliltä (Railo ja Ruohonen 2016b, 312). Sosiaalisen  median 
eri alustojen suosio kansalaisten keskuudessa määrittelee pitkälti myös niiden 
strategisen prioriteettijärjestyksen puolueille. Vuoden 2011 vaaleissa kaikki puo-

136 Ks. esimerkiksi: Vehkoon (11.3.2015) Suomen Kuvalehdessä 10/2011 julkaistuun reportaasiin haastateltu 
kairolainen freelance-toimittaja Abdalla Hassan sanoo Egyptin turvallisuuspalvelun aliarvioineen 
internet-sukupolven todellisen voiman. Hänen mukaansa: ”…Jos he olisivat tajunneet, mitä ”Facebook
kakarat” voivat saada aikaan, he olisivat estäneet pääsyn sivustolle viikkoa ennen tammikuun 25. päivän 
mielenosoitusta.”

137 Toisten kohdevaalieni eli eduskuntavaalien 2015 jälkeen vuonna 2016 suomalaisista 75 prosenttia käyt-
ti Facebookia, 83 prosenttia YouTubea, 24 prosenttia Twitteriä (Isotalus, Jussila, Matikainen 2018, 13, 
 perustuen DNA:n ja MTV:n vuonna 2016 julkaisemiin tietoihin), ja 28 prosenttia Instagramia, joka viime 
vuosina on edelleen nostanut painoarvoaan ja näkyvyyttään fasilitoiden erityisesti näyttävää visuaalista 
kampanjointia, ja korostaen hyvien kuvien merkitystä (Suominen ym. 2013, 250). 
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lueet olivat jo mukana sosiaalisen median valtavirtakanavilla Facebookissa, Twit-
terissä ja YouTubessa, lukuun ottamatta vielä tuolloin ainoastaan Facebookissa 
läsnä  olleita perussuomalaisia. Yhteisöllisiä alustoja käytettiin jonkun verran myös 
varsinaisesti sosiaaliseksi mediaksi miellettyjen kanavien liepeiltä; esimerkiksi 
keskustalla oli oma kanavansa musiikin suoratoistopalvelu Spotifyssä, SDP  käytti 
digitaalista julkaisualustaa Issuuta, ja Flickr-kuvanjakosivustoa138 hyödynsivät 
 ainakin SDP ja keskusta. Näiden alustojen käyttö oli kuitenkin lähinnä teknistä 
lukuun ottamatta keskustan motiivia käyttää Spotifytä (ks. kappale 6.3.1).

Kuva 16.  Keskustan Facebook -sivuston Tietoja -osion selainnäkymä, eduskuntavaalit 2015.

Facebookia kaikissa puolueissa pidettiin sekä vuoden 2011 että 2015 
eduskunta vaaleissa sosiaalisen median ja koko digitaalisen kampanjan ylivoi-
maisesti tärkeimpänä alustana johtuen sen laajasta suosiosta kansalaisten kes-
kuudessa. Vaikka Facebookin merkitys tiedostettiin puolueiden verkkoviestinnän 
vastuuhenkilöiden keskuudessa jo läpikotaisin, olivat niiden sisäiset sosiaalisen 

138 Myös Klingerin ja Russmannin (2017) tutkimuksessa Itävallan ja Sveitsin poliittisten puolueiden sosiaa-
lisen median strategioista vaaleissa 2011 ja 2013 vastanneet puoluestrategistit mainitsivat satunnaisesti 
mm. Flickr:n, Google+:n, Pinterest:n ja Tumblr:n, mutta koska suuri yleisö ei kyseisiä alustoja tuolloin 
juurikaan käyttänyt, käyttivät puolueetkin niitä lähinnä pienimuotoisesti spesifeihin toimintoihin, kuten 
nuorten äänestäjien houkuttelemiseen (Klinger ja Russmann 2017, 308).  



134

median käytön toimintakulttuurit vielä 2011 eduskuntavaaleissa eritahtisesti 
kehittyneitä, ja osalla puolueista oli vaikeuksia motivoida ehdokkaitaan aktivoi-
tumaan. Esimerkiksi perussuomalaisissa vastuu Facebook-kampanjoinnista oli 
vielä eduskunta vaaleissa 2011 puolueen nuorisotoimijoilla, mutta vihreissä alus-
tan käyttö oli jo laajasti vakiintunutta, eikä puolueen resursseja kulunut omien 
toimijoiden opastamiseen.

Suomalaista Twitter-toimintaympäristöä esimerkiksi vihreissä pidettiin 
vielä vuoden 2011 vaalien kontekstissa kehittymättömänä139, joka puolueen näkö-
kulmasta näyttäytyi sikäli ongelmallisena, ettei se kokenut voivansa vaikuttaa 
tilanteeseen. Tämä näkökulma kuvaa laajemmassakin mielessä sitä asetelmaa, 
jossa puolueiden strategista kampanjointia osaltaan määrittelevät sosiaalisen 
median eri alustojen ominaispiirteet, joihin puolueiden on sopeutettava vies-
tintäänsä. Näkemystä alikehittyneestä Twitter-viestintäkulttuurista tukee myös 
kristillis demokraattien havainto siitä, että kanavan käytön päämäärä oli vielä 
eduskuntavaaleissa 2011 poliitikkojen keskuudessa epäselvä. SDP:n haastateltava 
puolestaan kuvasi Twitterin käyttäjäryhmää ”pienemmäksi ja spesifimmäksi” kuin 
Face bookissa, jota puolue nimenomaan alustan suurien käyttäjämäärien johdosta 
priorisoi. Vaalikauden 2011-2015 aikana Twitterin poliittinen käyttö kuitenkin 
yleistyi nopeasti, ja kuten jo edellä kuvasin, vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 
median odotukset läpimurrosta kampanja-alustana kohdistuivat nimenomaan 
Twitteriin. Puolueet kuitenkin edelleen mielsivät Twitterin massat kokoavasta 
Facebookista poiketen käyttäjäkunnaltaan ja yleisöiltään (vrt. Kreiss, Lawrence ja 
McGregor, 2018) rajatummaksi ja erikoistuneemmaksi mediaksi: ”Onhan se ihan 
eri tavalla kansan media kuin Twitter.” (Vihreät, 2015). Myös Schäferin (2021) 
mukaan puolueissa Facebook arvioidaan Twitteriä laajemmaksi foorumiksi, jolla 
on keskimääräisesti ja pääsääntöisesti ”tavallisista” ihmisistä koostuva yleisö, ja 
laajempi tavoitettavuus  (reach) monimuotoisempien verkostojen keskuudessa, 
joilla on rajoitettu kiinnostus politiikkaa kohtaan (Schäfer 2021, 9). Esimerkiksi 
keskustassa Twitterillä arvioitiin olevan merkitystä lähinnä osana puolueen yleistä 
mielikuvaviestintää:

 

”Siellä on median edustajat, päättäjät, mielipidevaikuttajat, eli vähän erityyppi-
nen kanava… Twitterillä oli lähinnä mielikuvarooli… strategista viestintää...” 
(Keskusta, 2015).  

139 Vihreiden haastateltava (2001) luonnehti Twitterin käytön kulttuurista ongelmaa seuraavasti: ”Suomessa 
sitä ei oikein osata ja kauheasti käytetä… Muualla Euroopassa… se on hyväkin ja vähän erilainen 
keskustelukanava. Jos Suomessa sitä ei käytetä, niin ei vihreiden resursseilla tätä maailmaa muuteta 
sellaiseksi, että toisin olisi.” (Vihreät, 2011). Ks. myös Isotalus, Jussila ja Matikainen (2018, 9), jotka niin ikään 
toteavat Twitterin käytössä olevan kulttuurikohtaisia eroja; heidän mukaansa esimerkiksi Yhdysvalloissa 
se on paljon enemmän ”koko kansan media” kuin Suomessa. 
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Puolueiden suhtautumista Twitteriin siis vaikuttaa määrittävän niiden arvio sen 
käyttäjäkunnan koostumuksesta. Esimerkiksi Klingerin ja Russmannin (2017) 
haastattelemien itävaltalais- ja sveitsiläispuolueiden kampanjastrategistien 
mukaan Twitter on puolueille sekundäärinen media, jota ne käyttävät lähinnä 
mielipidevaikuttajien ja journalistien kanssa kommunikointiin (Klinger ja Russ-
mann 2017, 307). Koska Twitterissä monet yhteiskunnalliset päättäjät ja median 
edustajat keskustelevat keskenään, on alustaa jopa kuvattu elitistiseksi mediaksi140 
eli olennaisinta ei ole viestivien määrä, vaan se, ketkä viestivät (Isotalus, Jussila 
ja Matikainen 2018, 9).  Schäferin mukaan puolueiden viestintävastaavat näke-
vätkin Twitterin usein ”kaikuhuoneena” (ks. tarkemmin: 6.3.2), jossa pääosin 
asiantuntijat, journalistit, poliittiset toimijat ja ne, jotka yleisesti ottaen ovat hyvin 
kiinnostuneita politiikasta, ovat tekemisissä toinen toistensa kanssa (Schäfer 2021, 
9). Omat aineistoni tukevat samaa havaintoa:

”Siinä on sellaisia puolia, että toimittajat tykkää käyttää Twitteriä, ilmeisistä 
syistä, Se on nopea, siitä saa nopeasti tietoa, sitä kannattaa toimittajan seu-
rata... Kun joku poliitikko käy jotain sanomassa, niin toimittaja voikin tehdä 
Twitter-haastattelun. Siellä kannattaa myöskin puolueena olla, ja tarjota niitä 
viestejä. Siellä on satoja tuhansia suomalaisia, ja paljon politiikan toimittajia.”  

(Vihreät, 2015). 

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sosiaalisen median kanavavalikoimaan 
nousi aiempaa  näkyvämmin yhteisöllinen kuvanjakopalvelu Instagram. Ruotsissa 
puolueet käyttivät Instagramia ensi kertaa maan vuoden 2014 eduskuntavaaleissa 
(Filimonov, Russmann ja Svensson, 2016), ja Suomessa kehitys ajoittuu aineistojeni 
perusteella samansuuntaisesti. Ainoastaan vihreät käytti Instagramia jo vuoden 
2011 eduskuntavaaleissa, mutta 2015 vaaleissa alusta oli jo nousemassa laajem-
paan käyttöön; vihreiden lisäksi sitä hyödynsi aktiivisesti myös kristillisdemo-
kraatit. SDP oli rekisteröinyt itselleen tilin, mutta kanavaa ei vielä aktivoitu, koska 
käytölle ei onnistuttu identifioimaan mielekästä strategista päämäärää: ”Ollaan 
sillä tasolla, että pohditaan ja pähkäillään, että mikä olisi se funktio” (SDP, 2015). 
Myös keskustassa Instagramin käyttöä vasta harkittiin, ja poissaoloa perusteltiin 
pääosin resurssisyillä.

Haastatteluaineistoni osoittavat, että merkittävin muutos puolueiden suh-
teessa sosiaalisen median kampanjakäyttöön tapahtui eduskuntavaalien 2011 ja 
2015 välillä (ks. myös luku 4). Vielä vaaleissa 2011 sosiaalinen media oli kampan-

140 Huom. Isotalus, Jussila ja Matikainen (2018, 25) kuitenkin arvioivat, että vaikka puhe Twitteristä eliitin 
mediana voi pitää paikkansa, se voi myös luoda harhakuvan Twitteristä kokoaan suurempana ja vaikutuk-
seltaan merkityksellisempänä kuin se todellisuudessa on. Toisaalta alustan merkitys voi heidän  mukaansa 
liittyä juuri siihen, että yhteiskunnallinen eliitti ja eliittimedia ovat Twitterissä aktiivisia.
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joinnin näkökulmasta niissä määrin uusi ilmiö, että arvona voitiin pitää yksin-
omaan sitä, että ylipäätään käytetään sosiaalista mediaa, ja osoitetaan siten uusien 
viestintäteknologioiden käytön hallitsemista ajan hengessä: ”Sosiaalisessa mediassa 
vahvasti ja oikeilla tavoilla esiin tuleva ehdokas osoittaa olevansa sinut uusien 
viestintävälineiden ja tapojen kanssa. Joillekin äänestäjille se saattaa olla jopa 
äänestyspäätöksen ratkaisevin tekijä.” (Keskustan ehdokasopas, eduskuntavaalit 
2011). Siinä missä puoluekohtaisia eroja vielä 2011 vaaleissa esiintyi sekä puolueen 
kampanjaorganisaation että ehdokaskunnan sosiaalisen median aktiivisuudessa ja 
osaamisessa, olivat erot jo vuoden 2015 vaaleissa tasaantuneet samalla, kun etenkin 
Facebookin käytöstä oli muodostunut arkipäivää äänestäjien suurelle enemmis-
tölle. Kuten alla oleva taulukko141  havainnollistaa, on vihreät ainoa puolue, joka 
sekä 2011 että 2015 vaaleissa oli läsnä kaikilla tuolloin – ja edelleen – käytetyim-
millä sosiaalisen median alustoilla eli Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa ja 
Instagramissa. Kaiken kaikkiaan erot puolueiden välillä ovat kuitenkin vähäisiä, 
joka tukee tutkimukseni lähestymistapaa keskittyä puolueille yhteisiin piirteisiin 
ja tekijöihin sosiaalisen median strategisessa hyödyntämisessä.

Taulukko 1. Puolueiden (r.p.) virallinen läsnäolo sosiaalisen median eri kanavilla 
eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015 

PUOLUEET
SOSIAALISESSA 
MEDIASSA

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE INSTAGRAM

Eduskuntavaalit 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Keskusta

SDP

Vihreät

Perussuomalaiset

Kristillisdemokraatit

6.3.  Sosiaalisen median kampanjakäytön strategiset 
päämäärät

Schäferin (2021, 1) hybriditeettiperusteisen digitaalisen heuristiikan käsitteen 
ytimessä oleva ajatus tilannekohtaisen arkijärkeilyn merkityksestä puolueiden 
strategisessa päätöksenteossa kuvaa myös suomalaispuolueiden sosiaalisen median 
kampanjakäytön strategista otetta. Eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015 puolueilla ei 

141 Taulukossa tummennetut solut osoittavat niitä sosiaalisen median alustoja, joilla puolueet olivat läsnä.
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ollut eksklusiivisia kirjallisessa muodossa olemassa olevia viestintästrategioita, 
vaan sosiaalista mediaa käytettiin intuitiivisesti rationalisoiden, mieltäen sen alus-
tat osaksi sekä perinteisen että sosiaalisen median logiikkoja huomioivaa hybridin 
kampanjaviestinnän kokonaisuutta: 

”Ei hirveän järjestelmällisesti, että tässä kanavassa näin ja näin, mutta kyl-
lähän niissä oli tietyt painopisteet, jotka sitten uloskirjoittamattomastikin 
sitä toimintaa ohjasi, mutta… Ei voi sanoa, että meillä olisi ollut kauhean 
hienostuneita, kirjoitettuja pitkiä strategioita.” (Keskusta, 2015).

”… Strateginen ajattelu ei ehkä niin pitkäkestoista. Ihan käytännön kautta on 
lähdetty ajattelemaan… Aika päiväkohtaisesti, ja mitä nyt tuuli sattui sinä 
päivänä tuomaan. Meillä ei sellaista selkeää tiettyä strategiaa, juuri tämä täytyy 
täällä tehdä, niin sellaista me ei oikeastaan tehty tälle puolelle.” (SDP, 2015).

Eduskuntavaaleissa 2015 sosiaalinen media oli jo arkipäiväistynyt kampanja-
foorumina, ja sosiaalisen median viestintä oli integroitu elimelliseksi osaksi puo-
lueiden yleisiä strategioita, kuten kuvataan SDP:n ehdokasoppaan toteamassa: 
”Puolueella tai poliitikolla ei voi olla strategiaa ja sosiaalisen median strategiaa. On 
vain strategia. Ei kahta eri viestiä. Vain tapa kertoa oma viesti vaihtuu.” (SDP:n 
eduskuntavaaliopas, 2015). Kampanjassa strateginen ajattelu on kokonaisvaltaista, 
ja samoja sisältöjä jaetaan sekä perinteisissä että digitaalisissa kanavissa hybridille 
mediajärjestelmälle ominaiseen tapaan:

”Se oli tähän koko strategiaan leivottu mukaan… vahvistaa tätä meidän sano-
maa… Niitä käytettiin YouTubesta Facebookiin, katottiin, että nää on ne kana-
vat, joihin samaa tavaraa työnnetään.” (Perussuomalaiset, 2015). 

Kuten tästä perussuomalaisten haastateltavan kommentista käy esimerkin-
omaisesti ilmi, vallitsee suomalaispuolueiden keskuudessa laaja yksimielisyys siitä, 
että online- ja offline-viestintä vaalikampanjoissa ovat tiiviisti yhteenkietoutuneet, 
ja kampanjaviestit pyritään suunnittelemaan siten, että samoja viestejä voidaan 
levittää tehokkaasti erilaisissa kanavissa, konteksteissa ja medioissa. Vastaava 
havainto sisältyy myös Schäferin tutkimukseen iso-britannialais- ja saksalais-
puolueiden haastatteluaineistoihin perustuen (Schäfer 2021, 8). 

Omien tutkimusaineistojeni perusteella on nähtävissä, että puolueiden sosi-
aalisen median strategiset päämäärät kytkeytyvät tiiviisti edellä mainittuun huo-
miota, näkyvyyttä ja informaation prosessointia korostavaan sosiaalisen median 
logiikkaan (Van Dijck ja Poell, 2013). Yhdistävyyden eli konnektiviteetin periaat-
teeseen liittyen eräänä sosiaalisen median kampanjakäytön keskeisistä strategisista 
päämääristä puolueissa pidetään keskustelun ja avoimen vuorovaikutteisuuden, 
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kaksisuuntaisen viestinnän fasilitoimista. Vuorovaikutteisuus koetaan erottamat-
tomana osana sosiaalisen median logiikkaa, joka sen alustoilla viestiessä on vält-
tämätön huomioida: ”Me haluttiin sosiaalista mediaa käyttää niin kuin sitä pitää 
käyttää, eli on sosiaalinen, keskustelee, kysyy ja kommentoi.” (Vihreät, 2011). Aktii-
visen läsnäolon ja keskusteluhalukkuuden merkitystä menestyksekkäälle sosiaa-
lisen median kampanjalle puolueissa korostetaan myös ehdokkaiden suuntaan: 
”Sosiaalisessa mediassa näkyvyys perustuu omaan aktiivisuuteen. Osallistumalla 
keskusteluun, kommentoimalla, jakamalla linkkejä, kuvia tai muuta materiaalia, 
teet osallistumisestasi elävämpää.” (Keskustan ehdokasopas, eduskuntavaalit 2015). 
Ehdokkaille myös painotetaan sosiaalisen median tehokkuutta juuri yhdistävyy-
den tarjoajana eli potentiaalisten äänestäjien kontaktoinnissa. Esimerkiksi SDP:n 
haastateltava (2011) kuvasi motivoineensa ehdokkaita koulutuksissa vertailemalla 
perinteisissä toritapahtumissa tavattavien ihmisten määrää sosiaalisessa medi-
assa tavoitettavien määrään142, viitaten jälkimmäisen vaaliareenan verkostomaisen 
luonteen mahdollisuuksiin äänestäjäkontaktien maksimoimisessa. 

Sosiaalisen median kampanjaviestinnällä ja tapahtumatuotannolla puoluei-
den on mahdollista tavoitella myös sellaisia liikkuvia äänestäjiä ja kohde ryhmiä, 
jotka välttelevät ideologista leimaantumista, tai joille puolueen perinteiseen tapah-
tumaan osallistumisen kynnys on muista syistä korkealla. Ideologisen leimaan-
tumisen välttelemiseen eli haluttomuuteen ilmaista puoluekanta avoimesti liit-
tyy yksityisyysaspekti; esimerkiksi Mickelssonin (2021, 408) mukaan politiikan 
yksilökeskeistymisen myötä puoluekannasta on tullut luterilaisen uskon kaltai-
nen henkilökohtainen asia. Sosiaalisessa mediassa anonymiteetin säilyttäminen 
on helpompaa, koska puolueen ja poliitikkojen suuntaan viestiminen ei yleensä 
edellytä tunnistautumista:

”Tällä tavalla on mahdollista tavoittaa ihmisiä, jotka ei ikinä tule mihinkään 
tilaisuuksiin, eikä halua pysähtyä kohtaamaan poliitikkoja, ja joilla ei ole sitä 
tarvetta… se tuo sellaisia kohderyhmiä, joita ei muuten perinteisillä tavoilla 
tavoitettaisi.” (Keskusta, 2015).

”Jos jossakin päin on tilaisuus, mihin pitäisi kokoontua ja mennä, niin ei halua 
merkkaantua, esimerkiksi jos vaikka sitten miettii asioita, niin voi hakea sen 
kautta, että onkos tämä nyt sitä mun juttua vai ei.” (Perussuomalaiset, 2011). 

142 Myös eduskuntavaalien 2015 ehdokasoppaassaan SDP korosti sosiaalisen median mittavia käyttäjämääriä 
motivaattorina läsnäololle: ”Sosiaalisella medialla ei voiteta vaaleja, mutta vaaleja ei voiteta ilman sosiaalista 
mediaa. Valtava potentiaali: Euroopassa 250 934 000 Facebookkäyttäjää. Yli 2 miljoonaa Suomessa. 
Twitterissä 500 000–1 000 000 suomalaista.” (SDP:n vaaliopas, eduskuntavaalit 2015).
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Potentiaalisten äänestäjien tavoittamisessa erityisesti Facebook on osoittau-
tunut puolueille vaikuttavaksi kampanjavälineeksi. Norjalaispuolueiden Facebook-
strategioita tutkineen Kalsnesin (2016) mukaan Facebook on madaltanut puoluei-
den kynnystä osallistua dialogiin jäsenten ja kannattajien ohella myös sellaisten 
”ystävien ystävien” kanssa, jotka eivät välttämättä edes ole kiinnostuneita puolueen 
politiikasta. Jos ystävä jakaa poliittisen viestin Facebookissa, se vastaanotetaan 
puolueen mainosta myötämielisemmin, ja siksi Facebook-jakoja pidetään puolu-
eissa äänestäjäkunnan tavoitettavuuden näkökulmasta arvokkaina (Kalsnes 2016, 
5). Myös suomalaispuolueissa tiedostetaan, että puolueen ja sen toimijoiden saamat 
tuenilmaukset levittävät myönteistä mielikuvaa lumipalloefektin tavoin eteenpäin 
sosiaalisen median verkostoissa: 

”Jos puhutaan sanan viemisestä eteenpäin… Jos keskimäärin ihmisillä on 500 
tai 1000 kaveria, niin… kyllä se on hirveän merkittävä asia, että joku kehtaa 
tykätä meistä tai ylipäänsä jostakin puolueesta, sitä kautta sana leviää hyvin.” 
(Kristillisdemokraatit, 2011). 

Jakojen ja suositusten generointia strategisena käytäntönä painotetaan myös 
ehdokasoppaissa, joissa sosiaalisen median suosion luonnehditaan perustuvan 
nimenomaan ihmisten haluun pitää yhteyttä ja keskustella. Arviot sosiaali-
sen median julkaisujen jako- ja suosituspotentiaalista vaikuttavat myös puolu-
eiden sisältökampanjointiin eli siihen, millaisia teemoja ne itse proaktiivisesti 
nostavat esiin. Konkreettiset ja selkeät substanssikysymykset koetaan sosi-
aalisessa mediassa otollisemmiksi käsiteltäviksi kuin laajat, abstraktimman 
tason teemat. Siksi sosiaaliseen mediaan viestittävää sisältöä valikoidaan stra-
tegisesti, kuten vihreiden haastateltavan kuvauksesta käy yksilöidymmin ilmi: 

”Mitä raskaampi tai vaikeampi politiikka-aihe, jos on raskaita sosiaalipoliittisia 
kysymyksiä, isoja talouspoliittisia kysymyksiä, niin ne on vaikeita paitsi poliit-
tisesti niin myös sosiaalisessa mediassa, koska niistä kiinnostunut porukka 
on huomattavasti pienempi… Yhdenvertaisuuskysymykset, eläinkysymykset, 
ympäristökysymykset, ne on hyviä levitettäviksi, koska ne on konkreettisia143 ja 
selkeitä, ja ei niin kauhean abstrakteja... Tämmöiset teemat on yleensä sellaisia, 
mitkä saa aika paljon huomiota meihin. Ihmiset tykkää jakaa.” (Vihreät, 2011). 

143 Ks. myös: Yleisradion eduskuntavaalien 2019 yhteydessä haastatteleman Aalto-yliopiston markkinoinnin 
laitoksen professori Lasse Mitrosen mukaan sosiaalisessa mediassa kannattaisi keskittyä yksityiskohtai-
sempaan ja kohdennetumpaan markkinointiin; esimerkiksi lähestyä eläinihmisiä teemoilla, jotka liittyvät 
eläinten hyvään kohteluun.   (Yle Uutiset / Eduskuntavaalit, 12.4.2019)
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Toisin sanoen, puolueilla on sosiaalisessa mediassa strategisena käytäntönä niin 
sanottujen suurten politiikkakysymysten välttely; monimutkaisten ja laajojen 
politiikka kysymysten kiinnostavuus on heikompi, ja niiden jakohalukkuus vaime-
ampi. Osaltaan monimutkaisten politiikkakysymysten välttely liittyy myös puolu-
eiden haluun näyttää vetovoimaisilta, ja niihin usein liitettyjen stereo typioiden vas-
taisesti helposti lähestyttäviltä. Sosiaalisen median kampanjoinnissaan puolueet 
lisäksi tiedostavat, että niiden usein luontaisesti virallissävytteinen viestintätapa, 
ns. byrokraattinen klangi, ei ole omiaan luomaan käyttäjille samaistumispintaa 
tai herättämään mielenkiintoa:

  

”Meillä on yhä käytössä vanhahtava virallisen viestinnän puhetapa… Tässä 
nyt vihreä liitto ilmoittaa teille vähän paperinmakuisesti, että olemme teh-
neet kirjoituksen x, tässä linkki. Ei me nyt ihan noin tylsiä olla, mutta…” 
(Vihreät, 2015).

Myös Schäferin (2021, 9) mukaan puolueissa vallitsee selkeä tietoisuus siitä, että 
klassinen poliittinen viestintä on jotakuinkin sopimaton tai huonosti sopiva sosi-
aalisen median konteksteihin. ”Virallisen ja tylsän” äänen käyttämisen sijasta 
sisällön levittämisen verkostologiikka osana sosiaalisen median logiikkaa korostaa 
välttämättömyyttä saada viesti leviämään ”viraalisti” huomion saavuttamiseksi 
(Klinger ja Svensson 2015), ja tässä onnistuminen riippuu sisällön suosiosta eli 
kytkeytyy suosion periaatteeseen osana sosiaalisen median logiikkaa. Tässä yhte-
ydessä suosiolla tarkoitetaan sosiaalisen median toimintaympäristössä sosiaalisesti 
osallistavaa ja emotionaalisesti vetoavaa sisältöä, joka johtaa suosituksiin ja eteen-
päin jakoihin (Messing ja Westwood 2014, 15). Linkin luominen henkilökohtaisen 
ja yksityisen alueille sosiaalisen median alustoilla voi olla tarpeen, jotta jakojen 
määrää voidaan lisätä ja saavuttaa viraliteettia. Eräs Schäferin haastattelema puo-
lueen viestintäpäällikkö ehdottikin, että tämän yhteyden luomiseksi sosiaaliseen 
mediaan on suunniteltava viestejä, jotka toimivat myös henkilökohtaisessa kon-
tekstissa, ja tuottavat sosiaalista arvoa: ”kommunikoida yksi tai kaksi konkreettista 
viestiä päivässä, jotka myös vaikuttavat ihmisiin emotionaalisesti, ja motivoivat 
heitä tykkäämisiin ja jakoihin” (Schäfer 2021, 9). 

Haastatteluaineistojeni perusteella puolueissa erilaisten meemien144 ja mui-
den viihdevetoisten viraalisisältöjen vaikuttavuus- ja suosiopotentiaali tunnetaan, 
mutta niiden tuottaminen on haastavaa. Erään haastateltavan (2011) kuvauksen 

144 Esimerkiksi SDP:ssä Facebook-viestinnän yhtenä tehokeinona käytettiin niin sanottuja meemejä, koska: 
”Yhteiskunnallinen informaatiotulva on se, että pienellä meemillä sä paljon paremmin saat viestin läpi kuin 
pitkillä teksteillä.” (SDP, 2015). Meemillä viitataan verkkoilmiöön, jossa jokin julkaisu saavuttaa suuren 
suosion, ja leviää nopeasti laajalle. Jotkut meemit ovat lyhytikäisiä, toiset pysyvät suosiossa vuosikausia. 
Meemeiksi voivat arvaamatta nousta vaikkapa kotitekoiset videoleikkeet, tai mitkä tahansa hyvinkin 
vähäpätöisiltä vaikuttavat julkaisut (Wikipedia: Internetilmiö).
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mukaan puolueen tavoitteena on kyllä tuottaa viraalipotentiaalista materiaalia, 
mutta kysymys on ”taiteen- tai magiikanlajista”, jossa onnistumista ei koskaan 
pysty ennustamaan. Toisin sanoen, sosiaalisen median strategista sisältöviestintää 
leimaa heikko ennustettavuus; puolueet eivät välttämättä pysty ennakolta iden-
tifioimaan, mitkä niiden julkaisuista huomioarvon näkökulmasta menestyvät, ja 
mitkä eivät. Tämä ongelma liittyy keskeisesti ohjelmoitavuuden periaatteeseen 
sosiaalisen median logiikassa eli asetelmaan, jossa koodit, algoritmit ja alustat 
ohjaavat toimintaa. Saavuttaakseen huomiota sosiaalisen median alustoilla poliit-
tisten viestijöiden pitää osata suunnitella ”algoritmisesti tunnistettavia” viestejä 
(Gillespie 2014, 184), eli ennakoida algoritmistä menestystä eri alustoilla. Vaikeaksi 
tehtävän tekee se, että sosiaalisen median alustoja hallinnoivat yritykset käsittelevät 
algoritmirakenteita dynaamisesti, ja siksi algoritmien toiminnoista selvän ottami-
nen vastaa puolueen toimijoille ”pimeässä ympäriinsä hapuilua” (Schäfer 2021, 13). 
Algoritmin muuttuminen145 saatetaan havaita vasta, kun viestintästrategia ei enää 
menesty, eli tuota toivottua tavoitettavuutta. Schäferin mukaan viraaliviestinnässä 
on viime kädessä kysymys siitä, onnistuuko puolue ”pelillistämään algoritmin 
oikein tavoin”. Toisaalta, vaikka pelillistämisessä epäonnistuttaisiin, voi sisällölli-
sesti vetovoimainen viesti silti edistää toivottua tavoitettavuutta (Schäfer 2021, 13).

Omien haastatteluaineistojeni perusteella sisällöllistä vetovoimaisuutta voi 
sosiaalisen median kampanjaympäristössä syntyä esimerkiksi silloin, kun poliitti-
sessa arvoilmastossa vallitseva sisällöllinen kysyntä ja puolueiden kampanjaviestin-
nällinen tarjonta kohtaavat oikea-aikaisesti, kuten vihreiden viestinnässä tapahtui 
tasa-arvoisen avioliittolakikampanjan146 aikana vuonna 2013. Puolueen haasta-
teltava (2015) kuvasi tehneensä virkatyönä Tahdon-kampanjan logo kuvakkeen, 
jonka hänen arvionsa mukaan yllätyksellisesti noin 100 000 ihmistä asetti profiili-
kuvakseen sosiaalisessa mediassa: ”Ei siitäkään pystynyt arvaamaan, että siitä 
tulee menestynyt...” (Vihreät, 2015). Osaltaan arvaamista vaikeuttaa se, että Face-
bookin algoritmit voivat olla niin läpinäkymättömiä, ettei kukaan tosiasiallisesti 
pysty niitä täysimääräisesti hahmottamaan tai pelillistämään, eikä puolueilla ole 
kattavaa informaatiota siitä, kuinka algoritmit on suunniteltu (Schäfer 2021, 12). 
Siitä huolimatta puolueiden viestintävastaavat pitävät Schäferin mukaan hyvin 
tärkeänä pyrkiä oppimaan ja ymmärtämään mahdollisimman paljon algoritmien 
toiminnasta. Vaikka alustoja hallinnoivat yritykset tarjoavat perusinformaatiota 
algoritmien hahmottamiseen, on tässä tarjonnassa puolue toimijoiden mukaan 
paremminkin kyse myyntiorientoituneesta kuin operatiivisesta ohjeistuksesta. 

145 Schäferin tutkimuksen mukaan esimerkiksi seurauksena Facebookin algoritmin eräästä viime aikaisesta 
muutoksesta on arvioitu viraliteetin saavuttamisen, ns. maksuttoman tavoitettavuuden (organic reach) 
vaikeutuminen, johon liittyen puolueille omien tukijaryhmien rajojen ylittämisestä eli ns. ”kuplan” 
rikkomisesta on tullut aiempaa haastavampaa (Schäfer 2021, 13).

146 Tahdon2013  oli  valtakunnallinen, 19.3.2013 käynnistynyt kansalaisaloitekampanja samaa sukupuolta 
olevien avioliiton puolesta (Wikipedia: Tahdon2013).
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Siksi puolueille tärkein tapa kerryttää tietoa algoritmi rakenteiden dynamiikasta 
on yritys- ja erehdysprosessi, jonka tuloksena kehitetään sarja yksinkertaisia sään-
töjä eli heuristiikkoja, joiden voidaan tietyssä määrin olettaa tuottavan menes-
tystä (Schäfer 2021, 12). Koska myös sisällöllisesti vetovoimaisella viestillä voidaan 
kompensoida algoritmien heikosta ennustettavuudesta seuraavaa ”pelillistämisen” 
vaikeutta, on puolueiden jatkuvasti pyrittävä strategisesti monitoroimaan ajan-
kohtaista poliittista keskusteluilmapiiriä sekä vaalikamppailun generoimia ideolo-
gisia impulsseja, osatakseen sekä ajoittaa että kohdentaa sisältö kampanjointiaan 
vastaamaan siihen sisällölliseen kysyntään, joka kansalaisten keskuudessa kul-
loinkin vallitsee.

6.3.1.  Journalistisen mediahuomion tavoittelu

Jo varhaiset keskustelut digitaalisten välineiden vaikutuksista poliittisiin kam-
panjoihin keskittyivät kampanjoiden strategisten pyrkimysten ja niiden kautta 
saavutetun mediahuomion väliseen yhteyteen (Jungherr 2016a, 362). Vaikka tra-
ditionaalisen median portinvartijafunktion eli sen mahdollisuuden hallita julki-
sen keskustelun agendalle nousevia poliittisia kysymyksiä (Jungherr 2016a, 362; 
Bimber ja Davis, 2003) on väitetty digitalisaation aikakautena heikentyneen147 
(Schäfer 2021, 6), on huomion tavoittelu journalistisessa mediassa aineistojeni 
perusteella edelleen eräs puolueiden keskeisistä sosiaalisen median käytön stra-
tegisista tavoitteista. Puolueiden kampanjaviestinnän läheistä kytkeytymistä 
traditionaalisen median toimintadynamiikkaan Suomessa osoittaa Paatelaisen, 
Kannaston ja Isotaluksen (2022, 7) tutkimus148, jonka mukaan traditionaalinen 
mediasisältö muodosti vuoden 2019 eduskuntavaaleissa edelleen merkittävän 
osuuden puolueiden sosiaalisen median kampanjaviestinnästä. Tulos vastaa niitä 
aikaisempia tutkimuksia, joissa on todettu traditionaalisen median säilyttävän 
agendanmäärittelemisvaltansa myös hybridissä mediajärjestelmässä, eli se mää-
rittelee, mitkä aiheet sosiaalisessa mediassa nousevat esiin, ja mistä keskustellaan 
(ks. esim. Harder, Paulussen ja Van Aelst, 2016; Langer ja Gruber, 2021). 

147 Joidenkin tutkimusten mukaan printtisanomalehdillä ei ole enää päiväjärjestyksen asettajan roolia, vaan ne 
seuraavat nopeampien viestimien, kuten verkkouutissivujen, radiouutisten sekä toimittajien ja poliitikkojen 
Twitter-tilejä (Borg ja Koljonen 2020, 117-118; Vonbun, Kleinen-von Königslöw ja Schoenbach, 2016; Harder, 
Sevenans ja Van Aelst, 2017).

148 Tutkimuksen mielenkiintoinen havainto on myös, että eduskuntavaaleissa 2019 puolueiden ja niiden 
johtajien traditionaalisen median käyttö sosiaalisen median kampanjaviestinnässä oli ainakin jossain 
määrin strategista, sillä kolmea erilaista sosiaalisen median alustaa käytettiin niiden käyttömahdollisuudet 
ja tyylilajit (vrt. Kreiss, Lawrence ja McGregor, 2018) huomioiden, jaetut traditionaaliset mediat 
(jaetuimpana televisio) valittiin strategisesti, ja myös traditionaalisen median jaoille asetetut funktiot, 
kuten positiivisen näkyvyyden ja suosion tuottaminen, viittaavat strategisiin harkintoihin (Paatelainen, 
Kannasto ja Isotalus 2022, 7).   
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Puolueiden sosiaalisen median kampanjoinnissa mediahuomion tavoittelu 
tarkoittaa pyrkimystä tulla journalistisen median noteeraamaksi erilaisilla sosi-
aalisessa mediassa tehtävillä kampanjaviestinnällisillä operaatioilla. Sosiaalisen 
median kautta puolueet voivat tavoittaa toimittajat helposti, käyttäen uutta mediaa 
hyväkseen saadakseen julkisuutta perinteisessä mediassa. Myös Paatelaisen, Kan-
naston ja Isotaluksen (2022, 2) mukaan hybridimedian kampanjaviestinnässä sosi-
aalinen media voi toimia työkaluna näkyvyyden saavuttamiseen traditionaalisessa 
mediassa, sen agendaan vaikuttamisessa, tai sen ohittamisessa. Mediahuomion 
tavoittelun lähtökohtana puolueet pyrkivät sosiaalisessa mediassa herättämään 
keskustelua, ja saavuttamaan sitä kautta mahdollisimman laajaa näkyvyyttä 
kampanja sisällöilleen:

”Synnyttää keskustelua keskustan agendasta laajalti sekä keskeisillä uutis- ja 
keskustelusivustoilla ja yhteisöllisessä mediassa, eli sillä tavalla päästä tietysti 
puheenaiheeksi.” (Keskusta, 2011).

Mediahuomion tavoittelu on puolueiden digitaaliseen kampanjointiin 
kokonais valtaisesti heijastuva strateginen päämäärä, joka vaikuttaa niiden tapoi-
hin hyödyntää kaikkia kampanjarakenteitaan. Tietoisuus journalistisen silmän 
seuraavasta katseesta, ja siitä mahdollisesti seuraavasta laajemmasta huomiosta on 
läsnä sisäänrakennetusti, johon viittaa esimerkiksi SDP:n haastateltavan toteama 
koskien puolueen Facebook-sivuston tavoitteita: ”Ehkä funktiona enemmän se, 
että tiedetään, että toimittajat seuraa sitä saittia, että sieltä saattaa tulla jotain.” 
(SDP, 2011). Erityisesti politiikan toimittajien läsnäolo tiedostetaan Twitterissä, 
joka motivoi puolueita kohdentamaan mediahuomion tavoittelun pyrkimyksiään 
juuri tälle alustalle. Mahdollisuuksista kiinnittää journalistien huomio puolueet 
muistuttavat myös ehdokasoppaittensa Twitter-vinkeissä: ”Kannattaa muistaa, 
että erityisesti toimittajat käyttävät Twitteriä työssään apuvälineenä. Oikein ajoitettu 
tviitti voi siis olla tehokkaampi kuin tiedote tai blogikirjoitus.” (SDP:n ehdokasopas, 
2015). Tämä tukee sitä aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa tehtyä havaintoa, jonka 
mukaan puolueet voivat aktiivisen Twitter-läsnäolon kautta saavuttaa vakiintu-
neen median huomiota (Larsson 2017, 10). Koska etenkin pienempien puolueiden 
on vaikeampaa päästä esille vakiintuneissa uutismedioissa149, voi Twitter toimia 
välineenä saavuttaa niiden huomio yksittäisten journalistien kautta (Gibson ja 
McAllister, 2014). 

149 Esimerkiksi eduskuntavaalien 2011 vaalikamppailun mediajulkisuudessa jokainen kolmesta suuresta puo-
lueesta (kokoomus, keskusta, SDP) näkyi suurin piirtein saman verran kuin viisi pienempää puoluetta 
eli vihreät, perussuomalaiset, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja RKP yhteensä (Railo ja Välimäki 
2012, 107). Myös julkisuuden laadussa oli eroja; suurimmilla puolueilla oli pieniä olennaisesti paremmat 
mahdollisuudet saada viestinsä läpi (Railo ja Välimäki 2012, 152).
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Norjalaispuolueiden Twitterin ja Instagramin käyttöä vuoden 2015 vaaleissa 
tutkinut Larsson (2017) havaitsi, että puolueissa Twitterin käytöllä on reaktiivinen 
suhde tiettyihin tapahtumiin, joista vakiintunut media uutisoi, ja kanavan poliit-
tinen käyttö yhdistyy vaaleja käsitteleviin televisioväittelyihin tai haastatteluihin 
(Larsson 2017, 9) hybridille mediajärjestelmälle tyypilliseen tapaan. Myös Suomen 
vuoden 2015 eduskuntavaaleissa puolueet hyödynsivät Twitteriä150 televisiotentti-
lähetysten yhteydessä mobilisoiden toimijoitaan aktiiviseen livetviittailuun, jolla 
tarkoitetaan televisio-ohjelman aikana lähetettäviä ja aihetunnisteella merkittäviä, 
kyseistä tapahtumaa ja keskustelua koskevia tviittejä (ks. Isotalus ja Paatelainen 
2018, 90). Twitterin kautta puolueet myös pyrkivät proaktiivisesti tuottamaan 
uutisstatukseen yltäviä julkaisuja, ja sitä kautta saavuttamaan näkyvyyttä jour-
nalistisessa mediassa. 

Mediajulkisuuden tavoittelussa puolueet eivät kuitenkaan operoi ainoastaan  
politiikan sisältöihin liittyvän uutisarvon varassa, vaan hyödyntävät strategisena 
käytäntönään myös niin sanottua metakampanjointia, jossa itse kampanjaan tai 
sen keinoihin kohdentuva keskustelu voi vaalikampanjan aikana saada itsenäisen, 
ja mahdollisesti myös vaalitulokseen vaikuttavan aseman151. Metakampanjan käsit-
teellä viitataan siihen julkiseen huomioon, joka kohdistuu kampanjointiin itses-
sään; mm. kampanjarahoitukseen, kampanjapäälliköiden ja mainos toimistojen 
valintaan tai viestintästrategiaan (Moring ja Mykkänen, 2009, 46). Railon ja Ruo-
hosen (2016a, 78-79) sisällönanalyysi Helsingin Sanomien ja Suomen tietotoimiston 
uutisjutuista vuoden 2015 eduskuntavaaleissa osoitti, että median vaaleja koske-
vista uutisjutuista jopa suurin osa saattaa käsitellä muita aiheita kuin vaalien asia-
kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi yleiset jutut vaaleista, niiden toimittamisesta 
ja käytännön järjestelyistä, sekä uutiset kannatusmittauksista, hallituspohjasta 
ja -neuvotteluista sekä kuluneesta hallituskaudesta (Borg 2020, 243-244). Meta-
kampanjointia puolueet harjoittavat aktiivisesti esimerkiksi mielikuvaviestinnän 
strategisena instrumenttina vahvistamaan myönteistä mielikuvaa puolueesta: 

”Pyrittiin miettimään… että missä määrin tiettyjä asioita tekemällä, ja mitkä 
asiat on uusia kampanjoidessa, voidaan synnyttää niin sanottua pöhinää… 
Pöhinää ja puheenaiheita siellä tehtävillä kampanjatoimenpiteillä… Sillä 

150 Isotaluksen ja Paatelaisen (2018, 90-91) mukaan vuoden 2015 eduskuntavaalit olivat Suomessa ensimmäi-
set vaalit, joissa Twitter herätti laajempaa kiinnostusta. Kiinnostuksesta kertoo esimerkiksi se, että kuu-
kausi ennen vaaleja lähetettiin kaikkiaan 147 253 tviittiä aihetunnisteella vaalit2015 (ks. myös Eloranta 
ja Isotalus, 2016; Strandberg, 2016). 

151 Metakampanjointi nousi Suomessa ensimmäisen kerran huomion keskipisteeseen vuoden 2007 eduskunta-
vaalien yhteydessä. SAK:n televisiovaalimainoksista syntyi tuolloin jopa koko vaalien lopputulokseen 
toden näköisesti vaikuttanut kohu, jossa kokoomus vaalikampanjaa käyvänä osapuolena pystyi hyödyntä-
mään tiedotusvälineiden luomaa oheisjulkisuutta siten, että oma mainosviesti kääntyi mainostavaa tahoa 
eli SAK:ta, ja laajemmin koko vasemmistoa vastaan. (Moring ja Mykkänen 2009, 46) 
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parhaimmassa tapauksessa saattaa olla heijastuksia ihmisten mielikuvaan ja 
imagoon puolueesta.” (Keskusta, 2011). 

Tätä julkista huomiota eli kampanjastaan käytävän keskustelun laatua tai sisältöä 
puolueiden on vaikea kontrolloida, mutta siitä huolimatta ne hyödyntävät meta-
kampanjaefektiä, koska arvioivat minkä tahansa huomion olevan itselleen lähtö-
kohtaisesti eduksi. Toimittajien mielenkiinnon herättäminen ja uutiskynnyksen 
ylittäminen on puolueille strateginen tavoite, jossa onnistumista voidaan pitää 
saavutuksena jopa riippumatta siitä, millä ansioin julkaisukynnys ylittyy. Eräs 
haastateltava esimerkiksi kuvaili tätä realiteettia luonnehtimalla onnistumiseksi 
sitä, mikäli ”joku mainos tai video ylittää uutiskynnyksen” tai ”ehdokkaan nimi 
mainitaan Iltasanomissa”. 

Eräänä metakampanjoinnin tehokeinona puolueet voivat myös lanseerata 
kokonaan uudenlaisten kampanjointimuotojen tai –alustojen käyttöönottoja, 
kuten teki keskusta sen ottaessa eduskuntavaaleissa 2011 ensimmäisenä ja aino-
ana puolueena käyttöönsä digitaalisen musiikkipalvelu Spotifyn. Uutiskynnyksen 
ylittämisen ohella kokeilulla pyrittiin erottautumaan kilpailijoista, sekä aikaan-
saamaan myönteistä huomiota ja liikehdintää kampanjan ympärille: 

”Se, mitä poliittiset puolueet tekee yhteisöllisessä mediassa, on myös sinäl-
lään välillä uutinen. Meillä se oli Spotify… Siinä oli tietty sauma, ja se oli 
vähän yllättävää… Se sillä tavalla merkattiin tietyllä tavalla meille… Kun muut 
puolueet eivät siellä olleet, niin se myös rupes julkisuuttakin kiinnostaa.1 5 2” 
(Keskusta, 2011). 

Puolueiden arvioidessa yleisiä mahdollisuuksiaan mediahuomion tavoittelussa 
esimerkiksi perussuomalaiset koki eduskuntavaaleissa 2011, että monien puolueelle 
tärkeiden asiakysymysten kuten eurotukikysymysten ja maahan muuton käsittely 
oli journalistisessa julkisuudessa häiritsevällä tavalla tukahdutettua. Myös kristillis-
demokraateilla oli eduskuntavaalien 2015 yhteydessä samansuuntaisia kokemuksia: 
”… me koimme monta kertaa tuskaa siitä, että meillä oli monia tärkeitä keskeisiä 
kärkihommia, niin me ei saatu niitä läpäistyä”. Omia toimijoita aktivoimalla eli 
sisäisen mobilisaation kautta voidaan perinteisen median tukahduttamaksi tulkit-
tua keskustelua kuitenkin kohdentaa juuri sosiaaliseen mediaan. Konkreettisena 
esimerkkinä perussuomalaisten haastateltava (2011) viittasi puolueensa erityiseen 
”seinälehti-ideaan” kuvaamalla: "... ettei meillä ole muuta vaihto ehtoa kuin pitää 

152 Vastaavaan keskusta pyrki myös puheenjohtajansa videoblogin kautta: ”Puheenjohtajalla oli säännöllinen 
videoblogi... Se sai yhä enemmän ja enemmän katsojia ja… siinä vaiheessa, kun hän tän aloitti, niin kyllä 
sen sitten muu media noteerasi. Tässäkin on vähän sama tavoite, kuin sen Spotifyn kohdalla.”  (Keskusta, 
2011).
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ruveta rakentamaan tämmöinen oma seinälehtijärjestelmä, niin kuin kiinalaisilla 
aikoinaan oli  eli omien tiedotuskanaviemme kautta yritetään tuoda nämä vies
tit." (Perussuomalaiset, 2011). Osaltaan tällaisen kampanjoinnin mahdollistaa 
medioitumis kehityksen eteneminen, jonka myötä mikä tahansa puolue voi hybri-
dissä mediajärjestelmässä itse tuottaa haluamansa kaltaista keskustelua, ja nostaa 
esiin omaa agendaansa strategisesti edistäviä uutissisältöjä: ”… Kyllä se antaa meille 
vahvuutta, se antaa meille varmuutta siitä, että emme ole muiden armoilla, vaan 
me ollaan niin kuin tekijänä siinä mukana.” (Perussuomalaiset, 2015). 

6.3.2.  Sisäinen mobilisaatio ja kuplautumisilmiö

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että puolueilla on kiistattomia strategisia motii-
veja mobilisoida ja ”aseellistaa” (weaponise) sekä jäseniään että myös ei-jäseniä akti-
voitumaan niiden puolesta sosiaalisen median eri alustoilla kampanjoiden aikana 
(Karpf, 2012; Kreiss, 2012; Warren, Sulaiman ja Jaafar, 2015). Omien tutkimus-
kysymysteni näkökulmasta olennaista on pyrkiä analysoimaan, kohdentuvatko 
mobilisaation strategiset motiivit puolueiden sosiaalisen median kampanjoinnissa 
pääosin juuri sisäisiin kohderyhmiin kuten jäseniin ja kannattajiin, vai vastaavasti 
myös ulkoisiin kohderyhmiin eli keihin tahansa mahdollisiin äänestäjiin. 

Aineistojeni perusteella puolueissa esimerkiksi Facebookiin tuotettujen sisäl-
töjen arvioidaan pääasiallisesti tavoittavan puolueeseen jo sitoutuneet kokonaan 
uusien kontaktien luomisen sijasta, mikä lähtöasetelmana vaikuttaa merkittävästi 
puolueen sosiaalisen median kampanjatyön kohdentumiseen sisäisille kohde-
ryhmille. Vaikka kokonaan uusia kontakteja pyritään aktiivisesti luomaan, ja poten-
tiaalisten uusien kannattajien huomiota tavoitellaan, on alustan strategisena käyt-
tötarkoituksena ensisijaisesti toimia sisäisen vuorovaikutuksen mahdollistajana153: 

”Aika paljon se on myös sisäistä viestintää, sivun tykkääjät on pitkälti meidän 
omaa porukkaa… Facebook -tyyppinen media, sen mahdollisuudet on ennen 
kaikkea sisäisen viestinnän puolella.” (Keskusta, 2015).

”Puolueen fanisivulla… sille ei välttämättä ulkopuolinen altistu… On 4 500 
tykkääjää, ja niistä varmaan aika suuri osa on demareita… Vaikka se on sinänsä 
avointa, niin kyllä se on enemmän, vähän enemmän sisäistä viestintää." (SDP, 
2011).

153 Sisäinen vuorovaikutus korostui myös Filimonovin, Russmannin ja Svenssonin (2016) Instagramin 
kampanjakäyttöä käsittelevässä tutkimuksessa, jossa Ruotsin feministisen puolueen (Feministiskt initiativ) 
Instagram-käyttöä tarkkailemalla havaittiin kanavaa käytettävän ennen kaikkea vuorovaikutuksen alustana 
puolueen omien jäsenten välillä. Instagram ei siis ole puolueille välttämättä optimaalisimmillaan ulkoisen 
strategisen kampanjaviestinnän alustana, vaan paremminkin sisäisen viestinnän areenana, jonka käytössä 
yhdistyy useita erilaisia funktioita kuten puolueen jäsenten informointi, sekä kampanjaosallistumisen 
mahdollistavan kanavan tarjoaminen tukijoille (Filimonov, Russmann ja Svensson 2016, 9).
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Puolueissa sosiaalisella medialla koetaan olevan sisäistä koheesiota, yhte-
näistä toimintakykyä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistava, ristiriitoja 
tasaava vaikutus. Sosiaalinen media nähdään areenana, jossa sisäisistä erimieli-
syyksistä voidaan irtaantua, innostaa omia toimijoita kampanjoimaan, sekä erästä 
haastateltavaani lainaten ”luoda yhteispelin henki”. Esimerkiksi Facebookissa puo-
lueet keskittyvät pääsääntöisesti itselleen myönteisten, omien viestiensä esille tuo-
miseen puolueiden väliseen kilpailuun painottumisen sijasta154. Kriittiselle keskus-
telulle antautumisen sijasta halutaan oman yhteisön kesken tiivistää koheesiota, ja 
vaimentaa ulkopuolelta mahdollisesti tulevat negatiiviset hälyäänet julkaisemalla 
vastavuoroisesti oman yhteisön näkökulmasta positiivisia sisältöjä. Yhteishenkeä 
lujittamalla voidaan pyrkiä hallitsemaan puolueeseen kohdistuvaa negatiivista 
huomiota155. Puolueelle haitallisten negatiivisten sisältöjen häivyttämisen stra-
tegisessa käytännössä156 sosiaalisen median kielteinen julkisuus vaimennetaan 
itse tuotettujen myönteisten sisältöjen vyöryllä. Passiivisuuden ja reaktiivisuuden 
sijasta pyritään proaktiivisesti johdattelemaan julkista huomiota kokonaan toisiin 
kysymyksiin, erästä haastateltavaani lainaten: ”… ymppäämään jotain omaa hyvää 
juttua niin paljon kuin mahdollista.” 

Puolueille sosiaalisen median käytön keskeisinä strategisina päämäärinä ovat 
läheisesti toinen toisiinsa yhteennivoutuvat sisäinen mobilisaatio ja disinformaa-
tion torjunta. Sisäisen mobilisaation välineenä Facebookissa käytetään esimerkiksi 
suljettuja ryhmiä, joiden jäsenyys ei ole avointa, vaan riippuu ryhmiä hallinnoivien 
puolueen toimihenkilöiden harkinnasta. Saarisen ja Koirasen (2020) hahmottele-
mia sosiaalisen median käytön erilaisia malleja soveltaen suojautuvaa puolueiden 
Facebook-kampanjointi on nimenomaan suljettujen ryhmien näkökulmasta, koska 
niistä omille mielipiteille vastakkaisia näkemyksiä edustavat käyttäjät on rajattu 
ulkopuolelle. Sopeutuvaa kampanjointi on sikäli, ettei varsinaista eristäytymistä 
tapahdu, vaan puolueilla on rinnakkaisesti myös kaikille avoimia ryhmiä. 

154 SDP:n haastateltava luonnehti tätä periaatetta kiteyttäen: ”Siellä enemmänkin pidetään esillä omia 
 vahvuuksia sen sijaan, että käytäisiin läpi, mitä kilpailijat tai muut puolueet tekee: se on se oma foorumi, 
missä kerrotaan omista toimista.” (SDP, 2015).

155 Tähän esimerkiksi kristillisdemokraattien haastateltava (2011) kertoi puolueensa pyrkineen, kun puolue 
eduskuntavaalien 2011 yhteydessä oli Ylen A-Studion Suuri homoilta -ajankohtaiskeskustelun (ks. myös 
kappale 5.4.) jälkeen viikkoja intensiivisen mediahuomion kohteena, liittyen puheenjohtaja Päivi Räsä-
seen ja hänen mielipiteitä jakaneisiin näkemyksiinsä seksuaalivähemmistöjen asemasta ja oikeuksista.

156 Sama strategia tunnetaan myös spinnauksessa; huonon uutisen kanssa samanaikaisesti julkaistaan omiin 
myönteisiin näkökulmiin keskittyviä uutisia siinä tarkoituksessa, että media tai yleisö saataisiin näke-
mään kyseisen asian hyvät puolet. Poliittisessa viestinnässä spinnauksella viitataan retoriikan ja propa-
gandan muotoon, jossa yleistä mielipidettä pyritään manipuloimaan esittämällä ja tulkitsemalla uutisia 
ja tosiasioita valikoivasti ja tarkoitushakuisesti (Wikipedia: Spinnaus).

https://fi.wikipedia.org/wiki/Retoriikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://fi.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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Eräässä puolueessa157 merkittävimpänä suljettuna ryhmänä pidettiin 
eduskunta vaalien 2015 yhteydessä niin sanottuja ”nopean toiminnan joukkoja”, 
jotka käytäntönä palvelevat sisäisen mobilisaation, disinformaation torjunnan ja 
strategisen monitoroinnin päämääriä:

”Tärkein oli nopean toiminnan joukot, eli muutaman kymmenen ihmisen 
ryhmä… Tottuneita diginatiiveja somessa ja puolueen aktiiveja, jotka koko ajan 
luontevasti on siellä, ja seuraa mitä tapahtuu, seuraa erilaisia keskusteluja, on 
sisäpiirissä muutenkin, ja jotka pystyvät aistimaan, ja heti kertomaan mistä 
keskustellaan, mikä on nousemassa, mikä tulipalo alkamassa… ... Se osoittautui 
erittäin tärkeäksi yhteisöksi.”

Sisäänpääsy pääsääntöisesti puolueen omista aktiivitoimijoista, ”puolueperheen-
jäsenistä” eri puolilta Suomea koostuvaan ryhmään edellyttää henkilöä kohtaan 
koettua luottamusta, jota arvioi kaksi ryhmän ylläpitoa hallinnoivaa puolue-
toimiston toimihenkilöä. Vaikka sisäänpääsy ryhmään on kontrolloitua, ja 
vuoro vaikutus ryhmän ja puolueen välillä avointa, suoranaista ylhäältä-alaspäin 
tapahtuvaa  ohjausta puolue välttää kunnioittaakseen ryhmässä mukanaolevien 
integriteettiä ja vapaaehtoisuutta. Ryhmän ja puolueen välinen viestintä on kaksi-
suuntaista; puolue esimerkiksi tuottaa ryhmälle konkreettista faktatietoa ”tulipalo-
tilanteissa” eli kysymyksissä, joista julkisuudessa syntyy epäselviä tulkintoja, esit-
tää ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä sekä aktivoi keskusteluun esimerkiksi 
television suurten vaalitenttien yhteydessä158: 

”Ensinnäkin ne tulipalot yritetään sammuttaa ajoissa, ja sitten jos ja kun kriisi 
on päällä, ohjeistetaan missä ja miten käydään keskustelua, ja mitä argument-
teja on, ja mikä on se todellinen tieto asiasta, kun huhuja liikkuu… Muistu-
tuksia, että nyt on tulossa vaalikeskusteluja, olkaahan aktiivisia ja tästä asiasta 
muuten on linjattu näin tai X (puolueen puheenjohtaja) on sanonut näin… 
Ei kehotuksia, mutta sinne laitettiin ikään kuin mainos, että tänään tentti, 
ja seuratkaa.” 

Ryhmän tehtävänä on puolestaan disinformaation torjumiseksi puuttua sosi-
aalisesta mediasta kytemään lähteviin, ja puolueen näkökulmasta virheellisiä tie-
toja sisältäviin uutis- ja keskustelukohuihin, sekä toimia Facebookista ja koko 

157 Koska kyseisen puolueen haastateltava ilmaisi tässä kohdin jakavansa tutkimuskäyttöön poikkeuksellisen 
luottamuksellista strategista informaatiota, on puolue tutkijan ja haastateltavan yhteisellä sopimuksella 
tämän aineiston osalta anonymisoitu. 

158 Ks. myös Jensen ja Schwarz (2020) sekä Paatelainen, Kannasto ja Isotalus (2022, 3), joiden mukaan tele-
visioitujen vaalikeskustelujen aikana puolueen ”soturit” mobilisoivat kannattajiaan kirjoittamaan sosiaa-
lisen mediaan ehdokkaitaan tukeakseen, ja kilpailijoitaan kritisoidakseen. 
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sosiaalisen median kentältä kumpuavia hiljaisia signaaleja laajasti monitoroivana 
kampanjaresurssina, joka tarvittaessa raportoi havainnoistaan puolueelle. Tämä 
toimintakonsepti osoittaa, että strategisten kampanjatoimien oikea-aikaisuus ja 
herkeämätön reaktiovalmius ovat digitaalisessa kampanjaympäristössä puolueille 
välttämättömyyksiä. Koska puolueet joutuvat digitalisaation aikakaudella hake-
maan oikeutusta toiminnalleen entistä nopeammalla tempolla eli reagoimaan 
julkisesti aina niitä koskevan teeman leimahtaessa (Noppari ja Niemi 2017, 266), 
edellyttää ajan tasalla pysyttely tavalla tai toisella organisoitavaa, verkon jatku-
vaa strategista monitorointia. Tämä näkökulma nousee aineistoistani vahvasti 
esiin; puoluehaastateltavat muun muassa kertoivat ”olevansa jatkuvasti hereillä”, 
ja huolehtivansa ”reaaliaikaisesta seurannasta”. 

Sen lisäksi, että strategista monitorointitehtävää ja muita tärkeitä pää määriä 
toteuttavat suljetut Facebook-ryhmät ovat puolueille vaalikamppailun näkö-
kulmasta välineellisiä, arvostetaan niitä myös sisäisinä keskustelufoorumeina, 
joissa on avoimia ryhmiä paremmat edellytykset käydä aidosti vaikuttavaa dialogia:

”Parhaat ja oikeasti hyvät ja hyödylliset keskustelut käydään suljetuissa ryh-
missä… joissa porukka tuntee toisensa, ja joissa voidaan puhua avoimesti ja 
luottamuksellisesti.” (Keskusta, 2015). 

Toisin sanoen; oman suljetun ryhmän muodostaman ”kuplan” ja sen sisällä val-
litsevan luottamuksen suojassa puolueen on strategisesti turvallista varustautua 
ja organisoitua vaalikamppailuun. Aivan kuten perinteisillä foorumeilla ja perin-
teisessä kanssakäymisessä, myös Facebookissa laadukas ja syvällisemmin vaikut-
tava keskustelu edellyttää luottamuksen tunnetta, joka yleensä syntyy vain toinen 
toisensa tuntevien yksilöiden välille. Tähän aineistoistani nousevaan havaintoon 
sisäisen vuorovaikutuksen korostumisesta liittyy niin sanottu kuplautumis ilmiö 
eli samanmielisten yhteen hakeutuminen, joka osaltaan vahvistaa vastakkain-
asettelua avoimen vuorovaikutteisuuden ja sisäänpäin käpertymisen välillä. 
Kuplautumiskäsitettä käytettäessä on kuitenkin tärkeää tiedostaa, että kuplien 
samoin kuin niihin läheisesti liittyvien kaikuhuoneiden159 ja polarisaation kal-
taisia käsitteitä käytetään julkisessa ja poliittisessa keskustelussa laajasti, mutta ei 
välttämättä tavoin, jotka aina perustuisivat tieteelliseen tutkimukseen. Käsitteiden 
määritelmistä ei vallitse selvää yksimielisyyttä edes tutkijoiden keskuudessa, ja 
osa tutkijoista jopa arvioi, ettei kuplautumishypoteesille löydy juuri minkäänlaista 
tukea (Arguedas ym. 2022, 4-5). Omassa tutkimuksessani hyödynnän kuitenkin 

159 Kaikuhuoneen käsitettä voidaan lähestyä vertaillen sitä kuplan käsitteeseen; kuplaan ihmiset päätyvät 
pääasiallisesti ilman omaa aktiivista valintaa, esimerkiksi algoritmien toiminnan kuten passiivisen perso-
nalisaation johdosta. Kaikuhuoneen käsitteessä sen sijaan ei määritellä, miksi ihmiset valitsevat olla läsnä 
kaikuhuoneissa, eli kysymyksessä voi olla heidän oma tietoinen valintansa. (Arguedas ym. 2022, 11)
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kuplautumisen termiä sen rajoitukset tiedostaen siinä yleismerkityksessä, jota se 
aiemman tutkimuksen piirissä on kohtuullisen laajasti hyväksytysti vakiintunut 
tarkoittamaan, eli viittaamaan eristäytymiseen omia käsityksiä haastavista käyt-
täjistä ja sisällöistä (ks. esim. Pariser, 2011; Noppari ja Niemi 2017, 265; Arguedas 
ym. 2022).  

Aiemmassa tutkimuksessa kuplien on esitetty vahvistavan  yhteiskunnallista 
polarisaatiota eli jakautumista160, jota esimerkiksi Cass Sunsteinin (2002) mukaan 
tapahtuu ennen kaikkea samanmielisten yksilöiden muodostamissa ”enklaaveissa” 
käytävissä keskusteluissa. Mielipiteet ovat juuri silloin vaarassa polarisoitua, kun 
keskustelua käydään jo lähtökohtaisesti samanmielisten kesken (Setälä 2009, 114-
116). Setälän mukaan näkemys puolueiden toimimisesta demokraattisen deliberaa-
tion eli keskustelun ja harkinnan foorumeina voi juuri siksi olla jo lähtökohtaisesti 
ongelmallinen, koska puoluetutkimuksessa on esitetty puolueaktiiveilla olevan tai-
pumusta äärimmäisiin mielipiteisiin (Setälä 2009, 114-116). Kuten Mickelsson puo-
lestaan on kuvannut, luo rajoittunut samanmielisten joukko etenkin  Facebookin 
kaltaisissa yhteisöpalveluissa oman todellisuutensa keskinäisissä keskusteluis-
saan, ja suhtautuu muihin todellisuuksiin voimakkaan epäillen. Tässä enklaavi-
deliberaatioksi kutsutussa ilmiössä oman ryhmän ajatusmaailmaan sopimatto-
mia mielipiteitä ei kuunnella, vaan ne suljetaan pois (Mickelsson 2021, 352-353). 
Puolueille sosiaalisessa mediassa tapahtuva enklaavideliberaatio ei kuitenkaan 
aineistojeni perusteella merkitse uhkaa, vaan paremminkin mahdollisuutta; kup-
lautuminen lujittaa niiden sisäistä koheesiota ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. 
Esimerkiksi eräänä Facebookin käytön konkreettisena tavoitteena puolueissa on 
nimenomaisesti tarjota samalla tavoin ajatteleville yhteisiä keskustelutiloja: 

”Kynnys ry sanoo, ettei saa olla kynnyksiä, niin tämä on vähän samanlainen, 
että siitä on helpompi tulla keskusteluun, keskusteluihin mukaan, samaistua, 
hakea samanmielisiä, samoille ajatuksille.” (Perussuomalaiset, 2011).

Vaikka julkisuudessa on spekuloitu myös sosiaalisen median eri alustojen 
algoritmidynamiikan vaikutuksista kuplautumis- ja polarisoitumisilmiöihin, on 
omien tutkimuskysymysteni näkökulmasta olennaisempaa palauttaa mieleen 
se peruslähtökohta, että puolueiden koko olemassaolo pohjimmiltaan perustuu 
nimenomaisesti heimoutumiseen samankaltaista ideologiaa tunnustavien kanssa. 

160 Huom. Myöskään yhteiskunnallisen polarisaation käsitteestä ei aiemmassa tutkimuksessa ole täyttä yksi-
mielisyyttä, ja polarisaatiossa on erilaisia muotoja, joilla viitataan erilaisiin ilmiöihin. Esimerkiksi  Arguedas 
ym. (2022) ovat korostaneet ideologisella polarisaatiolla viitattavan siihen asteeseen, jossa ihmiset ovat 
eri mieltä poliittisista kysymyksistä. Affektiivisella polarisaatiolla puolestaan viitataan ihmisten tuntei-
siin ”vastapuolesta” eli niistä, jotka ovat eri mieltä jostain tietystä kysymyksestä, ja uutisyleisöpolarisaa-
tiolla yleisöjen jakautumiseen enemmän tai vähemmän puolueideologisesti suuntautuneisiin (Arguedas 
ym. 2022, 11).  
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Koska puoluejaon taustalla ovat tietyt yhteiskunnalliset ristiriitaulottuvuudet, 
kokoavat puolueet vääjäämättä yhteen ainakin jossain suhteessa samanmielisiä 
yksilöitä, ja puolueiden sisäinen keskustelu tapahtuu mielipiteiltään jo lähtökoh-
taisesti samanmielisten yksilöiden välillä (Setälä 2009, 117). Tässä mielessä ei ole 
millään muotoa yllättävää, että puolueilla vaikuttaa myös sosiaalisen median kes-
kustelutoimintojen hyödyntämisessä olevan taipumus painottua sisäisiin kohde-
ryhmiin.

Lopuksi on tärkeää huomioida, että vaikka sisäiseen viestintään ja vuoro-
vaikutukseen painottuminen on puolueille sosiaalisessa mediassa tietoinen stra-
teginen valinta, tiedostavat ne itsereflektiivisesti myös sisäänpäin käpertymisen 
haitalliset ulottuvuudet. Kuplautumisilmiöön ja enklaavideliberaatioon liittyvään 
suojautuvaan käytösstrategiaan (Saarinen ym. 2020), jossa omien mielipiteiden 
vastaiset henkilöt ja sisällöt rajataan ulkopuolelle, liittyy puolueen perimmäis-
ten tavoitteiden kannalta merkittävä ristiriita. Tämä saattaa ensinnäkin vääristää 
niiden tilannearviota siitä, kuinka laajasti puolueen sosiaalisen median viestintä 
tavoittaa muita kuin samansuuntaisesti ajattelevia. Lisäksi, ja mikä olennaisinta: 
saavuttaakseen poliittisia sisältötavoitteitaan jokainen puolue tarvitsee huomat-
tavasti omaa jäsen- ja kannattajakuntaansa laajemman tuen. Sisäisen koheesion 
näkökulmasta arvokas oman yhteisön yksimielisyys ei yksin riitä varsinaisten 
poliittisten päämäärien saavuttamiseen: 

”Facebook on vähän semmoinen, että siitä helposti muodostaa itelleen… niin 
kuin me ollaan ironisesti sanottu: punavuorelaisen kuplan. Tuntuu, että nyt 
tämä meidän viesti menee perille, kun sitä on jaettu näin monta kertaa ja tun-
tuu, että oma Facebook on täynnä tätä meidän yhtä viestiä…Varmaan onkin 
tietyllä porukalla, mutta ei se maailma sillä pelastu, että tietty samanmielinen 
porukka jakaa tekstiä, mistä ne on kaikki samaa mieltä.” (Vihreät, 2011).

6.3.3.  Kuvallisuus ja audiovisuaalisuus ulkoisen 
mobilisaation tehokeinoina

”Käännä kamera. Poliitikot voivat ottaa kuvia myös tapaamistaan ihmisistä. 
Ei pelkkää kättelyä ja poseerausta. Tilannekuvat ovat hyviä!” (SDP:n vaaliopas, 
eduskunta vaalit 2015). Näin korosti SDP kuvallisuuden välinearvoa kampanjoin-
nissa ehdokkailleen eduskuntavaaleissa 2015 kehottaen näitä myös ”kertomaan 
viestinsä kuvien avulla”. Ohje kuvastaa poliittisen viestinnän visualisoitumisen 
ilmiötä; kuvallisuuden ja audiovisuaalisten sisältöjen painoarvo sosiaalisen median 
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kampanjoinnissa on vaali vaalilta kasvanut aina 2000-luvun alusta lähtien161. Esi-
merkiksi YouTubea puolueet pitivät jo vuoden 2011 eduskuntavaaleissa kuvallisen 
viestinnän standardialustana, jonka rooli oli verkkokampanjassa vakiintunut. 

Klingerin ja Russmannin (2017) mukaan itävaltalais- ja sveitsiläispuolueet 
mielsivät YouTuben käytön vuosien 2011 ja 2013 valtiollisten vaalien verkko-
kampanjassaan pääasiallisesti perinteisten kampanjamuotojen täydennyksenä, 
jonka keskeinen strateginen tavoite oli informaationvälitys162. YouTube-videoita 
puolueet kuten Itävallan kansanpuolue tuottivat kampanjaviestiensä ja niiden 
taustojen detaljoidumpaan ja seikkaperäisempään selittämiseen (Klinger ja Russ-
mann 2017, 307). Suomen eduskuntavaaleissa 2015 esimerkiksi SDP julkaisi omalla 
YouTube-kanavallaan vastaavaan tapaan vaalipäällikön viikoittaisiksi ”tilanne-
katsauksiksi” luonnehdittavia videoita. Sveitsiläispuolueet kuvailivat YouTubea 
ennen kaikkea yleisövetovoimaisena ja kustannustehokkaana kampanja-alustana, 
jolla esimerkiksi kalliisiin printtijulisteisiin investoinnin sijasta saattoi ”tehdä 
hauskan elokuvan puolueesta” (Klinger ja Russmann 2017, 307). Myös suoma-
laispuolueiden piirissä kampanjan videoviestinnän yhtenä strategiana on pyr-
kimys huumorin tehokeinoja käyttäen tavoittaa uusia kontakteja. Asiapitoisen 
poliittisen sisällön ohella videoiden tulisi tarjota kohderyhmille myös viihdyttä-
vyyttä. Schäferin (2021) haastattelemien iso-britannialais- ja saksalaispuolueiden 
viestintäpäälliköiden mukaan puolueiden tulisi viestinnässään ottaa huomioon 
sosiaalisen median ja verkon käyttäjien pääasiallinen keskittyminen juuri viih-
teelliseen sisältöön. Tästä näkökulmasta, vain liittymällä temaattisesti tyypillisiin 
sosiaalisen median diskursseihin, voidaan tavanomaiset asiantuntijoiden, journa-
listien ja poliittisten toimijoiden diskurssikuplat puhkaista tavalla, joka tuottaa 
poliittiselle viestinnälle vastaavaa tavoitettavuutta ja uskottavuutta (Schäfer 2021, 
9). Toisaalta esimerkiksi viihteellisiä elementtejä sisältävien videoiden hallittua 
hyödyntämistä pidetään samalla tavoin vaikeana kuin esimerkiksi edellä kuvat-
tua viraaliviestintää, koska verkon käyttäjien reaktioita julkaisuihin ja julkaisujen 
yleistä kiinnostavuutta on hankala ennakoida: 

”… Hauskoja videoita, mutta toimiiko ne sitten haluamallamme tavalla, niin 
sitä on aika vaikea hallita…. Poliittinen viestintä on niin paljon tekstiä ja 
puhetta, että video olisi ihan kiva lisä, mutta miten tekee siitä niin kiinnostavaa, 
että klikkauksen kynnys ylitetään.” (SDP, 2011).

161 Esimerkiksi SDP:n haastateltava kuvasi eduskuntavaalien 2015 yhteydessä: ”Yhä enemmän visuaalinen 
viestintä valtaa alaa. Meillä oli palkattu valokuvaaja näissä vaaleissa tekemään tätä verkkopuolen kuvitusta.” 
(SDP, 2015).

162 Instagramilla puolestaan oli Filimonovin, Russmannin ja Svenssonin (2016) tutkimuksen mukaan Ruotsin 
vuoden 2014 parlamenttivaaleissa puolueille vastaavan kaltainen täydentävä rooli kuin YouTubella Klingerin 
ja Russmannin (2017) mukaan oli itävaltalais- ja sveitsiläispuolueille. Ruotsalaispuolueiden Instagram-
käyttö painottui niin ikään informaationvälitykseen, ja tutkimuksessa analysoiduista puolueiden 
Instagram-julkaisuista noin puolet sisälsi viittauksia muihin kampanjavälineisiin.
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Erityisesti audiovisuaalisten sisältöjen hyödyntämisen hallittavuuden haastei-
siin liittyy nimenomaan kontrollin menettämisen riski; sisältöjen tulkinnassa 
ja vastaan otossa voi esiintyä runsastakin ennakoimatonta vaihtelua163. Schäferin 
(2021) mukaan digitaalisena aikakautena viestien vaikutuksen kontrolloinnista 
tulee vaikeampaa – huomio ei ole taattu, ja interaktiiviset vaikutukset saattavat 
vääristää tarkoitetun merkityksen. Siksi puolueiden kampanjaviestinnän ongelma 
ei koske ainoastaan sitä, kuinka saavuttaa huomiota, vaan myös sitä, kuinka saa-
vuttaa ja säilyttää tavoiteltu vaikutus (Schäfer 2021, 6).

Kuva 17.  SDP:n DemariTV -YouTube-kanavan selainnäkymä vaalipäällikön tilannekatsaus-
videoineen, eduskuntavaalit 2015.

Puolueiden näkökulmasta vaikuttavan videoviestinnän keskeiset edellytykset 
ovat strategisesti optimaalinen sisältö ja ajoitus; esimerkiksi vihreiden haastatelta-
van mukaan videoita tulisi hyödyntää mahdollisimman reaaliaikaiseen reagoimi-

163 Esimerkiksi Ylelle eduskuntavaalien markkinointiviestintää kommentoineen avainasiakaspäällikkö Ville 
Ruuskan mukaan video antaa vaaleissa ihmisestä syväluotaavamman kuvan kuin pelkkä valokuva,  mutta 
kuviin ja videoihin liittyy myös negatiivisia lieveilmiöitä: ”… jotkut videot lähtevät netissä leviämään san
gen helposti, joko tahallisen tai tahattoman huumorin vuoksi.” (Yle Uutiset / Politiikka, 11.3.2015). 
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seen tilanteissa, joissa tapahtuu jotain puolueen ideologisten tarkoitusperien kan-
nalta merkittävää, kuten vihreille vuonna 2010164, jolloin seksuaali vähemmistöjen 
Pride-kulkueeseen tehtiin kaasuisku. Koska välittömän reagoinnin audio-
visuaalinen viestintä kuitenkin edellyttää spontaaniutta ja tilanne kohtaisuutta 
sekä perustuu tapahtumien sattumanvaraisuuteen, eivät puolueet kykene sitä 
organisoituna strategisena käytäntönään hyödyntämään: 

”Hitsi, kun siellä oli paljon meidän poliitikkoja kulkueessa, niin joku olis vaan 
ottanut kännykkäkameran ja kuvannut minuutin videon ja sanonut, että minä 
tuomitsen nämä iskut… ja laittanut nettiin. Se olis ollut tosi ripee, ja se olis 
ollut siellä kymmenen minuuttia sen kulkueen päättymisen jälkeen… Se ei 
toimi, että puoluetoimistolla joku ottais kameran, ja kulkee toiselle puolelle 
kaupunkia, kuvaa kymmenen minuutin videon, editoi ja laittaa nettiin… 
Niiden pitäis olla spontaanimpaa... Sitä me ei pystytty tekemään, vaikka oli 
toive.” (Vihreät, 2011).

Hybridikampanjoinnille ominaisesti puolueet jakavat kuvallisen ja audio-
visuaalisen kampanjaviestintänsä samoja sisältöjä sulavasti useammilla eri sosi-
aalisen median alustoilla kuten YouTubessa, Facebookissa ja Instagramissa, joilla 
saavutettava näkyvyys ja huomioarvo tukevat ja täydentävät toinen toisiaan 
verkko kampanjoinnin kokonaisuudessa. Visuaalinen kampanjaviestintä digitaa-
lisilla alustoilla tukee osaltaan myös niitä puolueen markkinointitavoitteita, jotka 
ne asettavat mainonnalleen perinteisissä medioissa kuten televisiossa. Tämä vah-
vistaa sitä aiempien tutkimusten johtopäätöstä, että kampanjaviestintä on tänä 
päivänä yhä lisääntyvämmässä määrin hybridiä, ja kampanjat voivat menestyä 
vain, mikäli ne onnistuvat luomaan synergioita sosiaalisen ja perinteisen median 
välille (Karlsen ym. 2016; Paatelainen, Kannasto ja Isotalus, 2022). 

Sen lisäksi, että puolueet jakavat samoja audiovisuaalisia sisältöjä sosiaa-
lisen median eri kanavilla, voivat ne myös hyödyntää perinteisten kampanja-
tilaisuuksiensa antia digitaalisesti. Myös online- ja offline-kampanjatapahtumien 
tiivis integraatio on osa hybridikampanjointia (Kalsnes 2016, 8); puolueet pyrki-
vät esimerkiksi luomaan synergiaa offline-vaalitapahtumien ja Facebook-viestin-
nän välille (Schäfer 2021, 98). Omasta aineistoistani vastaava esimerkki löytyy 
kristillis demokraateilta, joiden nuorisotoimijat tuottivat eduskuntavaaleissa 2015 

164 Eräs myöhempi esimerkki tällaisesta tilanteesta on vuodelta 2019, jolloin media uutisoi vihreiden puolue-
toimiston edustajan nousseen lentokoneessa ylös istuimeltaan uhmaamaan turvapaikanhakijan pakko-
palautusta, kuvaten protestinsa videolle, ja julkaisten sen viiveettä sosiaalisessa mediassa (Yle Uutiset / 
Sakko, 3.5.2019). Kuten haastatteluaineistoni osoittaa, idea ja tavoite nopeasta videoitse sosiaalisen  median 
kautta tapahtuvasta reagoimisesta tilanteisiin oli vihreiden puoluetoimiston edustajien ajattelussa elänyt jo 
2010-luvun alusta saakka. Tutkimukseni kannalta tämä on huomionarvoista siksi, että se osaltaan  todentaa 
puolueiden sosiaalisen median hyödyntämistä koskevan strategisen ajattelun olleen jo eduskuntavaalien 
2011 ja 2015 aikaan varsin pitkälle kehittynyttä.
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tanssipohjaisen vaalivideon, joka puolueen kampanjan toimesta julkaistiin Face-
bookissa ja YouTubessa. Videoon sisältyi myös flash mob -elementti eli se oli tal-
lenne spontaanilta kokoontumiselta vaikuttavasta, mutta ennalta organisoidusta 
live-kokoontumisesta kyseistä tarkoitusta eli tanssiesitystä varten. Perinteistä ja 
verkkokampanjointia yhdistelevä videojulkaisu saavutti sosiaalisessa mediassa 
merkittävän määrän jakoja. Puolueiden yleisenä visuaalisen kampanjaviestinnän 
strategisena käytäntönä on nimenomaan tuottaa ja julkaista sellaisia kuvallisia 
sisältöjä, joita jaetaan mahdollisimman runsaasti (vrt. sosiaalisen median logiik-
kaan sisältyvä suosion periaate), ja jotka mobilisoivat verkon käyttäjiä käymään 
keskustelua niiden sisältöteemojen ympäriltä, joita puolueet kampanjassaan nos-
tavat esille. 

Kuva 18.  Selainnäkymä kristillisdemokraattien Twitter-julkaisusta (18.4.2015), jossa linkki 
puolueen kampanjan tanssivideoon YouTubessa, eduskuntavaalit 2015.

Norjalaispuolueiden Facebook-strategioita tutkineen Kalsnesin (2016) mukaan 
puolueissa tiedostetaan, kuinka eri tyyppiset sisällöt luovat vuorovaikutusta ja 
osallistavuutta (engagement) eli kommentteja, tykkäämisiä ja jakoja. Puolueissa 
kuvien koetaan Facebookin uutisvirrassa saavan pelkkää tekstiä enemmän tilaa ja 
huomiota, ja ihmisten responsiivisuus visuaalisille sisällöille on parempi (Kalsnes 
2016, 5). Kuten ranskalaissosiologi Michel Maffesoli on analysoinut, tunteisiin 
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vetoavan kuvan hallitsemassa postmodernissa yhteiskunnassa ihmiset eivät enää 
samaistu samoihin asioihin kuin tekstin hallitsemassa rationaalisuuteen vedon-
neessa modernissa yhteiskunnassa. Kuvan hallitsemassa yhteiskunnassa syntyy 
”heimoja” saman tyylin omaksuneista ihmisistä, ja heimollisessa identifioitumi-
sessa samaistutaan enemmän jäseniä yhdistävään tyyliin kuin punnitaan ratio-
naalisesti yhteisiä intressejä (Maffesoli, 1995; Mickelsson 2021, 280). Tämä ilmiö 
todennäköisesti heijastuu puolueiden arvioon visuaalisten kampanja sisältöjen 
tuottamasta paremmasta responsiivisuudesta. Toisaalta visuaalisen viestinnän 
tutkimuksessa on myös havaittu, että vaikka kuvat ovat tekstiä tehokkaampia 
katsojan huomion kiinnittämisessä (Brantner, Lobinger ja  Wetzstein, 2011), merki-
tysten levittämisessä eteenpäin suurelle yleisölle vaikuttavimpia ovat nimenomaan 
tekstipohjaiset viestit. Siksi puolueet hyödyntävät kampanja viestinnässään info-
grafiikkaa eli tekstin, grafiikan ja kuvan yhdistelmiä. Vihreät arvioi etenkin Face-
bookiin soveltuvan infograafisen kampanjaviestinnän olleen eduskunta vaaleissa 
2015 jopa puolueen koko verkkokampanjan suosituinta sisältöä, ja infografiikan 
vaikuttavuutta painotettiin myös perussuomalaisissa:

”Meillä on ääntä, meillä on tekstiä, meillä on grafiikkaa, meillä on kuvia. Ihmis-
ten muisti on sellainen, että se vahvistuu aina äänen, kuvan, liikkuvan kuvan, 
pysyvän kuvan ja tekstien yhteisvaikutuksella.” (Perussuomalaiset, 2015). 

Facebookin ja Twitterin rinnalla erityisesti Instagram saattaisi Filimonovin, 
Russmannin ja Svenssonin (2016) mukaan tarjota puolueille tehokkaan välineen 
äänestäjien huomion kiinnittämiseen kampanjaviesteihin nimenomaan alustan 
infograafisen luonteen johdosta; koska Instagram-julkaisuihin liittyy sekä kuval-
linen että tekstipohjainen elementti (Filimonov, Russmann ja Svensson 2016, 8). 
Puolueissa tämä kuvan ja tekstin vetovoimainen yhdistelmä on konseptina tun-
nistettu, mutta Instagramia ei pidetä sen välittämiseen yhtä optimaalisena kana-
vana kuin Facebookia. Instagramin koetaan asiapitoisten poliittisten sisältöjen 
julkaisun sijasta paremminkin soveltuvan siviililuonteisten ja persoonalähtöisten 
arkitilannekuvien165 välittämiseen: 

”Instaan pitäisi lähettää lähinnä niitä hirveästi filtteröityjä kahvikupin kuvia… 
Se ei ole siellä pop, että lähettää jonkun graafin naisten ja miesten määrästä 
pörssiyhtiöiden hallituksissa. Se ei vaan Instagramissa myy samalla tavalla 
kuin Facebookissa.” (Vihreät, 2015). 

165 Vastaava arvio Instagramista on myös Kreissin, Lawrencen ja McGregorin syvähaastattelemilla presidentin-
vaalien viestintävastaavilla, jotka näkevät Instagramin pääasiallisesti tapana tavoittaa nuorempia  yleisöjä, 
jotka etsivät niin sanottujen kulissien takaisia eli ”behind the scenes” -tyyppisiä kuvia ehdokkaista ja hei-
dän arkisesta elämästään (Kreiss, Lawrence ja McGregor 2018, 18).
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Mielekkäänä tapana hyödyntää Instagramia sen sijaan koetaan erilaisten vaali-
tilaisuuksien kuvallinen dokumentointi sekä lyhyiden, infograafisten videoiden 
tuottaminen esimerkiksi puolueen vaaliteemojen esiin nostamisessa. Sekä vihreät 
että kristillisdemokraatit keskittyivät eduskuntavaalien 2015 Instagram-kampanja-
viestinnässään puolueensa vaalitapahtumien ja niihin osallistuvien poliitikkojen ja 
muiden puoluetoimijoiden visuaaliseen dokumentointiin, kuten kuviin vihreiden 
kampanjan valtakunnallisen bussikiertueen toreilta ja huoltoasemilta. 

Kuva 19.  Selainnäkymä vihreiden Instagram-sivustolta, eduskuntavaalit 2015.

Vaikka keskusta ei vielä vuoden 2015 vaaleissa ollut puolueena mukana Insta-
gramissa, puolueen ehdokasoppaassa kuvallisuuden vahvistunutta roolia sosiaali-
sessa mediassa korostettiin, ja Instagramia luonnehdittiin ennen kaikkea persoonia 
korostavaksi alustaksi: ”Kuvien merkitys sosiaalisessa mediassa on kasvanut viime 
aikoina. Instagramissa voit jakaa kuvia esimerkiksi itsestäsi, kampanjan kulusta ja 
erilaisista tilaisuuksista. Instagram on vapaamuotoisempi kuin Facebook, eikä siinä ole 
mahdollisuutta samanlaisiin asiasisältöihin kuin Twitterissä. Voit käyttää ja näyttää 
omaa persoonaasi.” (Keskustan ehdokasopas, eduskuntavaalit 2015). Sosiaalisen 
median kampanjointiympäristössä Insta gram oli vaalivuonna 2015 kuitenkin vasta 
vakiinnuttamassa asemaansa, ja vaikka sen kampanjakäyttö oli vielä puolueissa 
auki oleva kysymys, pidettiin alustaa tulevaisuudessa yhä merkittävämpänä liittyen 
visuaalisen kampanjaviestinnän painoarvon yleiseen kasvuun. Instagramin strate-
gisen käytön osalta puolueiden keskeinen haaste kuitenkin kiteytyy edellä lainaa-
maani keskustan ehdokas oppaan sitaattiin: kuinka viestiä puolueena tehokkaasti 
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alustalla, jonka olennaisena piirteenä on ”käyttää ja näyttää omaa persoonaa”. 
Seuraavaksi käsittelen juuri tähän kysymykseen kytkeytyvää laajempaa proble-
matiikkaa teemaan liittyvien aineistojeni sekä aiemman tutkimuksen pohjalta.

6.4.  Henkilökorosteisuus puolueiden sosiaalisen 
median kampanjaviestinnän rajoittajana

Vaalikampanjointia käsittelevässä mediajulkisuudessa on jo vuosikymmenten ajan 
keskusteltu yksittäisten poliitikkojen roolin korostumisesta puolueiden kustan-
nuksella, mutta von Schoultzin, Järven ja Mattilan (2020) mukaan henkilöityminen 
ei enää 2000-luvulla ole korostunut, vaan mahdollisesti jopa vähentynyt, mitä 
tulee puolueen tai yksittäisen ehdokkaan merkityksen painottamiseen äänestys-
valinnoissa (von Schoultz, Järvi ja Mattila 2020, 190-191). Suurin osa valitsijoista 
sanoo valitsevansa eduskuntavaaleissa ensin puolueen, ja vasta sitten ehdokkaan 
(Borg ja Koljonen 2020, 197).  

Oman tutkimukseni kontekstissa nämä havainnot alleviivaavat sitä keskeistä 
roolia, joka puolueilla 2000-luvun kampanjoinnin kokonaisuudessa yhä on – siitä-
kin huolimatta, että henkilöityminen niiden näkökulmasta symbolisoi laajemmin 
ja pysyvämmin koko politiikan perusolemusta: ”Tää on henkilömyyntitoimin
taa tää politiikka, tässä myydään niitä ihmisiä, heidän historiaa,  profiiliansa.” 
(Kristillis demokraatit, 2015). Kuten esimerkiksi e2 Tutkimuksen tutkija Ville Pit-
känen on Ylelle kuvannut, puolueen merkityksen korostuminen ei kuitenkaan 
tarkoita, että vaalien ehdokaskeskeisyys olisi väistymässä. Niin ikään Ylen haas-
tatteleman tutkija Hanna Wassin mukaan ehdokkaan merkitystä korostaa esi-
merkiksi se, että ihmiset yleensä äänestävät identiteettilähtöisesti; jos puolueiden 
listoilta löytyy ehdokas, johon on helppo samaistua, se voi painaa puoluevalintaa 
enemmän. (Yle Uutiset / Vaalit, 24.3.2019)

Tutkimukseni kysymyksenasettelujen näkökulmasta henkilöitymistrendi 
liittyy sekä politiikan yleiseen henkilöitymiskehitykseen että tämän luvun johdan-
nossa kuvaamaani sosiaaliseen median logiikkaan, joka korostaa yksilösubjektien 
huomioarvoa. Koska puolue edustaa yhteisöä ja organisaatiota, sen on sosiaalisen 
median kampanjaviestinnässään ratkaistava, kuinka tehdä puolueen äänestä kiin-
nostava ympäristössä, jossa vetovoima kiinnittyy ensisijaisesti yksilöihin. Vaikka 
professionalisoituneet puolueet ovat kampanjastrategisesti hyvin tiedostavia eli ne 
tietävät, miten sosiaalisen median kampanjointia tulisi ideaalitilanteessa toteut-
taa, rajoittavat sosiaalisen median eri alustojen henkilökorosteiset ominaispiirteet 
niiden strategista liikkumavaraa kampanjoinnissa. Sosiaalisen median viestijöinä 
puolueet ovat väistämättä toissijaisia suhteessa yksilösubjekteihin: ehdokkaisiin 
ja poliitikkoihin.
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Esimerkiksi Klingerin ja Russmannin (2017) tutkimuksessa sveitsiläis puolueet 
argumentoivat toistuvasti, että ne eivät täysimääräisesti kykene hyötymään sosiaali-
sen median potentiaalista, koska kommunikoivat organisaatioina eivätkä luonnolli-
sina henkilöinä. Sosiaalisen median alustat on tehty ”kasvoille”; yksilöille paremmin-
kin kuin ryhmille tai organisaatioille. Yksilöt voivat jakaa yksityistä informaatiota 
ja henkilökohtaista intressisisältöä, joka on kiinnostavaa laajemmalle ihmisjoukolle. 
Puolueiden kaltaiset organisaatiot sen sijaan ovat rajoitettuja sen suhteen, millaista 
sisältöä ne voivat julkaista; yhteisösubjektit eivät voi julkaista mitä tahansa halua-
vat, vaan niiden pitää toimia tiettyjen rajoitusten ja säännösten rajoissa, joka joh-
taa heikompaan resonanssiin (Klinger ja Russmann 2017, 308). Vastaavan käsityk-
sen sosiaalisen median hyödynnettävyydestä jakavat aineistojeni perusteella myös 
suomalais puolueet. Sosiaalisen median logiikan suosiessa henkilösubjekteja, on 
kokonaista puoluetta edustettaessa vaikeaa osallistua keskusteluun täysipainoisesti 
ja veto voimaisesti166. Puolueen ääntä käyttävien toimihenkilöiden liikkumatilaa kes-
kusteluissa rajaa välttämättömyys sitoa argumentit puolueen virallisiin linjauksiin, ja 
usein dialogiin osallistutaankin lähinnä kopioimalla ja siteeraamalla erilaisia kantoja 
ja linjauksia puolueen ohjelmista. Haasteena siis on, että puolueen on laajaa toimi-
joiden joukkoa edustaessaan tasapainotettava äänensä, ja suodatettava sanomisensa 
vastaamaan yhteisönsä demokraattisesti linjattuja kantoja. Siksi puolueen on sosiaa-
lisessa mediassa vaikea saavuttaa vastaavaa vetovoimaa kuin yksittäisen poliitikon, 
joka on vapaa puhumaan vain omissa nimissään. Puolueelle mahdollisuudet esimer-
kiksi tehokkaaseen Twitter-viestintään ovat rajoittuneita, koska julkaisujen sisältöjä 
ja muotoiluja on puoluetta edustaessa harkittava tarkoin. Twitterin särmikkyyttä ja 
kantaaottavuutta suosivassa keskusteluilmapiirissä eli alustan viestinnällinen tyyli-
laji huomioiden (vrt. Kreiss, Lawrence ja McGregor, 2018) puolueen viestinnällinen 
rooli näivettyykin usein lähinnä viestien välittäjän tehtävään: 

”Mullahan ei ollut mitään mandaattia työntekijänä sanoa yhtään mitään muuta 
kuin sitä, mitä poliitikot tai puolueen hallitus tai kokous tai valtuuskunta on 
sanonut… Ei me olla mitenkään samanlaisissa sfääreissä, mihin Ville pääsee 
puheenjohtajana, kun se voi vaan sanoa jotain itsenään, ja olla jotain mieltä 
rohkeasti, kun taas viestijän pitää kirjoittaa, että Ville Niinistö sanoi jotain 
kiinnostavaa… Siellä pitäisi olla napakampi ja terävämpi ja oivaltavampi ja… 
ne on asioita, joita sä et voi tehdä… Me toimitaan paljon viestin edelleen 
lähettäjänä… Se missä meidän ääni jotenkin kuuluu, on sellaisessa, missä me 
voidaan kuvailla, että Pekka Haaviston mahtava kirjoitus tai jotain... Se ei ole 

kuitenkaan sellainen kertojaääni, mikä olisi sosiaaliseen mediaan täydellinen… 
puolueelle todella hankala.” (Vihreät, 2015).  

166 Journalismin maailmasta samansuuntainen havainto on Matikaisella ja Villillä (2018, 207), joiden mukaan 
sosiaalisen median henkilökeskeisyyden seurauksena mediaorganisaatioiden voi olla mahdotonta toimia 
Twitterissä yhtä joustavasti kuin yksittäisten toimittajien (Matikainen ja Villi 2018, 206-207). 



160

Viestien edelleen lähettäjän rooliin joutuivat tyytymään myös Klingerin ja Russ-
mannin (2017, 309) haastattelemat sveitsiläispuolueet; vaikka niiden verkko-
strategistit kertoivat pyrkivänsä tuottamaan sosiaaliseen mediaan ”seksikkäitä ja 
vetovoimaisia” (sexy and scoopy) julkaisuja, ja kokeilemaan erilaisia inter aktiivisia 
formaatteja kuten tietovisoja päätyivät ne siitä huolimatta lähinnä välittämään 
eteenpäin toisaalla jo julkaistua informaatiota167, kuten mediatiedotteita tai link-
kejä uutisartikkeleihin. Sosiaalisen median logiikka yhdistettynä puolueiden 
yhteisö subjektiuteen siis rajoittaa puolueiden mahdollisuuksia toteuttaa halua-
mansa kaltaista strategista kampanjaviestintää, joka rakenteellisena eli pysyväis-
luonteisena tekijänä on niille vaikea haaste ylitettäväksi etenkin Twitterissä. Face-
bookissa henkilökorosteisuus koetaan jossain määrin vähemmän rajoittavana, 
koska Facebookin käyttömahdollisuudet (vrt. Kreiss, Lawrence ja McGregor, 2018) 
esimerkiksi erilaisten audiovisuaalisten sisältöjen kuten kuvien, äänitallenteiden 
ja videoiden julkaisemisessa ovat monipuolisemmat. 

Erityinen henkilökeskeisyyteen liittyvä haaste puolueilla on myös Insta-
gramin strategisen kampanjakäytön suhteen, koska Instagram niin ikään miel-
letään ensisijaisesti yksittäisiä henkilöitä ja heidän persoonallisuuttaan korosta-
vana alustana. Esimerkiksi SDP suositteli ehdokasoppaassaan Instagramin käyttöä 
nimenomaan ehdokkaille, heidän inhimillisten persoonallisten piirteidensä esille-
tuomiseen: ”Tätä palvelua kannattaa käyttää, mikäli haluaa olla persoonallinen ehdo
kas ja näyttää itsestään myös inhimillisen puolen.” (SDP:n vaali opas, eduskuntavaalit 
2015). Koska myös Instagramia jo eduskuntavaaleissa 2011 käyttäneissä vih-
reissä alustan rajallisia käyttömahdollisuuksia arvioitiin puolueen näkö kulmasta 
korostuneen ongelmallisina, viittaa tämä siihen, ettei Instagramin tehokas kam-
panjakäyttö välttämättä riipu puolueiden strategisesta innovaatio kyvystä, vaan 
henkilö korosteisuus vaikuttaa olevan Instagramin pysyväluonteinen rakenteel-
linen ominaispiirre168: 

”Puolueena se on tosi vaikea media... Kun puolue ei ole kukaan henkilö, vaan 
puolueen asioista kun joku sanoo jotain, niin se on yleensä minä tai mun kol-
lega. Meidän on tosi vaikea kuvata niitä aamiaisia ja kävelynäkymiä. Puolue 
ei tuolla kävele ja kuvaa elämäänsä.” (Vihreät, 2015). 

167 Myös suomalaispuolueiden Twitter-kampanjaviestintä perustuu pitkälti muilla verkkoalustoilla jo 
julkaistujen sisältöjen jakamiseen, eikä niinkään juuri kyseiselle kanavalle räätälöityihin eksklusiivisiin 
sisältöihin: ”Ei mittavassa määrin sellaista juuri sinne räätälöityä sisältöä… Pääosin niitä keskeisiä viestejä, 
mitä toistettiin myös muissakin kanavissa.” (Keskusta, 2011).

168 Vaikka kaikki eduskuntapuolueet ovat 2020-luvulla jo aktiivisesti mukana Instagramissa, ovat alustan 
henkilökorosteiset ominaispiirteet edelleen pääpiirteiltään samat kuin tutkimukseni kohdevaalien aikaan. 
Siksi on oletettavaa, että puolueiden strateginen Instagram-kampanjakäyttö on edelleen vastaavin perustein 
rajoittunutta, kuin mitä aineistoni osoittavat.
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Kuten tästä kommentista lisäksi käy ilmi, kiteytyy Instagramissa havainto siitä, että 
sosiaalinen media johdattelee viestimään tavalla, joka on henkilökohtaista ja visu-
aalista sekä samaistuttavaa muille käyttäjille (Kantola, 2014; Knuutila, 2019). Toi-
saalta on tärkeä huomioida, että vaikka sosiaalinen media vääjäämättä rajoittaa 
puolueiden strategisesti optimaalisimmaksi arvioimaa kampanjaviestintää, voi 
henkilöityminen hybridin mediajärjestelmän kontekstissa myös edistää niiden 
eduskuntavaalikampanjointia (Tampereen yliopisto / Projekti / Informaatio-
teknologian ja viestinnän tiedekunta, 2019). Puolueet eivät ainoastaan sopeuta169 
kampanjaviestintäänsä sosiaalisen median henkilökorosteisuuden niille merkitse-
viin strategisiin rajoitteisiin, vaan pyrkivät myös aktiivisesti hyväksikäyttämään 
henkilöitymisen ilmiötä. Esimerkiksi vastapainona puolueen jo edellä mainituille 
niin sanotuille virallisille äänensävyille perinteisessä mediassa on sosiaalisessa 
mediassa luontevaa viestiä ihmisläheisemmin ja rennommin, luoden puolueesta 
samalla matalammalla kynnyksellä lähestyttävämmän mielikuvan, erään haasta-
teltavan sanoin ”inhimillisemmän”. Tämä viittaa siihen, ettei henkilökorosteisuus 
ole puolueille pelkästään ongelma, vaan myös retorinen mahdollisuus: 

”…Sosiaalisessa mediassa, siellä voin sanoa ”Anni”, siellä voin sanoa ”kepu”, 
mutta ei voi oikein puolueen virallisissa tiedotteissa sanoa, että ”Anni on sitä 
mieltä, että kepu jotain”… Me käytetään just puolueen inhimillistämisessä 
sitä jonkin verran, ja niiden ihmisten inhimillistämisessä.” (Vihreät, 2011).  

Myös Itävallan parlamenttivaaleissa 2011 ja 2013 esimerkiksi vihreät sekä 
uusi puolue NEOs käyttivät Facebookia nimenomaan kärkiehdokkaittensa ”inhi-
millistämiseen” (humanise), samoin kuin Yhdysvaltain 2016 presidentinvaali-
kampanjoinnissa, jossa sosiaalinen media nähtiin kampanjatiimeissä niin ikään 
keinona inhimillistää tai presentoida ehdokas julkisuuteen ottaen huomioon sosi-
aaliseen mediaan liittyvän ”digitaalisen intimiteetin” ja ”autenttisuuden” arvon 
(Marwick ja Boyd, 2010; Kreiss, Lawrence ja McGregor 2018, 21). Inhimillistä-
misen strategian päämääränä on rakentaa henkilökohtaisempi yhteisö, ja edistää 
dialogia äänestäjien ja kannattajien keskuudessa (Klinger ja Russmann 2017, 308). 

Äänestäjien ja kannattajien merkityksen kasvu liittyy hybridin media-
ympäristön kampanjaviestinnällisen liikkeen monisuuntaistumiseen ja moni-
napaistumiseen; subjekteja eivät enää ole vain medioitumisen ensimmäistä vai-
hetta (Strömbäck, 2008) dominoineet mediat itse, vaan etenkin sosiaalisessa 

169 Sopeuttaminen tarkoittaa esimerkiksi harkintaa puolueen nimissä viestiessä, sekä mukautumista kunkin 
alustan erityiseen viestinnälliseen tyylilajiin, jota osaltaan tukee myös alustojen yleisöjen tiedostavuus: 
”Ihmiset… ovat tuntuneet tajuavan… että siellä on joku ihminen oikeasti takana tekemässä sitä hommaa… 
Vähän varovainen pitää olla mitä sanoo, ja mitä retviittaa eteenpäin, mutta kyllä suhtautuminen siihen, 
että puoluetilillä käy jonkin sortin keskustelua, on ihan ok.” (Vihreät, 2011).
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mediassa huomioarvoa keräävää sisältöä tuottavat myös yksittäiset henkilöt. Näi-
den aktiivisten yksilötoimijoiden kanssa puolueet pyrkivät dialogiin ja yhteis-
työhön etenkin silloin, kun se palvelee niiden omaa strategista etua. Esimerkiksi 
kristillis demokraateille aiemmin tuntematon henkilö perusti eduskuntavaalien 
2011 yhteydessä Facebookiin puheenjohtaja Päivi Räsäsen tukiryhmän, jonka 
yllä pitoon puolueen viestintävastaava pyysi saada liittyä, ja lopulta ko. kannat-
taja ja puolue päätyivät hallinnoimaan ryhmää yhdessä. Tapaus havainnollistaa 
digitaalisen median luomaa ruohonjuuritason kansalaislähtöistä kampanjointi-
mallia ( citizen-initiated campaigning), joka haastaa dominoivan eli professionali-
soituneen puolue keskeisen kampanjoinnin mallin siirtämällä äänestäjien mobili-
saation kaltaisia ydintehtäviä puolueilta niiden kannattajille (Gibson, 2015). Malli 
generoi puolueille ylimääräisen työvoimavarannon niiden luovuttaessa osan kont-
rollistaan170 esimerkiksi juuri sosiaalisen median eri alustoilla operoiville kan-
nattajilleen171. 

Henkilövetovoiman kääntäminen puolueen strategiseksi eduksi käy ilmi 
esimerkiksi Filimonovin, Russmannin ja Svenssonin (2016) tutkimuksessa, 
jonka mukaan ruotsalaispuolueet nojautuivat vuoden 2014 parlamenttivaali-
kampanjoidensa Instagram-kuvajulkaisuissa voimakkaasti henkilöihin, kuten 
poliittisissa tai professionaaleissa yhteyksissä esiintyviin kärkiehdokkaisiin. Myös 
Suomen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa puolueiden Instagram-viestinnässä esiin-
tyivät yleensä kampanja- tai muun poliittisen työn äärellä kuvatut ehdokkaat tai 
puoluejohdon jäsenet, kuten edellä kuvattiin. Koska puolueet vain harvoin ylit-
tävät puheenjohtajiaan suosiossa, on niiden sopeutumisen heuristiikkana nimen-
omaisesti käyttää henkilökorosteisuutta hyväkseen172, eli nostaa tietoisesti esille 
mediaa ja suurta yleisöä kiinnostavia puheenjohtajapersoonia. Esimerkiksi keskus-
tan haastateltava kertoi eduskuntavaalien 2015 yhteydessä puolueensa korostaneen 
digitaalisessa kampanjaviestinnässä tietoisesti puheenjohtaja Juha Sipilän johta-
juutta, tekemisiä ja persoonaa. Toisaalta puolueilta edellytetään tässäkin kohdin 
strategista harkintaa, sillä etenkin puheenjohtajien suosion notkahteluissa liialli-
nen heidän persoonansa varaan rakentaminen voi myös kääntyä puoluetta vastaan. 

170 Esimerkkejä kontrollin luovuttamisesta äänestäjämobilisaation vahvistamiseksi löytyy myös puolueiden 
sosiaalisen median keskustelualustojen hallinnoimisessa, jossa moderointivastuuta saatetaan jakaa vapaa-
ehtoispohjalta toimiville kannattajille. Ks. tarkemmin: luku 7.

171 Huomionarvoista on myös, että sosiaalisessa mediassa puolueen jäsenten ja kannattajien välillä ei ole selvä-
piirteistä eroa; molemmat vaikuttavat laaja-alaisesti omissa verkostoissaan, levittävät puolueen  kannalta 
myönteisiä sisältöjä, ja osallistuvat siten konkreettisesti kampanjatyöhön (Kosiara-Pedersen ja Heivar, 
2019), kuten puheenjohtaja Päivi Räsäselle Facebook-tukiryhmän perustanut henkilö.

172 Henkilökorosteisuuden strategista hyödyntämistä sivuten; Tampereen yliopiston tutkimusryhmän 
 mukaan näyttää siltä, että suomalaiset poliitikot ja puolueet eivät vielä hyödynnä kaikkia sosiaa-
lisen median tarjoamia mahdollisuuksia henkilöbrändin rakentamiseen vaalikampanjassa, eli henki-
löitymisrajoitteen kääntämiseen omaksi eduksi liittyy puolueille yhä realisoimatonta potentiaalia 
(Tampereen yliopisto / Tutkimus, 12.5.2021).
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Yhteenveto

Tässä luvussa on analysoitu puolueiden sosiaalisen median kampanjakäytön stra-
tegisia ulottuvuuksia erityisesti neljän suosituimman alustan eli Facebookin, Twit-
terin, YouTuben ja Instagramin hyödyntämisessä. Vaalikauden 2011-2015 aikana 
sosiaalisen median alustojen kampanjakäyttö vakiintui, ja puolueet pitivät sekä 
2011 että 2015 vaaleissa Facebookia kampanjoinnilleen tärkeimpänä sosiaalisen 
median alustana, johtuen ennen kaikkea sen laajasta suosiosta kansalaisten kes-
kuudessa. 

Sosiaalista mediaa puolueet hyödyntävät Schäferin (2021) hybriditeetti-
perusteisen digitaalisen heuristiikan käsitteen mukaisesti intuitiivisesti rationa-
lisoiden eli perustuen monimutkaisten mallien sijasta paremminkin selektiivisen 
informaatioon hyväksikäyttöön. Sosiaalisen median kampanjakäytön strategisina 
päämäärinä puolueilla korostuvat sisäinen ja ulkoinen mobilisaatio, journalisti-
sen mediahuomion tavoittelu, äänestäjäkontaktien maksimointi, avoimen vuoro-
vaikutteisuuden fasilitointi sekä disinformaation torjunta. 

Journalistisen mediahuomion tavoittelu on yhä puolueiden sosiaalisen 
median käyttöä laaja-alaisesti määrittelevä strateginen päämäärä.  Mediahuomion 
tavoittelun strategisina käytäntöinä hyödynnetään poliittista sisältö kampanjointia: 
uutisarvopotentiaalisten avausten ja kannanottojen tekemistä sekä meta-
kampanjointia, kuten uudenlaisten digitaalisten sovellusten käyttöönoton lan-
seerauksia, joilla pyritään pääsemään keskustelunaiheeksi. Äänestäjäkontaktien 
maksimoimiseksi puolueet pyrkivät generoimaan mahdollisimman paljon jakoja 
ja suosituksia. Sisältökampanjoinnissa pyritään välttelemään suuria ja moni-
mutkaisia politiikkakysymyksiä, koska ne eivät mobilisoi yhtä tehokkaasti kuin 
konkreettisemmat, tunnepohjaisesti puhuttelevat teemat.

Puolueilla on etenkin Facebookissa taipumus keskittyä sisäiseen viestintään 
ja mobilisaatioon, johon kytkeytyy samoin ajattelevien yhteen hakeutumisen ja 
toisin ajattelevista eristäytymisen ”kuplautumiseksi” julkisessa ja poliittisessa 
keskustelussa kutsuttu ilmiö, joka puolueiden piirissä vaikuttaa tapahtuvan itse-
ohjautuvasti. Sisäisessä mobilisaatiossa hyödynnetään sisäisten, suljettujen Face-
book-ryhmien viestinnällistä voimaa ja toimintadynamiikkaa.  Puolueissa sosiaa-
lisella medialla koetaan olevan niiden sisäistä koheesiota ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta vahvistava vaikutus. Erilaisten kohujen aikana koheesiota vahvistetaan 
negatiivisten sisältöjen häivyttämisen strategisella käytännöllä: negatiivisia sisäl-
töjä voidaan vaimentaa julkaisemalla niiden vastapainoksi omasta näkökulmasta 
myönteisiä sisältöjä. 

Sisäisen mobilisaation strateginen päämäärä on puolueiden sosiaalisen 
median kampanjoinnissa ristiriidassa suhteessa toiseen keskeiseen  päämäärään: 
avoimeen vuorovaikutteisuuteen. Aineistoni tukevat aiempien tutkimusten 
havaintoja siitä, että käytännössä puolueet ovat passiivisia sosiaalisen median 
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vuorovaikutuksellisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Arvopuheen tasolla 
vaalitut avoimuus ja kaksisuuntainen viestintä eivät konkretisoidu varsinaiseksi 
toiminnaksi. Facebookissa sisäisen mobilisaation päämäärä kulminoituu puolu-
eiden sisäisiin, suljettuihin ryhmiin, joiden kautta toteutetaan myös disinformaa-
tion torjunnan päämäärää. Samalla suljetut ryhmät ovat puolueille myös sisäisiä 
keskustelufoorumeja, joilla on avoimilla areenoilla käytävää dialogia paremmat 
mahdollisuudet käydä vaikuttavaa vuoropuhelua. Parhaat vaikutusmahdollisuudet 
Facebookissa avautuvat jäsenyyden tai jäsenyyteen vertautuvan luottamuksellisen 
yhteyden kautta. Toisaalta puolueissa tiedostetaan myös sisäänpäin käpertymisen 
kääntöpuoli; pelkkä omanmielisten tiivis verkosto ei riitä edistämään puolueen 
poliittisia tavoitteita.

Kampanjaviestinnän visualisoitumiskehitys on voimistunut koko 2000-
luvun ajan, ja erilaiset kuvalliset ja audiovisuaaliset, erityisesti YouTube-video-
sisällöt ovat nousseet internetin käyttäjien suureen suosioon. Kuvallisuutta ja 
audiovisuaalisuutta puolueet käyttävät tehokeinona ulkoisessa mobilisaatiossa. 
Esimerkiksi ns. viraaliviestinnällä eli viihde-elementtien vetovoimaa hyödyntä-
mällä sosiaalisen median verkon käyttäjiä mobilisoidaan kampanjasisältöjen edel-
leen jakamiseen, ja niistä keskusteluun. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa uudeksi 
visuaalisen kampanjaviestinnän alustaksi noussutta Instagramia hyödynnetään 
pääasiallisesti kampanjatapahtumien kuvalliseen dokumentoimiseen, ja info-
graafiseen sisältökampanjointiin.  

Sosiaalisen median kampanjoinnissa puolueiden strategista liikkuma varaa 
rajoittavat sen eri alustojen henkilökorosteiset ominaispiirteet yhdistettynä poli-
tiikan yleiseen henkilöitymistrendiin. Vetovoima sosiaalisessa  mediassa keskittyy 
ensisijaisesti yksittäisiin persooniin, joilla on viestinnällisesti täydet vapaudet. Puo-
lueen on sen sijaan tasapainotettava äänensä edustamaan yhteisönsä yhteisiä demok-
raattisesti linjattuja kantoja, joka esimerkiksi Twitterin käytössä ilmenee puolueen 
käytäntönä lähinnä välittää muiden tai muualla jo julkaistuja viestejä eteenpäin. 
Koska henkilökorosteisuus on sosiaalisen median rakenteellinen ominais piirre, 
kohdentuu puolueiden kampanjastrateginen innovointi henkilöitymis haasteen 
ratkaisemisen sijasta siihen sopeutumiseen, ja henkilöitymis trendin hyväksi-
käyttämiseen mahdollisuuksien rajoissa. Puolueet esimerkiksi pyrkivät sosiaalisen 
median viestinnässään tietoisesti ”inhimillistämään” puoluettaan, saavuttaakseen 
vastaavaa samaistumispintaa kuin yksittäiset poliitikot. Lisäksi ne voivat myös 
hyödyntää omien puheenjohtajapersooniensa henkilö kohtaista vetovoimaa näky-
västi kampanjaviestinnässään. 
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LUKU 7.  VERKKOKESKUSTELUT:  
AVOIN VUOROVAIKUTTEISUUS JA  
DISINFORMAATION TORJUNTA

Puolueiden kampanjatyön ytimessä on pyrkimys luoda keskustelukontakteja kan-
salaisiin. Vaikka mainontaa voidaan kohdentaa yhä segmentoidummin, ovat perin-
teisessä henkilökohtaisessa kanssakäymisessä tapahtuva vakuuttelu ja suostuttelu 
edelleen keskeisiä instrumentteja uusien äänestäjien voittamisessa. Ennen ver-
kon vakiintumista kampanja-areenaksi kansalaiset tavoitettiin henkilö kohtaisesti 
lähinnä vain perinteisissä vaalitapahtumissa, joissa yksittäisen kontaktin muodos-
tamisen kustannus on suuri. Digitaalisen kampanjoinnin aikakaudella yhteyksien 
luomisesta on tullut kustannustehokkaampaa, kun virtuaaliset keskustelualustat 
mahdollistavat vuorovaikutuksen ajasta ja paikasta riippumatta.

Kuten jo tutkimukseni johdannossa kuvasin, toivottiin internetistä sen alku-
aikoina julkiseen harkintaan perustuvan demokratian välinettä, joka mahdollis-
taisi portinvartijoitta tapahtuvan keskustelun ajan ja paikan esteet ylittäen (ks. 
esim. Lappalainen, 2005; Hintikka, 2009; Mickelsson, 2021). Tämä internetin alku-
peräinen ”lupaus” luoda puolueiden ja äänestäjien välille aiempaa välittömämpi 
ja vaikuttavampi suhde leimaa yhä puolueiden digitaaliseen kampanjointiin koh-
distuvia odotuksia. Oletusarvona on, että kansalaisille tarjoutuu suora, matalan 
kynnyksen yhteys poliittisiin päättäjiin, ja että tämä suhde lujittaa demokraattista 
prosessia, kun äänestäjien palaute ei ole päätöksentekijöiden käytettävissä aino-
astaan ääninä vaaleissa, vaan jatkuvasti verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen 
muodossa. Vaikka puolueilla on todellinen halu vastata näihin odotuksiin, ovat 
avoin vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys niille myös välinearvoja, joita kampanja-
viestinnässä hyödynnetään strategisesti: ”Yhteisöllisyys on helposti sana, jota käy
tetään myös tarkoitushakuisesti osana kampanjaa, ja niin pitääkin käyttää”, totesi 
eräs haastateltavistani. 

Tässä luvussa tarkastelen, miten äänestäjien digitaalisilla alustoilla tekemiä 
aloitteita, kysymyksiä ja kommentteja puolueissa prosessoidaan, ja missä määrin 
verkkokeskusteluilla on vaikuttavuutta puolueiden suuntaan. Millä tavoin nämä 
keskustelut puolueen näkökulmasta eroavat perinteisissä offline-yhteyksissä kuten 
toritapahtumissa tapahtuvasta dialogista, jos eroavat? Vielä 2000-luvun alussa 
internetin poliittiset keskustelutoiminnot keskittyivät kommenteille avoimiin 
blogeihin, joita julkaistiin poliitikkojen ja puolueiden www-kotisivuilla. 2010- 
ja 2020-luvuilla kaksisuuntaisen viestinnän painopiste on vähitellen siirtynyt 
kampanjasivustoilta sosiaalisen median alustoille, joista puolueille merkittävin 
on Face book. Nopeatempoisuutta, kantaaottavuutta ja henkilökohtaisuutta koros-
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tavat Twitter-keskustelut sen sijaan ovat välineellisimpiä yksittäisille poliitikoille, 
puolueiden keskittäessä keskustelutoimintonsa ensisijaisesti Facebook-sivuille ja 
-ryhmiin. Luvussa esittelen, millaisia strategisia ulottuvuuksia puolueet kokevat 
Facebookissa hallinnoimiinsa avoimiin ja suljettuihin keskustelualustoihin liitty-
vän, ja miten ne keskustelijasubjekteina pyrkivät sopeutumaan sosiaalisen median 
henkilökorosteiseen logiikkaan.  

Vaikka verkkokeskustelut yleisesti ottaen ovat perinteisiä kampanja-
tapahtumia tehokkaampia tapoja kontaktoida suuria joukkoja potentiaalisia äänes-
täjiä, syntyy niidenkin ylläpidosta kustannuksia ennen kaikkea henkilöresursseja 
edellyttävän moderointityön muodossa. Keskustelualustojen moderointi on puolu-
eille välttämätöntä, koska verkkodialogeilla on taipumus vahvistaa pahimmillaan 
suoranaiseksi vihapuheeksi yksittäisiä henkilöitä tai yhteisöjä kohtaan kulminoitu-
via negatiivisia sisältöjä. Luvussa selvitän, millaisten periaatteiden pohjalta puolu-
eet keskustelualustojensa moderointia harjoittavat; millaisia strategisia päämääriä 
ja käytäntöjä moderointitoimintaan kytkeytyy, ja millä perustein sallitun ja ei-
sallitun keskustelun aluetta rajataan.

Hybridissä mediaympäristössä uutismedian ja sosiaalisen median vuoro-
vaikutus perustuu huomiosta kilpailemiseen, ja usein eniten julkista huomiota 
saavat tunteita herättävät provokaatiot ja vastakkainasettelut (Matikainen ja Herk-
man, 2020). Sosiaaliselle medialle ominaiset negatiiviset keskustelukohut ovat 
puolueille maineriski, koska hybridissä viestinnällisessä virrassa kohut leviävät 
nopeasti myös journalistisen median puolelle, ja sitä kautta äänestäjien laajan 
enemmistön tietoisuuteen. Luvussa analysoin, miten puolueet kampanjoinnissaan 
strategisesti asemoivat itsensä suhteessa verkon keskustelukohuihin, ja ovatko 
kohut puolueiden näkökulmasta yksiselitteisesti haitallisia. Entä miten puolueet 
suhtautuvat negatiivisten tunteiden käyttövoimaan kampanjasisältöjen jako- ja 
keskusteluhalukkuuden generoimisessa? 2010-luvun kuluessa verkossa voimis-
tui etenkin sosiaalisessa mediassa esiintyvä poliittisen manipulaation lieveilmiö, 
jossa tähdätään disinformaation levittämiseen, ja poliittisten prosessien häirintään. 
Luvussa tarkastelemiini kysymyksiin lukeutuu myös, kuinka puolueet oman toi-
mintansa näkökulmasta arvioivat manipulatiivisten digitaalisten lieveilmiöiden 
kuten niin sanotun trollauksen vaikutuksia. Johtaako verkon rajaton avoimuus 
lopulta manipulaatiohaittojen voimistumiseen jopa niissä määrin, ettei puolueilla 
enää riitä uskoa vuorovaikutuksen autenttisuuteen muissa kuin niiden sisäisissä, 
suljetuissa kampanjaryhmissä, joissa osallistujat ovat tunnettuja, ja omilla nimil-
lään läsnä? 
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7.1.  Puolueet ja Facebook-keskustelut: perinteisen 
vuorovaikutteisuuden toisintoa digitaalisella 
alustalla?

”Verkon kenttä on niin hajautunut, että on ehkä järkevämpää keskittyä sinne, 
mitä nyt on olemassa, ja käydä keskustelua siellä, kuin yrittää tarjota jotain omaa 
alustaa, mikä olisi muulta maailmalta ulkopuolinen palikka.” (SDP, 2011).

Tämä kampanjastrateginen linjaus keskittää digitaalisen kampanjan vuoro-
vaikutukselliset toiminnot sosiaalisen median alustoille vastaa puolueiden tradi-
tiota järjestää offline-kampanjatapahtumansa toreilla ja kauppakeskuksissa – siellä, 
missä ihmiset luonnostaan liikkuvat ja asioivat. Puolueiden kampanjasivustoihin 
vertautuvaan, puoluetoimistolla järjestettävään kahvitilaisuuteen tuskin saapuu 
juuri muita kuin omia jo sitoutuneita aktiivitoimijoita, mutta sosiaaliseen mediaan 
vertautuvilla kaupunkikeskustan elävillä ydinalueilla kampanjoidessa tavoitetaan 
myös satunnaisia ohikulkijoita, keitä tahansa potentiaalisia äänestäjiä. Hybridin 
mediajärjestelmän logiikalle ominaisesti puolueet näkevätkin Facebookissa käy-
tävät vuoropuhelut perinteisten kampanjatapahtumien tarjoamien keskustelu-
mahdollisuuksien verrokeiksi; tavaksi toteuttaa samaa kaksisuuntaisen viestinnän 
tarjoamisen strategiaa myös digitaalisesti: 

”Toritapahtuma… pullan ja kahvin jakamista ja ihmisten kanssa keskustelua. 
Facebook… siellä on ihmiset päässeet keskustelemaan vielä ilman, että on 
tarvinnut työntää hernerokkatykkiä johonkin. Että se on kuitenkin niin kuin 
samaa.” (Perussuomalaiset, 2011).

Aiempien empiiristen tutkimusten mukaan sosiaalisen median poliittisilla 
keskusteluilla on muutenkin runsaasti yhteistä perinteisen poliittisen vuoro-
vaikutuksen kanssa; esimerkiksi Kalsnesin (2016) mukaan dialogi Facebookissa 
vertautuu käytännössä suoraan perinteiseen keskusteluun kadulle pystytetyllä 
vaalikojulla, jolla esimerkiksi selän kääntäminen ihmisille on yhtä epäkohteliasta 
kuin jättää Facebookissa kysyjille vastaamatta (Kalsnes 2016, 4-8). Myös omien 
aineistojeni perusteella puolueet mieltävät Facebookissa pätevän samat tapa-
kulttuuriset normit kuin kasvokkain kohtaamisissa, ja siksi verkkokeskusteluille 
myös asetetaan samat säännöt kuin reaalitilanteissa.

Verkkokeskusteluissa esille nousevat teemat eivät nekään juuri poikkea perin-
teisissä kampanjatapahtumissa käsiteltävistä kysymyksistä, ja molemmilla aree-
noilla dialogit lähtökohtaisesti vaikuttavat poliitikkojen ajatteluun tasavertaisesti. 
Erotuksena hetkellisiin kohtaamisiin kiinnittyviin torikahvikeskusteluihin puo-
lueet kuitenkin muistuttavat toimijoitaan digitaalisen jalanjäljen pysyvyydestä – 
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offline-tilanteissa puhutusta ei yleensä jää dokumenttia, mutta verkkokeskustelut 
voivat nousta uudelleen esille vielä pitkänkin ajan jälkeen, ja muodostaa painolastin 
poliittisen toimijan tulevaisuuden toimintaedellytyksille:

”Kaikki mikä on verkossa, on siellä ikuisesti… Jos sä olet poliittinen toimija, 
joka on omalla nimellä ja kasvoilla, niin silloin maalaisjärkikin sanoo, että 
ei kannata kauheasti elämöidä… Se saattaa tulla koska tahansa vastaan.” 
 (Keskusta, 2015).

”Elämöinti” – ymmärrettynä provokatiivisena ja kärjekkäänä käyttäytymisenä – 
vaikuttaa kuitenkin olevan osa sosiaalisen median ominaispiirteistöä, jota edellä 
mainitut algorytmidynamiikka ja kuplautumisilmiö kiihdyttävät. Suomalais-
ehdokkaiden Facebook-kampanjaviestintää eduskuntavaaleissa 2019 tutkineiden 
Knuutilan ja Laaksosen mukaan eniten jakoja generoineissa viesteissä näkyvät 
vahvasti sekä suuttumuksen ja vastakkainasettelun harkittu herättäminen että 
toisaalta huumorin ja visuaalisen viestinnän käyttö173 (Knuutila ja Laaksonen, 
2020). Myös omien aineistojeni perusteella puolueissa tiedostetaan, että digitaali-
silla areenoilla ihmisten emotionaaliset kontrollimekanismit ja yleinen harkinta-
kyky eivät toimi samoin kuin kasvokkain tapahtuvissa keskusteluissa:

”Ihmiset toimii paljon impulsiivisemmin… aggressiivisesti jopa, jos on huonoja 
päätöksiä heidän näkökulmastaan… Impulssi tulee välittömästi, ja ihminen 
toimii enemmän tunnepohjalla netissä. Kaikki filtterit, mitkä normaalissa 
elämässä on, on poistettu.” (Kristillisdemokraatit, 2015).

7.2.  Keskustelun ja palautteen vaikuttavuus 

”Ajatus tästä vallankumouksellisuudesta mitä sosiaaliset mediat vois tehdä, 
on se avoimuus ja aito vuorovaikutteisuus… Suuri muutos, mitä internet on 
tuonut on se, että on vaikea tai mahdoton enää oikeastaan tiedottaa ylhäältä 
alaspäin. Nyt se on keikahtanut aika pysyvästi vuorovaikutteisempaan suun-
taan, demokraattisempaan.” (SDP, 2011).

Tämä SDP:n haastateltavan arvio heijastaa sitä, kuinka digitalisaatio on muokan-
nut puolueiden ja kansalaisten välisen viestinnän luonnetta. Vuorovaikutteisuus 
on siis muuttunut avoimempaan suuntaan, mutta millaisia vaikutuksia sillä on 

173 Huumoria puolueet hyödynsivät aineistojeni perusteella jo 2011 eduskuntavaaleissa, mutta visuaalisuutta 
painottuneemmin vasta kevään 2015 vaaleissa.
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puolueeseen ja sen toimintaan? Kysymys verkkokeskustelujen ja -palautteen vai-
kuttavuudesta poliittisiin toimijoihin lukeutuu politiikan digitalisoitumis kehitystä 
käsittelevän tutkimuksen ydinkysymyksiin – lunastaako internet siihen varhai-
sissa skenaarioissa liitetyn lupauksen fasilitoida deliberatiivista demokratiaa, jossa 
digitaalisilla alustoilla käytävällä kansalaiskeskustelulla on todellista vaiku tusta 
poliittiseen päätöksentekoon? Kuten jo edeltävissä luvuissa olen analysoinut, on 
vuorovaikutuksellisuus puolueille sekä todellinen, konkreettinen tavoite että 
myös strategis-retorinen työväline, jolla luodaan mielikuvaa avoimen dialo-
gin mahdollisuuksista. Seuraavassa tarkastelenkin aineistojeni pohjalta, ovatko 
 keskustelumahdollisuudet lähinnä muodollisuuksia, joiden näennäisenä funktiona 
on täyttää odotusarvo kansalaisten aidosta kuulemisesta, vai syntyykö todellista 
vaikuttavuutta. Entä kuinka puolueet reagoivat verkkoalustoiltaan saamaansa 
palautteeseen? Yksimielisyys vallitsee aineistojeni perusteella ainakin siitä, että 
digitalisaatio on madaltanut kansalaisten kynnystä pyrkiä vuorovaikutukseen puo-
lueiden kanssa: ”Onhan se tuonut kynnyksen paljon matalammalle ottaa yhteyttä 
tai kertoa mielipiteensä.” (SDP, 2015). 

Vaikka keskustelutoiminnot ovat siirtyneet puolueiden verkkosivuilta sosi-
aaliseen mediaan, saatetaan sivustojen kautta edelleen kerätä kansalaispalautetta 
sekä yleisellä tasolla että tietyissä poliittisissa asiakysymyksissä, jolloin kysymys 
on eräänlaisesta joukkoistamisen käytännöstä; joukkoälyn hyödyntämisestä 
puolueen poliittisen sisällöntuotannon laadun parantamiseksi. Esimerkiksi kes-
kusta keräsi eduskuntavaalien 2015 alla sivujensa kautta sekä yleistä että työ-
elämän kehittämiseen liittyvää palautetta. Myös SDP keräsi palautetta yksittäiseen 
 politiikkadokumenttiinsa, vammaispoliittiseen asiakirjaan. Palautetta proaktiivi-
sesti pyytäessään puolueet kokevat olevansa velvoitettuja siihen myös reagoimaan, 
eli ne suhtautuvat aktiivisemmin siihen kansalaispalautteeseen, jota ne ovat itse 
jotakin yksilöityä tarkoitusta varten pyytäneet:

 
”Jos me pyydetään palautetta asiaan, niin kyllä me se palaute otetaan huomi-
oon… Kaikki ne palautteet mitä tuli, käsiteltiin ja käytiin läpi, että miten ne 
tulee ottaa huomioon.” (SDP, 2015).

Vastaaminen on tällöin systemaattisempaa kuin yleisten keskusteluryhmien kautta, 
joilla reaktiivisuus on korostuneemmin ehdollista subjektiiviselle harkinnalle: 
”Me vastataan ihmisen kysymyksiin silloin, kun ne on suhteellisen, kohtuullisen 
tolkullisia.” (Vihreät, 2011). 

Yleisesti ottaen keskustelujen vaikuttavuutta puolueiden suuntaan määrit-
telee niiden laadullinen taso; pysytelläänkö asiapohjaisuudessa, perustellaanko 
argumentit, ja millaisiin asioihin ylipäänsä otetaan kantaa. Sosiaalisessa mediassa 
käytävän keskustelun rasitteena on mahdollisuus anonyymiin kommentointiin, 
joka puolueiden havaintojen mukaan heikentää keskustelun laatua. Kommuni-
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kointi kasvottomasti nimimerkkien takaa ei edistä rakentavaa, sisältölähtöistä 
vuoropuhelua, vaan paremminkin ruokkii epäasiallisuuksia: ”Mitä enemmän esiin
nytään omalla nimellä, sitä fiksumpaa se keskustelu ja palaute on – heti kun salli
taan nimimerkit, se menee sellaiseen ”Hesarin nettisivu”174 tyyliseen laaduttomuus
kommentointiin.” (Vihreät, 2011). 

Retoriselta tyyliltään ja otteeltaan sosiaalisen median keskustelut mielletään 
puolueissa impulsiivisiksi ja persoonalähtöisiksi. Rationaalista, syvälliseen harkin-
taan perustuvaa dialogia, jossa keskustelukumppanit kuuntelevat ja kunnioittavat 
toisiaan, ei puolueiden näkökulmasta juurikaan synny: 

”Hyvin nopeatempoista… sen enempää ajattelematta… Persoonasta lähte-
vää kommentointia, heittelyä… oman identiteetin luomista sen kautta, että 
mimmoisia sisältöjä seinälle heittelee, mistä sä tykkäät… minkälaiset asiat 
sua kiinnostaa.” (Kristillisdemokraatit, 2011). 

”Ei siitä semmoista ”nyt käydään joku pitkä keskustelu ja mennään syvälle 
asiaan” – niin ei… Se oli lähinnä sillä tavalla, että jos joku kysyi jotain tai esitti 
jonkun väitteen, jos väite oli virheellinen, se korjattiin. Jos oli joku kysymys, 
siihen vastattiin. Välillä se tuntui aidommalta, välillä vähemmän.” (Keskusta, 
2015).

Suoran argumentatiivisen konfrontaation välttely poliittisissa keskusteluissa 
on aiemman tutkimuksen piirissä jo pitkään tunnettu ilmiö; esimerkiksi Budgen 
ja Farlien (1983) mukaan puolueet pyrkivät julkilausumissaan jättämään toisten 
puolueiden käsittelemät teemat huomioimatta, ja korostavat samalla omaa sisäl-
löllistä agendaansa. Puolueet eivät siis yleensäkään kilpaile väittelemällä tai kes-
kustelemalla, vaan pyrkimällä saamaan omille intresseilleen eniten julkisuutta. 
Koska puolueilla on taipumus ikään kuin ”puhua toistensa ohi”, ei varsinaista 
dialogia vaalikampanjoiden yhteydessä synny (Haukio 2007, 79). Sama johto päätös 
vaikuttaa pätevän myös puolueiden sosiaalisen median sivustoilla ja kanavilla 
käytäviin kansalaiskeskusteluihin: ”Aika paljon se on sitä, että haukuttiin meitä, 
haukuttiin teitä, haukuttiin demareita, ja ne kommentit on sarja yksittäisiä heittoja 
vähän ohi toisten.” (Keskusta, 2011). Kommentti viittaa käsitykseen, jonka mukaan 
keskustelijoilla on jo entuudestaan olemassa tietty poliittinen kanta, jota ne toisia 

174 Huom. Vuonna 2019 Helsingin Sanomat otti HS.Fi –sivujensa artikkeleiden kommentoinnissa osittaisena 
käyttöön omalla nimellään kirjoittamisen; osaa artikkeleista oli vastedes mahdollista kommentoida vain 
omalla nimellä. Muutoksen tarkoituksena oli ”parantaa keskustelua ja laajentaa keskusteluun osallistuvien 
joukkoa”, koska nimimerkillä kirjoittaminen oli sekä rajoittanut keskustelijoiden määrää että vähentänyt 
keskustelujen suosiota. (HS / Kotimaa / Toimitukselta / Esa Mäkinen, 15.5.2019)
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kantoja vastaan puolustavat175. Näin ollen deliberaatiota ei synny, ja dialogi rajoit-
tuu lähinnä eriävien mielipiteiden itsenäiseen rinnakkaiseloon.176 

Koska puolueet mieltävät sosiaalisen median keskustelut pääosin ideologisesti 
jo sitoutuneiden eikä niinkään liikkuvien äänestäjien väliseksi väittelyareenaksi, on 
keskustelutoimintojen luontainen strateginen painopiste niille sisäisessä viestin-
nässä. Oman yhteisön sisältä kumpuavaa palautetta ja jäsentenvälistä vuoro puhelua 
pidetään puolueissa strategisesti merkityksellisimpänä osana verkko keskustelujen 
kokonaisuutta. Esimerkiksi vihreät arvioi vaikuttavuutta syntyneen erityisesti 
puolueen suljetussa, aktiivijäsenistä koostuneessa Facebook-ryhmässä, jossa kes-
kustelijat saattoivat esimerkiksi välittää kampanjan viestinnälliselle johdolle ideoita 
erilaisista kampanjatoimista. Myös keskustassa vaikuttavuuden koetaan painot-
tuvan puolueen omien toimijoiden välisiin suljettuihin keskusteluihin. Satunnai-
sen Facebook-keskustelijan mahdollisuudet saada äänensä vaikuttavasti kuulu-
ville ovat heikommat kuin niiden, jotka luovat puolueeseen pitkä kestoisemman 
sitoumuksen tai yhteyden: 

”Facebook on suoran ja aidon kommunikaation ja vaikuttamisen väline, mutta 
se ei ole sillä tavalla ehkä kenelle tahansa, joka tulee, että menepä  keskustan 
sivuille ja vaikuta… Toki sitäkin kautta voi viestiä välittää, mutta taval-
laan se toteutuu paremmin, kun sä olet jossain näistä verkostoista… pitkä-
jänteisemmin. Silloin se kanava aukeaa.” (Keskusta, 2015)

Rauli Mickelsson kirjoitti jo vuonna 2007 kaukonäköisesti, että puolueet 
ovat käyttäneet internetiä keskustelukanavana, mutta verkkoviestinnän alku-
vuosina perustetuista kaikille avoimista keskustelupalstoista kotisivuilla luovut-
tiin muutaman vuoden kuluessa, koska niillä ei käyty laadukasta keskustelua. Sen 
sijaan puolueet ovat organisoineet sisäisiä keskustelusivustoja, joiden merkitystä 
Mickelsson totesi olevan vielä liian aikaista tarkastella (Mickelsson 2007, 274). 
Sittemmin keskustelutoiminnot ovat siirtyneet kotisivuilta sosiaaliseen mediaan, 
mutta saman ristiriidan voidaan aineistojeni perusteella havaita vallitsevan edel-
leen; laadukkaan keskustelun puute vaikuttaa olevan verkkokeskustelujen pysyvä-
luonteinen rakenteellinen ominaisuus, johon puolueet vastaavat suuntautumalla 
sisäiseen viestintään ja dialogiin.

175 Samansuuntaisia viitteitä löytyy myös aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta. Esimerkiksi Isotaluksen, 
Jussilan ja Matikaisen (2018, 25) mukaan julkisessa keskustelussa ollaan oltu huolestuneita siitä, että 
Twitterissä ei päästä hedelmälliseen keskusteluun; keskustelu on liian kärjekästä ja hyökkäävää sekä välillä 
jopa vihapuhetta lähentelevää, lähinnä eipäs-juupas -väittelyksi kärjistyvää. 

176 Esimerkiksi Rask ja Karreinen (2020, 185) ovat kuvanneet dialogin ja deliberaation välistä eroa ratkaisevaksi. 
Deliberaation lähtökohtana on, että yksilöt voivat muuttaa preferenssejään toisten perustelut kuultuaan, 
jolloin ryhmä voi päästä lähemmäksi kaikkien hyväksyttävissä olevia ”yhteisen hyvän” määrittelyjä. Dialogi 
sen sijaan ei tähtää mielipiteiden muuttamiseen eikä yhteiseen päätökseen, vaan sen tarkoituksena on 
tuoda esiin eriäviä mielipiteitä, ja ymmärtää niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. 
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Vaikka keskustelujen vaikuttavuus painottuu sisäisiin, suljettuihin ryhmiin, 
voivat myös kaikille avoimista ryhmistä nousevat kommentit johtaa toimen-
pideketjuun kampanjavastaavilta päätöksentekijätasolle. Kansalaiskeskustelija voi 
esimerkiksi tuoda näkyväksi jonkin sellaisen asiakysymyksen tai näkökulman, 
joka puolueelta on tahattomasti jäänyt huomioimatta. Keskusteluja monitoroivat 
toimihenkilöt kuitenkin tarttuvat syötteisiin yleensä vain silloin, kun ne sisältä-
vät jonkin arvionsa mukaan puoluetta strategisesti hyödyttävän ulottuvuuden: 

”Nousi myöskin sellaisia, että te ette ole puhuneet tästä, ja sitten kun tsekkasin, 
niin kukaan edustajista ei ollut sattunut kirjoittamaan… Me sitten laskeskeltiin, 
että kyllä meillä olis torstaina paikka tän tyyppiselle viestille, että pyydetään 
edustajalta X tai Y joku viesti tai kirjoitus tai video tästä asiasta. Kyllä sieltä 
sellaisiakin löytyi, substanssistrategisia kysymyksiä.” (Vihreät, 2015). 

Kyse on tällöin ehdollisesta ja suodatetusta kaksisuuntaisesta viestinnästä, jossa 
toimihenkilöt käyttävät portinvartijan strategista valtaa päättäessään siitä, mitä 
keskustelusyötteitä välittävät eteenpäin poliitikoille. Samansuuntaisen tendenssin 
on tunnistanut myös sosiaalisen median käyttöä Yhdysvaltain vuoden 2012 vaa-
leissa tutkinut Bor (2013). Hänen mukaansa sosiaalisen median kampanjoinnissa 
avoin vuorovaikutteisuus on ehdollista; dialogiin kansalaisten kanssa ei osallistuta 
eikä yksittäisiin viesteihin vastata, elleivät ne sisällä puolueelle strategisesti mer-
kityksellisiä kysymyksiä kuten kuinka tulla mukaan vapaaehtoisena, tai lahjoit-
taa rahaa kampanjalle (Bor 2013, 10). Puolueen poliittisiin linjauksiin sosiaalisen 
median keskusteluilla ei myöskään koeta olevan suoranaista vaikutusta, koska 
keskustelualustoja seuraavat lähinnä toimihenkilöt:

”Niissä paikoissa mitä mä luen ja moderoin, ei ole vaikutusta poliittiseen 
linjaan, koska ne keskustelee siitä mun kanssani, joka en päätä poliittisesta 
linjasta… Poliittinen sisältö ei tullut sitä kautta… vaan se tulee poliitikkojen 
oman toiminnan kautta.” (Vihreät, 2015). 

Norjalaispuolueita tutkineen Kalsnesin mukaan puolueet monitoroivat ja 
analysoivat Facebookin ja Twitterin kautta saamaansa palautetta, ja arvostavat 
sosiaalisen median kanavoimia välittömiä reaktioita, vaikka tiedostavatkin ettei 
sosiaalinen media ole edustava suhteessa koko väestöön (Kalsnes 2016, 5). Stra-
tegisen monitoroinnin päämäärä liittyy puolueiden luontaiseen mielenkiintoon 
analysoida kansalaisyhteiskunnasta kumpuavia hiljaisia ja välittömiä signaaleja, 
sekä valmiuteen hyödyntää konkreettisia ideoita. Osaltaan keskustelujen monito-
roinnilla voi myös olla puolueille itsereflektiivistä arvoa niiden arvioidessa poli-
tiikkansa vastaanottoa äänestäjäkunnan keskuudessa:
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”Kyllä se vaikutti varmasti sillä tavalla, että se vahvisti niitä asioita, että ollaanko 
me oikeilla jäljillä vai ei.” (Perussuomalaiset, 2015). 

”Avoimesta ryhmästä tuli sellaisia asioita, joista me todettiin, että oli hyviä 
ideoita ja kannattaa ottaa… Ryhmässä käytiin sellaisia taktisia ja vähän stra-
tegisia keskusteluja vihreiden ja ei-vihreiden välillä, joita me seurattiin ihan 
kiinnostuksella, ja missä oli järkeviä juttuja.” (Vihreät, 2015).

Avoimilla keskustelualustoilla voi siis olla puolueiden suuntaan vaikuttavuutta 
tiettyjen ehtojen täyttyessä. Samalla on kuitenkin olennaista huomioida, että omille 
toimijoille tarkoitettujen suljettujen ryhmien ohella suuri osa myös avoimien ryh-
mien keskustelijoista voi olla puolueen omia jäseniä tai kannattajia: ”Luulen, että 
suurin osa vihreätryhmän henkilöistä on jollakin tasolla vihreitä, oli ne sitten 
jäseniä, tai kokevat itsensä muuten vaan vihreiksi.” (Vihreät, 2015). Toisin sanoen, 
avoimiinkin keskusteluryhmiin hakeutuvat ensisijaisesti ne, jotka jo tavalla tai 
toisella ovat puolueeseen sitoutuneita tai siitä kiinnostuneita. Havainto tukee 
 vahvistumisteoreettista johtopäätöstä, jonka mukaan internet ei itsessään väli-
neenä lisää kansalaisten mielenkiintoa poliittisia toimijoita ja puolueita kohtaan, 
vaan paremminkin kokoaa jo entuudestaan kiinnostuneet uuden median äärelle. 

7.2.1.  Poliittinen manipulaatio ja häirintä vaikuttavuuden 
rasitteina

”Sittenhän meillä on näitä lieveilmiöitä, ja ne liittyy nimenomaan nimettömään 
ja kasvottomaan nettikeskusteluun.” (Keskusta, 2015).

Globaalissa mittakaavassa nimettömän ja kasvottoman verkkovaikuttamisen ilmi-
össä on kyse tietokonevälitteisestä propagandasta (computational propaganda), joka 
kuvaa sosiaalisen median alustojen, autonomisten agenttien, algoritmien ja massa-
datan (big data) yhteenliittymää valjastettuna julkisen mielipiteen mani pulaatioon. 
Poliittiseen manipulaatioon käytettävät botit177 tarjoavat verkko propagandalle ja 
vihakampanjoinnille tehokkaan työkalun, sillä vain yksi ihminen eli ”feikki tilien” 
takana toimiva kampanjoija voi suhteellisen helposti koordinoida kokonaista bot-
tien armeijaa esimerkiksi Twitterissä, luodakseen illuusion laaja-alaisesta kon-
sensuksesta tai aihetunnistein kommunikoidusta kiinnostuksesta jotain erityistä 
kysymystä kohtaan (Woolley ja Howard, 2018). Esimerkiksi Twitter-dataa (18,9 

177 ”Bottien” käsitteellä viitataan poliittisiin tietokoneohjelmiin, joita käytetään yksinkertaisten viestien ja 
”keskustelujen” luomiseen sosiaalisessa mediassa, ja jotka naamioituvat aidoiksi ruohonjuuriliikkeiksi 
levittääkseen disinformaatiota, ja manipuloidakseen julkista mielipidettä (Woolley ja Howard, 2018). 
Ferrara ym. (2016, 96) ovat määritelleet sosiaaliset botit tietokonealgoritmiksi, joka automaattisesti tuottaa 
sisältöä ja on vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa sosiaalisessa mediassa yrittäen jäljitellä, ja mahdollisesti 
muuttaa heidän käytöstään. 
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miljoonan Twitter-viestin kokoelmaa) kanadalaisesta vaalikampanjasta vuodelta 
2019 aineistoinaan hyödyntäneiden Rheaultin ja Musulanin (2021) mukaan noin 
8% poliittisiin keskusteluihin kampanjan aikana osallistuneista Twitter-tileistä oli 
sosiaalisia botteja, jotka tuottivat n. 2,5 miljoonaa viestiä. Monia botteja käytettiin 
laajalti kansallisten puoluekannattajien toimesta levittämään puolueiden virallisia 
materiaaleja kampanjan aikana (Rheault ja Musulan 2021, 325). 

Automatisoitujen bottien propagandavaikutusta tavanomaisempana178 
häiriö käyttäytymisen muotona puolueissa tunnistetaan niin sanotut trollit179 eli 
poliittisesti motivoituneet viestit tai henkilöt, joiden ensisijainen tarkoitus on pro-
vosoida, ärsyttää ja aiheuttaa ristiriitoja. Isotaluksen, Jussilan ja Matikaisen (2018, 
25) mukaan trollauksen piirteitä ovat esimerkiksi tahallinen faktojen hämärtä-
minen, kärjekkäiden ja kuohuttavien ilmausten käyttö, sekä raivokkaita tunne-
myrskyjä sisäl tävien keskustelujen esillä pitäminen. Ilmiössä ei periaatteessa ole 
mitään uutta; kuten tutkija Ville Pitkänen (TY) on Suomen Kuvalehdelle toden-
nut, ”häirintäkampanjoita on ollut aina” – poliitikot ovat aina ”saaneet lokaa nis-
kaansa”, mutta sosiaalinen media on luonut kiusaamiselle ja vihapuheelle uuden 
kanavan. Mitä tahansa sosiaalisen median mahdollistamaa häirintämuotoa voi 
Pitkäsen mukaan soveltaa vaalikampanjoihin, ja tekijät löytyvät eri puolueiden 
kannattajakunnista: ”Toiminta ei ole ylhäältä johdettua – viralliset toimijat pysyt
televät yleensä tällaisten ulkopuolella – vaan eri puolueiden kannattajista löytyy 
ihmisiä, jotka ottavat häiriköinnin repertuaariinsa.” (Suomen Kuvalehti 13/2015 / 
Aurora Rämö, 27.3.2015). Koska trollaus eli tarkoituksellinen häiriköinti on verk-
koon pysyvästi juurtunut ilmiö, joutuvat puolueet sen hillitsemiseksi kehittämään 
konkreettisia strategisia käytäntöjä eli torjuntakeinoja. Esimerkiksi SDP pyrki 
eduskuntavaalien 2015 alla tweet chat -keskustelusessioissaan trollauksen torju-
miseen mitätöimällä häiriköt eli jättämällä nämä huomiotta. Vihreät puolestaan 
tarkisti avoimeen Facebook-ryhmäänsä pyrkivien keskustelijoiden tilit mahdol-
listen väärennettyjen henkilöllisyyksien varalta.

178 Tavanomaisemmalla viittaan siihen, että toisin kuin manuaaliseen kontrolliin perustuvaa verkkohäirintää, 
ei automatisoituja botteja toistaiseksi ole ainakaan laajamittaisesti hyödynnetty kaikissa väestöpohjaltaan 
suurissakaan demokratioissa. Esimerkiksi australialaisvaaleja vuosina 2013–2019 tutkineiden Brunsin, 
Angusin ja Grahamin (2021) mukaan bottihäirintä ei näytellyt merkittävää roolia vaalikampanjoissa; 
he eivät löytäneet todisteita bottijohdannaisista aktiviteeteista kotimaisten intressiryhmien toimesta, 
eivätkä myöskään kansainvälistä häirintää. Disinformaatiokampanjointia esiintyi, mutta interaktiot olivat 
manuaalisesti operoituja (Bruns, Angus ja Graham 2021, 12).

179 Trollien käsitettä käytetään eri tavoin erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja maissa; esimerkiksi 
Puolassa termeillä trolli ja botti viitataan manipulaatioon riippumatta siitä, onko kyse automatisoidusta vai 
manuaaliseen kontrolliin perustuvasta häirinnästä (Gorwa, 2017). Toinen vastaava termi on ”sukkanukke” 
(sockpuppet), joka viittaa vuorovaikutuksessa tavallisten sosiaalisten verkostojen käyttäjien kanssa 
käytettäviin feikki-identiteetteihin (Bu, Xia ja Wang, 2013). Vaikka ”sukkanukella” yleensä viitataan 
manuaaliseen kontrolliin tilejä operoidessa, käytetään sitäkin usein sisältämään myös automatisoidut 
bottitilit (Bastos ja Mercea, 2019). Poliittisesti motivoituneita sukkanukkeja kutsutaan usein trolleiksi, 
etenkin niitä koordinoitaessa valtiollisilta palvelimilta (Gorwa ja Guilbeault 2020, 233). Haastateltavani 
viittaavat ”trolleilla” ei-automatisoituun, manuaalisesti kuratoituun häirintään.
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Kuten edellä todettiin, osaltaan sosiaalisen median keskustelut voivat toimia 
puolueille eräänlaisina itsearvioinnin välineinä niiden analysoidessa äänestäjä-
kunnalta saamaansa vastakaikua politiikalleen. Analysoinnin luotettavuutta kui-
tenkin heikentää tietoisuus siitä, että avoimienkin keskusteluryhmien osallistujista 
suurin osa on todennäköisesti puolueen omia kannattajia, jolloin johtopäätökset 
voivat olla liian positiivisia suhteessa todelliseen; niin sanottu kuplautuminen (ks. 
kappale 6.3.2.) hämärryttää realistisen tilannekuvan luomista. Toisaalta, trolli-
efektin johdosta johtopäätökset voivat vastaavasti muodostua ylikorostuneen nega-
tiivisiksi. Perustuen Ferreen ym. (2002) normatiivisiin malleihin julkisen alueesta 
demokratioissa, Keller ja Klinger (2019) tutkivat bottien malleille aiheuttamia 
ongelmia. Osallistuva-liberaali -mallissa (participatory-liberal), jossa julkisen alue 
visioidaan tilaksi maksimaalisesti inklusiiviselle julkiselle keskustelulle botit voivat 
manipulatiivisesti joko popularisoida tai vähentää joidenkin näkökulmien näky-
vyyttä (Nonnecke ym. 2021, 2-3). Puolueiden on otettava huomioon poliittisen 
manipulaation vääristävä vaikutus; niiden on pyrittävä arvioimaan, missä mää-
rin keskustelusisällöt ovat autenttisia, ja missä määrin trollien ja muiden omaa 
poliittista agendaansa taktisesti ajavien toimijoiden aikaansaamaa lumetta, jonka 
tarkoitus on aidon palautteenannon sijasta paremminkin horjuuttaa puolueen 
uskoa omaan linjaansa: 

”Aika suuri osa keskustelusta on vihreiden linjasta keskustelua. Monestihan 
ne on sellaisia joitain ulkopuolisia, jotka vähän enemmän trollihenkeen tulee 
haastamaan vihreiden linjaa.” (Vihreät, 2015).

”Silloin kun ne (sosiaalisen median keskustelualustat) on avoimia, niin aina 
pitää pyrkiä katsomaan, paljonko siellä on trollareita mukana, ja se on vaikea 
arviointi.” (Perussuomalaiset, 2015).  

Vaikka verkon julkiset alueet kuten sosiaalisen median alustat näyttelevät 
yhä kasvavassa määrin keskeistä roolia poliittisessa keskustelussa ja deliberaatiossa 
(Keller ja Klinger, 2019), vaarantaa poliittisten bottien olemassaolo niiden arvon 
(Nonnecke ym. 2021). Kellerin ja Klingerin (2019) mukaan Ferreen ym. (2002) 
luomassa diskursiivisen julkisen alueen mallissa, jossa konflikteja ratkaistaan tar-
kan ja perinpohjaisen keskustelun pohjalta botit uhkaavat heikentää tai sabotoida 
deliberatiivista prosessia, koska niillä ”ei ole aikomusta ymmärtää tai ottaa huo-
mioon muiden mielipiteitä” (Nonnecke ym. 2021, 2-3; Keller ja Klinger 2019, 174). 
Myös omien aineistojeni perusteella puolueiden epävarmuus siitä, ovatko digitaa-
lisilla alustoilla käytävien keskustelujen osallistujat todellisia henkilöitä todellisine 
mielipiteineen vai tietoisen manipulatiivisesti operoivia trolleja, botteja tai muita 
häiriköitä sekä keskustelujen heikko laadullinen taso horjuttavat puolueiden uskoa 
verkon mahdollisuuksiin edistää avointa ja deliberatiivista demokratiaa: 
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”Kun on haluttu avoimena pitää monta paikkaa, niin kun päästäisiin trolleista 
eroon, niin se olisi mahtava homma, mutta siitä me ei varmaan päästä, vaan se 
vaan lisääntyy, ja se on valitettavaa… Demokratian kannalta joudutaan ehkä 
tulevaisuudessa tekemään sellaisia sivustoja, joihin rekisteröidytään, ja se tuo 
taas sitä sisäpiirijuttua.” (Perussuomalaiset, 2015).  

”Just tämä deliberatiivisen demokratiankin näkökulma… Visio siitä hienosta 
jutusta, kun teknologia tulee ja ihmiset muuttuu, ja saadaan ideat ja ajatukset 
osaksi demokraattista prosessia, ja paranee ja kehittyy tämä ihmiskunta, niin 
se on mennyt vain pahempaan suuntaan sen jälkeen, kun ei ole sitä harkintaa.” 
(Kristillisdemokraatit, 2015). 

Eräänä ongelmaan sopeutumisen heuristiikkana voisi olla, että puolueet sopisi-
vat keskenään yhteisistä eettisistä säännöistä verkkokeskusteluille, ja tähän moni 
haastateltavistani myös viittasi, mutta sekään ei yksin riitä, koska poliittisen 
manipulaation haaste on yleismaailmallinen, eivätkä häiriköt tule yksin puoluei-
den vaikutuspiiristä. Puolueissa trollaus ja muu häiriökäyttäytyminen koetaan-
kin lähtökohtaisesti avoimien verkkokeskustelujen pysyväksi ongelmaksi, joka 
tulevaisuudessa voi komplisoitua entisestään, ja johtaa sekä sisäisen kuplautu-
misen vahvistumiseen, että pakkoon rajoittaa avoimuutta omaehtoisesti. Oma-
ehtoinen avoimuuden rajoittaminen voi tapahtua myös poliittisten toimijoiden 
itsesensuurina, joka syntyy reaktiona pelotteluun ja painostamiseen. Esimerkiksi 
eduskunta vaaliehdokas Jere Järvinen (SDP) kertoi Yle Uutisille eduskuntavaalien 
2015 yhteydessä: ”Huomasin itsessäni… että aloin varoa sanomisiani. Se on huoles
tuttavaa, jos poliitikot eivät uskalla sanoa rehellistä mielipidettään, kun pelkäävät 
saavansa aggressiivisen ihmisen kimppuunsa.” (Yle Uutiset / Politiikka, 5.3.2015). 
Lisäksi, itsesensuuri ei rajoita pelkästään poliitikon uskallusta ilmaista todellisia 
mielipiteitään, vaan myös tämän halua osallistua avoimeen vuorovaikutukseen 
ja keskusteluun, ottaa vastaan palautetta ja uusia aloitteita: 

”Se ”pistää luukut kiinni” poliitikoilta… kehittää sellaisen panssarin omille 
ajatuksille, joita ne haluaa edistää… Julkisen harkinnan ajatus on, että sen 
poliitikon panssarin sä pystyt läpäisemään hyvällä ajatuksella, mutta nyt kun 
poliitikko kehittää kauhean työnnön takia sitä panssariansa, myöskään se hyvä 
ajatus ei pääse läpi.” (Kristillisdemokraatit, 2015).

Viime kädessä sijaiskärsijöinä ovat tällöin ne vilpittömin aikein kommunikoivat 
kansalaiset, joiden osallistuminen sosiaalisen median keskusteluihin motivoituu 
puhtaasti halusta vaikuttaa omalla äänellä, ja joiden osallistaminen ja kuuleminen 
ovat puolueille niiden sosiaalisen median viestinnän ydinarvoja.
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7.3.   Kohujen ja negatiivisten sisältöjen hallinta

Sosiaalisella medialla on taipumus vahvistaa negatiivisten tunteiden ilmaisua – 
aiemman suomalaistutkimuksen mukaan esimerkiksi eduskuntavaali ehdokkaiden 
paljon tunnereaktioita keränneiden Facebook-viestien joukossa vihaisuus on hal-
litseva tunne (Knuutila ja Laaksonen, 2020). Koska Facebookin algoritmit nosta-
vat eniten reaktioita eli vihaisuutta synnyttäviä viestejä, saavat negatiiviset sisällöt 
suurimman näkyvyyden sisältövirrassa. Ryhmäidentiteettiä vahvistavat kuplat tai 
enklaavit puolestaan generoivat lisää kielteisyyttä, kun samoin tuntevat yllyttävät 
toinen toisiaan, ja ruokkivat siten negatiivisuuden kierrettä. Myös puolueiden hal-
linnoimissa sosiaalisen median keskusteluissa kommentointi vaikuttaa useammin 
keskittyvän kielteisiin sisältöihin, koska ne herättävät myönteisiä sisältöjä enemmän 
osallistumishalukkuutta180. Esimerkiksi Norjan työ väenpuolueessa on  Kalsnesin 
(2016) mukaan havaittu, että Facebookissa puolueen julkaisuista pitäville riittää 
tykkää-toiminnon käyttäminen, kun taas negatiivisesti suhtautuvat kirjoittavat 
kommentin. Pelkkä keskustelunavaus eli ensikommenttien sävy vaikuttaa jo siihen, 
kuinka ja millaiseksi keskusteluketju kehittyy. Jos keskustelu ketjun ensimmäiset 
kommentit ovat negatiivisia, tulee koko ketjusta todennäköisesti kielteinen, ja siksi 
puolueen on tärkeä kannustaa ja tukea positiivisia äänensävyjä; olla läsnä  eritoten 
keskustelun alussa, osallistua ja selventää väärinymmärryksiä (Kalsnes 2016, 6). 

Toisaalta puolueiden on hyväksyttävä, että julkiseen poliittiseen keskusteluun avoi-
milla keskustelualustoilla liittyy jo yksin puolueiden välisen kilpailudynamiikan 
johdosta myös negatiivisia ulottuvuuksia, kuten sveitsiläispuolueen kampanja-
strategisti Klingerin ja Russmannin (2017, 308-309) tutkimuksessa toteaa: ”Vuoro
vaikutuksen avoimuuteen liittyy aina se, että muiden puolueiden Facebookkäyttäjät 
tulevat kommentoimaan myös meidän Facebookprofiilissamme, ja kirjoittamaan, 
että puolueemme on kaikkein huonoin, tekee kaiken väärin...”

Sosiaalisen median loukkaavat lausunnot, paljastukset ja kommentointi ketjut 
nousivat 2010-luvulla poliittisten skandaalien ytimeen. Skandaalit käynnistyvät 
usein jostakin huomiota herättävästä päivityksestä, jonka jälkeen sosiaalinen 
media toimii kohua käsittelevän keskustelun alustana, jolla kohun kohdetta joko 
tuetaan tai vastustetaan (Matikainen ja Herkman, 2020):

”Nykyään kaikki liittyy kaikkeen. Esimerkiksi jos somessa alkaa joku kohu, 
niin sehän leviää päivissä perinteiseen mediaan, jos se on aito kohu, niin 
aika nopeasti, ja ne linkittyy toisiinsa. Intressi jossain kohtaa oli myös, että 

180 Esimerkiksi vihreiden haastateltava (2015) kuvasi kielteisyyteen painottuvaa keskusteluhalukkuutta: ”Eihän 
siitä, että menee hyvin, ihmiset halua keskustella. Hirveän harva aloittaa keskustelun, että olipa hyvä Ville 
Niinistö tänään keskustelussa… Sen sijaan voidaan ilmoittaa, että oli vääränlainen paita, siitä se keskustelu 
halutaan käydä.” (Vihreät, 2015). 



178

yrittää sammuttaa ennen kuin se leviää sieltä, somestahan se alkaa usein”.  
(Keskusta, 2015).

Negatiiviset keskustelusisällöt yhdistyvät aineistojeni perusteella usein juuri 
kohuihin, joihin sisältyy kärjistynyttä ja provokatiivista vastakkainasettelua eri-
laisten mielipiteiden välillä. Saarisen ja Koirasen (2020) mukaan provokaatioi-
den takana voidaan olettaa olevan ideologisesti toisin ajattelevia tai poliittisia 
kilpailijoita, jolloin provokatiivinen puhe vaikuttaa osaltaan myös puolueiden 
välisiin suhteisiin, ja erityisesti niiden välisiin jännitteisiin. Aineistojeni perusteella 
puolueilla on kuitenkin lähtökohtainen pyrkimys välttää vastakkain asetteluja ja 
provosoitumista, koska sen ei koeta palvelevan puolueen eikä ehdokkaan omaa 
strategista etua: ”Älä arvostele ja hauku muita ehdokkaita, omia tai toisten puoluei
den…. Kampanjan aikana saat varmasti negatiivistakin palautetta, opettele vastaa
maan siihen asiallisesti. Ei kannata lähteä mukaan provosoiviin kommentteihin, vaan 
anna asiallinen vastaus. Väittelyä ei kannata jatkaa alkua pidemmälle.” (Keskustan 
ehdokasopas, eduskuntavaalit 2015). Nämä periaatteet vastaavat Benoit’n (2007) 
vaali kampanjoiden funktionaalisen teorian ajatusta siitä, että vaikka ehdokkaat 
pyrkivät erottautumaan kilpailijoistaan (vrt. 5.2. edellä), ovat hyökkäävät viestit 
riskialttiita; hyökkäävä strategia181 voi tahattomasti lisätä kilpailijoiden näky-
vyyttä. Siksi itse tehosteisuuden (self-promotion) tulisi olla kampanjaviestinnässä 
useimmin käytetty yleinen strategia (Benoit 2007, 55; Rheault ja Musulan 2021, 
325), ja tätä periaatetta kohde puolueeni myös kampanjaviestinnässään noudattavat 
keskittyen ensisijaisesti omien vahvuuksiensa aktiiviseen esillä pitämiseen.

Vaikka kohut tavanomaisesti perustuvat negatiivisiin sisältöihin, ne eivät aina 
ole puolueille yksinomaan haitallinen ilmiö, vaan toisinaan myös viestinnällistä 
”ainesta”, jota voidaan ”spinnata”, eli pyrkiä minimoimaan haitat tai jopa kään-
tää eduksi. Kohun keskiöön joutuessaan puolueiden lähtökohtaisena strategisena 
käytäntönä on pyrkiä hallitsemaan asetelmaa itselleen edullisista näkökulmista: 
”Yritettiin vaan selvitä, ja kääntää sitä mahdollisuuksien mukaan positiiviseksi.” 
(Kristillisdemokraatit, 2011). Toisinaan kohut polarisoituessaan herättävät vasta-
reaktiivisesti kampanjasisältöjä voimakkaasti tukevaa kommentointia182, ja nos-

181 Paatelaisen, Kannaston ja Isotaluksen (2022) mukaan aiemmassa tutkimuksessa on osoitettu, että traditio-
naalisen median sisältöjen käyttäminen vastustajia kohtaan hyökkäämiseen voi olla kampanja viestinnässä 
tehokas strategia, koska sijaistahon (surrogate) käyttäminen hyökkäämisessä voi auttaa suojautumaan  siltä 
äänestäjien vastareaktiolta, joka liittyy lokakampanjointiin (Benoit, 2007). Omassa tutkimuksessaan Paa-
telainen, Kannasto ja Isotalus (2022, 8) havaitsivat suomalaispuolueiden ja niiden johtajien toimivan juuri 
näin; niiden traditionaaliseen mediaan viittaavat sosiaalisen median julkaisut sisälsivät enemmän hyök-
käyksiä kuin ne, joissa traditionaaliseen mediaan ei viitattu. Tämä alleviivaa osaltaan perinteisen median 
eräänlaista auktoritatiivista asemaa suomalaisessa mediajärjestelmässä.

182 Esim. Matikaisen ja Herkmanin (2020) mukaan sosiaalisen median poliittisissa skandaaleissa mielipiteiden 
polarisoituminen näkyy erityisen selvästi: kohua käsittelevissä keskusteluissa skandaalin kohdetta sekä 
vastustetaan että tuetaan. Myös Knuutilan (2019) mukaan käyttäjien reaktiot some-viesteihin voivat 
kaksijakoisesti kuvata sekä samaistumista niiden sisältöön että torjuntaa.
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tattavat siten puolueen sisäistä yhteishenkeä, kuten kävi kristillisdemokraateille 
edellä mainitun Suuri homoilta -keskustelukohun aikana. Kohuihin vasta-
reaktioiden muodossa sisältyvää myönteistä mobilisoivaa voimaa voidaan jopa 
hyödyntää kampanjaviestinnässä:

”Vastareaktio... Ihmiset kertoi pitävänsä näistä kommenteista ja Päivin mieli-
piteistä todella paljon, ja kiitteli sitä ja ylistikin jotkut… Sitten toisetkin rupes 
tekemään, ja tykkäämisten määrät nousi aina monilla sadoilla… kommenttien 
ja tykkäämisten määrät. Kyllä se loi yhteishenkeä… mietittiin, että millä lailla 
se nyt kampanjassa näkyy… tämä suoraviivainen kampanjailmekin yritettiin 
peilata sitä kautta.” (Kristillisdemokraatit, 2011). 
 

Yhteishengen vahvistumisen ohella negatiiviset sisällöt voivat hyödyttää puo-
lueita myös tarjoamalla niille polttoainetta menestyksekkääseen kampanjointiin 
tietynlaisten poliittisten teemojen ympärillä. Kansalaisia negatiiviset tunteet, kuten 
epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi tulemisen tunne tai suuttumusta herättävät 
asiakysymykset mobilisoivat tehokkaasti; ihmisten halukkuus osallistua keskus-
teluun ja jakaa sisältöjä on erityisen voimakasta silloin, kun heitä provosoi jokin 
kielteinen tunne:

”Me onnistuttiin taas kerran siinä, että ne asiat, joita me tuotiin esiin; paska-
laki… turvallisuuskysymys, auton verot, kaikki nämä olivat semmoisia, 
 jotka ihmiset olivat jo tuolla kokeneet aika vääryydeksi, ja se osui siihen suo-
neen. Sitä kautta se lähti, ihmiset jakoi niitä, seuraavat jakoi ja seuraavat... ”  
(Perussuomalaiset, 6.11.2018).

Menestyksekkääksi tällaisen kampanjastrategian tekee populististen liikkeiden 
yleisesti hyödyntämä negatiivisten tunteiden mobilisoiva käyttövoima; haastatelta-
van mainitsema strateginen pyrkimys ”osua siihen suoneen”, jossa ihmiset tuntevat 
kokevansa vääryyttä. Knuutilan (2019) mukaan esimerkiksi perussuomalaisten 
politiikan tyyli ja sisältö ovat sellaisia, joita sosiaalisen median konelogiikka tahat-
tomasti vahvistaa, ja siksi heidän ehdokkaittensa viestejä jaetaan huomattavasti 
enemmän kuin kilpailijoiden. Muiden puolueiden haasteeksi jää, kuinka synnyttää 
sellaista tunnekuvastoa, joka mobilisoi omat kannattajat ilman tarvetta ”ruokkia 
närkästyksen konetta” (Vrt. Knuutila, 2019). 

7.3.1.  Moderoinnin strategiset periaatteet

Avoimilla keskustelufoorumeilla esiintyy häiriökäyttäytymistä, joka lievimmil-
lään ilmenee loukkaavana ja mielipahaa aiheuttavana sekä vakavimmillaan rasisti-
sena ja henkilökohtaista turvallisuutta uhkaavana kommentointina – nettivihana, 
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josta jo 2010-luvun alun Suomessa oli tullut valtavirran ilmiö (ks. esim. Suomen 
Kuvalehti 8/2015 – 20.2.2015). Vaikka puolueiden jakamattomana viestinnällisenä 
arvona on sananvapaus, on niillä keskustelumahdollisuuksien fasilitoijana vel-
vollisuus183 huolehtia sisältöjen ja sävyjen säilymisestä asiallisina, mikä tapahtuu 
editoriaalista kontrollia harjoittamalla. 

Vielä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa puolueiden mahdollisuuksiin fasili-
toida avoimia, moderoituja keskustelualustoja vaikutti niiden henkilötyövoiman 
rajallisuus; esimerkiksi kristillisdemokraateille pelkästään yksittäisten Facebook-
julkaisujen kommenttiketjujen seuraaminen oli resurssipulan johdosta työlästä.  
Myös perussuomalaisilla moderointiresurssien puute yhdistettynä tietoisuu-
teen muiden keskustelualustojen suuresta määrästä eli vastaavien keskustelu-
mahdollisuuksien runsaudesta esti avoimen Facebook-ryhmän perustamisen. 
Sen sijaan eduskuntavaaleissa 2015 kaikilla puolueilla oli jo avoimet Facebook-
keskusteluryhmät, mutta henkilöresurssien niukkuus oli edelleen haaste eten-
kin pienempien puolueiden moderointityölle, varsinkin haluttaessa minimoida 
moderointiin liittyvä viive asiattomuuksien karsimisessa. Myös Klingerin ja Russ-
mannin (2017, 308) tutkimuksessa sveitsiläinen puoluestrategisti alleviivasi, että 
yksi suurimmista moderointiin liittyvistä haasteista on kyky siistiä sopimatonta 
kommentointia sisältävät keskusteluketjut mahdollisimman nopeasti (liittyen juuri 
riittävien henkilöresurssien puutteeseen). Haaste liittyy suoraan jo edellä käsitte-
lemääni kysymykseen resurssien merkityksestä puolueiden kampanjastrategiselle 
liikkumavaralle. Jos puolueiden hallinnoimat keskustelualustat ovat kontrolloi-
mattomia tai riittämättömästi moderoituja, voi siitä muodostua niille jopa mer-
kittävä mainehaitta.

Keskeisinä moderointitoimenpiteinä puolueilla on yksittäisten viestien pois-
taminen, sekä keskustelijan poistaminen ryhmästä joko pysyvästi tai määräaikai-
sesti perustuen herjaavaan, aggressiiviseen tai muulla tavoin loukkaavaan käy-
tökseen. Vastaavasti Facebook-sivujen keskusteluja moderoitiin myös Kalsnesin 
(2016) haastattelemissa viidessä norjalaispuolueessa, jotka kuitenkin korostivat, 
ettei puolueen politiikan kanssa erimielisiä tai kriittisiä kommentteja poisteta, 
vaan moderointi kohdistuu yksinomaan sivistymättömään ja diskriminoivaan 
käytökseen, kuten seksistiseen tai rasistiseen kommentointiin (Kalsnes 2016, 5-6). 
Myös suomalaispuolueissa kriittiset ja negatiiviset kommentit sallitaan, eli erimie-
lisyyksiä ei pyritä häivyttämään: ”Päästän hyvin kriittisetkin näkemykset läpi – ei 
tietenkään lähdetä niitä poistamaan.” (SDP, 2011). 

Siinä missä asiattomuuksien ja niiden esittäjien poistaminen on yksi-
selitteinen, kaikille puolueille itsestään selvä linjaus, voi muu rajanveto hyväk-

183 Tähän velvollisuuteen viittasi esimerkiksi vihreiden haastateltava vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä: 
”Kaikki on siinä mielessä valvonnan alaista, että ei mitään täysin vapaata villiä länttä ole, kyllä kaikkea 
seurataan… Se on täysin välttämätöntä.” (Vihreät, 2011).
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syttävien ja ei-hyväksyttävien keskustelusisältöjen välillä olla vaikeaa, koska kes-
kusteluissa usein liikutaan myös sellaisille eettisesti arveluttaville alueille, joilla 
hyväksyttävyys on tulkinnanvaraista. Viime kädessä moderointi perustuukin aina 
subjektiiviseen harkintaan, jota yksilöt kampanjassa harjoittavat joko itsenäisesti 
tai yhdessä sovittujen linjausten pohjalta, tällöinkin linjauksia yksilöllisesti tulki-
ten. Keskustelujen moderoinnissa puolueilla on strateginen liikkumavara niiden 
määritellessä sallitun ja ei-sallitun aluetta, jolla rajanveto perustuu aina tulkintaan. 
Tulkinnanvaraisiin moderointilinjauksiin puolestaan vaikuttavat kunkin puolu-
een omat arvoperiaatteet, joiden pohjalta ne voivat kaventaa sallitun aluetta, vaikka 
sen kustannuksena osa keskustelijoista menetettäisiin. Jokaisen puolueen on oma-
kohtaisesti arvioitava, missä määrin ne voivat, jos voivat, tarvittaessa joustaa omista 
eettis-moraalisista ydinarvoistaan pyrkiessään keskustelujen kautta osallistamaan 
mahdollisimman laajan joukon potentiaalisia äänestäjiä. Esimerkiksi keskustassa 
laadittiin jo 2011 vaaleihin kohdennetut kirjalliset ohjesäännöt kaikelle verkossa 
tapahtuvalle vuoropuhelulle pyrkien ”asettamaan tiettyjä raameja” kampanja-
työlle. Puolueessa tiedostettiin, että julkilausutut moderointilinjaukset saattavat 
karkottaa osan keskustelijoista, mutta strateginen riski haluttiin ottaa, koska sen 
taustalla vaikutti puolueen keskeinen arvoperiaate: 

”Ei vihapuheita, ei rasismia, ei ihmisarvoa loukkaavia sisältöjä, ei henkilö-
kohtaista solvausta… joka vois täyttää vaikka kunnianloukkauksen tunnus-
merkit… Tietysti siinä ottaa vähän riskiä, että jos tämmöinen moderointilinja 
ei kelpaa, niin sit äänestäjä voi mennä muualle, mutta… keskustan alkiolainen 
ihmisyysperinne ohjas ihan oikeasti hyvin paljon sitä meidän linjaa toimia 
näissä asioissa.” (Keskusta, 2011).

Arvoperiaatteellisista syistä sallitun keskustelun alueen liikkumava-
raa kavennetaan myös vihreissä, jonka avoimen Facebook-keskusteluryhmän 
moderointi periaatteilla pyritään pitämään ryhmää ja sen toimintaa mielekkäänä 
niillekin, joille kynnys poliittiseen keskusteluun osallistumiseen on korkealla, 
ja jotka vierastavat kovasanaista ja kärjekästä vuorovaikutusta: ”Pyritään pitä
mään sitä mahdollisimman rauhallisena, että mahdollisimman moni uskaltaisi 
ylipäänsä osallistua keskusteluun…” (Vihreät, 2015).  Perussuomalaisten suhtautu-
minen verkon keskustelusävyihin lähtee puolestaan toisenlaisesta näkökulmasta; 
puolueen mielestä esimerkiksi maahanmuuttokeskustelu kärjistyy sosiaalisessa 
mediassa siitä jo edellä (6.3.1.) mainitusta syystä, ettei teeman kriittiselle käsitte-
lylle ole muilla areenoilla mahdollisuuksia: ”…Ainoa mikä näkyy, on se verkossa 
oleva kriittinen keskustelu sitten.” (Perussuomalaiset, 2011). Kun puolue kokee, 
että kriittistä keskustelua pyritään tukahduttamaan eikä sille ole muuta foorumia 
kuin verkon keskustelualustat, saattaa tämä lähtökohta vaikuttaa myös puolueen 
tulkintaan siitä, kuinka kovia äänenpainoja ja sisältöjä keskusteluissa voidaan sie-
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tää. Tulevissa tutkimuksissa eräs mielenkiintoinen lähestymistapa olisikin juuri 
analysoida systemaattisemmin, miksi eri puolueilla mahdollisesti on erilainen 
toleranssi suhteessa verkkokeskustelujen kriittisempiin sävyihin ja sisältöihin, 
eli miten ja millä perustein kussakin puolueessa määritellään hyväksyttävä ja ei-
hyväksyttävä kommentointi.

Yhteenveto

Tässä luvussa on tutkittu puolueiden kampanjastrategista suhdetta niiden ver-
kossa hallinnoimiin keskustelualustoihin ja palautekanaviin. Sosiaalisen median 
avoimeen vuorovaikutteisuuteen perustuvat keskustelutoiminnot ovat puolueille 
itseisarvoisia; äänestäjiä halutaan kuulla ja heidän kysymyksiinsä vastata, sekä 
tarjota tiloja dialogille ja deliberaatiolle, vastaavasti kuin reaalimaailman vaali-
areenoilla. Verkkokeskustelujen strategisina päämäärinä puolueilla ovat sisäinen 
mobilisaatio, informaation välittäminen, ja strateginen monitorointi. Puolueet 
aktivoivat toimijoitaan puhumaan politiikkansa puolesta, vastaavat kansalais-
kysymyksiin ja -palautteeseen, välittävät kampanjasisältöjään ja -toimintaansa 
koskevaa informaatiota, torjuvat virheellisiä väitteitä, ja monitoroivat keskuste-
lusisältöjä strategisesti.

Puolueissa digitaalisilla ja perinteisillä kampanja-areenoilla käytävät kes-
kustelut mielletään esimerkiksi esille nousevien teemojen näkökulmasta lähtö-
kohtaisesti samankaltaisiksi, poislukien verkkokeskustelujen niin sanotun digi-
taalisen jalanjäljen, joka kampanjaviestinnässä on jatkuvasti tiedostettava. Lisäksi 
verkkokeskustelujen laatua madaltavat yleinen harkinnan puute keskusteluja käy-
täessä anonyymisti nimimerkein, sekä sosiaalisen median logiikan, kuplautumis-
ilmiön ja algoritmien taipumus vahvistaa negatiivisten tunteiden ilmaisua. Koska 
negatiiviset sisällöt mobilisoivat, painottuu myös keskustelualustoilla kommen-
tointi usein kielteisiin sisältöihin, erityisesti ruodittaessa erilaisia vastakkainaset-
telua provosoivia poliittisia kohuja. Vaikka kohut altistavat puolueet kielteiselle 
mediajulkisuudelle, voivat ne myös vastareaktiivisesti mobilisoida kannattajia, 
jota voidaan hyödyntää ulkoisessa kampanjaviestinnässä.

Verkossa puolueet keräävät kansalaispalautetta sekä yleisellä tasolla että 
yksittäisissä asiakysymyksissä pääsääntöisesti kampanjasivustojensa kautta. Siihen 
palautteeseen, jota puolueet itse jotakin tarkoitusta varten pyytävät, ne myös vas-
taavat aktiivisemmin kuin avoimista keskusteluryhmistä tuleviin kommentteihin. 
Keskustelujen vaikuttavuuden kannalta ratkaiseva tekijä on argumentoinnin laa-
tutaso, jota anonyymien kommentointimahdollisuuksien ohella heikentää poliit-
tisten keskustelijoiden taipumus pyrkiä toistensa ”ohi puhumalla” saamaan omille 
intresseilleen eniten julkisuutta. Koska puolueiden ryhmissä keskustelevilla vai-
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kuttaa olevan jo entuudestaan tietty poliittinen kanta, ei syvällistä, deliberaatioon 
perustuvaa vuoropuhelua synny. Merkityksellisimpinä Facebook-keskusteluina 
puolueissa pidetään suljetuissa ryhmissä tapahtuvaa omien toimijoiden välistä 
vuoropuhelua. Puolueiden tärkein sosiaalisen median keskustelujen hyödyntä-
misen strateginen päämäärä on sisäinen mobilisaatio.

Sosiaalisen median keskustelujen strateginen monitorointi tukee puoluei-
den itsereflektiota niiden arvioidessa äänestäjäkunnan vastakaikua kampanja-
viestinnälleen ja politiikalleen. Samalla ne kuitenkin tiedostavat, että keskustelujen 
perus teella tehtäviä johtopäätöksiä saattaa vääristää, että suurin osa avoimienkin 
Facebook-ryhmien keskustelijoista on todennäköisesti puolueeseen jo sitoutu neita. 
Vastaavasti joukossa voi myös olla propagandaan ja manipulaatioon pyrkiviä, 
 poliittisesti motivoituneita häirikköjä. 2010-luvulla verkossa voimistui sosiaaliseen 
mediaan painottuva poliittisen manipulaation kuten trollauksen ja vihapuheen 
lieveilmiö, jossa tähdätään disinformaation levittämiseen, ja poliittisten proses-
sien häirintään. Mikäli manipulaatiohaitat tulevaisuudessa yhä voimistuvat, voi 
puolueiden epäily keskustelujen autenttisuudesta heikentää niiden uskoa avoimen, 
deliberatiivisen verkkokeskustelun mahdollisuuksiin, ja samalla entisestään voi-
mistaa niiden taipumusta painottua digitaalisilla kampanja-areenoilla sisäiseen 
viestintään ja mobilisaatioon.

Verkkokeskusteluissa esiintyvät häirintä ja vihapuhe pakottavat puolueet 
sopeu tumisen heuristiikkanaan moderoimaan hallinnoimiensa keskustelujen 
sisäl töä. Keskeisinä moderaatiotoimenpiteinä on yksittäisten viestien poistami-
nen sekä keskustelijan poistaminen ryhmästä joko pysyvästi tai määräaikaisesti. 
Mode roinnissa puolueilla on strateginen liikkumavara niiden määritellessä salli-
tun ja ei-sallitun keskustelun aluetta. Moderointi ei pohjaudu vain yksiselitteisesti 
ei-hyväksyttävien sisältöjen poistamiseen, vaan myös laajempaan eettis-moraali-
seen harkintaan ja strategiseen itsesääntelyyn, johon osaltaan vaikuttavat kunkin 
puolueen yksilölliset arvoperiaatteet. Kukin puolue arvioi osaltaan strategi sesti, 
missä määrin se mahdollisesti voi joustaa omista ydinarvoistaan pyrkiessään 
keskustelujen kautta osallistamaan mahdollisimman laajan joukon potentiaali-
sia äänestäjiä vaalikampanjaansa. Arvojensa pohjalta puolueet voivat toisinaan 
kaven taa keskustelussa sallitun aluetta silloinkin, kun se ei äänten maksimoimisen 
primäärin strategisen päämäärän näkökulmasta ole rationaalista.
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LUKU 8.  PUOLUEET JA  
VAALIKONE VIESTINTÄ: STRATEGISEN  
PORTINVARTIJUUDEN TEHTÄVÄ

Äänestäjillä on vaaleissa tarve saada äänestyspäätöksensä tueksi vuorovaikutteista 
informaatiota eri puolueiden ehdokkaista poliittisine näkemyksineen. Tätä tar-
vetta palvelevat vaalikoneet ovat olennainen osa suomalaiskampanjoinnin digitali-
soitumistrendiä, joka 2000-luvun kuluessa alkoi juuri vaalikoneista ja blogeista 
(Pernaa 2012, 24). Vuosien varrella vaalikoneiden määrä on kasvanut, tarjonta 
monipuolistunut, ja käyttö lisääntynyt; ne ovat säilyttäneet suosionsa äänestäjien 
keskuudessa (Strandberg 2016, 104), ja muodostuneet yhtä erottamattomaksi osaksi 
suomalaista vaalikulttuuria kuin television vaalipaneelit tai ehdokkaiden kadun-
varsijulisteet (Haukio, 2012). Parhaimmillaan vaalikoneet toimivat osana kansa-
laisia aktivoivaa vaaliviestintää, palvellen edustuksellista demokratiaa tarjoamalla 
äänestäjille kattavaa ja tasapuolista tietoa vaaleissa tarjolla olevista puolueista ja 
ehdokkaista (Borg ja Koljonen 2020, 53). 

Laajasti ottaen vaalikoneita käsittelevä tutkimus kytkeytyy demokratian, 
internetin, vaalien ja poliittisen osallistumisen tutkimukseen linkittyen aihe-
alueena myös mediatutkimukseen (Borg ja Koljonen 2020, 16; Alvarez ym. 2014). 
Kampanjainnovaatioita koskeva tutkimuskirjallisuus sijoittaa vaalikoneiden nou-
sun laajempaan postmodernia kampanjointiympäristöä koskevaan trendiin, jossa 
esiintyy yhä enemmän toimijoita, jotka kommunikoivat vaalikampanjoiden väli-
tyksellä, mutta eivät itse ole ehdolla (Farrell ja Schmitt-Beck, 2008). Toistaiseksi 
laajimman vaalikoneita käsittelevän suomalaistutkimuksen (Borg ja Koljonen, 
2020) mukaan median ja ehdokkaiden näkökulmaa vaalikoneisiin ei ole toistaiseksi 
juuri huomioitu. Vielä vähemmälle huomiolle aiemmassa tutkimuksessa on jäänyt 
poliittisten puolueiden näkökulma, jota pyrin tässä luvussa läpivalaisemaan. Puo-
lueet ovat suomalaisen vaalikonehistorian alusta saakka eli vuodesta 1996 lähtien 
olleet aktiivisia toimijoita niin koneita tuottavien tahojen yhteistyökumppaneina 
kuin myös ehdokkaiden vaalikoneosallistumisen mobilisoijina. Vuosien varrella 
vaalikoneiden kasvava suosio184 äänestäjäkunnan keskuudessa on johtanut puo-
lueet kiinnittämään niihin yhä enemmän kampanjastrategista huomiota (Garzia 
ym. 2014, 30). 

184 Vaalikoneiden suosion tasaista kasvua kuvaa esimerkiksi, että vielä vuoden 2003 eduskuntavaaleissa 
vain kahdeksan prosenttia ilmoitti seuranneensa vaaleja vaalikoneiden avulla hyvin paljon tai melko 
paljon, mutta kaksitoista vuotta myöhemmin eli vuoden 2015 vaaleissa vastaava luku oli noussut jo 26:een 
prosenttiin (Borg 2015, 38).
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Tässä luvussa analysoin, miksi ja miten vaalikoneet vaikuttavat myös puo-
lueiden strategiseen kampanjatyöhön, vaikka vaalikoneet Suomessa ovat lista-
vaalijärjestelmästä johtuen pääosin ehdokasperusteisia185. Puolueet esimerkiksi 
tiedostavat, että koneet generoivat poliittista journalismia, joka voi vaikuttaa kan-
salaisten äänestyskäyttäytymiseen. Kuten agendatutkimuksessa on havaittu, nou-
sevat median esillä pitämät asiakysymykset erityisesti kantansa päättämättömien 
äänestäjien keskuudessa ratkaiseviksi; äänestäjät antavat eniten media huomiota 
saaneille asioille eniten painoarvoa (McCombs, 1980). Se, mitkä vaaliteemat 
mediajulkisuudessa nousevat keskeisimmiksi, saattaa jopa vaikuttaa vaalien loppu-
tulokseen, koska tietyt teemat suosivat tiettyjä puolueita186 (Budge ja Farlie, 1983). 
Vaalikoneiden kysymysagendat puolestaan vaikuttavat osaltaan juuri siihen, mitkä 
teemat mediajulkisuuteen nousevat painokkaimpina, ja koneissa myös aiheiden 
rajaus eli kehystäminen (framing) voi vaikuttaa siihen, mistä kysymyksistä ihmi-
sille ylipäätään muodostuu mielipide (Haukio ja Suojanen 2004, 131). Siksi luvussa 
tarkasteltaviin kysymyksiin lukeutuu, miten vaalikoneisiin sekä vaalikamppailun 
aikana että sen jälkeen retrospektiivisesti kohdistuva mediajulkisuus mahdolli-
sesti vaikuttaa puolueiden strategiseen asemoitumiseen suhteessa vaalikoneisiin. 

2010-luvulla vaalikoneiden profiilit monimuotoistuivat ja määrä runsastui187; 
vaalikoneita rakensivat valtakunnalliset ja alueelliset mediat, etu- ja kansalais-
järjestöt, puolueet, yhdenasianliikkeet ja jopa yksittäiset kansalaiset188. Koneiden 
jatkuvasti kasvava määrä ja laadullinen heterogeenisyys vahvistavat puolueiden 
asemaa koneiden ja ehdokkaiden välillä toimivina viestinnällisinä koordinaatto-
reina ja sisällöllisinä ohjaajina, jota tehtävää luvussa kuvaan. Puolueiden suhdetta 
vaalikoneisiin jäsentelen kolmesta eri näkökulmasta: puolueiden yleinen strategi-
nen asemoituminen suhteessa vaalikoneisiin kampanjamediana, puolueiden rooli 
ehdokkaiden vaalikoneaktiivisuudessa ja -vastaamisessa, ja puolueiden omat vaali-
koneet kampanjaviestinnällisinä välineinä. Ennen näiden kysymysten yksityis-

185 Keski-Euroopassa; esimerkiksi saksalaisessa Wahl-O-Matissa ja hollantilaisessa StemWijzerissa vastauk-
sensa koneille toimittavat puolueet (Marschall ja Schmidt, 2010). Näissä vaalikoneissa pelkkä kysymyksen-
asettelu voi saada puolueet uudelleenmuotoilemaan kantojaan, myös aiemmin välttelemissään kysymyksissä 
(de Graaf, 2010). Esimerkiksi Hollannissa kristillisdemokraattinen puolue ei vuoden 2006 parlamentti-
vaaleissa vastannut StemWijzeriin ohjelmansa perusteella, vaan laatien kansalaismielipiteen näkökulmasta 
mahdollisimman suosittuja, ja pääkilpailijoiden vastauksia haastamaan sovitettuja kantoja, joka tapauk-
sena liittyy keskusteluun siitä, voivatko vaalikoneet lietsoa populistista suuntausta kampanjoinnissa (Wall 
ym. 2009).

186 Budgen ja Farlien (1983) mukaan tiettyjen politiikkateemojen nouseminen hallitseviksi vaalikeskusteluissa 
hyödyttää tiettyjä puolueita (esim. talouskysymysten käsittely konservatiiveja), mutta ilmiö kytkeytyy 
politiikan ajankohtaisuuksien ja poliittisten kilpailuasetelmien vaihteluun, eli se on kontekstisidonnainen 
ja puolueiden itsensä hankalasti hallittavissa, vaikka ne julkisten keskustelujen agendoihin pyrkivätkin 
vaikuttamaan.

187 Jo vuoden 2007 eduskuntavaaleissa vaalikoneita oli ainakin 24, ja kunnallisvaaleissa 2008 ainakin 46 (Hau-
kio, 2012). Eduskuntavaalien 2011 yhteydessä vaalikoneita rakentavasta ZEF Solutions -yhtiöstä arvioitiin, 
että koneita oli kaiken kaikkiaan lähemmäs sata (Etelä-Suomen Sanomat / Päijät-Häme, 27.3.2011).

188 Esimerkiksi eduskuntavaaleissa 2015 kuka tahansa äänestäjä saattoi vaalipäivään asti laatia kysymyksiä 
Avoimeen Vaalikoneeseen (ks. Yle Uutiset / Kotimaa, 16.3.2015).
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kohtaisempia analyysejä käyn tiiviisti läpi vaalikoneiden käytön ja vaikuttavuu-
den kansallisia ja kansainvälisiä kehitysvaiheita sisältäen yleisiä tilastohavaintoja 
vaalikoneiden käyttöasteesta eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015. 

8.1.  Vaalikoneiden käytön kehitysvaiheita

”Vaalikone oli syntyessään menestys. Koneesta kirjoitettiin laajasti lehdistössä, ja 
vaalikoneesta tuli pieni puheenaihe työpaikkojen kahvipöytiin. Koneen suosituksia 
ihmeteltiin, naureskeltiin, kehuttiin ja kauhisteltiin.” (Vihtonen 2007, 30).

Näin kuvasi vaalikoneen vastaanottoa Yleisradiolle vuoden 1996 eurovaalien 
yhtey teen kaikkien aikojen ensimmäisen suomalaisen vaalikoneen ideoinut toimit-
taja Erkki Vihtonen (Vihtonen 2007, 30). Vihtonen oli uutismedia CNN:n sivuilla 
tutustunut interaktiiviseen kyselyyn, joka pohjautui presidentti ehdokkaiden Bill 
Clintonin ja Bob Dolen puheista ja mielipiteistä koostettuun kysymys patteristoon 
(Yle Uutiset / Politiikka, 23.8.2016), ja sai idean vastaavan sovelluksen lansee-
raamisesta Suomeen. Ensimmäisessä suomalaisvaalikoneessa oli 20 kysymystä, 
ja keskimääräisenä päivänä koneessa vieraili noin 2 000 eri kävijää, jota vielä 
tuolloin pidettiin kelvollisena saavutuksena189 uudelle sivustolle (Vihtonen 2007, 
30). Kansainvälisesti kaikkien vaalikoneiden kantamuotona pidetään vuonna 1989 
kehitettyä hollantilaista StemWijzeriä. Sen ensiversio piti sisällään lehtisen, johon 
oli nostettu 60 lausumaa poliittisten puolueiden ohjelmista sekä pääasiallisesti 
yläkoululaisten kasvatuksellisiin tarkoituksiin suunnatun disketin. Internet- 
pohjainen StemWijzer julkaistiin viisi vuotta myöhemmin Hollannin vuoden 
1998 parlamenttivaaleihin (Garzia ja Marschall, 2019). 

Toisen vaalikoneensa Yleisradio lanseerasi vuoden 1999 eduskuntavaaleihin, 
jolloin yli 1 900:sta asetetusta ehdokkaasta noin 1 400 kirjoittautui vaali koneeseen. 
Kun puolueita tuolloin lähestyttiin vaalikonetta esittelevällä kirjeellä, kutsuttiin 
sovellusta vielä ”interaktiiviseksi kysymyskaavakkeeksi”, mutta ”vaalikone” –
ilmaisu vakiintui kuitenkin nopeasti, ja ensimmäinen eduskuntavaalikone keräsi 
päivittäin noin 6 000–7 000 kävijää. Vihtonen kertoi kehottaneensa puolueita roh-
kaisemaan ehdokkaitaan hyödyntämään kysymysten yhteyteen liitettyä avointa 
kommentointimahdollisuutta, koska se tarjosi keinon tuoda esiin eroja saman 
puolueen eri ehdokkaiden välillä (Vihtonen 2007, 31-32). Kehotus kertoo osaltaan 
puolueiden keskeisestä roolista ehdokkaiden vaalikonevastaamisen mobilisoijana.

189 Vrt. Kahdeksan vuotta myöhemmin vuonna 2004 Yleisradion eurovaalikoneessa päivittäisiä kävijöitä oli 
hieman alle 20 000 (Vihtonen 2007, 30).
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Vuoden 1999 eduskuntavaaleissa vaalikoneen idea saatiin jo perusteellisesti 
markkinoitua puolueille, ehdokkaille ja käyttäjille (Suojanen 2007, 16). Yleisradio 
oli edelleen ainoa vaalikonepalvelun tarjoaja, ja palvelun suosio ylitti kaikki odo-
tukset – kone saavutti lopulta noin 83 000 käyttäjää, ja kattoi 68% ehdokkaista 
(Vihtonen, 2007). Ensimmäiset kahden vaalikoneen vaalit olivat samana vuonna 
1999 käydyt europarlamenttivaalit, joissa Helsingin Sanomat julkaisi oman euro-
vaalikoneensa (Suojanen 2007, 16). Vähitellen vaalikoneita alkoi ilmaantua lisää, 
yhä uusien julkaisijoiden toimesta; vuoden 2000 kunnallisvaaleissa koneita oli 
jo yksitoista kappaletta, joista Yleisradio, MTV ja HS pyrkivät valtakunnalliseen 
kattavuuteen, ja tarjoamaan osin myös kuntakohtaisia kysymyksiä. Ensi kertaa 
toiminnassa oli mm. Kuntaliiton vaalikone, jonka ideana oli valita käyttäjälle 
henkilön sijasta puolue190. Puoluetoimistojen antamiin vastauksiin pohjautunut 
vaalikone kertoi, mikä puolue on mielipiteiltään lähinnä käyttäjää. Suurimman, 
yli puolen miljoonan käyttäjämäärän keräsi kuitenkin Alma Median – MTV:n, 
SAK:n sekä usean maakuntalehden yhteinen vaalikone (Suojanen 2007, 17).

Yleisradion ja puolueiden välille jo varhain syntynyt tiivis  vuorovaikutus ja 
monivuotinen yhteistyö vaalikoneprojekteissa on vaikuttanut koko suomalaisen 
vaalikonekulttuurin muokkautumiseen. Esimerkiksi vuoden 2000 k unnallisvaalien 
vaalikonetta muistellessaan Erkki Vihtonen korosti vaalikoneen tuottajan ja puolu-
eiden välistä hyvää yhteistyötä välttämättömänä edellytyksenä vaalikoneen onnis-
tumiselle jo yksinomaan ehdokkaiden tavoittamisen näkö kulmasta (Vihtonen 
2007, 36). 2000-luvun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä vaali koneilmiötä 
on leimannut koneiden ja niiden käyttäjien jatkuva määrällinen kasvu, sekä niiden 
julkaisijatahojen ja formaattien monimuotoistuminen. Suurten valtakunnallisten 
medioiden lisäksi vaalikoneita tuottavat myös kansalais- ja etujärjestöt, koneet ovat 
teknis-rakenteelliselta toteutukseltaan ja asiasisällöiltään hyvin vaihtelevia, ja niitä 
julkaistaan sekä verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa. Yhä useampien taho-
jen oivallettua vaalikoneiden strategisen välineellisyyden edun valvonnallisessa 
viestinnässä ja yhteiskuntavaikuttamisessa, digitaalisten teknologioiden käytön 
laajentuessa samalla jatkuvasti puoluetoiminnan piirissä, oli odotettavissa, että 
myös puolueet itse ryhtyisivät tuottamaan omia vaalikoneitaan. Näin tapahtui 
vuoden 2003 eduskuntavaaleissa, jolloin kokoomuksella ja vasemmistoliitolla 
yhdessä äänenkannattajansa Kansan Uutisten kanssa oli koti sivuillaan puolueen 
ehdokkaita esittelevä vaalikone (Haukio, 2007). Puolueiden omia vaalikoneita 
käsittelen tarkemmin kappaleessa 8.4.

190 Sittemmin puolueperusteiset vaalikonekokeilut ovat Suomessa jääneet harvalukuisiksi. Viimeisimmissä, 
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa puoluevaalikoneet julkaisseet Apu ja Hufvudstadsbladet eivät edes 
tavoitelleet mahdollisimman laajaa puoluekirjoa osallistujiksi, vaan rajasivat osan puolueista vaalikoneensa 
ulkopuolelle (Borg ja Koljonen 2020, 62).
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2000-luvun alussa vaalikoneet levisivät StemWijzerin menestyksen191 myötä 
myös useisiin muihin Euroopan maihin; esimerkiksi Wahl-O-Mat oli Saksassa 
ensi kerran käytössä vuonna 2002, ja on sen jälkeen saavuttanut kaiken kaikki-
aan yli 50 miljoonaa kävijää (Garzia ja Marschall, 2019). Etenkin Länsi-Euroo-
passa vaali koneista on tullut pysyvästi osa vaaliprosessia (Farrell ja Schmitt-Bek, 
2008). Vaikka vaalikoneita tarkastellaan yleensä vaalijärjestelmien kansallisten 
erityispiirteiden johdosta maakohtaisesti, ei niiden vaikutuspiiri rajoitu pelkäs-
tään kansallisiin projekteihin. Eräänä vaalikoneidean levittäjänä eurooppalaisten 
maiden keskuudessa toimi vuonna 2009 julkaistu EU-Profiler-vaalikone192, johon 
koodattiin yli 270 poliittisen puolueen kannat kolmessakymmenessä politiikan 
asiakysymyksessä. Sovellus saavutti yli 2,5 miljoonaa kävijää (Breuer, 2010), ja toimi 
vaalikoneidean levittäjänä eurooppalaisten maiden keskuudessa luoden uuden 
standardin ylikansallisten vaalikoneiden kehitykselle (Garzia ym. 2014, 29). Myös 
vuoden 2019 eurovaaleissa julkaistiin vastaava, euandi2019-niminen kone, mutta 
kansainväliset vaalikoneet eivät vieläkään ole suuren yleisön mielenkiinnon näkö-
kulmasta nousseet vastaavanlaisiksi menestyksiksi kuin maakohtaiset koneet. 

Maakohtaisten vaalikoneiden suosio on jo vuosia ollut vakiintunutta, kuten 
käy ilmi tarkasteltaessa vaalikoneiden käyttöä Suomen eduskuntavaaleissa ajan-
jaksolla 2011-2015. Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
-tutkimuksissa vuosilta 2011 ja 2015 selvitettiin vaalikoneiden käyttöasteen lisäksi 
koneiden roolia tietolähteinä, ja niiden vaikutusta ehdokkaan ja puolueen valin-
taan sekä vaalien yleiseen kiinnostavuuteen. Vaalikoneiden käyttöaste oli molem-
missa vaaleissa jokseenkin samankaltainen, ja muutokset vain vähäisiä; ennen 
vuoden 2011 eduskuntavaaleja vaalikonetta käytti 45 prosenttia 18–74-vuotiaista, 
kun vuonna 2015 vastaava osuus oli 49 prosenttia193 (Tilastokeskus, 2011; Tilasto-
keskus, 2015).

191 Jo 2000-luvun alun vaaleissa StemWijzeriä käytti yli 2 miljoonaa äänestäjää, ja siitä tuli maansa käytetyin 
poliittinen verkkosivu parlamenttivaaleihin (Garzia ja Marschall, 2019).

192 EU-Profiler-vaalikonehanke toteutettiin italialaisen European University Instituten johdolla, yli 130 
maakohtaisen yhteistyökumppanin tukemana (Breuer, 2010).

193 Huom. Vielä vuonna 2011 Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen yläikäraja oli 74 vuotta, 
mutta vuonna 2015 ikärajaksi tuli 89 vuotta. Tässä vertailussa kuitenkin tarkastellaan selvyyden vuoksi 
vain 18-74-vuotiaiden ryhmää molemmissa vaaleissa (Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 
2015, Tilastokeskus).
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Kuvio 1.  Vaalikonetta ennen eduskuntavaaleja käyttäneiden osuus vuosina 2011 ja 2015, 
%-osuus väestöstä.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus.

Myös vaalitiedon hakemista internetistä koskevat luvut olivat lähes yhteneväi-
siä vuosien 2011 ja 2015 vaaleissa, joissa molemmissa vaalikoneet olivat internetin 
suosituin puolueita ja ehdokkaita koskevan vaalitiedon lähde. Kevään 2011 vaa-
leissa 45% 18-74-vuotiaista ja 2015 vaaleissa 45 % 18–89-vuotiaista oli käyttänyt 
vähintään yhtä vaalikonetta. Lisäksi vaalikoneilla oli merkitystä vaaleihin koh-
distuvan yleisen kiinnostuksen herättäjinä: ennen vuoden 2011 ja 2015 vaaleja 
noin puolet konetta käyttäneistä vastasi käytön lisänneen kiinnostustaan jonkin 
verran (Tilastokeskus, 2011; Tilastokeskus, 2015).

Oman tutkimukseni kysymyksenasettelun eli puolueiden verkkokampan-
joinnin strategisten ulottuvuuksien näkökulmasta erityisen kiinnostava kysy-
mys on, kuinka vaalikoneiden käyttö vaikuttaa puolueen ja ehdokkaan valintaan. 
Sekä 2011 että 2015 vaaleissa vaikutus puoluevalintaan oli selvästi vähäisempi 
kuin vaikutus ehdokasvalintaan, joka lienee luonnollinen seuraus vaalikoneiden 
ehdokasperusteisuudesta. Eduskuntavaaleissa 2011 jopa 66 prosenttia vaalikonetta 
käyttäneistä ilmoitti, ettei kone vaikuttanut puolueen valintaan lainkaan, 30 pro-
sentilla se oli vaikuttanut jonkin verran, ja vain viidellä prosentilla paljon. Vuo-
den 2015 vaaleissa luvut olivat lähes identtiset; jonkin verran vaalikoneen käyttö 
oli vaikuttanut puoluevalintaan 29 prosentilla, ja vain kuusi prosenttia koki sen 
vaikuttaneen paljon. Ehdokasvalintaan vaikutus oli suurempi; sekä 2011 että 2015 
vaaleissa vaalikone vaikutti ehdokkaan valintaan jonkin verran 38 prosentilla 
(Tilastokeskus, 2011; Tilastokeskus, 2015).
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Mikä sitten on vaalikoneiden merkitys ylipäätään poliittisen osallisuuden 
näkökulmasta? Borgin ja Koljosen (2020) mukaan vaalikoneiden kausaalisista 
vaikutusmekanismeista äänestämiseen ei ole saatu kovinkaan systemaattista näyt-
töä alan kansainvälisissä tutkimuksissa (van der Linden ja Vowles 2017, 5). Valta-
osalle vaalikoneiden käyttäjistä vaalikone on vain yksi tietolähde muiden joukossa, 
eivätkä vaalikoneiden suositukset välttämättä ole kovinkaan ratkaisevia heidän 
äänestyspäätöksilleen (Borg ja Koljonen 2020, 165). Vaikka vaalikoneita pidetään 
hyödyllisinä, luetaan ne joissain yhteyksissä edelleen lähinnä informatiiviseksi, 
pelilliseksi ajanvietteeksi (infotainment).194 Toisaalta, vaikka vaalikoneet eivät sel-
västikään ole kääntäneet äänestysaktiivisuuden alaspäin osoittavaa trendiä, ovat 
ne mahdollisesti hillinneet alamäkeä (Mykkänen 2012, 3). On ilmeistä, että vaali-
koneet helpottavat hyvin monien valitsijoiden ja erityisesti nuorten ehdokasvalin-
taa lisäämällä ehdokasvalinnan tietopohjaa (Borg ja Koljonen 2020, 193). Erityisesti 
vaalikoneiden kyky vähentää vaaleja edeltävän tiedonhaun kustannuksia on yksi 
keskeisistä tekijöistä koneiden suosion taustalla (Alvarez ym. 2014).

Suomalaisessa vaalijärjestelmässä äänestyspäätökset koskevat puoluetta, 
ehdo kasta sekä osallistumista vaaleihin, ja vaalikoneilla voi olla vaikutusta 
näihin kaikkiin. 2010-luvun loppuun mennessä vaalikoneet ovat saavuttaneet 
tukevan jalansijan suomalaisen median palvelutarjonnassa, ja äänioikeutettujen 
apu välineenä vaalien äänestyspäätöksissä. Tulevaisuuden mielenkiintoiseksi kysy-
mykseksi kuitenkin jää, kuinka pitkään vaalikoneet tulevat säilyttämään nykyisen 
korkean käyttöasteensa, kun uudenlaisia digitaalisia innovaatioita ja sovelluksia 
sekä kehitetään että julkaistaan internetissä jatkuvalla syötöllä. Toisaalta juuri 
jatkuva murros ja uusiutuminen ovat olleet osa verkon perimmäistä olemusta sen 
synnystä lähtien, ja vaalikoneiden suosio on kestänyt jo yli kaksikymmentäviisi 
vuotta, joten ainakaan kovin nopeaa romahdusta niille ei voi ennustaa.

8.2.  Vaalikoneiden yleishyödyllisyys kampanja-
kontekstissa: puolueen näkökulma

Aineistojeni perusteella puolueissa vaalikoneita pidetään demokratian, äänestys-
aktiivisuuden ja tiedonhaun näkökulmista yleisesti ottaen merkityksellisinä siitä 
huolimatta, että jo vuonna 2007 ja vuosia siitä eteenpäin on mediajulkisuudessa 

194 Vaalikoneiden erityinen ominaisuus on nimenomaan niiden pelillisyys (gamification), jolla käsitteellisesti 
viitataan pelillisten elementtien tuomiseen sellaisiin konteksteihin, jotka eivät ole pelejä tai tyypillisiä 
pelillisiä toimintatiloja (Borg ja Koljonen 2020, 18; Rodrigues, Oliveira ja Rodrigues, 2019).
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esillä ollut vaalikoneiden ”inflaatio”195. Vaalikoneiden tärkeän roolin perusteina 
puolueissa koetaan se, että ne toimivat äänestäjälle ehdokasvalinnan etsimisen 
apuvälineinä ja ehdokkaita koskevan informaation lähteinä, sekä toisaalta tar-
joavat ehdokkaille ja puolueille mahdollisuuden saada näkyvyyttä, esitellä omia 
poliittisia kantojaan. Ehdokastason merkittävyyden ohella vaalikoneet koetaan laa-
jasti yleishyödyllisinä myös puoluekampanjoinnin kokonaisedun näkökulmasta. 
Etenkin vaalikoneiden suosio ja käyttöaste äänestäjien keskuudessa motivoivat 
puolueita kannustamaan ehdokkaitaan läsnäoloon ja aktiivisuuteen vaalikoneissa, 
mukaillen niiden yleistä strategista päämäärää olla tavoitettavissa siellä, missä 
äänestäjät luontaisesti liikkuvat: ”Verkossa on liikuttava niissä kohteissa ja käy
tettävä niitä palveluita, joita potentiaaliset äänestäjät käyttävät. Koska ihmiset 
käyttävät vaalikoneita, ehdokkaan kannattaa täyttää vaalikoneita.” (Vihreiden 
ehdokasopas, 2011).

Vaalikoneisiin etenkin pienemmille puolueille liittyy myös tasavertaistumis-
teoreettisesti motivoiva näkökulma; esimerkiksi vihreiden haastatteluissa nousi 
esiin puolueen vaalikoneiden kautta saavutettavan medianäkyvyyden arvostami-
nen. Toisin kuin esimerkiksi television vaalikeskusteluissa, jotka usein painottuvat 
ennen kaikkea suuriin puolueisiin, vaalikoneissa myös pienemmät puolueet koke-
vat pääsevänsä tasavertaisesti esille. Vaalikoneisiin kytkeytyvän media näkyvyyden 
arvoa puolueet pitävät aktiivisesti esillä myös ehdokaskuntansa suuntaan: ”Vaali
koneet ovat osa vaaleja. Ne antavat kuvan puolueen ehdokkaiden kannoista. Vaali
konevastauksia siteerataan usein lehdistössä, ja niistä tehdään vaalien alla juttuja.” 
(Kristillisdemokraattien vaaliopas, 2011). 

Kilpailua tasavertaistavan efektin196 ohella puolueissa vaalikoneet nähdään 
mahdollisuutena oman politiikan ja kampanjaviestinnän strategiseen monitoroin-
tiin. Ehdokasperusteisten äänestysjärjestelmien maissa kuten Suomessa, Sveit-
sissä ja Luxemburgissa vaalikonedataa voidaan esimerkiksi hyödyntää puoluei-
den sisäisen koheesion tutkimuksessa (Schwarz, Schädel ja Ladner, 2010). Datan 
avulla kunkin puolueen ehdokkaiden vastauksia voidaan vertailla, ja muodostaa 
siten kokonaisanalyysi puolueen sisäisestä yhtenäisyydestä tai hajanaisuudesta. 
Vaalikoneiden potentiaali vastaussisältöjen seurannan ja poliittisen  analysoinnin 

195 Esimerkiksi Suojasen (2007, 21-22) mukaan puhe vaalikoneiden inflaatiosta ja keskittämisen tarpeesta on 
lisääntynyt vaalikoneiden määrän lisääntyessä. Erityisesti näkökulmaa on pidetty esillä mediajulkisuu-
dessa; ks. esim. Ylen uutisjuttu eduskuntavaalien 2011 yhteydestä: ”Vaalikoneita on jo liikaa… Eduskunta-
vaaleissa tarjolla on jo yli kaksikymmentä erilaista vaihtoehtoa. Ehdokkaat valikoivat myös tarkemmin, 
mihin ehtivät vastata. Mutta vaalikoneetkin alkavat kärsiä inflaatiosta.” (Yle Uutiset / Varsinais-Suomen 
vaalipiiri, 2.3.2011).

196 Borg ja Koljonen (2020) korostavat tämän efektin merkitystä erityisesti eduskunnan ulkopuolisille puo-
lueille, joilla heidän mukaansa tavallisesti on vähäisemmät kampanjaresurssit muuan muassa siksi, että 
ne ovat puoluetukijärjestelmän ulkopuolella (vrt. perusteluni ei-eduskuntapuolueiden rajaamisessa tut-
kimukseni ulkopuolelle: kappale 3.1) Etenkin näille puolueille vaalikoneet tarjoavat maksuttoman yhtey-
den valitsijoihin ollen käytännössä vaalijulisteiden ohella ainoa foorumi, jossa ne ovat ”samalla viivalla” 
eduskuntapuolueiden ehdokkaiden kanssa (Borg ja Koljonen 2020, 203).
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välineenä koetaan puolueissa erityisesti tulevaisuuden kiinnostavana mahdol-
lisuutena, joka on noussut esiin niin sanotun ”datajournalismin” välityksellä.  
Datajournalismi on data-aineistojen keräämiseen, tallentamiseen, analysointiin 
sekä niiden journalistisiin tarpeisiin muokkaamiseen perustuva toimintamalli, 
jonka suomalaisina suunnannäyttäjinä ovat Uskalin ja Kuutin mukaan toimi-
neet Helsingin Sanomien ja Ylen datadeskit (Uskali ja Kuutti 2016, 58-84). SDP:n 
haastateltava viittasi jo vuonna 2011 juuri Helsingin Sanomien data-analyyttiseen 
vaalikonejournalismiin kokien sen mahdollisuutena tulevaisuudessa seurata ja 
vertailla eri puolueiden ja ehdokkaiden asiakysymyskantoja, ja niiden vaihtelua: 

”… Nyt kun Hesari pystyi tekemään dataa näistä tuloksista, niin sitä odotan, 
että sit pystyy eri vaaleissa, jos olisi samoja kysymyksiä, lähteen arvioimaan 
sitä, miten asiat tai puolueiden alueet ja painotukset muuttuu, tai tuoda niitä 
eroja ja myös ehkä yksittäisten poliitikkojen liikkeitä seurailla… Ne datat, mitä 
nyt on tullut puolueiden sisäisestä ja ääripäistä on erittäin mielenkiintoista.” 
(SDP, 2011).

Vaikka vaalikoneita pidetään yleisesti ottaen hyödyllisinä ja tarpeellisina, oli 
niiden runsas määrä jo kevään 2011 eduskuntavaaleissa puolueille rasite.  Kuten 
edeltävissä luvuissa on kuvattu, edellyttää professionalisoitunut kampanjointi 
hybridissä mediajärjestelmässä puolueilta aiempaa enemmän resursseja, koska 
digitaaliset kampanja-alustat ja -sovellukset ovat tulleet perinteisten muotojen 
rinnalle niiden lisänä. Myös vaalikoneiden teettämä työ kuormittaa kampanja-
organisaatiota; puolueiden koordinointitehtävä vaalikoneviestinnässä ehdokkai-
den suuntaan vie aikaa ja resursseja, ja ehdokkaille197 lukumäärällisesti runsaisiin 
koneisiin vastaamista pidetään jopa kohtuuttomana taakkana:  

”Äärettömän työläs koko organisaatiolle, ja erityisesti niille, keille se on naki-
tettu. Se kokonaismäärä, kun niitä on niin paljon, ne on niin spesifejä – se on 
aikamoinen rasite koneistolle ja ehdokkaille.” (Keskusta, 2015). 

Myös Borgin ja Koljosen (2020, 213) vaalikonetutkimukseen haastatelluista 30:stä 
eduskuntavaalien 2019 pirkanmaalaisehdokkaasta selvästi yli puolet (60 %) katsoi 
vaalikoneita olleen vaaleissa tarjolla liian paljon. Liialliseksi arvioidun määrän 
ohella myös vaalikoneiden sisällöllinen erikoistuminen eli niiden temaattinen 

197 Ks. myös Railo ja Ruohonen (2016b, 261-264), joiden mukaan 2010-luvun vaalikampanjoinnissa ehdok-
kaiden tuskastuminen vaalikoneisiin oli ymmärrettävää, koska vastaaminen vei runsaasti aikaa näkemyk-
siä kysyttäessä mitä moninaisempiin kysymyksiin, joihin ”sanallinen perustelu oli tarpeen, jotta asiaan 
 paneutuminen näkyi”. Toisin sanoen, ehdokkaille vaalikonevastaaminen on eräänlainen itse-edustukselli-
nen julkinen kampanjatoimi, josta halutaan suoriutua mahdollisimman laadukkaasti, ja mahdollisimman 
myönteisessä valossa näyttäytyen. 



193

monenkirjavuus herättää puolueissa kriittisyyttä: ”…Menee jo vähän markkina
touhuksi, menee semmoiseksi sekatoriksi se homma.” (Perussuomalaiset, 2011). Toi-
saalta kuitenkin nähdään, että erikoistuneet vaalikoneet tarjoavat mahdollisuuksia 
kohdennettuun kampanjaviestintään eli eriytyneempien kohderyhmien tavoit-
teluun. Esimerkiksi kristillisdemokraattien haastateltava (2011) kuvasi erikois-
tuneita vaalikoneita palveluna tietyistä spesifeistä kysymyksistä kiinnostuneille 
erityisalojen ihmisille, jotka eivät lähtökohtaisesti ole poliittisesti sitoutuneita, 
vaan seuraavat puoluekenttää hyvin avoimesti.

Medioitumiskehityksen edettyä nykyvaiheeseen, jossa mediajulkisuuden luo-
miseen voi verkkoareenoilla osallistua kuka tahansa yksittäinen verkon käyttäjä 
lisääntyy myös puolueisiin kohdistuva paine olla osallisena erilaisissa kansalais-
yhteiskunnan tuottamissa digitaalisissa aloitteissa. Siksi puolueissa nähdään, että 
kattava osallistuminen vaalikoneisiin on välttämätöntä jo yksin yleisen demokraat-
tisen responsiivisuuden näkökulmasta. Lisäksi se on tärkeää myös puoluekilpailun 
näkökulmasta, koska vastaamatta jättäminen voidaan tulkita arvoperusteiseksi 
kannanotoksi, ja samalla negatiiviseksi erottautumiseksi muista: ”Jos ei vastaa, 
niin siitä on helppo tehdä, että kaikki muut puolueet vastasivat, mutta te ette 
pidä meidän asiaamme tärkeänä.” (Keskusta, 2015). Kilpailuasetelma myös pakot-
taa puolueet suosittamaan ehdokkailleen mahdollisimman laajaa osallistumista 
vaalikoneisiin siitäkin huolimatta, että ne kokevat koneiden aiheuttavan liiallista 
resurssikuormittavuutta sekä omalle kampanjaorganisaatiolleen että ehdokkail-
leen. Eräänä ratkaisuna tilanteeseen voisi olla esimerkiksi haastateltavieni esille 
nostama ajatus vaalikoneisiin osallistumisen pelisäännöistä sopimisesta yhdessä 
kaikkien puolueiden kesken198. Vaalikamppailussa kilpailu on kuitenkin niissä 
määrin jännitteistä ja virittynyttä, että puolueiden on vaikea sopia keskenään 
sellaisista periaatteista, joilla ne omaehtoisesti rajoittaisivat vapauksiaan199 hyö-
dyntää vaalikoneita monimuotoisesti – etenkin koneiden ollessa ehdokas- eikä 
puolueperusteisia.

Vaalikoneiden liiallisen määrän ohella puolueet suhtautuvat jossain määrin 
kriittisesti myös erilaisten järjestöjen julkaisemiin vaalikoneisiin. Puolueissa järjes-
töjen vaalikoneet koetaan strategisena lobbauksen muotona, jonka päämääränä ei 
niinkään ole äänestäjien informatiivinen palveleminen, vaan kyseisten järjestöjen 

198 Vastaavanlaista yhteistyötä ja koordinaatiota jotkut Borgin ja Koljosen (2020) tutkimuksessa haastatellut 
vaalien 2019 kansanedustajaehdokkaat toivoivat myös vaalikoneiden tuottajien taholta, ihmetellen konei-
den suureen määrään liittyen erityisesti sitä, miksi ”kaikki keksii pyörän uudestaan” (Borg ja Koljonen 
2020, 214). Yhteistyön puutetta vaalikoneiden tuottajien kesken rajoittanee kuitenkin vastaava kilpailu-
asetelma kuin puolueiden välillä. 

199 Asetelma muistuttaa löyhästi peliteoreettista ”vangin ongelmaa”; yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 
tuottaisi kaikille osapuolille ainakin jonkinasteista etua resurssikuormittavuuden keventyessä, jos yhtei-
sesti sovittaisiin, mihin vaalikoneisiin vastataan ja mihin ei. Toisaalta, vielä enemmän voitettavaa voisi 
olla yhteisistä säännöistä lipeämisessä, eli kaikkiin vaalikoneisiin osallistumisessa, jos kilpailijat jäisivät 
noudattelemaan yhteisesti sovittua, eli jättäytymään ulkopuolelle osasta koneita.
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oma edunvalvonta200: ”Monet etujärjestöt kuvittelee, että edunvalvontaa voi tehdä 
vaalikoneilla, ja siinä mun mielestä aletaan olla siinä pisteessä, että niitä rupee 
olemaan kohta liikaa.” (SDP, 2015).

Etujärjestöjen vaalikoneille on tyypillistä järjestön omien päämäärien kan-
nalta tärkeiden asiakysymysten sisällyttäminen koneisiin. Koska ehdokkailla 
on vaalitaktinen taipumus suhtautua myönteisesti monenlaisiin tavoitteisiin ja 
hankkeisiin, mahdollisimman laajaa kannatuspohjaa tavoitellessaan, voidaan tätä 
ominaisuutta hyväksikäyttää strategisesti laatimalla koneeseen järjestön omia, 
tulevaisuuteen suuntautuvia tavoitteita tukevia kysymyksiä: 

”…Kysymykset tietenkin ohjautuu jo niitten heidän asettamien hallitus-
ohjelmatavoitteiden painottamiseen… Kun liian useasti ehdokkaana ole-
vat ihmiset kannattavat kaikkea mahdollista, olettaen, että siitä saa ääniä.”  
(Perussuomalaiset, 2011). 

”Kaiken mahdollisen kannattamista” taktisista syistä ei Borgin ja Koljosen (2020) 
mukaan millään vaalikoneisiin asetettavalla vastausasteikolla voi täysin estää; 
ehdokkaat voivat todellisia mielipiteitään ilmoittamatta pyrkiä lisäämään vastaus-
tensa yhtenevyyttä suhteessa koneen käyttäjien vastauksiin. Kun Borg ja Koljonen 
presidentinvaalin 2018 kampanjavastaavien haastatteluissa selvittivät kysymystä 
taktisesta vastaamisesta, oli heidän ennakko-oletuksenaan, että vastaajat tuskin 
suostuisivat puhumaan asiasta täysin avoimesti (joka osaltaan kertoo strategisen 
kampanjoinnin arkaluonteisuudesta poliittisille toimijoille). Vaikka puolet vastaa-
jista totesi, ettei taktisia näkökohtia otettu millään tavalla huomioon ehdokkaiden 
vastauksissa presidentinvaalikoneisiin, ilmeni muutamissa vastauksissa201 kuiten-
kin viitteitä taktiseen vastaamiseen. Yhden vastaajan mielestä äärivaihtoehtojen 
valinta on perusteltua lähinnä silloin, jos mielipiteen takana on ”puolueen kanta”, 
tai asia on muutoin laadultaan yksiselitteinen (Borg ja Koljonen 2020, 209-210). 
Tutkimuksesta ei käy ilmi, miten vastaaja selittää ”puolueen kantaa” perusteluna 
taktiselle vastaamiselle, ja presidentinvaalien vaalikonevastaamista ei voi suora-
naisesti rinnastaa eduskuntavaalikoneisiin vastaamiseen. Siitä huolimatta vastaus 
indikoi osaltaan, että puolueen kannoilla ja linjauksilla on vaikutusta siihen, miten 
ehdokkaat vaalikoneisiin vastaavat. 

200 Toisaalta tätä kriittistä näkökulmaa suhteuttaa, että kuten Fossen ja van den Brink (2015) ovat argumen-
toineet, eivät mitkään vaalikoneet voi olla normatiivisesti neutraaleja, eivätkä ne siksi myöskään voi tar-
jota harhatonta ja varmuudella ”oikeaa” peilikuvaa vaalien tärkeimmistä kysymyksistä. Vaalikoneiden 
laatiminen ei ole arvovapaata (Borg ja Koljonen 2020, 19-20).

201 Esimerkiksi yhden vastaajan mielestä on lähes itsestään selvää, että ”suurten intohimojen kysymyk sissä” 
tasapainoinen, äärivaihtoehtoja välttelevä vastaamistapa on ehdottoman järkevä. Sama vastaaja totesi 
myös, että tällaisissa kohdissa ehdokas voi perusteluillaan täydentää vastausta ilman taktikointia (Borg 
ja Koljonen 2020, 210).
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Samansuuntaisesti kuin edellä kuvatussa retrospektiivisen äänestämisen 
ilmiössä, jossa huomio kiinnittyy puolueiden menneisiin tekemisiin tai tekemättä 
jättämisiin, voidaan vaalikonevastaukset vaalien jälkeen rinnastaa lupauksiksi, 
joihin ehdokas on sitoutunut, ja joita tämän odotetaan valituksi tultuaan edus-
tavan. Puolueet tiedostavat, että myös media voi hyödyntää vaalikoneita retro-
spektiivisesti siitä huolimatta, että tulkintaan vaalikonevastauksista vaalilupauk-
sina sisältyy rajoitteita, kuten demokratiaan kuuluva erilaisten mielipiteiden yhteen 
sovittelu, jossa kukaan ei saa näkemyksiään läpi sellaisenaan. Vaalikoneita kos-
keva mediajulkisuus ei välttämättä pääty vaalipäivään, vaan ”jälki kontrollin” aika 
koittaa myöhemmin, kun valta-asetelmat on uudelleenjärjestelty. Vaali koneiden 
tallentamia vastauksia voidaan käyttää politiikan journalismissa202 (Mykkänen 
2012, 3), eli vertailla ehdokkaiden vaalikonevastauksia heidän myöhempään 
toimintaansa vallankäyttäjän positiossa, johon puolueiden strategisesta näkö-
kulmasta liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Puolueissa vaalikonevastaus-
ten ymmärretään tuottavan niille arvokasta medianäkyvyyttä, mutta sitä ei pidä 
hankkia hinnalla millä hinnalla hyvänsä, koska vastaukset jäävät dokumentoi-
duiksi (Railo ja Ruohonen 2016b, 264). Tästä puolueet myös muistuttavat ehdok-
kaitaan: ”Huo mi oi, että vaalikoneiden vastaukset löytyvät verkosta myös vaalien 
jälkeen.” (Kristillis demokraattien ehdokasopas, 2015). Toisaalta Borgin ja Koljosen 
vaalikone tutkimuksen aineistojen mukaan journalistit ovat joissakin tapauksissa 
palanneet vaalikonevastauksiin esimerkiksi ennakoimalla eduskunnan tai valtuus-
ton tulevan äänestyksen voimasuhteita, mutta toimitukset eivät systemaattisesti 
seuraa sitä, miten hyvin kansanedustajat ja valtuutetut pitävät asioista päätettä-
essä kiinni siitä, mitä ovat vaalikoneissa lausuneet (Borg ja Koljonen 2020, 112).  

8.3.  Puolueiden mobilisointitehtävä vaalikoneiden ja 
ehdokkaiden välillä: koneiden priorisointi

Kuten tämän luvun johdannossa toin esiin, on puolueilla merkittävä auktorita-
tiivisen taustavaikuttajan rooli niiden toimiessa koordinaattoreina vaalikonei-
den ja ehdokkaiden välillä. Vaalikoneiden tuottajat kontaktoivat aluksi puolueita, 
jonka jälkeen puolueet lähtökohtaisesti välittävät kaikki saamansa yhteydenotot 
ja osallistumis ohjeet eteenpäin ehdokkaille, yleisenä suosituksenaan kehotus 
osallistua mahdollisimman laajasti. Aineistojeni perusteella puolueiden kam-
panjan sisäisen vaalikoneviestinnän perustehtäviä ovat mobilisointi eli yleiseen 

202 Mykkäsen (2012, 3) mukaan tämä vahvistaa osaltaan tiedotusvälineiden ja valtakunnanpolitiikan symbi-
oosia eli politiikan medioitumista. Vaalikonevastaukset tarjoavat toimittajille välineen valvoa poliitikko-
jen uskottavuutta ja johdonmukaisuutta.
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vaali koneaktiivisuuteen kannustaminen, informointi eli vaalikoneita koskevien 
tietojen ja  yhteydenottojen eteenpäin välittäminen, sekä tekninen tuki eli tekni-
nen ohjeistus ja avun tarjoaminen ongelmatilanteissa. Strategisena tavoitteena on 
maksimoida ehdokaskunnan osallistumisaste, joka edistää tavoitetta saavuttaa 
vaalikoneiden kautta mahdollisimman laajaa näkyvyyttä kampanjalle: ”Vastaa
minen vaalikoneisiin on erittäin tärkeää. Se on parhaita keinoja tuoda esiin KD:tä 
var teenotettavana vaihtoehtona, ja juuri sinua parhaana ehdokkaana.” (Kristillis-
demokraattien  ehdokasopas, 2015). 

Laajasta levinneisyydestään ja korkeasta käyttöasteestaan huolimatta vaali-
koneille ei ole olemassa virallisia, kansainvälisiä ja organisaatiotasolle ulottuvia 
sisällöllisiä ja eettisiä standardeja203 eli vastaavia, jollaisista on sovittu esimerkiksi 
poliittisten kannatusmittausten laatimiselle ja julkistamiselle (Borg ja Koljonen 
2020, 54). Eettisten standardien puutteesta eli vaalikoneiden laadunvaihtelusta 
yhdistettynä niiden runsaaseen lukumäärään seuraa puolueille tarve priorisoida 
tarjolla olevia vaalikoneita, eli toimia eräänlaisina portinvartijoina ehdokkaiden 
ja koneiden välillä. Portinvartijatehtävää puolueet suorittavat strategisista syistä 
eli ohjatakseen ehdokkaiden vaalikoneaktiivisuutta puolueen kokonaisedun kan-
nalta optimaalisesti. Vaikka puolueet vaalikoneviestinnässään lähtökohtaisesti 
välittävät ehdokkailleen kaikki vaalikoneiden taholta saamansa yhteydenotot, ne 
myös esittävät ehdokkaille suosituksia siitä, millaisten periaatteiden pohjalta vaali-
konemassaa kannattaisi priorisoida vastaamisresurssien ollessa rajallisia.  

Ensisijaisesti puolueet painottavat ehdokkailleen Yleisradion ja muiden 
suurten valtakunnallisten medioiden, kuten Helsingin Sanomien ja MTV:n vaali-
koneisiin vastaamisen tärkeyttä, koska nämä koneet ovat äänestäjien keskuudessa 
käytetyimpiä: ”Tärkeimmät on Yle, Maikkari, Hesari… joilla on iso merkitys, keho
tettiin vastaamaan niihin.” (Perussuomalaiset, 2011). Tärkeimmiksi arvioitujen 
vaalikoneiden osalta puolueet harjoittavat strategista monitorointia konkretisoi-
tuen käytäntönä seurata ehdokkaiden osallistumisastetta. Seurannassa puolueet 
voivat pyrkiä yhteistyöhön vaalikoneiden tuottajatahojen kanssa, joka osaltaan 
kuvastaa vaalikoneiden julkaisijoiden ja puolueiden välisen yhteistyösuhteen 
 intensiivisyyttä. Esimerkiksi eduskuntavaaleissa 2011 perussuomalaisten haas-
tateltava kertoi puolueensa sopineen Yleisradion kanssa mahdollisuudesta saada 

203 Vaalikonetutkijoiden kansainvälisen verkoston kotisivuilta (ks. http://vaa-research.net/) löytyy kuitenkin 
Garzian ja Marschallin (2014) julistuksenomaiseksi säännöstöksi laatima eettinen koodisto vaalikoneille. 
Laatijoidensa myös Lausannen julistukseksi (The Lausanne Declaration on Voting Advice Applications) 
nimittämän koodiston mukaan vaalikoneiden laatimisen pääperiaatteita ovat avoimuus, läpinäkyvyys, 
puolueettomuus ja menetelmällinen järkevyys (Borg ja Koljonen 2020, 54).
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tukea ehdok kaiden osallistumisasteen seurantaan, jotta ehdokkaita voitaisiin tar-
vittaessa mobilisoida204: 

”Yleisradion kanssa tehtiin diili siitä – niin kuin ne teki monien muiden-
kin kanssa… että kertokaa nyt, kuinka moni on vielä vastaamatta… että me 
tiedetään, mistä päin mahdollisesti… jos siellä on joku alue, joka on jäänyt 
kokonaan, niin ruvetaan kehottamaan.” (Perussuomalaiset, 2011).

Yleisradion, Helsingin Sanomien ja MTV:n vaalikoneiden jälkeen toissijaisesti 
suositellaan ehdokkaan omiin yksilöllisiin intresseihin, kampanjakohderyhmiin, 
osaamiseen tai harrastuneisuuteen liittyvien järjestöjen sekä paikallisten ja alu-
eellisten medioiden vaalikoneisiin osallistumista. 

Esittämällä suosituksia siitä, mihin vaalikoneisiin ensisijaisesti kannattaisi 
osallistua puolueet samalla lujittavat kyseisten koneiden näkyvyyttä ja menesty-
misen edellytyksiä muiden koneiden kustannuksella. Borgin ja Koljosen havainnot 
eduskuntavaaleista 2019 vastaavat omien aineistojeni havaintoja vaali koneiden 
priori sointijärjestyksestä puolueissa. Heidän mukaansa valtakunnalliset, sisäl-
löltään yleisluonteiset vaalikoneet ja alueelliset vaalikoneet ylsivät vuoden 2019 
eduskunta vaaleissa 74–98 prosentin ehdokaskattavuuteen. Sen sijaan sisällöltään 
erikoistuneiden mediavaalikoneiden ja järjestövaalikoneiden ehdokas kattavuus 
oli heikompaa, parhaimmillaan vain runsaan viidenkymmenen prosentin 
luokkaa (Borg ja Koljonen 2020, 85). Omassa tutkimuksessani vaalikoneiden 
ehdokas kattavuutta ei vertailla puolueiden ehdokkailleen tekemiin suosituksiin 
eli johtopäätöksiä näiden tekijöiden kausaalisuudesta ei ole aineistojeni pohjalta 
mahdollista tehdä, mutta siitä huolimatta on oletettavaa, että vaalikoneiden priori-
sointia suosittelemalla puolueet ainakin jossain määrin vaikuttavat vaali koneiden 
”pudotuspeliin”205, jossa vain matalaan ehdokasosallistumisasteeseen yltävien 
koneiden voidaan olettaa jatkossa poistuvan tarjonnasta kokonaan. Samalla priori-
sointikäytäntö edistää välillisesti puolueiden omaa vahvaa näkemystä ja toivetta 
siitä, että vaalikoneita tulisi olla vähemmän. 

204 Jos puolue ei ole tyytyväinen ehdokaskuntansa edustautumisen asteeseen, se pyrkii puuttumaan tilanteeseen 
muistuttamalla ja aktivoimalla ehdokkaita sisäisen kampanjaviestinnän kautta: ”Jos näytti siltä, kun yhdessä 
vaiheessa näytti, että meidän ehdokkaita ei siellä (Yleisradion vaalikone) vielä ollut riittävästi, niin totta 
kai sit aktivoidaan… että vastausaika päättyy, niin olethan huomannut.”  (Keskusta, 2011).

205 ”Pudotuspelillä” viittaan myös Borgin ja Koljosen tutkimuksessa mainittuun median keskinäiseen 
kilpailuun suomalaisten vaalikoneiden tuottamisessa, joka on johtanut siihen, että esimerkiksi järjestöjen 
tuottamat, lähinnä valitsijakunnan osaryhmille suunnatut vaalikoneet ovat jääneet vaaleissa taka-alalle 
(Borg ja Koljonen 2020, 52).
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8.3.1.  Ideologian keskittämisen ja hajauttamisen 
 heuristiikat suhtautumisessa ehdokkaiden 
 vaalikonevastaamiseen

Puolueiden suhtautumista ehdokkaittensa vaalikonevastaamiseen määrittää niiden 
pyrkimys tavoitella sekä niin sanottua puolueuskollista että liikkuvaa äänestäjä-
kuntaa samanaikaisesti, joka ristiriita-asetelmana heijastuu niiden sisäiseen viestin-
tään ehdokaskunnan suuntaan. Aineistojeni perusteella puolueet lähtökohtaisesti 
korostavat ehdokkaittensa täyttä vapautta vastata vaalikoneisiin itsenäisesti omien 
preferenssiensä pohjalta, eli sisältötasolla ne eivät pyri vaikuttamaan ehdokkaittensa 
vastauksiin. Vastausten suoraa sisällöllistä ohjailua puolueet pitävät poissuljettuna; 
sekä tarpeettomana että käytännön mahdottomuutena, koska ehdokkailla on vahva 
itsemääräämistarve. Lisäksi detaljoitua sisällöllistä ohjeistamista ei nähdä strategi-
sesti kannattavana, vaan päinvastoin jopa potentiaalisesti vahingollisena toimin-
tana: ”Se on jo riski, jos kauheasti annetaan yksityiskohtaisia ohjeita, se kääntyy 
enemmänkin vastaan.” (Keskusta, 2015). Vihreät kertoi vielä vuoden 2007 edus-
kuntavaaleissa tuottaneensa ehdokkailleen suoria mallivastauksia, joista kuiten-
kin vaaleissa 2011 luovuttiin ehdokkaiden negatiivisen palautteen johdosta: ”Me 
annettiin niitä (suoria mallivastauksia) 2007 vaaleissa, mutta siitä tuli ehdokkailta 
sellaista kitkerää palautetta, että mekö ei muka osata teidän mielestä itse vastata, 
mikä oli ihan oikeutettu palaute.” (Vihreät, 2011). Liian pitkälle menevien kontrolli-
pyrkimysten kuten suorien mallivastausten tuottamisen sijasta puolueet suosittele-
vat ehdokkailleen aktiivisesti puolueen vaaliohjelmaan ja -tavoit teisiin tutustumista 
ennen vastaamista. Vaaliohjelma asemoidaan eräänlaiseksi substanssiselkänojaksi, 
johon ehdokkaiden toivotaan vastauksissaan tarvittaessa tukeutuvan: 

”Yleinen ohje… että katsokaa nyt vaaliohjelma läpi ennen kuin menette sinne, 
jos ette ole tähän mennessä tutustuneet, että tietenkin me odotettiin, että kaikki 
ovat jo lukeneet sen varmaan, ja osaavat sen ulkoa, mutta varmistuksen  vuoksi… 
Vaaliohjelmaa pidettiin, että se on se perusta.” (Perussuomalaiset, 2011). 

Vaalikonevastaamisen tukivälineiksi puolueet tarjoavat ehdokkailleen myös 
muita poliittisia substanssiasiakirjojaan kuten virallisia kannanottoja ja ohjelma- 
asiakirjoja.

Vaikka ehdokkaiden täyttä autonomiaa vaalikonevastaamisessa korostetaan 
voimakkaasti, vaikuttaa puolueiden heuristiikkana206 olevan ideologian keskittä-

206 Tässä tarkoitan heuristiikalla puolueiden sopeutumiskeinoa siihen ristiriita-asetelmaan, jossa vaalikone-
viestinnässä on samanaikaisesti pyrittävä tavoittelemaan sekä puolueuskollista että liikkuvaa äänestäjä-
kuntaa.
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minen207, joka tukee puolueuskollisten äänestäjien, puolueen aatteelliseen linjaan 
sitoutuneiden äänestäjien tavoittelua. Lisäksi keskittämisellä pyritään siihen, että 
puolueen ehdokkaiden vastauksista välittyisi ulospäin mahdollisimman yhtenäinen 
kuva, jolloin puolueella ei ole riskiä joutua mediajulkisuudessa selitys vastuuseen 
tai epäedulliseen valoon sisäisen ideologisen hajanaisuuden perusteella. Ideologian 
keskittämiselle rinnakkaisena, mutta sisällöllisesti päinvastaisena heuristiikkana 
puolueissa nähdään, että toisaalta myös ideologian hajauttaminen eli ehdokkai-
den sisäinen erottautuminen voi hyödyttää puoluetta. Samoin strategisin perus-
tein ne Suomen henkilökeskeisessä vaalijärjestelmässä tekevät ehdokaslistojensa 
yhdistelmistä aatteeltaan heterogeenisiä (Paloheimo 2005, 288); houkutellakseen 
mahdollisimman monimuotoista, liikkuvaa äänestäjäkuntaa. Ehdokkaiden edus-
taessa vaalikonevastauksissaan aatteellisesti erilaisia näkemyksiä, voi myös yhä 
useampi erilainen ja liikkuva äänestäjä ”löytää itsensä” eli samaistumiskohteita 
ehdokaskunnan piiristä: 

”Puolueen näkökulmasta ehkä voi ajatella, että se on ongelmallista, puolueen 
ehdokkaiden hajonta. Voi tietysti ajatella, että se on myös hyvä. Tavallaan 
jokaikinen löytää sit jonkun… Se on varmasti vaalituloksen kannalta parempi, 
että sitä hajontaa on.” (SDP, 2011). 

Ideologian hajauttamisen heuristiikkaa puolueet harjoittavat korostamalla ehdok-
kailleen mahdollisimman rehellistä, mahdollisimman uskollisesti omia yksilöllisiä 
näkemyksiä seuraavaa, ja vapaaseen ajatteluun perustuvaa vaalikonevastaamista. 

Vastausten perustelemisessa puolueilla on valmius antaa ehdokkailleen tar-
vittaessa taustatukea erityisesti poikkeuksellisen vaikeiksi ja moni mutkaisiksi 
koetuissa kysymyksissä. Puolueen tuen ohella esimerkiksi vihreissä apua oli 
eduskunta vaaleissa 2015 saatavilla myös ehdokkaiden sisäisten verkostojen kautta 
vertaistukena, joka perustui ehdokkaiden erilaisiin erityisosaamisalueisiin ja 
kokemus taustoihin: 

”Me tarjottiin apua siltä osin, kuin kysymykset oli todella vaikeita. Suurim-
man osan siitä avusta ehdokkaat teki vertaistukena toisilleen… Joihinkin laki-
teknisesti tai työmarkkinateknisesti vaikeisiin kysymyksiin monet ehdokkaat 
kysyi apua sellaisilta ehdokkailta, jotka niissä ovat vain tosi paljon parempia… 
ja se varmaan auttoi vastaamisissa.” (Vihreät, 2015).

207 Borgin ja Koljosen tutkimuksesta käy ilmi, että eduskuntavaaleissa 2019 ensimmäisiin eduskunta vaaleihinsa 
valmistautuneen feministisen puolueen johto harjoitti ideologian keskittämisen heuristiikkaa. Puolueen 
 johto ohjeisti yksityiskohtaisen muistion välityksellä ehdokkaidensa vaalikonevastaamista Ylen, Helsingin 
Sanomien ja Ilta-Sanomien vaalikoneisiin, koska arvioi viestinsä menevän sitä paremmin läpi potentiaali-
sille äänestäjille, mitä yhdenmukaisempia vastaukset olisivat (Aro, 2019 lähteessä Borg ja Koljonen, 2020).
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Kristillisdemokraatit puolestaan suositteli eduskuntavaalien 2011 ehdokas-
oppaassaan, millaisten käytännöllisten ja retoristen periaatteiden pohjalta vaali-
kone vastaukset olisi strategisesti kannattavinta laatia. Vastaukset kehotettiin muo-
toilemaan neutraaleja kantoja välttäen muistuttaen samalla kaikkiin vaalikoneisiin 
samansisältöisesti vastaamisen tärkeydestä: ”Koska vaalikoneita on useita, ja niissä 
on myös samoja kysymyksiä, niin tulosta vastauksesi, että vastaat johdonmukaisesti 
eri vaalikoneissa. Vältä vastauksissa neutraaleja kantoja, ja kirjoita myös omia kom
mentteja tarkentamaan kantaasi, varsinkin silloin kun annetuista vaihtoehdoista ei 
löydy riittävän lähellä sinun kantaasi olevaa vaihtoehtoa.” (Kristillisdemokraattien 
vaaliopas, 2011). Samojen vastausten hyödyntämistä useammissa eri vaalikoneissa 
suositteli myös SDP omassa ehdokasoppaassaan: ”… kannattaa tallentaa vastaukset 
muistiin, ja käyttää niitä mahdollisesti myöhemmin hyödyksi. Kampanjan kuluessa 
tulee niin valtavasti infoa ja kyselyä, että ehdokaskin saattaa unohtaa, miten on 
niihin vastannut. Ajansäästön ja loogisuuden vuoksi on helpompi kopioida aiempi 
vastaus mahdolliseen samansisältöiseen kysymykseen.” (SDP:n vaaliopas, 2015). 

Vaikka suositus kopioida samat vastaukset eri vaalikoneisiin vaikuttaa puhtaan 
tekniseltä, SDP:n oppaassa mainittuihin ”ajansäästöön ja loogisuuteen” liittyvältä, 
voi sen ainakin välillisesti tulkita liittyvän myös puolueiden toiveeseen siitä, että 
vaalikoneita olisi vähemmän. Samojen vastausten kopiointi eri koneisiin nopeuttaa 
vastaamisprosessia eli on eräänlainen strateginen sopeutumisheuristinen ratkaisu 
koneiden liialliseen määrään. 

8.3.2.  Ehdokaskunnan vaalikonevastaamisen seuranta

Median harjoittamassa vaalikonejournalismissa ehdokkaiden vaalikonevastauksia 
tutkitaan ja analysoidaan läpi kampanjan aina siitä lähtien, kun koneet julkaistaan. 
Vaalikoneisiin kytkeytyvä potentiaalinen mediajulkisuus mahdollisine puolueelle 
negatiivisine kohuineen on puolueissa tiedostettu, ja niillä on tarvittaessa valmius 
siihen myös vastata. Sellaiset vaalikonejournalismin tuottamat ongelmat, jotka 
edellyttäisivät puolueen reagointia, ovat kuitenkin yleisesti ottaen harvinaisia. 
Koska ideologian keskittämisen heuristiikka toimii208, eli ehdokkaat pääsääntöi-
sesti vastaavat puolueensa poliittisia linjauksia ja vaalitavoitteita mukaillen, ei 
haitallista mediajulkisuutta yleensä pääse syntymään.

Aineistojeni perusteella puolueet eivät myöskään systemaattisesti seuraa 
ehdokaskuntansa vaalikonevastauksia, jota ne ensisijaisesti perustelevat resurssi-
niukkuudella eli lähinnä puutteella seurantaan tarvittavasta henkilötyövoimasta. 

208 Puolueille heuristiikan toimivuutta indikoi jo se, ettei yksittäisten ehdokkaiden vastauksia nouse 
vaalikonejournalismin kohteeksi: ”Yhdenkään keskustalaisen ehdokkaan vaalikonevastauksiin ei puututtu 
julkisuudessa… se kertoo ehkä jo jostain.” (Keskusta, 2011).
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Passiivisesta linjasta vaalikonevastausten seurannassa ei yleensä poiketa silloin-
kaan, kun puolueen tietoon tulee, että jonkun sen yksittäisen ehdokkaan vaali-
konevastaukset ovat herättäneet poikkeuksellista huomiota. Koska puolueiden 
toisena vaalikoneviestinnällisenä heuristiikkana on edellä kuvatun mukaisesti 
ideologian hajauttaminen, on niiden aatteellinen toleranssi suhteessa ehdokas-
kunnan näkemysten sisällölliseen vaihteluun suuri:

”Tietysti jotain ääripäitä… että jos itse teki jonkun vaalikoneen ja sit katto, 
että minkäs hiton takia tää tyyppi on täällä tän perussuomalaisen tai kokoo-
muslaisen kanssa kimpassa. Mutta ei se mihinkään toimenpiteisiin johtanut, 
vaan lähinnä semmoiseen, että niin: tää on laaja-alaista porukkaa.” (SDP, 2011).

Niissä poikkeustapauksissa, joissa puolue kuitenkin reagoi ehdokkaan kyseen-
alaisiin vastauksiin, se pyritään tekemään mahdollisimman sensitiivisesti eli vält-
täen vaikutelmaa pyrkimyksestä rajoittaa näkemyksiä. Usein kysymys on erilaisista 
teknisistä kömmähdyksistä eli tahattomista virheellisistä vastauksista. Puolueelle 
painoarvoltaan suurissa ideologisissa kysymyksissä ehdokkaan puolueen linjasta 
poikkeava vaalikonevastaus voi kuitenkin saattaa ne kyseenalaistamaan ideologian 
hajauttamisen heuristiikkansa209 äänestäjän ”oikeusturvaan” ja ehdokasstatuksen 
edellyttämään periaatteelliseen sitoutumiseen kytkeytyen: 

”…Jollain tavalla ihminen… jos se äänestää kohdetta, niin se odottaa… että se 
ehdokas joka menee läpi tai on lähellä läpimenoa… odotetaan tietynlaista poli-
tiikkaa, mitä tehdään. Jos ollaan profiloiduttu hyvin voimakkaasti… tietyllä 
tavalla, niin olisihan se erikoista, jos sama linja ei pidäkään, vaan ehdokkaat 
ns. sooloilee siellä tällaisissa meille tärkeissä kysymyksissä…. Jokainen puolue 
vaatii jossain määrin, että sitoudutaan puolueen periaatteisiin, jos lähdetään 
ehdokkaaksi, mutta sen pitäis näkyä myös vaalikonevastauksissa, että ollaan 
sitouduttu…” (Kristillisdemokraatit, 2011).

Puolueen periaatteisiin sitoutumisen kysymys kytkeytyy edustusteorioissa 
esitettyyn sidotun mandaatin pääajatukseen, jonka mukaan edustajan tulee tehtä-
vässään toimia valitsijakuntansa ja taustallaan olevien intressiryhmien tavoitteiden 
ja ohjeiden mukaan (Pitkin, 1967; Bengtsson ja Wass 2009, 281). Nimenomaan 
sidotun mandaatin näkökulmasta, vastakkaisena vapaan mandaatin periaatteelle, 
jonka mukaan edustajat toimivat edustajantehtävässään itsenäisesti vailla sidok-

209 Kuten Railo ja Ruohonen (2016b, 264) ovat kuvanneet, myös ehdokkaan näkökulmasta tasapainoilussa 
puolueen kantojen kunnioittamisen ja omille näkemyksille uskollisena pysyttäytymisen välillä on omat 
haasteensa. Puolueen kanssa ei saa olla pahasti ristiriidassa, vaikka nimenomaan erottautumalla oman 
listan muusta joukosta ehdokas pystyy lähestymään epävarmempia äänestäjiä.
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sia minkäänlaisiin erityisintresseihin, ehdokkaiden vaalikonevastaukset voidaan 
mieltää heidän poliittisiksi sitoumuksikseen. Toisaalta ehdokkaiden vastauksia 
vaalikoneisiin ei voitane ainakaan poikkeuksetta pitää heidän poliittisina tavoit-
teinaan tai vaalilupauksinaan, koska vaalikoneisiin vastataan niiden tekijöiden 
määrittelemin ehdoin. Vaikka vaalikonevastausten sitovuudesta keskustellaan sil-
loin tällöin vaalilupauksina eli sidotun mandaatin viitekehyksessä, käytännössä 
vapaan mandaatin mukainen lähestymistapa lienee perustellumpi tapa arvioida 
vaalikonevastausten poliittista sitovuutta (Borg ja Koljonen 2020, 22).

Omien aineistojeni perusteella erityisen haitalliseksi puolueet kokevat, mikäli 
niiden ehdokas vaalikonevastauksillaan ylittää median uutiskynnyksen, joka tyy-
pillisesti tapahtuu nimenomaan ehdokkaan poiketessa selvästi puolueen yleis-
ideologisesta linjasta. Esimerkiksi kristillisdemokraattien ehdokas ylitti eduskun-
tavaaleissa 2011 median huomiokynnyksen edustaessaan vaalikonevastauksissaan 
puolueen viralliselle linjalle vastakkaisia näkemyksiä kysymyksessä, joka oli eräs 
koko vaalien keskeisistä julkisista kiistanaiheista: 

”Ohjelmissa on selkeät linjaukset tästä avioliittokysymyksestä, niin onhan se 
kyseenalaista uutisointia, jos se uutisoidaan hyvin voimakkaasti, että kristillis-
demokraatti oli liberaalein... Se on vähän ikävää, jos siitä revitään lehtijuttuja.” 
(Kristillisdemokraatit, 2011).

Siksi kristillisdemokraattien haastateltava pohtikin vaalien 2011 jälkeen, olisiko 
ideologian keskittämisen heuristiikkaa pitänyt ehdokkaiden vaalikone vastaamisen 
ohjailussa harjoittaa voimakkaammin, jotta yksi ainoa ehdokas vaalikone-
vastauksillaan ei olisi voinut generoida koko puolueen kokonais näkyvyyttä hait-
taavaa mediajulkisuutta. 

8.4.  Omat vaalikoneet sisältökampanjoinnin 
 välineinä

Tiedonhakuprosessi vaalikoneen kautta perustuu aina äänestäjän omaan aloitteel-
lisuuteen ja kiinnostukseen, mutta aivan erityisesti niihin perustuvat puolueiden 
omat vaalikoneet, jotka ovat joko välittömästi tai välillisesti sidoksissa joko puo-
lueen omiin ehdokkaisiin, arvoihin tai vaalikampanjatavoitteisiin (Haukio, 2012). 
Omien vaalikoneidensa kautta puolueet voivat pyrkiä lisäämään yleistä kiinnos-
tusta politiikkaa ja puoluettaan kohtaan, tuomaan esiin puolueiden ja ehdokkai-
den välisiä mielipide-eroja sekä esittelemään ehdokaskuntaansa (Haukio, 2007). 
Vaikka tämän kampanjavälineen käyttö on puolueiden piirissä harventunut mm. 
resurssi syistä, on se edelleen niille houkutteleva, ei suinkaan hylätty, osa digitaa-
lisen kampanjoinnin keinovalikoimaa.
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Ensimmäiset puolueiden omat vaalikoneet julkaistiin kokoomuksen ja 
vasemmisto liiton sekä äänenkannattajansa Kansan Uutisten toimesta eduskunta-
vaaleissa 2003. Näitä puolueiden kotisivuillaan julkaisemia sovelluksia voidaan pitää 
eräänlaisina kampanjoinnin varhaisen digitalisoitumiskauden pioneeri projekteina, 
joissa kysymykset muotoiltiin vastaamaan puolueiden vaali ohjelmalinjauksia. Myös 
tämän tutkimuksen aineistot osoittavat, että edelleen juuri vaali ohjelmat ovat puolu-
eiden omien vaalikoneiden keskeisiä sisältölähteitä. Kevään 2011 eduskuntavaaleissa 
keskusta ja SDP210 julkaisivat omat vaalikoneensa kampanjasivuillaan. Molemmissa 
puolueissa äänestäjille haluttiin tarjota vuoro vaikutuksellinen palvelu, jossa esitel-
täisiin sekä ehdokkaita että puolueen vaalitavoitteita:

”Todettiin, että puolueen vaalitavoitteiden esille tuomisen kannalta tietyn-
lainen interaktiivinen palvelu vois olla ihan hyvä… Oma vaalikone oli presen-
taatio- ja palvelukysymys meille… Sillä oli täydentävä funktio, jolla pyrittiin 
muiden joukossa tuomaan meidän tavoitteita esille, ehdokkaita esille, palve-
lemaan äänestäjiä...”  (Keskusta, 2011).

”Haluttiin sivuille joku toiminnallinen, ei niin vakava elementti... Sitten tuli 
idea, että oma vaalikone se vois olla… Kun ne kaksi teemaa oli työ ja oikeuden-
mukaisuus… isoja ja vakavia asioita, niin sitten vaalikone, mikä oikeasti tukee 
sitä sisällöllistä puolta… sopi meille... Se on yksi tapa tuoda esille meidän 
ehdokkaita, ja heidän mielipiteitään tietyistä asioista.” (SDP, 2011).

Puolueet tuottavat vaalikoneen vaaliohjelmansa sisällölliseksi markkinointi-
välineeksi kustomoiden sen vastaamaan poliittisia preferenssejään, ja tähdäten kiin-
nittämään äänestäjien huomiota vaaliteemoihinsa. Keskeisenä oman vaalikoneen 
käytön strategisena päämääränä on informaationvälitys ja sisältö kampanjointi. 
Harkitessaan oman vaalikoneen tuottamista puolueet näkevät koneen potentiaa-
lisena arvona nimenomaan sen välineellisyyden sisältö kampanjoinnissa: ”Puo
lueen vaalikoneissa lähdetään syvällisemmin niiden asioitten ruodintaan, niiden 
asioiden sisältöpuoleen, jotka ovat vaaliohjelmassa, eli vaalikone toimisi yhtenä 
mainos alustana.” (Perussuomalaiset, 2015). Sisältökampanjoinnissa oma vaalikone 
on puolueelle mahdollisuus nostaa esiin itselleen tärkeitä vaaliteemoja kirjaamalla 
vaalikoneeseen kysymyksiä, jotka parhaiten palvelevat sen omia strategisia pää-
määriä. Vaalikoneiden peruslogiikan mukaisesti koneen tekijät voivat itse päättää, 
mitä asiakysymyksiä koneessa käsitellään riippumatta siitä, mitä teemoja käyttäjät 
mahdollisesti koneen asialistalle haluaisivat (Haukio ja Suojanen, 2004).  Puolueiden 

210 SDP:ssä myös nuorisojärjestö rakensi oman vaalikoneensa: ”Nuorilla oli oma vaalikone. Se taisi olla, että 
testaa kuinka demari olet, tällainen vähän viihteellisempi, mut kuitenkin.” (SDP, 2011).
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vaalikoneissa kysymykset räätälöidään strategisella otteella mahdollisimman suo-
siollisiksi puolueen omille ideologisille lähtökohdille211. Yleisiä, objektiivisluonteisia 
kysymyksiä omassa vaalikoneessa ei kannata esittää, vaan paremminkin keskittyä 
puolueen kannalta strategisesti edullisiin sisältöihin, ja ohjata siten käyttäjiä muo-
dostamaan mielipiteitä tietyistä harkiten valituista aiheista.

”Puolueen vaalikone, jos se on yhtään fiksu… niin se on puolueen toiveiden 
mukainen, eli kysymykset ja valinnan vaihtoehdot on, mitä puolue haluaa 
sanoa… Korostetaan hyviä juttuja, ja vähemmät hyvät jutut ehdokkaissa tai 
puolueessa… lakaistaan maton alle… Voidaan välttää vaikeita kysymyksiä, tai 
sitten vaikeat kysymykset voidaan kysyä semmoisella… että näyttää mahdol-
lisimman hyvältä.” (Vihreät, 2011).

Kuva 20. Selainnäkymiä keskustan ja SDP:n omista vaalikoneista puolueiden kampanja-
sivustoilta, eduskuntavaalit 2011.

211 Kuten SDP:n haastateltava kiteytti: ”Tiettyjä yleisten vaalikoneitten keskeisiä teemoja ja asioita oli jätetty 
pois… Totta kai puolueitten vaalikoneet on puolueellisia, mutta niinhän sen kuuluu ollakin.” (SDP, 2011).
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Sisältökampanjoinnin päämäärää tukien oma vaalikone voi tarjota puolueelle 
myös mahdollisuuden strategiseen monitorointiin eli vaaliohjelman tavoitteiden 
ja teemojen vastaanoton ja vetovoiman testaamiseen äänestäjäkunnan keskuu-
dessa. Esimerkiksi keskustan eräänä vaalikoneelleen asettamana tavoitteena oli 
sekä esitellä että myös monitoroida vaaliohjelmasisältöjä. Keskustassa kysymys-
ten laadinta212 kytkeytyi  tiiviisti kampanjan yleiseen sisältövalmisteluun, jossa 
hyödynnettiin myös puolueen omaa tutkimustoimintaa: 

”Se… tarjosi meille mahdollisuuden oma-aloitteisesti ja -ehtoisesti testata 
vaaliohjelman kärkitavoitteiden ja meidän tutkimusaineistosta esiin tulleiden 
teemojen kantavuutta käyttäjien joukossa. Tällainen sisällöllinen testaus ehkä 
siinä oli pääroolissa… Kytkettiin tähän myös tutkimustoimintaa mukaan, 
että tässä oli meidän tutkimustoiminnasta vastaava henkilö, joka pystyi kysy-
mysasetteluja ja muita ajattelemaan ja formuloimaan niin, että ne palvelee 
tarkoitustaan.” (Keskusta, 2011). 

Eräänlaista ”testaamismahdollisuutta” puolueet kokevat oman vaalikoneen tar-
joavan myös käyttäjille: ”Pystyisivät sieltä näkemään tarkemmin, mitä meidän 
ehdokkaat oikeasti ajattelevat kysymyksistä, ja sitten mittaamaan siitä, kuulunko 
joukkoon, voisinko ehkä äänestää.” (Perussuomalaiset, 2015). Sen mittaamisen 
fasilitointi, ”kuuluuko joukkoon”, on eräs puolueiden omille vaalikoneilleen 
asettamista tavoitteista; vaalikoneen kysymyksenasettelun kautta voidaan pyrkiä 
luomaan mielikuva, että millä tahansa ideologisella profiililla voi löytää itsestään 
puolueen kannattaja-ainesta: 

”Ne kysymykset rakennetaan… sillä tavalla, että nerokkaimmillaan se… 
vaikuttaa hyvinkin yleisluontoiselta, ja sitten vastausten perusteella ihminen 
huomaa, että onpas järkevää äänestää sosialidemokraatteja.” (SDP, 2011). 

Kyseessä on ideologian häivyttämisen heuristiikka eli sopeutumiskeino, jolla 
pyritään vastaamaan ristiriita-asetelmana näyttäytyvään tarpeeseen tavoitella 
samanaikaisesti sekä puolueuskollisia että liikkuvia äänestäjiä. Esimerkiksi vih-
reät rakensi jo eduskuntavaaleissa 2007 oman vaalikoneensa ideologian häivyt-
tämisen heuristiikkaan perustuen pyrkien tarjoamaan kenelle tahansa käyttäjälle 
mahdollisuuksia tuntea ainakin jonkinasteista yhteenkuuluvuutta puolueen ja sen 
tavoitteiden kanssa. Puolueen haastateltava (2011) kuvasi ”Testaa, kuinka vihreä 

212 Keskustassa vaalikonekysymykset laadittiin kampanjan yleisestä sisältövalmistelusta vastanneiden 
keskustoimiston toimihenkilöiden ryhmätyönä: ”Virkatyönä allekirjoittanut muun muassa, ja meidän 
muut poliittiset toimihenkilöt. Miksi juuri nämä henkilöt, niin juuri siitä syystä, että vastasimme keskeisesti 
myös muusta sisältövalmistelusta.” (Keskusta, 2011). 
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olet” -vaalikoneen ideaksi, että jokainen käyttäjä pystyy saamaan ainakin koh-
talaisen tuloksen ”vihreydestään”; esimerkiksi ajatella, että ”minäkin voin ehkä 
äänestää vihreitä, kun olen 58%:sti vihreä”.

Vaikka omalla vaalikoneella voi edellä kuvatun mukaisesti olla ilmiselvää 
strategista välinearvoa, joutuvat puolueet resurssiniukkuuden vallitessa (ks. myös 
4.3) tarkoin pohtimaan, erottautuuko213 oma vaalikone kustannuksiinsa nähden 
riittävää lisäarvoa tuottaen ns. yleisistä vaalikoneista, joiden runsasta määrää ne 
itse voimakkaasti kritisoivat. Aineistojeni perusteella nimenomaan kampanja-
resursseja kuluttava vaalikoneiden suuri määrä yhdistettynä kysymykseen oman 
vaalikoneen riittävästä erottautumisesta ovat puolueille ratkaisevia kysymyksiä 
niiden harkitessa oman vaalikoneen tuottamista. Eräänä kriittisenä havaintona 
puolueissa arvioidaan myös, että oman vaalikoneen katsotaan palvelevan lähinnä 
ehdokasvalintaa, kun taas listavaalijärjestelmässä olennaisin on valinta puolueiden 
väliltä. Erotuksena yleisiin vaalikoneisiin, joissa liikkuvat äänestäjät etsivät ehdo-
kasta mistä tahansa puolueesta, puolueiden vaalikoneissa jo sitoutuneet äänestäjät 
pohtivat ehdokasvalintaansa puolueen listan sisältä:

”Puolueitten sisäiset vaalikoneet, niillä jo sitoutunut henkilö etsii oikeaa ehdo-
kasta niitten väliltä… Jos kuitenkin suurin haaste on löytää ne, jotka liikkuu 
puolueitten välillä, niin sitten jos meillä olis oma kone, niin… kuka sitä käyttää? 
Että jos oivaltaa, että KD on lähimpänä arvoja sen yleisen tarjonnan osalta, 
niin se on kuitenkin se parempi viesti.” (Kristillisdemokraatit, 2011). 

”Jos teet yhden puolueen vaalikoneen… Siinä ei tehdä sitä tärkeintä valin-
taa eli puolueen valintaa… Kun listat jättää puolueet, se on se tärkein… Se 
on huomattavasti vähemmän tärkeää se henkilön valinta puolueen sisältä…” 
(Vihreät, 2015). 

Kriittisistä näkökulmista huolimatta oman vaalikoneen yhtenä hyödyllisim-
mistä ominaisuuksista puolueissa pidetään nimenomaan mahdollisuutta avustaa 
ehdokkaan valinnassa214. Viime kädessä oman vaalikoneen tuottamisen kysymys 
riippuu puolueiden käytettävissä olevista resursseista. Koska kampanjabudjetit ovat 
rajallisia, on tarkoin harkittava, mitä kampanjamuotoja priorisoimalla on saata-
vissa eniten lisäarvoa vaalimenestyksen näkökulmasta. Harkintaa oman vaali-

213 Esimerkiksi perussuomalaisten haastateltava ei eduskuntavaalien 2011 yhteydessä arvioinut puolueen oman 
vaalikoneen juuri eroavan etujärjestöjen vastaavista, joissa keskeisenä funktiona ovat jo edellä mainitut 
lobbaus ja edunvalvonta: ”Näiden järjestöjen, oli sitten puolue tai muu, etujärjestö tai siihen viittaava, niin 
ne ei ole enää vaalikoneita, vaan ne on niin kuin oma mainostorinsa, lobbaustorinsa… Puolueiden omat 
vaalikoneet on juuri tätä viimeksi mainittua.” (Perussuomalaiset, 2011).

214 Esimerkiksi vihreiden haastateltava arvioi: ”Toisaalta näen, että jos puolue tekee itse vaalikoneita, se oman 
ehdokkaan löytäminen puolueen ehdokkaista on ehkä se tärkein pointti.” (Vihreät, 2011). 
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koneen hyödyntämisestä kampanjavälineenä käytäneen siis puolueissa jatkossa-
kin, johon osaltaan vaikuttaa, onnistuvatko vaalikoneiden kaupalliset tuottajat215 
muokkaamaan sovelluksista niin kustannustehokkaita, että puolueilla olisi resurs-
seja niitä hankkia ja tuottaa: ”Täytyy jatkossa miettiä… on aika käteviä uuden
laisia vaalikoneita, joissa olisi erilainen mittarijärjestelmä toiminut siinä.” (Perus-
suomalaiset, 2015). Osaltaan kokonaisharkintaan vaikuttavat myös digitaalisen 
markkinoinnin tulevaisuuden mahdollisuudet kuten kysymys siitä, tarjoutuuko 
puolueille aiempaa parempia mahdollisuuksia ostaa omille vaali koneilleen näky-
vyyttä esimerkiksi jonkin valtakunnallisen uutismedian alustalta, jossa kävijä-
määrät ovat suuret ja kävijöiden aatteellinen suuntautuminen heterogeenistä ja 
liikkuvaa: ”Jos saisin laittaa vihreiden vaalikoneen Hesarin verkkosivuille, niin toki 
mielelläni sen sinne laittaisin.” (Vihreät, 2015).

Yhteenveto

Vaalikoneet ovat professionalisoituneeseen verkkokampanjointiin 2000-luvun 
aikana pysyvästi kytkeytynyt ilmiö. Vaalikoneita tarkastelevassa kampanja-
tutkimuksessa puolueiden rooli on tähän mennessä jäänyt vähäiselle huomi-
olle, koska Suomen henkilökeskeisen vaalijärjestelmän johdosta vaalikoneet 
ovat Suomessa pääosin ehdokasperusteisia.  Puolueiden kampanjastrategisesta 
näkökulmasta vaalikoneiden merkitys perustuu niiden laajaan suosioon ja kor-
keaan käyttöasteeseen äänestäjäkunnan keskuudessa. Vaalikoneiden hyödyntä-
misen tärkeimmäksi strategiseksi päämääräksi puolueet mieltävät ehdokkaita 
ja vaali tavoitteita koskevan informaation välittämisen ja sisältökampanjoinnin. 
Tasavertaistumisteoreettisesta näkökulmasta vaalikoneet mielletään puolueissa 
esimerkiksi television vaalikeskusteluja demokraattisempana mediana, koska ne 
tarjoavat kaikille puolueille yhtäläiset mahdollisuudet näkyvyyteen. Toisaalta 
puolueiden yleistä asennoitumista vaalikoneisiin leimaa kriittisyys koneiden 
ylitarjonnaksi koettua suurta määrää ja laadullista vaihtelua kohtaan. Vaaliko-
neita julkaisevat valtakunnallisten medioiden ohella myös lukuisat muut tahot 
paikallis medioista kansalaisjärjestöihin, joille koneet voivat puolueiden kokemuk-
sen mukaan olla lähinnä edunvalvonnallisia instrumentteja. 

215 Eduskuntavaaleissa 2011 keskustalla oli oma vaalikone osittain juuri siksi, että se oli saatu osana laajempaa 
ulkoistettua verkkopalvelukokonaisuutta: ”Tässä oli taustalla vähän sekin, että me saatiin tää vaalikone 
embeddattuna ja räätälöitynä meidän sivuille osana sopimusta tän palvelun toimittajan kanssa, mikä koski 
noin muutoin tiettyjä kampanjaan liittyviä toimintoja.” (Keskusta, 2011). Myös aktiivinen markkinatarjonta 
ja verkkopalvelukumppanien aloitteellisuus voivat siis vaikuttaa siihen, julkaisevatko puolueet omia 
vaalikoneita vaiko eivät.
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Lähtökohtaisesti puolueet kannustavat ehdokkaitaan mahdollisimman laajaan 
vaalikoneosallistumiseen sekä yleisen demokraattisen responsiivisuuden nimissä 
että koska poisjättäytymiset ovat vaalikilpailun kontekstissa tulkittavissa nega-
tiiviseksi erottautumiseksi kilpailijoista, ja kannanotoksi kyseisten vaali koneiden 
teemoja vastaan. Resurssiniukkuuden vallitessa eli vaalikone osallistumisen kulut-
taessa kampanjaresursseja tekevät puolueet ehdokkailleen kuitenkin suosituksia 
vaalikoneiden välisestä priorisoinnista. Ensisijaisesti suositellaan Yleisradion sekä 
muiden suurimpien medioiden vaalikoneisiin osallistumista, ja toissijaisesti osal-
listumista paikallis- ja alueellisten medioiden sekä ehdokkaan omia kohderyhmiä 
ja intressejä lähellä olevien järjestöjen vaalikoneisiin. Vaalikoneiden ja ehdok-
kaiden välillä eräänlaisina strategisina portinvartijoina operoidessaan puolueet 
samalla vaikuttavat välillisesti koneiden mahdollisuuksiin vakiinnuttaa asemansa, 
eli kerryttää vaalista toiseen korkea osallistumisaste. 

Puolueiden suhtautumisessa ehdokkaittensa vaalikonevastaamiseen ne 
harjoittavat rinnakkain sekä ideologian keskittämisen että ideologian hajautta-
misen heuristiikkoja, joilla pyritään sopeutumaan samanaikaiseen tarpeeseen 
tavoitella sekä puolueuskollisia että liikkuvia äänestäjiä. Ideologian keskittämisen 
heuristiikkana näyttäytyy puolueiden intensiivinen pyrkimys ohjata ehdokkaita 
tutustumaan ja perehtymään puolueen vaaliohjelmaan ja -tavoitteisiin ennen 
koneisiin vastaamista. Mitä aatteellisesti yhtenäisemmän mielikuvan puolueen 
ehdokkaiden vaalikonevastaukset muodostavat, sitä pienempi on sen riski joutua 
median vaalikonejournalismissa harjoittaman negatiivisen huomion kohteeksi. 
Media julkisuudessa puolueen yhteisistä linjauksista poikkeavat ehdokasvastauk-
set voidaan nostaa esille puolueen näkökulmasta haitallisin tavoin, kuten ideo-
logisen koheesion mielikuvaa rikkoen. Lisäksi vaalikonejournalismissa voidaan 
retro spektiivisesti harjoittaa ns. jälkikontrollia, jossa vaalikonevastaukset miel-
letään vaalilupauksina, ja jossa puolueet voivat vaalien jälkeen kokea joutuvansa 
selitys vastuuseen sekä medialle että ”kuluttajansuojaan” oikeutetuille äänestäjille. 
Ideologian hajauttaminen puolestaan edistää puolueiden pyrkimystä tavoitella 
mahdollisimman laajaa ja monimuotoista äänestäjäkuntaa. Heuristiikka konk-
retisoituu puolueiden alleviivaamana ehdokkaiden täydellisenä vapautena vastata 
vaalikoneisiin kuten kukin parhaaksi arvioi, ja ilmenee myös niiden pää sääntöisesti 
passiivisena suhtautumisena ehdokkaittensa puolueen linjasta poikkeaviin vaa-
likonevastauksiin. Sallivuuden raja vaikuttaa kulkevan niistä tapauksissa, joissa 
ehdokas vastaa puolueen periaatteille vastakkaisesti jossain puolueelle paino-
arvoltaan poikkeuksellisen tärkeässä arvokysymyksessä.

Jo eduskuntavaaleissa 2003 ensi kerran julkaistut puolueiden omat vaali-
koneet tarjoavat niille sisältökampanjointiin painottuvan vaalityön välineen, 
joka mahdollistaa ehdokkaiden, vaaliteemojen ja -ohjelman esille tuomisen 
omin subjektiivisin ehdoin. Lisäksi omat vaalikoneet voivat palvella puolueiden 
sisältö strategisen monitoroinnin välineinä, joiden kautta ne voivat testata vaali-
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tavoitteidensa vastaanottoa äänestäjäkunnan keskuudessa. Yhtenä omien vaali-
koneiden käyttöön liittyvänä heuristiikkana puolueilla on ideologian häivyt-
täminen, jossa kenelle tahansa koneen käyttäjälle pyritään tämän mielipiteistä 
riippumatta luomaan samaistumisen vaikutelma suhteessa puolueeseen ja sen 
tavoitteisiin. Oman vaalikoneen hyödyntämisen houkuttelevuutta heikentävänä 
piirteenä puolueissa koetaan sen korostuminen puoluelistan sisällä tapahtuvan 
ehdokasvalinnan tukivälineenä. Kampanjaresurssien ollessa rajalliset, on voima-
varat strategisesti rationaalisempaa suunnata puoluevalintaa tukeviin kampanja-
muotoihin.
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LUKU 9.  DIGITAALISEN  KAMPANJOINNIN 
KEHITYS 2010-LUVULTA 2020-LUVULLE: 
TWITTER-VAALEISTA INSTAGRAM- 
VAALEIHIN?

Internetiin sijoittuvan kampanjatutkimuksen suurimpiin haasteisiin lukeutuu 
verkon jatkuva ja kiivastahtinen transformaatio, jonka johdosta nykytilannetta 
kuvaavat empiiriset havainnot voivat lyhyelläkin aikavälillä muuttua historiaksi. 
Kuten Jennings ja Zeitner (2003, 311) kiteyttävät, rinnastuvat yritykset arvioida 
internetin poliittista vaikutusta pyrkimyksiin osua ampumalla liikkuvaan kohtee-
seen (Strandberg ja Carlson 2017, 85).  Muutoksen kiivastahtisuuden ei kuitenkaan 
tulisi lamaannuttaa verkkokampanjoinnin systemaattista tutkimusta etenkään 
silloin, kun aiemman tutkimuksen puute on poikkeuksellisen ilmeistä, kuten puo-
lueiden verkkokampanjoinnin strategisten ulottuvuuksien aihealueella. On myös 
syytä tiedostaa, että Jenningsin ja Zeitnerin aikoinaan osuvasta lausumasta alkaa 
olla jo lähes 20 vuotta, jona aikana ”liikkuvan kohteen” liike on ainakin jossain 
määrin hidastunut – internetiin on vakiintunut Facebookin, Twitterin ja vaali-
koneiden kaltaisia, suosionsa vaalista toiseen säilyttäviä alustoja ja rakenteita, joita 
kansalaiset ja puolueet ovat jo pitkään aktiivisesti hyödyntäneet. Lisäksi, kuten 
eräs haastateltavani totesi: ”Organisaatiot ja ihmiset muuttuvat paljon hitaammin 
kuin tekniikka kehittyy.”

Vaikka verkon jatkuva muutos on yhä todellisuutta, on sen rinnalla edennyt 
niin sanotun politiikan internetin pysyväluonteisemman infrastruktuurin raken-
tuminen, joka tekee verkkokampanjoinnin tutkimuksesta aiempaa vakaampaa. 
Tässä luvussa tarkoituksenani on tarkastella tuossa infrastruktuurissa oman tut-
kimukseni aineistojen keruun jälkeen tapahtuneita kehityskulkuja kohdentuen 
etenkin jo eduskuntavaaleissa 2015 puolueille keskeiseksi kampanjointikanavaksi 
nousseen sosiaalisen median kentälle. Luvussa luon katsauksen siihen, miten 
digitaalisen kampanjointiympäristön merkitys on puolueille hybridissä media-
järjestelmässä perinteisiin kampanja-areenoihin verrattuna viimeksi käydyissä 
valtiollisissa vaaleissa kehittynyt. Entä jatkoiko sosiaalisen median ja vaali koneiden 
käytön suosio edelleen kasvuaan äänestäjien keskuudessa? Nousiko eduskunta-
vaaleissa 2019 valtavirtaan joitain sellaisia kampanja-alustoja tai -sovelluksia, jotka 
olennaisesti poikkesivat kaksissa edeltäneissä eduskuntavaaleissa käytetyistä? 
Lisäksi tarkastelen, millaisina puolueiden verkkokampanjoinnin näkökulmasta 
näyttäytyivät kesän 2021 kuntavaalit, joissa merkittävä osa vaalityöstä siirtyi 
koronapandemian johdosta fyysisiltä areenoilta digitaalisille? Luvussa pohditaan 
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myös, mihin suuntaan internetin negatiivinen lieveilmiö, vaalihäirintä trollauksi-
neen ja vihapuheineen on viime vuosina kehittynyt, sekä esitetään kokonaisarvio 
aineistojeni luotettavuudesta suhteessa verkon kampanjakäytöstä tuoreimmissa 
2020-luvun tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin. 

Ennen viimeisimpien eduskunta- ja kuntavaalien tarkastelua on keskuste-
lun pohjustamiseksi tarpeen analysoida puolueiden teemahaastatteluissa esittä-
miä näke myksiä siitä, millaista muutosta vaalityön digitalisoituminen on nii-
den kampanja strategioiden näkökulmasta merkinnyt. Jo vuosina 2011 ja 2015 
verkkokampanjointi oli siinä määrin vakiintunutta, että haastatelluilla puolue-
organisaatioiden avaintoimijoilla oli valmiuksia arvioida, kuinka puolueissa mää-
ritellään se muutos, jonka internet lukuisine eri alustoineen ja sovelluksineen on 
1990-luvulta lähtien yhä läpikattavammin tuonut vaalikampanjoinnin arkeen. 
Mikä on puolueiden oma kokemus verkkokampanjoinnin asemasta suhteessa tra-
ditionaaliseen – kuvastaako sitä erään haastateltavani toteama: ”netti tuo vaan torin 
kotia”? Onko verkon rooli suhteessa perinteisiin kampanjamuotoihin ja -fooru-
meihin korvaava ja poissulkeva, vai paremminkin täydentävä ja uudistava – tai 
näiden ulottuvuuksien hybridi? 

Haastatteluaineistojeni perusteella puolueiden sisällä arvioidaan, ettei suora-
viivaista traditionaalisten kampanjamuotojen korvautumista virtuaalisilla ver-
rokeilla tapahdu, vaan paremminkin kysymys on täydentävästä ja uudenlaisesta 
kampanjoinnista, joka ei poista aiempia kampanjoinnin tapoja, vaan liittyy koko-
naisuuteen lisäulottuvuutena. Puolueiden näkökulmasta digitalisoitumisessa on 
kysymys: a.) perinteisten kampanjatapahtumien ja -toimenpiteiden organisoi-
misesta verkossa etenkin uusia yleisöjä tavoittavina rinnakkaisformaatteina, b.) 
professionalisoituneen kampanjoinnin välineiden ja -menetelmien sekä niiden 
käyttöön tarvittavien resurssien määrän kasvusta digitaalisten teknologioiden 
fasilitoimien uusien, perinteisiä kampanjamuotoja täydentävien viestinnällisten 
mahdollisuuksien myötä. Digitalisoituminen on tuonut perinteisen kampanjoin-
nin rinnalle – ei sen tilalle – kokonaan uuden, uusia resursseja edellyttävän vaali-
työn areenan: 

”Perinteinen vaalityö säilyi sellaisenaan, ja tämä on lisänä siihen. Se ei korvan-
nut mitään… mitään ei jäänyt pois. Resursseja se vie… rahallisia ja ajallisia 
resursseja sitoo aika paljon, se on suurin muutos.”  (SDP, 2015).

”Kaikki nämä: tapahtumat, sanomalehdet, radio, televisio, oli normaalisti 
 käytössä, että se toi lisää vaan sitten siihen… ei se poista mitään näitä.”  
(Kristillisdemokraatit, 2011). 
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Puolueiden kampanjaorganisaatioissa digitalisoituminen on työmäärän kasvun 
ja siitä aiheutuvan lisäresurssien tarpeen ohella merkinnyt myös paineita pysyä 
medioitumis- ja professionalisoitumiskehityksen vauhdissa:

”Ne vaatimukset mitä uusi media meille asettaa, minkä näköiseen ja laatuiseen 
materiaaliin pitäisi pystyä, kasvaa, ja se vaatii taitavampia ihmisiä ja enemmän 
ihmisiä. Me tehdään nykyään enemmän… useammanlaista viestintää kuin 
aiemmin.” (Vihreät, 2015).

Aineistojeni perusteella verkon mukanaan tuoma muutos puolueiden kam-
panjointiin on ollut sekä laadullista että määrällistä216, mutta ei fundamentaalisin 
tavoin uudistavaa. Myös empiirinen todistusaineisto aiemmista tutkimuksista 
osoittaa, ettei verkkoalustojen ja -sovellusten inkluusio puolueiden strategiseen 
keino valikoimaan ole tapahtunut muiden kampanjakäytäntöjen kustannuksella, 
sillä internet tarjoaa kaikkea samaa mitä aiempikin media on tarjonnut: tekstiä, 
ääntä, kuvaa ja vuorovaikutuksellisuutta (Croteau ja Hoynes 2003, 296-297; Karl-
sen, 2011). Vastaava käsitys vallitsee myös puolueorganisaatioiden sisällä; puolu-
eissa ei nähdä, että verkko eksklusiivisesti fasilitoisi jonkin sellaisen kampanjan 
ydintoiminnon, joka ei olisi toteutettavissa myös reaalimaailman foorumeilla 
perinteisin välinein ja menetelmin. ”Meillä oli kyselytunteja, mutta kyllä kysely
tunteja on voinut aina pitää in real life.” (Vihreät, 2015). Sitä vastoin puolueissa 
nimenomaan perinteistä kasvokkain tapahtuvaa keskustelua ja vuorovaikutusta217 
pidetään edelleen hyvin merkityksellisenä, ja myös tulevaisuudessa tarpeellisena 
vaalityön tekemisen muotona: ”Ei pidä koskaan kuvitella, että niillä korvattai
siin perinteistä silmästä silmään käytävää vaalityötä, joka on se kaikkein tärkein.” 
(Perussuomalaiset, 2015). Keskeisenä perusteluna halulle pitää kiinni perintei-
sistä kampanjamuodoista on tarve palvella monimuotoista äänestäjäkuntaa, jonka 
ajanvietteelliset ja median käyttötottumukset voivat vaihdella suurestikin. Moni-
muotoisen äänestäjäkunnan tavoittamiseen tarvitaan laaja kampanjointiväli neistö, 
joka kattaa sekä traditionaaliset että digitaaliset kampanja-areenat erityisine toi-
mintoineen: 

”En näe realismina sitä, että joko–tai -korvautuminen tapahtuisi, koska 
äänestäjä joukko isoilla puolueilla on sillä tavalla heterogeeninen, että pitää 

216 Ks. esimerkiksi Borg ja Koljonen (2020, 18), joiden mukaan internet on lisännyt huomattavasti poliittisen 
viestinnän määrää, ja erityisesti sosiaalinen media on muuttanut yhteiskunnallista ja poliittista viestintää 
vastavuoroisemmaksi.

217 Ks. myös Mickelsson (2021, 392-393), jonka mukaan sosiaalisessa mediassa tapahtuva kommunikointi ei 
ole yhtä moninaista kuin ns. ”järjestöpuolueen” perinteiseen toimintaan kuuluva kasvokkainen viestintä, 
joka perustuu puheen lisäksi ilmeisiin, eleisiin, äänenpainoihin ja ruumiinkieleen.
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olla monipuolinen työkalupakki. Tässä mielessä ”väline muiden joukossa” on 
se, mikä ajattelua sopii tiiviisti kuvaamaan.” (Keskusta, 2011).

Puolueiden suhtautuminen internetiin kampanjaympäristönä oli varsin 
stabiili jo eduskuntavaalien 2011 ja 2015 yhteydessä, koska internet oli jo tuol-
loin vakiinnuttanut asemansa yhtenä politiikanteon areenoista muiden joukossa. 
Hybridi mediajärjestelmä oli jo arkipäivää, politiikan internetin infrastruktuurin 
rakentuminen pitkällä, ja ”uutuudenviehätys” viimeistään 2015 vaaleissa hälven-
nyt. Tänä päivänä verkon erityinen vetovoima kytkeytyy sen lähes rajattomalta vai-
kuttavaan transformatiiviseen potentiaaliin; kykyyn muuntua ja tuottaa jatkuvasti 
uusia, avoimessa markkinassa keskenään kilpailevia luovia sovelluksia, konsepteja 
ja kanavia. Puolueiden strategiselle kampanjaviestinnälle digitalisoituminen syn-
nyttää lisäarvoa mahdollistamalla uusien yleisöjen tavoittamisen uudenlaisten, 
usein viihdyttävien sovellusten ja tapahtumien välityksellä. Vaikka itse poliittinen 
tuote on sama ja ikiaikainen – kuten vaaliohjelma – voi verkkosovellus tuoda 
sen presentaatioon jotain sellaista, joka itsessään houkuttelee uusia kohderyhmiä. 
Kynnys osallistua puolueen tapahtumaan voi esimerkiksi Facebookissa olla paljon 
matalampi kuin fyysisillä vaaliareenoilla:

”Järjestäminen sillä tavalla voi olla helpompaa, ja oikein konseptoituna myös 
tapahtuma ja sen sisältö tossa formaatissa voisi tavoittaa sellaisia äänestäjiä 
ja kohderyhmiä, jotka ei muuten meidän tilaisuuksissa livenä käy… On ehkä 
helpompi tulla semmoiseen Facebook Town Houseen kuin johonkin OP:n 
kerhohuoneelle Kinnulassa. Eli tästä maastosta katsottuna molempia tarvi-
taan.” (Keskusta, 2011).

Lisäksi digitaaliset teknologiat ennen kaikkea tehostavat ja vauhdittavat erilaisten 
kampanjatoimintojen suorittamista; esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä 
vaaliviestintää on mahdollista tehdä reaaliaikaisesti sekä suurille yleisöille että 
kohdennetusti rajatuille erityisryhmille. Konkreettisen vaalityön suorittamisen 
näkökulmasta kampanjatyö digitaalisilla alustoilla on aiempaa merkittävästi 
kustannus tehokkaampaa ja nopeampaa: ”Tänä päivänä ilman internetiä olisi aika 
paljon hankalampi tehdä viestintää vaalien aikaan, jos pitäisi kirjekuoria liimailla 
ja postimerkkejä painella.” (SDP, 2015). Kampanjaresurssien tarvetta digitalisoitu-
minen ei kuitenkaan ole vähentänyt; vaikka työvoimaa on teknologisen kehityksen 
myötä vapautunut manuaalisesti suorittavasta vaalityöstä, ovat resurssitarpeet 
professionalisoituneen kampanjaviestinnän alueella kasvaneet moninkertaisesti. 
Hybridi mediajärjestelmä vaatii puolueiden viestinnältä enemmän, nopeammin 
ja laadukkaammin – useammilla eri alustoilla ja areenoilla kuin koskaan aikai-
semmin.
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9.1.  Eduskuntavaaleista 2015 vaaleihin 2019: 
 verkkokampanjoinnin keskeiset muutokset

Vaikka suomalaiset vaalikampanjat ovat 2000-luvun puolivälistä lähtien profes-
sionalisoituneet ja digitalisoituneet yhä lisääntyvissä määrin, eivät traditionaaliset 
kampanjoinnin muodot, kuten televisio- ja sanomalehtimainokset, vaalijulisteet 
ja puhetilaisuudet ole suinkaan kadonneet, vaan ovat yhä kiinteä osa kampan-
joita (Strandberg ja Carlson 2021, 78; Moring, 2017). Kampanjaviestinnästä on 
kuitenkin tullut yhä selväpiirteisemmin hybridiä, ja nykyään menestyksekkään 
kampanjoinnin edellytyksenä onkin juuri kyky luoda synergioita vanhemman ja 
uudemman median kampanjaviestinnällisen hyödyntämisen välille (Paatelainen, 
Kannasto ja Isotalus 2022, 1).

Hybridisoitumisen trendi on selvästi havaittavissa myös omien aineistojeni 
pohjalta; kuten haastateltavani edellisessä kappaleessa kuvasivat, ovat digitaali-
set toiminnot tulleet lisänä vanhan keinovalikoiman rinnalle. Puolueissa vaali-
työn painopisteen arvioidaan kuitenkin siirtyneen selkeämmin kohti verkko-
kampanjointia eduskuntavaalien 2011 jälkeen tultaessa vaaleihin 2015, jolloin 
merkittävä osa eri ikäluokkia edustavasta äänestäjäkunnasta oli jo läsnä verkossa: 

”Painopiste on mennyt kohti verkkoa enemmän, sekä budjetissa että yhä enem-
män ihmisiä on somessa ja verkossa. Sitä kautta tavoittaa paitsi nuoria niin 
keski-ikäisiä, ikäihmisiä, kaiken ikäisiä.” (Keskusta, 2015).

Nykykampanjoinnin jakautuminen traditionaalisille ja digitaalisille areenoille 
näkyi edelleen myös kevään 2019 eduskuntavaaleissa, joissa kampanjamuoto-
jen tarkastelu osoittaa Mattilan ym. (2020) mukaan kampanjoiden perustuneen 
kahteen toisistaan eroavaan päätyyppiin. Toinen koostuu perinteisistä kampan-
joinnin keinoista: ihmisten tapaamisista, julkisista puhetilaisuuksista, sanoma-
lehtimainonnasta tai muista pyrkimyksistä saada näkyvyyttä medioissa, ja toinen 
digikampanjoinnista, jossa henkilökohtaiset kotisivut ja blogit sekä sosiaalinen 
media, erityisesti Facebook, ovat keskeisiä (Mattila ym. 2020, 82). 

Ruohonjuuritason arviot kevään 2019 vaalikentiltä osoittavat etenkin maa-
kuntien vaalipiirien ehdokkaiden arvottaneen kampanjoinnin kumpaakin pää-
tyyppiä tasavertaisesti tarpeellisina. Esimerkiksi kolmen maakunnan muodos-
tamassa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä kampanjoineen Hanna Kososen (kesk.) 
Ylelle kertoman mukaan ehdokkaan on oltava aktiivisesti esillä sekä sosiaalisessa 
että perinteisessä mediassa: ”Ihmisten tapaamiset ja kaikki mahdolliset mediat telk
karista, printistä sinne someen ja radioon. Kaikki lähestulkoon pitää olla käytössä...” 
Niin ikään Kaakkois-Suomessa ehdolla ollut Antti Häkkänen (kok.) puolestaan 
luonnehti alueiden erilaisuutta suhteessa digikampanjoinnin vetovoimaan: ”Yli
opistokaupungeissa, missä väestörakenne on paljon nuorempaa, sosiaalisen median 
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vaikutus on ihan eri luokkaa. Täällä itäisen Suomen alueella perinteinen printti
mainonta, televisiomainonta, toritilaisuudet ja ihmisten tapaamiset ovat vahvasti 
edelleen voimissaan.” (Yle Uutiset / Eduskuntavaalit, 12.4.2019)

Tarve jakaa vaaliresursseja kampanjoinnin kahden eri päätyypin välillä 
näkyi selvästi myös puolueiden rahallisessa panostuksessa kevään 2019 eduskunta-
vaaleihin. Yleisradio kysyi vaalien alla kaikilta eduskuntapuolueilta tiedot nii-
den mainosbudjeteista ja siitä, mihin viestikanavaan rahat käytetään. Kyselyn 
perusteella digipanostukset olivat kasvussa, mutta perinteisen lehti-, tv- ja katu-
mainonnan osuus ei ollut romahtanut – koko budjettia ei haluta kuluttaa sosiaa-
liseen mediaan ja verkkomainontaan, vaikka esimerkiksi keskustan viestintäpääl-
likkö Laura Ruoholan mukaan ”satsaus onlineen ja someen on huomattavan iso” 
(Yle Uutiset / Eduskuntavaalit, 27.3.2019). Myös vaalirahailmoitusten perusteella 
tehty kampanjabudjettien kulurakenteen tarkastelu osoittaa kansanedustajien 
uskoneen yhä eduskuntavaaleissa 2019 vahvasti perinteisen mainonnan voimaan: 
lähes kolmannes218 vaalirahasta käytettiin printti-ilmoitteluun. Tietoverkkojen 
osuus vaalikampanjoiden yhteenlasketuista menoista oli 2019 vaaleissa vain seit-
semän prosenttia, kasvaen kuitenkin jonkin verran kaksien aiempien vaalien vas-
taavista luvuista; vuonna 2011 tietoverkkoihin käytettiin 2,6 ja vuonna 2015 neljä 
prosenttia kaikesta käytetystä vaalirahasta (Perälä, 2019 perustuen lähteisiin Tieto-
arkisto FSD2675: Kansanedustajien vaalirahoitus 2011; Eduskunta tutkimuksen 
keskus: Kansanedustajien vaalirahoitus 2015 ja 2019).

Mattilan ym. (2020, 82) mukaan tutkimustulokset kevään 2019 eduskunta-
vaaleista osoittavat, että vaikka monipuolinen, perinteistä ja digikampanjointia 
yhdistelevä hybridikampanjointi kasvattaa ehdokkaan valituksi tulemisen mah-
dollisuuksia eniten, voi myös ainoastaan digikampanjointiin keskittymällä pärjätä 
hyvin. Sitä vastoin pelkkä perinteinen kampanjointi ilman merkittävää digitukea 
johtaa nykyään enää harvoin vaalimenestykseen, eli digikampanjoinnin laimin-
lyöminen johtaa yleensä heikkoon lopputulokseen. Tässä suhteessa tilanne on 
muuttunut vuoden 2011 eduskuntavaaleista, joissa ehdokkaat vielä pitivät sosiaa-
lista mediaa lähinnä kampanjoiden ”ylimääräisenä”, pieniin marginaaliryhmiin 
vetoavana osana (Mattila ym. 2020; Strandberg 2013, 1346). Puolueiden näkö-
kulmasta muutoksen käännekohtana voidaan aineistojeni perusteella pitää vuoden 
2015 eduskuntavaaleja, jolloin verkkokampanjointia suunniteltiin ja kohdennettiin 
puolueissa jo yleisesti catch all -periaatteella.

Puolueiden digitaalisen kampanjoinnin strategiset päämäärät kytkeytyvät 
erottamattomasti kansalaisten vaalikäyttäytymisen piirteisiin ja trendeihin; puolu-
eet haluavat olla läsnä ja tavoitettavissa siellä, missä ihmiset luontaisesti  arjessaan 

218 Toiseksi suurin kuluerä oli ulkomainonta, johon upposi 18 prosenttia kaikesta kansanedustajien 
käyttämästä vaalirahasta, ja kolmanneksi suurin kuluerä olivat vaalilehdet (13 %) (Perälä, 2019 perustuen 
lähteeseen Eduskuntatutkimuksen keskus: Kansanedustajien vaalirahoitus 2019).



216

liikkuvat ja toimivat. Mitä tulee kansalaisten vaaleihin liittyvän tiedonhaku-
käyttäytymisen trendeihin, on traditionaalisten informaatiolähteiden käyttö vaa-
lien seuraamisessa Suomessa edelleen vahvaa ja vakaata (Strandberg ja Carlson 
2021, 80). Eduskuntavaaleissa 2019 koko aikuisväestössä vaalien seuraamisen suosi-
tuimmat kanavat olivat edelleen televisio ja sanomalehdet; selvä enemmistö aikuis-
väestöön kuuluvista (63%) sanoi seuranneensa vuoden 2019 eduskunta vaaleja tele-
visiouutisista ja television ajankohtaisohjelmista hyvin tai melko paljon (Borg ja 
Koljonen 2020, 46-47). Samanaikaisesti ja jo 2000-luvun puolivälistä lähtien on 
ollut nähtävillä verkkolähteiden käytön selkeä kasvu (Strandberg ja Carlson 2021, 
80). Kevään 2019 eduskuntavaaleissa kasvukehitys jatkui edelleen; vaali koneiden, 
sosiaalisen median, verkon vaaliuutisten ja muun verkosta löytyvän informaation 
avulla vaalikampanjaa seuraavien kansalaisten osuus lisääntyi vuoden 2015 vaa-
leihin verrattuna. Erityisen voimakasta kasvu oli tarkastellessa verkkoa kanavana 
vaaliuutisten seuraamiselle, jossa vaaliaiheisten lähetysten seuraaminen nosti suo-
siotaan huomattavasti vuoteen 2015 verrattuna (11% vuonna 2015 – 31 % vuonna 
2019) (Strandberg ja Borg, 2020). Puoluesivustojen seuraamisen ja vaalikoneiden 
käytön osalta kehitys oli maltillisempaa; ennen 2015 eduskuntavaaleja vähintään 
yhtä vaalikonetta käytti 45 prosenttia äänioikeutetuista, kun osuus 2019 vaaleissa 
oli vain jonkin verran korkeampi, 49 prosenttia (Tilastokeskus, 2019). Aiempien 
vaalitutkimusten perusteella vaalikoneiden suosion voimakkain kasvu ajoittui 
eduskuntavaalien 2011 ja 2015 välille219, jonka jälkeen niiden käyttöaste on vakiin-
tunut. Tasaantunutta kehitys on ollut myös puolue- ja ehdokassivustojen aktiivi-
sessa seuraamisessa, joka on molemmissa viimeisissä eduskuntavaaleissa pysynyt 
lähellä kymmentä prosenttia (Strandberg ja Borg 2020, 112). 

Sosiaalisen median käyttö nousi kevään 2019 vaaleissa äänioikeutettujen 
keskuudessa merkittävästi kohoten vuoden 2015 eduskuntavaalien 15:stä jo 26:een 
prosenttiin (viitaten sosiaalisesta mediasta kaikista äänioikeutetuista hyvin tai 
melko paljon vaaleja seuranneiden osuuteen). Twitterin suosio ehdokkaiden käy-
tössä pysytteli kutakuinkin edellisten vaalien tasolla ollen vuonna 2015 vaaleissa 
51 prosenttia ja 2019 vaaleissa 53 prosenttia. Facebookin käyttö sen sijaan kasvoi 
huomattavasti; siinä missä vuoden 2015 vaaleissa ehdokkaista 73 prosenttia oli 
läsnä Facebookissa, oli vastaava luku 2019 vaaleissa jo lähes 90 prosenttia (Strand-
berg, 2016; Strandberg ja Borg 2020, 109). Facebook siis vahvisti edelleen asemaansa 
ylivoimaisesti suosituimpana sosiaalisen median alustana ehdokkaiden keskuu-
dessa. Mattilan ym. (2020) mukaan ehdokkaat jopa kokivat Facebookin käytön 
tärkeimpänä kaikista kampanjointimuodoista; yli kaksi kolmasosaa vastaajista 
piti Facebookia joko tärkeimpänä tai erittäin tärkeänä osana koko kampanjaansa. 

219 Ks. myös Borg ja Koljonen (2020, 48), joiden mukaan verkkopohjaisessa vaaliviestinnässä 2010-luvun 
kehitys vaikuttaa olleen merkittävästi nopeampaa verrattuna 1990- ja 2000-lukuihin. Omien aineistojeni 
pohjalta nopeimman kehityksen vaihe ajoittuu puolueiden osalta vaalikaudelle 2011-2015.
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YouTube-kanavilla ja Twitterillä oli kokonaisuudessa sen sijaan selvästi pienempi 
merkitys muihin digikampanjoinnin muotoihin verrattuna (Mattila ym. 2020). 
Vuoden 2019 vaaleissa ehdokaskunnan keskuudessa eniten suosiotaan nostanut 
sosiaalisen median alusta oli Instagram, jonka käyttö kohosi yli 40 prosenttiin vuo-
den 2015 hieman yli kymmenestä prosentista (Strandberg ja Borg 2020, 109), ja jota 
tärkeänä tai erittäin tärkeänä osana kampanjaansa piti 22 prosenttia ehdokkaista 
(Mattila ym. 2020). Instagramin suosion orastava kasvu oli omien aineistojeni 
perusteella puolueidenkin osalta nähtävissä jo vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Tarkasteltaessa ehdokkaiden kampanjapresenssin kehitystä220 erilaisilla 
verkkoalustoilla eduskuntavaalivuosina 2011-2019 on Strandbergin ja Carlsonin 
(2021, 78-79) mukaan nähtävissä digitaalisen kampanjointiympäristön jatkuva 
fragmentaatio; aina vaalien yhteydessä uudenlaiseen suosioon on noussut jokin 
yksittäinen verkkoalusta, joka on nopeasti kasvattanut suosiotaan ehdokkaiden 
keskuudessa: Facebook (2011), Twitter (2015), ja Instagram (2019) (Strandberg ja 
Carlson 2021, 78-79). Näitä sosiaalisen median alustoja koskee sama trendi kuin 
verkko- ja perinteisen kampanjoinnin yleistä kehitystä; uudet alustat eivät ole 
syrjäyttäneet käytöstä jo aiemmin suosioon nousseita medioita, joka entisestään 
lisää puolueiden kampanjaresurssien tarvetta.

Strandbergin ja Borgin (2020) mukaan kevään 2019 eduskuntavaaleissa verk-
koa ja sosiaalista mediaa käytettiin kampanjointiin ja sen seuraamiseen jo niin 
paljon, että on oikeutettua puhua oleellisesta muutoksesta eli murroksesta niin 
vaalikampanjoinnissa kuin vaalien seuraamisessa. Mattila ym. (2020) ovat sen 
sijaan maltillisempia vastaavassa arviossaan; heidän mukaansa 2019 vaaleissa ei 
ollut kyse kampanjoinnin merkittävästä digimurroksesta vaan kehityskulusta, 
joka on vahvistunut vaali vaalilta 2000-luvun aikana. Digikampanjoinnin mer-
kityksen asteittainen kasvu ei heidän mukaansa ole erityisen merkittävä loikka 
verrattuna edellisiin vaaleihin, vaan pikemminkin jo yli kahdenkymmenen vuo-
den kehityksen tasainen jatkumo (Mattila ym. 2020, 82). Strandbergin ja Borgin 
mukaan ehdokkaiden ohella myös puolueet ovat ”viime aikoina aktivoituneet 
verkon käytössä vaalikampanjointiin”221 (Strandberg ja Borg 2020, 112). Omien 
aineistojeni perusteella puolueet ovat kuitenkin olleet verkkokampanjoinnissa 
aktiivisia jo vuodesta 2011 ja yhä painottuneemmin vuodesta 2015 lähtien, joten 
aivan viimeaikaisesta kehityskulusta ei ole kysymys. 

220 Koska puolueiden kampanjapresenssistä verkkoalustoilla ei ole tarjolla vastaavia tutkimustietoja, on 
referenssinä käytettävä ehdokkaita koskevia tilastoja. Puolueet ja ehdokkaat kuitenkin kampanjoivat 
lähtökohtaisesti samoilla verkkoalustoilla ja tavoittelevat samojen kohderyhmien huomiota, joten 
tilastolähteet ovat käyttökelpoisia myös arvioitaessa puolueiden verkkokampanjoinnin yleisiä, viime 
vuosien kehityssuuntia.

221 Strandbergin ja Borgin tulkintaan puolueiden ”viimeaikaisesta” aktivoitumisesta verkkokampanjointiin 
vaikuttanee, ettei kvalitatiivisia tutkimuksia puolueiden digitaalisesta kampanjoinnista ole Suomessa juuri 
tehty, vaan aiempi tutkimus on ollut korostuneesti äänioikeutettujen ja ehdokkaiden vaalikäyttäytymiseen 
painottunutta.
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9.2.  Pandemian pakottamana toreilta verkkoon: 
korona-ajan digikuntavaalit 2021

Verkkokampanjoinnista kesän 2021 kuntavaaleissa ei vielä ole käytettävissä kat-
tavampia tutkimuksia, mutta vaaleja edeltäneistä journalistisista analyyseistä ja 
asiantuntijahaastatteluista käy ilmi, että vaaleja luonnehdittiin yleisesti ”digi- tai 
somevaaleiksi” johtuen koronapandemia-ajan fyysisille kohtaamisille asettamista 
rajoituksista. Esimerkiksi Yle Uutiset arvioi jo alkuvuodesta 2021, että pandemia 
voi tehdä kuntavaaleista ”ennennäkemättömät some-vaalit”, ja sosiaalinen media 
tulee ainakin osittain korvaamaan perinteiset vaaliteltat kampanjoinnissa (Yle 
Uutiset / Kuntavaalit, 30.1.2021). Kuten tämän tutkimuksen aiemmista luvuista 
käy ilmi, on ”ennennäkemättömiä” internet-, digi- tai some-vaaleja ennustettu 
mediassa aktiivisesti kaikkien 2010-luvun eduskuntavaalien alla, joten media-
julkisuuden näkökulmasta tulkintakehys oli totuttu.

Yleisradion Taloustutkimuksella ennen vaaleja teettämän kyselyn (19.-
22.1.2021) mukaan odotuksille saattoi kuitenkin tällä kertaa olla aiempaa enem-
män katetta; suomalaisista 43 prosenttia arveli poliitikon toiminnan ja näkyvyyden 
sosiaalisessa mediassa vaikuttavan kuntavaaleissa äänestyspäätökseensä erittäin 
paljon tai jonkin verran222. Yle Uutisille kyselyä kommentoineen professori Pekka 
Isotaluksen mukaan sosiaalisen median merkitys on kasvanut vaali vaalilta, mutta 
koronapandemia näyttäisi kiihdyttäneen kehitystä entisestään: ”Eduskuntavaalien 
jälkeen neljäsosa äänestäjistä arveli sosiaalisen median vaikuttaneen heidän äänes-
tyspäätökseensä. Nyt luku on noussut 40 prosenttiin.” (Yle Uutiset / Kuntavaalit, 
30.1.2021). Toisaalta kuntavaalien ”somevetoisuus” ei johtunut ainoastaan pande-
miasta vaan myös vaaliriippuvaisista syistä; viestinnän tutkija Aleksi Knuutilan 
mukaan sosiaalinen media ei vaadi vakiintuneita taitoja tai resursseja, mikä luo 
uusia mahdollisuuksia erityisesti nuorille viestijöille, ja korostuu kuntavaaleissa, 
joihin osallistutaan usein melko pienillä panostuksilla (Yle Uutiset / Kuntavaalit, 
30.1.2021). Lisäksi nuorille äänestäjille some on jo lähtökohtaisesti luontevin tapa 
etsiä ehdokkaita, ja taskussa kulkevasta älypuhelimesta223 on tullut politiikan teon 
väline (Yle Uutiset / Kuntavaalit, 10.5.2021).

222 Erityisesti nuoret, naiset ja uusimaalaiset kertoivat poliitikkojen some-aktiivisuuden vaikuttavan äänestys-
päätökseensä (Yle Uutiset / Kuntavaalit, 30.1.2021).  

223 Aineistoista käy ilmi, että puolueissa älypuhelinten tulevaisuuden potentiaalia vaalikampanjoinnin 
 välineenä ennakoitiin jo eduskuntavaalien 2011 yhteydessä. Tuolloin mm. keskustan haastatel tava  kuvasi: 
”Se iso kysymys, minkä edessä kaikki puolueet ovat, on mobiilipuolen hoitaminen, koska älypuhelimien läpi
murto yhä enemmän kuvastaa sitä, että ihmisen elämä kulkee iPhonessa mukana. Sekin voi  olla edessä… 
että puolueiden pitää tehdä ns. mobiilistrategia eli miten ne pystyy kulkemaan myös ihmisten taskuissa 
 mukana.” (Keskusta, 2011). Jälkikäteisesti arvioiden tämä ennustus osui varsin oikeaan, joka osaltaan 
kertoo puolueiden viestintävastaavien kyvystä identifioida poliittisen viestinnän tulevaisuuden kehitys-
suuntauksia.
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Yle Uutisten haastattelema politiikan tutkija Petri Koikkalainen arvioi, 
että puolueet olivat muun muassa aikaisempien vaalien some-kampanjoidensa 
kokemuksia hyödyntäen valmistautuneet siihen hyvin, että kesän 2021 kunta-
vaaleissa kampanjointia käytäisiin internetin välityksellä (Yle Uutiset / Kunta-
vaalit, 21.3.2021). Näistä aiemmista kokemuksista huolimatta suomalaisessa poli-
tiikassa ei Aleksi Knuutilan mukaan vieläkään ole täysin hyödynnetty digitaalisten 
kanavien mahdollisuuksia, esimerkiksi amerikkalaispolitiikassa jo pitkään järjes-
tettyjä live-lähetyksiä Instagramissa (Yle Uutiset / Kuntavaalit, 30.1.2021). Kun-
tavaaleissa 2021 Instagramin kampanjaviestinnällistä potentiaalia vihdoin reali-
soitiin; esimerkiksi vihreiden nuorten puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas  Brigita 
Krasniq kertoi Yle Uutisille aikovansa sijoittaa mainosrahansa nimenomaan Insta-
gramiin. Krasniqin mukaan: ”Kympilläkin voi saada Instassa paljon buustia. Ros-
kisten ja bussien kyljessä oleviin katumainoksiin verrattuna hinta pyörii ihan eri 
maailmassa.”224 (Yle Uutiset / Kuntavaalit, 10.5.2021)

Vaalityön painottuminen verkkoon näkyi myös puolueiden kampanja-
budjetoinnissa; puolueista keskusta, kokoomus, SDP, vihreät ja vasemmisto-
liitto kertoivat käyttävänsä sosiaalisen median kampanjointiin yhteensä runsaat 
350 000 euroa, joka on enemmän kuin kuntavaaleissa koskaan aiemmin, noin 
kymmenen prosenttia puolueiden koko vaalibudjetista. Yle Uutisten selvityksen 
mukaan eniten rahaa käyttää kokoomus, joka osana kampanjaansa on rakenta-
nut puolue toimistolleen televisiostudion, josta on tuotettu satoja tunteja ohjelmaa 
muun muassa Instaliveen ja Facebookiin. Myös puolueiden ehdokashankinta-, 
koulutus- ja muita aiemmin livetapaamisina järjestettyjä tapahtumia on siirretty 
verkkoon; esimerkiksi perussuomalaisten Lapin piirin vaalipäällikkö Jari Hastin 
mukaan puolueen piiritapaamiset on järjestetty etänä, ja vuorovaikutus ihmisten 
kanssa onnistuu hyvin Facebookin keskusteluryhmissä. (Yle Uutiset / Kunta-
vaalit, 10.5.2021)

Varsinaisena vaalipäivänä 13.6.2021 julkaistussa blogikirjoituksessaan Pekka 
Isotalus kuvasi, että vaaleja on kuin onkin edeltänyt ennennäkemätön some-
kampanjointi – somea on käytetty enemmän ja monipuolisemmin kuin aikai-
semmin, ja sitä on myös käyttänyt useampi ehdokas kuin koskaan. Isotaluksen 
mukaan Facebookilla ja Twitterillä on aikaisempien vaalien tapaan ollut keskeinen 
asema,  ja Instagram näyttää lyöneen läpi vaalikampanjan areenana (seuraten 
eduskuntavaalien 2019 ”Instagram-ilmiötä”). Uudenlaista somekampanjointia on 
nähty myös TikTokissa ja ainakin Helsingin alueella yllättävän suosituksi osoit-

224 Toisaalta samassa artikkelissa myös todetaan, että sosiaalisessa mediassa mainosten hinta on kelluva, ja 
kustannustaso tasoittuu riippuen mainonnan ajankohdasta. Kalleinta mainostaminen on silloin, kun sille 
on eniten kysyntää eli luultavasti ennakkoäänestyksen alkaessa (Yle Uutiset / Kuntavaalit, 10.5.2021). Tämä 
tukee havaintoani kampanjatoimenpiteiden rytmittämisestä yhtenä resurssiniukkuuteen sopeutumisen 
heuristiikkana; ks. kappale 4.3.
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tautuneessa Jodelissa. Vuorovaikutteisuutta on sosiaalisessa mediassa hyödynnetty 
monipuolisesti, ja etenkin eri alustojen live-ominaisuudet ovat olleet ahkeram-
massa käytössä kuin koskaan aikaisemmin Suomessa – siksi Isotaluksen mukaan 
”vihdoinkin voidaan sanoa, että nämä olivat somevaalit” (Isotalus, 13.6.2021) – 
osuen todennäköisesti tällä kertaa enemmän oikeaan kuin vastaavia arvioita aiem-
pien vaalien jälkeen tehneet asiantuntijakommentaattorit. 

Toisaalta; vaikka sosiaalisen median ja verkon merkitystä korostetaan medi-
assa jatkuvasti ja perustellusti erityisesti nuorten ikäluokkien keskuudessa, oli myös 
perinteisen median asema vaalien seuraamisessa edelleen kuntavaaleissa 2021 
vahva. Esimerkiksi Yleisradion IROResearch Oy:llä teettämän, Ylen vaali sisältöjen 
vaikuttavuutta kartoittaneen internet-tutkimuksen225 ikäryhmässä 18-29-vuotiaat 
oli Ylen kuntavaalisisältöjä sosiaalisessa mediassa kohdannut 51 %, mutta tele-
visiossa vielä suurempi joukko: 5 %. Kaikista vastanneista kuntavaalisisältöjä oli 
eniten kohdattu televisiossa (8 %), toiseksi eniten Yle.fi- tai Yle.fi/uutiset-sivustoilla 
(4 %), radiossa (3 %) ja sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram tai Twitter: 
31 %). Nuoretkaan äänestäjät eivät siis ole hylänneet perinteisiä medioita, vaikka 
verkon merkitys226 heille onkin korostuneempi kuin iäkkäämpien ikäryhmissä. 
(Yle Yhtiönä / Ylen tiedotteet, 24.9.2021). Lisäksi; kampanjointimuotojen pysyvä 
jakautuminen kahteen eri päätyyppiin, perinteiseen ja digitaaliseen, vaikuttaa 
myös nuorten politiikassa toimivien ikäluokkien allekirjoittamalta kehitykseltä. 
Esimerkiksi Ylen vaalikeväänä maaliskuussa 2021 haastattelema Lapin Keskusta-
nuorten puheenjohtaja Elli Tuominen uskoo, että kasvokkain kohtaamisia tarvi-
taan myös tulevaisuuden vaaleissa: ”Uskon, että jokainen äänestäjä ja jokainen 
ehdokas tarvitsee arvokkaita ihmiskohtaamisia turuilla ja toreilla. En usko, että 
tulevaisuudessakaan vaalikamppailut siirtyvät kokonaan kuitenkaan verkkoon.” 
(Yle Uutiset / Kuntavaalit, 21.3.2021).        

225 IROResearch Oy toteutti vaalitutkimuksen osana Tuhat suomalaista -kyselytutkimusta heti kuntavaalien 
jälkeen 15.–23.6.2021. Tasan tuhannen vastaajan tutkimus toteutettiin verkossa, ja otos painotettin vas-
taamaan Suomen väestöä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä. (Yle Yhtiönä / Ylen 
tiedotteet, 24.9.2021)

226 Verkon painoarvo oli nuorille huomattava myös Yleisradion kuntavaalikoneen osalta; tutkimuksen ikä-
ryhmässä 18-29-vuotiaat 44 prosenttia sai Ylen vaalikoneesta apua ehdokkaan valinnassa, kun puolestaan 
kaikista vastaajista näin koki 26 prosenttia. Lisäksi Ylen vaalikonetta käytti peräti 77 prosenttia alle kol-
mekymppisistä, joskin luku oli korkea myös yli 60-vuotiaiden keskuudessa: 65 prosenttia. (Yle Yhtiönä / 
Ylen tiedotteet, 24.9.2021)
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9.3.  Vaalihäirintä ja negatiiviset keskustelusisällöt 
verkkokampanjoinnin lieveilmiöinä 

Edellä luvussa 7 käsiteltiin poliittista manipulaatiota puolueiden verkko viestinnän 
vaikuttavuuden rasitteena, kohujen ja negatiivisten sisältöjen hallintaa sekä kes-
kustelujen moderoinnin välttämättömyyttä vihapuheen ja häirinnän seurauksena. 
Ovatko nämä jo eduskuntavaalien 2011 ja 2015 yhteydessä havaittavissa olleet 
lieveilmiöt edelleen voimissaan, kun tarkastellaan digitaalista kampanjointia 
aineistojeni keruun jälkeisissä vaaleissa?  

2010- ja 2020-lukujen vaalihäirintää käsittelevän tutkimuskirjallisuuden kes-
keisenä aiheena erottuu sosiaalisten bottien välityksellä operoitava poliittinen 
manipulaatio. Yksistään vuonna 2016 tutkijat dokumentoivat, kuinka sosiaali-
sia botteja käytettiin Ranskan vaaleissa levittämään disinformaatiota Macron-
Leaks-kampanjan kautta, Brexit-kansanäänestyksen yhteydessä, ja poliittiseen 
keskusteluun vaikuttamiseen Yhdysvaltain presidentinvaalien 2016 alla227 (Bessi 
ja Ferrara, 2016; Gorwa ja Guilbeault 2020, 226). Sosiaalisia botteja hyödyntävät 
viestintästrategiat ovat Rheaultin ja Musulanin (2021) mukaan eroteltavissa kah-
teen eri tyyppiin: läpinäkyviin ja peiteltyihin. 

Läpinäkyviä ovat avoimesti tarkoituksensa paljastavat botit, jotka eivät 
edes pyri peittelemään tarkoitustaan, ja joita voidaan käyttää myös puolueiden 
kampanjoinnissa. Esimerkiksi bottien käyttöä kanadalaisissa puolueiden vaali-
kampanjoissa tutkineet McKelvey ja Dubois (2017) mainitsevat avoimesti tilinsä 
luonteesta informoineen @CAQBot –tilin, jonka oli luonut Coalition Avenir 
 Quebec -puolueen tukija, ja joka auttoi tätä nuorta puoluetta nousemaan Twitte-
rissä trendaavien aiheiden joukkoon (Rheault ja Musulan 2021, 326). Rheaultin 
ja Musulanin mukaan tällaiset tilit ovat jopa haluttuja moderneja kampanjointi-
muotoja, kustannustehokkaita tapoja levittää informaatiota äänestäjille. Delikaa-
timpi kysymys sen sijaan liittyy peiteltyjen sosiaalisten bottien hyödyntämisen 
strategioihin. Bottitileihin yhdistetyksi tulemiseen liittyy poliittiselle puolueelle 
huomattavia eettisiä riskejä, mutta siitä huolimatta tutkimukset ovat tuottaneet 
yhä enemmän todistusaineistoa siitä, että poliittiset puolueet ovat olleet tekemisissä 
peiteltyjen sosiaalisten bottien käyttöönotossa (esim. Howard, Woolley ja Calo, 
2018; Schäfer, Evert ja Heinrich, 2017). Bradshaw’n ja Howardin (2018) tutkimus 
Oxford Internet Institutesta esittää, että poliittiset puolueet tai valtiolliset halli-
tukset jopa 48 eri maasta ovat olleet tekemisissä228 sosiaalisen median manipu-

227 Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 2016 herätti kysymyksiä ja huolta 
valeuutisoinnista ja muusta vaalihäirinnästä etenkin sosiaalisessa mediassa (Wells ym. 2016), ja samana 
vuonna myös Iso-Britannian Brexit-kansanäänestyksessä spekuloitiin näiden ilmiöiden vaikutuksilla 
äänestyksen lopputulokseen (Polonski, 2016; Strandberg ja Borg, 2020).

228 Käytännössä bottien operoinnin tehtävä delegoidaan sosiaalisesta mediasta ulkoisille yrityksille (Bradshaw 
ja Howard, 2018).
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laation kanssa vuonna 2018. Suomessa ei tietojeni mukaan ainakaan toistaiseksi 
ole tutkittu läpinäkyvien sen paremmin kuin peiteltyjenkään bottien mahdollista 
käyttöä poliittisten puolueiden kampanjoinnissa, mutta tulevaisuudessa ilmiötä 
toivottavasti tutkitaan myös suomalaisessa kampanjakontekstissa.

Mitä tulee vaalihäirintään laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä, Suomessa 
vaalihäirintään varautumisessa ollaan oltu valveutuneita, eikä laajamittaista tai 
voimakasta häirintää ole toistaiseksi havaittu (Wass, Isotalo ja Limnéll, 2020). 
Kansainvälisesti vertaillen suotuisa tilanne ei kuitenkaan poista vaalihäirinnän 
ongelmaa politiikkaan kohdistuvien uhkakuvien listalta Suomessakaan. Uhka esi-
merkiksi sosiaalisen median häirinnän mahdollisuudesta tulee säilymään huolen-
aiheena kaikissa demokratioissa myös tulevaisuudessa, ja ainakin Rheaultin ja 
Musulanin aineistot viittaavat siihen, että enemmistö sosiaalisista boteista kiin-
nittyy tiukasti kansallisiin229 puoluekannattajien ryhmiin (Rheault ja Musulan 
2021, 335). Puolueisiin kiinnittyvän edustuksellisen demokratian näkökulmasta 
poliittisen manipulaation merkittävin seuraus voi olla tutkimuksessani identifioitu 
vihapuheen, asiattomuuksien, trollauksen ja suoranaisten uhkauksien vaikutus 
puolueiden halukkuuteen fasilitoida avointa keskustelua ja vuorovaikutteisuutta. 
Viimeisimmät tutkimukset indikoivat, että samoja teknologioita, jotka alun perin 
lupasivat edistää demokratiaa, syytetään nyt yhä painokkaammin sen heikentä-
misestä. Sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook ja Twitter, joita on kuvailtu 
avoimen ajatustenvaihdon ja deliberaation areenoiksi, ovat viime aikoina osoittau-
tuneet itse alttiiksi monille erilaisille poliittisen manipulaation muodoille (Gorwa 
ja Guilbeault 2020, 226; Tucker ym. 2017). 

Suomessa eduskuntavaalien 2011 ja 2015 jälkeen järjestetyissä valtiolli-
sissa vaaleissa vaalihäirinnän trendi on voimistunut entisestään. Suojelupoliisin 
viestintä asiantuntijan mukaan verkossa tapahtuva vaalihäirintä on viime vuosina 
lisääntynyt, ja ehdokkaat sekä muut poliittiset toimijat ovat joutuneet uhkaus-
ten ja epäasiallisten yhteydenottojen kohteeksi aiempaa enemmän (Yle Uutiset / 
Häirintä, 12.6.2021). Eduskuntavaaleissa 2019 suoranaiset havainnot useimmista 
vaalihäirinnän230 muodoista olivat Wassin, Isotalon ja Limnéllin (2020) mukaan 
vielä jokseenkin matalalla tasolla, mutta tietoisuus häirinnän mahdollisuudesta oli 
silti korkeaa. Poliittisten päättäjien verkkosivuihin ja sosiaalisen median tileihin 
kohdistui erilaista häirintää, mutta häiritsijöitä ja heidän todellisia motiivejaan 

229 Ei-kansallista alkuperää olevan bottivaikuttamisen tulevaisuutta on maailman turvallisuuspoliittisten 
rakenteiden nykyisessä murroksessa hankala ennustaa. Siinä missä vielä aiemmin oli oletettavissa, että 
ulkomainen häirintä kohdentuisi lähinnä suurvaltapolitiikassa kilpailevia etuja edustaviin suurvaltoihin, ja 
pienemmät valtiot säästyisivät hyökkäyksiltä, voi tilanne jatkossa olla hyvin toisenlainen kyberturvallisuus-
kysymysten ja hybridiuhkien tullessa esimerkiksi Ukrainan sotaan liittyvien jännitteiden johdosta yhä 
ajankohtaisemmiksi.

230 Vaalihäirinnällä viitataan tarkoitukselliseen, joko fyysisessä tai digitaalisessa maailmassa tapahtuvaan 
toimintaan, jonka tavoitteena on aiheuttaa systemaattista kohinaa, hälyä ja hämmennystä vaalikampanjan 
eri vaiheissa (Lehto ja Limnéll, 2017).
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on vaikeaa nimetä, koska verkossa pystyy toimimaan pääosin anonyymisti. Ylei-
simmät havainnot kohdistuivat jo luvussa 7 mainittuihin psykologisen häirinnän 
muotoihin kuten ehdokkaiden mustamaalaamiskampanjoihin, virheellisen infor-
maation levittämiseen, ja sosiaalisen median keskustelujen trollaamiseen etenkin 
Twitterissä (Wass, Isotalo ja Limnéll, 2020). Vastaavaa esiintyi myös kunta vaalien 
2021 yhteydessä; Yleisradio selvitti puolueille osoittamassaan verkko kyselyssä231 
ehdokkaiden kampanjan aikana kohtaaman vaalihäirinnän muotoja ja yleisyyttä. 
Lähes 700 kyselyyn vastanneista 1 800 kuntavaaliehdokkaasta kertoi kohdanneensa 
vaalihäirintää kuten sanallista ja kirjallista pilkkaamista, sekä musta maalaamisen 
ja haukkumisen kohteeksi joutumista niin kaduilla kuin myös sosiaalisessa medi-
assa232. (Yle Uutiset / Häirintä, 12.6.2021)  

Wassin, Isotalon ja Limnéllin (2020) mukaan vaalihäirintä on käsitteellisesti 
syytä erottaa vaaleihin vaikuttamisesta, joka on olennainen osa vaalikampanjoin-
tia, ja jossa puolueet mm. pyrkivät vakuuttamaan äänestäjät omien ohjelmiensa 
paremmuudesta sekä esittämään kanssakilpailijoiden viestit epäsuotuisassa kehyk-
sessä. Toisin kuin vaalihäirintä, tapahtuu vaaleihin vaikuttaminen yhdessä sovit-
tuja demokratian pelisääntöjä233 noudattaen. Häirinnän tarkkaa määrittelemistä 
ja tunnistamista hankaloittaa kuitenkin se, että piittaamattomuus kyseisistä peli-
säännöistä, esimerkiksi vastapuolen tarkoituksellinen vahingoittaminen, on muo-
dostunut osaksi joidenkin puolueiden keinovalikoimaa myös liberaalien demo-
kratioiden sisällä (Wass, Isotalo ja Limnéll, 2020).

Omien aineistojeni pohjalta vastapuolen tarkoituksellista vahingoittamista 
ei ole mahdollista tunnistaa osaksi puolueiden verkkokampanjoinnin keino-
valikoimaa, joskaan aineistoni eivät myöskään mahdollista sen poissulkemista. 
Tämänkaltaisen vaikuttamisen tunnistaminen tai läpinäkyväksi altistaminen on 
tutkimuksessa lähes mahdotonta, koska puolueille se on poliittisen tapa kulttuurin 
norminvastaisena kielletty aihe, tabu. Lisäksi suomalaistyyppisissä  monipuo-
luejärjestelmissä negatiivinen kampanjointi ja vastustajan huonoon valoon aset-
taminen eivät välttämättä hyödytä hyökkäävää osapuolelta, koska äänestäjällä on 
muitakin puolueita, joista valita (Walter, Van der Brug ja van Praag, 2014). Siksi 
suora negatiivinen kampanjointi on Suomen vaalikentillä harvinaista  (Mattila ym. 

231 Verkkokysely vaalihäirinnästä lähetettiin kaikkien eduskuntapuolueiden toimistoihin, alue- ja piiri-
toimistoihin tai puolueen yhteyshenkilölle sekä myös puoluerekisterin uusimmalle tulokkaalle, kristalli-
puolueelle. Kyselyyn vastasi lähes 700 kuntavaaliehdokasta eli noin viisi prosenttia kaikista ehdolle aset-
tuneista 35 600 ehdokkaasta. (Yle Uutiset / Häirintä, 12.6.2021)  

232 Ks. myös: Pekka Isotaluksen mukaan sosiaalisessa mediassa häiriköiden kynnys näyttää olevan erityisen 
matala, ja se myös mahdollistaa vastakampanjoinnin eli kampanjoinnin jotakin puoluetta tai ehdokasta 
vastaan, mikä perinteisessä mediassa ei ole onnistunut (Isotalus, 13.6.2021).

233 Demokratian pelisääntöihin kuuluvat mm. vastavuoroinen sitoumus olla estämättä kilpailijoiden kampan-
jointia, pidättäytyminen äänten hankinnasta vilpillisin keinoin kuten lahjomalla, huijaamalla tai painos-
tamalla, sekä vaalien lopputuloksen hyväksyminen riippumatta siitä, onko se omalta kannalta mieluisa. 
(Wass, Isotalo ja Limnéll, 2020)
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2020), ja tulee sitä vaalijärjestelmäpiirteiden pysyväluonteisuuden osalta toden-
näköisesti olemaan myös tulevaisuudessa. Osaltaan vaalijärjestelmäpiirteet saat-
tavat myös ennaltaehkäistä edellä kuvattujen peiteltyjen bottien käyttöönottoa 
suomalaiskampanjoinnissa. 

Monipuoluejärjestelmän ohella vaalihäirintää ehkäisevänä tekijänä (Wass, 
Isotalo ja Limnéll, 2020) voidaan pitää myös suomalaisen poliittisen viestinnän 
suhteellisen positiivista ominaisluonnetta. Esimerkiksi puolueorganisaatioiden ja 
ehdokkaiden Facebook-viestintää eduskuntavaaleissa 2019 tutkineiden Knuutilan 
ja Laaksosen (2020) mukaan suurimmassa osassa viestejä hallitsevana oli myön-
teinen ihastu-reaktio, joskin jaetuimmissa viesteissä näkyy vahvasti myös suut-
tumuksen ja vastakkainasettelun harkittu herättäminen234. Hätkähdyttävät viestit 
herättävät helposti myös perinteisen median huomion, etenkin mikäli viesti saa 
aikaan poliittista loanheittoa puolin ja toisin. Mitä tulee poliittisen keskustelun 
sävyyn internetissä ylipäätään, ei tiettyjä tunnelatauksia synnyttävien viestien 
vahvistuminen algoritmirakenteistakaan huolimatta ole hybridin mediatilan vää-
jäämätön ominaisuus, vaan siihen on mahdollista vaikuttaa, ja siitä ovat tekno-
logiajättien ohella vastuussa myös poliitikot itse (Knuutila ja Laaksonen, 2020). 
Siksi puolueet joutuvat väistämättä myös itse proaktiivisesti pohtimaan, millaisia 
mahdollisuuksia niillä on hillitä keskustelun negatiivisia ulottuvuuksia. 

Yleisradion kuntavaalien 2021 yhteydessä tekemässä selvityksessä eduskunta-
puolueiden puoluetoimistoilta nimenomaisesti kysyttiin, miten ne ovat yrittäneet 
estää tai vähentää vaalihäirintää. Esimerkiksi vihreät ja keskusta kertoivat panosta-
neensa somekeskustelujen moderointiin sekä neuvoneensa ehdokkaita siinä, miten 
nämä voivat suojata itseään ja yksityiselämäänsä (Yle Uutiset / Häirintä, 12.6.2021). 
Vastaavin keinoin puolueet pyrkivät häirintää torjumaan myös vuosien 2011 ja 
2015 eduskuntavaaleissa, kuten luvussa 7 kuvasin. Uutena elementtinä keskusta 
ja SDP kertoivat organisaatioissaan olevan nyt erikseen nimetyt häirintäyhdys-
henkilöt, mutta muilta osin puolueiden keinovalikoima verkkohäirinnän kitke-
misessä vaikuttaa edelleen olevan samankaltainen kuin aineistoistani ilmenevä.

234 Knuutilan ja Laaksosen (2020) mukaan oppositiopuolueet onnistuivat eduskuntavaalien 2019 vaali taistelun 
alla tehokkaasti hankkimaan näkyvyyttä hallituspuolueita vahvasti kyseenalaistavilla viesteillä, ja jatkos-
sakin selkeiden vastakkainasetteluiden luominen voi heidän mukaansa olla helpointa oppositioasemasta 
käsin.
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9.4.  Viime vuosien kampanjakehitys 
 tutkimusaineistojeni näkökulmasta

Puolueiden verkkokampanjointi juontaa juurensa aina 1990-luvun puoliväliin, jol-
loin internetissä avautuivat ensimmäiset puolueiden omat kotisivut. Sittemmin digi-
talisoituminen on edennyt nopeasti, ja 2010-luvun eduskuntavaaleissa sosiaalinen 
media vakiinnutti jo asemansa yhtenä hybridikampanjoinnin keskeisistä areenoista. 
Suosituimpien verkkoalustojen vakiinnuttaessa suosiotaan joutuivat puolueet jo vii-
meistään vuoden 2015 eduskuntavaaleissa määrittelemään strategisen asemoitumi-
sensa suhteessa digitaalisten kampanjakanavien hyödyntämiseen vaaleissa. Koska 
tämä positio on tutkimukseni kiinnekohta, olen tässä luvussa tarkastellut, ovatko 
verkkoalustat ja etenkin sosiaalinen media viime vuosina muuttuneet jollakin sel-
laisella tavalla, joka olennaisesti vaikuttaisi niiden ja puolueiden väliseen suhtee-
seen – niihin strategisiin analyyseihin, jotka puolueet jo eduskuntavaalien 2011 ja 
2015 yhteydessä tekivät suunnitellessaan ja toteuttaessaan verkko kampanjointiaan. 

Tällä hetkellä käytettävissä olevien, tässä luvussa läpikäytyjen tutkimus-
lähteiden perusteella fundamentaalisia muutoksia strategisessa perus asetelmassa 
ei ole tapahtunut, vaikka verkkoteknologiat ja sosiaalinen media jatkuvasti käyttö-
ominaisuuksiltaan kehittyvätkin. Sosiaalisen median rakenteelliset ominais-
piirteet kuten sen alustojen henkilökorosteisuus ovat edelleen ennallaan. Inter-
netin uudistumisvauhdissa on poliittisen kampanjoinnin valtavirta-alustojen 
osalta jo pitkään ollut nähtävillä selkeää tasaantumista, joka näkyy esimerkiksi 
Face bookin vakiintumisessa verkon suosituimmaksi alustaksi kaikissa kolmissa 
viimeksi käydyissä eduskuntavaaleissa 2011, 2015 ja 2019. Kuntavaaleissa 2021 
kokonaan uusina alustoina esille nousseiden, ainakin joidenkin puolueiden jossain 
määrin jo hyödyntämien alustojen, kuten Tik Tokin, Teamsin, Zoomin, Redditin 
ja  Jodelin235 osalta vasta tulevaisuus näyttää, tekeekö jokin niistä pysyvän läpi-
murron politiikan internetin infrastruktuuriin. 

Vaikka Twitter yleistyi poliittisen viestinnän alustana merkittävästi vuo-
sien 2011 ja 2015 välillä, on sen käyttöasteen kasvu vuosien 2015 ja 2019 vaalien 
välillä selvästi tasaantunut. Kutakuinkin ennallaan tilanne vaikuttaa säilyneen 
myös luvussa 8 käsiteltyjen vaalikoneiden osalta, joiden suosio on ollut suhteelli-
sen vakiintunutta jo 2011 vaaleista lähtien. Åbo Akademissa tehdyn tutkimuksen 
mukaan kevään 2019 eduskuntavaaleissa vaalikoneet olivat kotisivuihin, blogeihin 

235 Huomionarvoista mainittujen sovellusten osalta on, että jokaiseen niistä liittyy omia viestinnällisiä 
erityis ominaisuuksiaan, eikä mikään niistä ole joukkoviestinnällisenä mediana rinnastettavissa masso-
jen  Facebookiin tai Twitteriin, jotka tällä hetkellä hallitsevat poliittisen viestinnän areenoina. Teams ja 
Zoom ovat ensisijaisesti viestintä- ja yhteistyöalustoja (käytännössä videoneuvottelupalveluja), TikTok 
 mobiiliympäristössä toimiva lyhytvideosovellus, ja Jodel sekä Reddit lähemmin sosiaalisiksi medioiksi 
luokiteltavia. Jodel perustuu keskustelijoiden anonymiteettiin ja sijaintiin eli paikallisuuteen. Reddit puo-
lestaan toimii sosiaalisena sivustona, jossa käyttäjät jakavat linkkejä kiinnostaviksi arvioimilleen verkko-
sivuille.



226

ja sosiaaliseen mediaan vertailtuna kaikkein vaikuttavimpia verkkomedioita; nai-
sista 55 prosenttia ja miehistä 50 prosenttia arvioi vaalikoneiden vaikutuksen olleen 
äänestyspäätökseensä suuri, vastaavien lukujen jäädessä esimerkiksi sosiaalisen 
median osalta lukuihin 34 % – 32 % (Suuronen ja Strandberg 2019, 35-39). Jo neljä 
vuotta aiemmissa eduskuntavaaleissa vaalikoneet olivat vaalitiedon lähteenä selvästi 
sosiaalista mediaa suositumpi kanava, eli myöskään vaalikoneiden kentällä ei ole 
tapahtunut sellaisia merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joiden voisi olettaa vai-
kuttavan niiden ja puolueiden väliseen strategiseen suhteeseen eduskuntavaaleissa.

Merkittävin uusi trendi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa oli Instagramin 
nousu, mutta kuten kappaleesta 6.3.3. käy ilmi, oli Instagram osalla puolueista 
käytössä jo kevään 2015 vaaleissa. Haastatteluaineistoistani käy ilmi, että Insta-
gramin henkilöitä ja persoonia voimakkaasti korostavan luonteen johdosta puo-
lueilla on Instagramin käytössä pysyvä rajoite – alustan visuaalinen dynamiikka 
ei suosi yhteisö- vaan yksilötoimijoita. Koska Instagram ei ole vuosien 2015-2019 
välillä perusominaisuuksiltaan olennaisesti muuttunut, ei ole syytä olettaa, että 
vuonna 2015 haastatteluissa esille nousseet Instagramin kampanjakäytön strategi-
set käytännöt olisivat myöskään puolueissa merkitsevästi muuttuneet. Mitä tulee 
Instagramin ja muiden verkkoalustojen live-ominaisuuksien yleistyneeseen käyt-
töön kuntavaaleissa 2021, oli kuvallisuuden ja reaaliaikaisen audiovisuaalisuuden 
vahvistumisen trendi nousemassa jo eduskuntavaaleissa 2015. Reaaliaikaisuuden 
hyödyntämisen idea oli puolueiden kampanjaviestinnän suunnitelmissa ehtinyt 
kypsyä vuosien ajan; jo vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä esimerkiksi vih-
reissä toivottiin kaksisuuntaisen viestinnän toteutumista tulevaisuudessa nimen-
omaan eri alustojen live-ominaisuuksien välityksellä: 

”Politiikassa ja vaalitoiminnassa olis tosi paljon petraamisen varaa kaksi-
suuntaisessa ihmisten osallistamisessa… Että ihmiset voi kysyä suoraan kän-
nykällä jotain poliitikoilta ja sitten mennä johonkin palveluun, missä tyypit 
voi vastata niille suoraan kysymykseen tosi reaaliaikaisesti.” (Vihreät, 2011).

Vielä eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015 puolueilla ei kuitenkaan ollut riittävästi resurs-
seja toteuttaa laadultaan ja ajoitukseltaan haluamansa kaltaista audiovisuaalista 
viestintää. Vaikka puolueiden kampanjaorganisaatioilla on sittemmin ollut aikaa 
kohdentaa resurssinsa uudelleen, on resurssiniukkuuden haaste edelleen vaikutta-
massa puolueiden mahdollisuuksiin toteuttaa mahdollisimman tehokasta digitaa-
lista kampanjointia. Puoluetukijärjestelmän pysyessä ennallaan, on suuremmilla 
puolueilla edelleen lähtökohtaisesti pienempiä enemmän kampanjaresursseja.

Mitä tulee puolueiden kuntavaalien 2021 yhteydessä järjestämiin sosiaalisen 
median livesessioihin, oli niihin osallistujan helppo havaita, että näiden tapahtu-
mien ainutlaatuisena ominaisuutena ylistetty avoin vuorovaikutteisuus on edelleen 
pohjimmiltaan kontrolloitua. Tilaisuuksissa esiintyjät ja puhujat ovat pääsääntöi-
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sesti puolueiden omia ehdokkaita tai puoluejohtoon kuuluvia, ja esitettävät kysy-
mykset moderoidaan. Keskustelufeedin virrasta poimitaan ne kysymykset, joihin 
halutaan vastata, ja puheenvuorot jaetaan niille, joille ne halutaan jakaa. Kuka 
tahansa Facebook-tai Instagram-käyttäjä ei ainakaan oman kokemukseni perus-
teella edelleenkään livesessiossa pääse vapaasti esittämään mitä tahansa kysymystä. 
Tässä mielessä nämä kampanjatapahtumat eivät juuri poikkea esimerkiksi jo vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa tavanomaisista Facebook-keskusteluista, joita puolueen 
toimi henkilöt moderoivat, ja joissa esille nousseet aloitteet välitettiin eteenpäin päät-
täjille strategista harkintaa käyttäen, kuten kappaleessa 7.2. tarkemmin kuvattiin.

Suurin eduskuntavaalien 2015 jälkeen koettu konkreettinen muutos kuitenkin 
lienee juuri kaksisuuntaisen viestinnän ja avoimen vuorovaikutteisuuden voimak-
kaassa visualisoitumisessa ja reaaliaikaistumisessa; tavanomaisten tekstipohjaisten 
keskustelujen sijasta muoto on tänä päivänä reaaliaikainen live-videokuva, joka on 
professionaalisti graafisin ja kuvallisin elementein somistettu, ja asetelmallisesti 
studio-olosuhteita vastaava. Tällaisten helposti lähestyttävien virtuaalisten kohtaa-
misten fasilitoinnin halu oli puolueissa nähtävillä jo eduskuntavaalien 2011 aikaan: 

”Yksi kiva asia on, että puolueen johto tulee lähemmäksi rivijäsentä just näillä 
videokonferensseilla, sinne voi kuka tahansa rivijäsen tulla kuuntelemaan, 
kysymään, osallistumaan keskusteluun puheenjohtajan kanssa ja mä uskon, 
että tätä tullaan jatkamaan myös vaalien välillä.” (SDP, 2011)

Se kaksisuuntaisuuden ideaali, jossa kuka tahansa äänestäjä voi kohdata ehdok-
kaan tai puolueen edustajan, ja esittää tälle minkä tahansa haluamansa kysymyk-
sen tai kommentin, on kuitenkin yhä 2020-luvulla sosiaalisen median alustoja 
todennäköisimmin mahdollinen perinteisissä torien tai kauppakeskusten vaali-
tapahtumissa: ”Ihmisen suora fyysinen kohtaaminen, sitähän ei voi tehdä interne
tissä.” (Kristillisdemokraatit, 2015). 

Mitä tulee perinteisen ja digitaalisen kampanjoinnin väliseen tasapainoon 
hybridissä mediajärjestelmässä, on edelleen selkeästi nähtävillä, että vaikka digi-
taalisen kampanjoinnin strateginen merkitys painottuu erityisesti suurimpien kau-
punkien vaalipiireissä, joissa puolueilla on paikkamääräisesti eniten voitettavaa, 
on niiden mukautettava yleiskampanjansa palvelemaan kaikkien eri vaalipiirien 
tarpeita. Perinteinen printtimainonta sekä toreille ja kauppakeskuksiin keskittyvä 
eläviin kohtaamisiin perustuva vaalityö pysynevätkin puolueiden kampanjoinnin 
keinovalikoimassa verkkoareenoiden ja -toimintojen rinnalla yhtä kauan kuin 
alueellisia painotuseroja eri kampanjamuotojen vetovoimaisuudessa esiintyy. 236

236 Huom. Luvussa 9. ei ole erillistä yhteenvetoa, vaan yhteenveto luvusta on esitetty integroituna osaksi 
seuraavan luvun kappaletta 10.4. 
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LUKU 10.  TUTKIMUKSEN TULOKSET JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET

Modernia vaalikampanjaa käydään tänä päivänä hybridissä  mediajärjestelmässä, 
jossa professionalisoituneet puolueet hyödyntävät sekä perinteisiä että  digitaalisia 
kampanja-alustoja hypermediakampanjoinniksi luonnehdituin tavoin. Tässä tutki-
muksessa olen pääosin aineistolähtöisesti, mutta osin myös teoreettista reflektiota 
ja empiiristä havainnointia yhdistellen ja laadullisen sisällönanalyysin menetelmiä 
hyödyntäen jäsennellyt ja analysoinut niitä viestinnällis- rakenteellisia ja kampanja-
organisatorisia tekijöitä, jotka puolueiden strategista digitaalista kampanjointia 
selittävät. Empiirinen analyysini on kiinnittynyt niihin alusta- ja  viestinnällisiin 
rakenteisiin, joista puolueiden digitaalisen kampanjoinnin infra struktuuri koos-
tuu: kampanjasivustoihin ja digitaaliseen markkinointiin,  sosiaalisen median 
sivuihin ja ryhmiin, sekä keskustelualustoihin ja vaalikone viestintään. Pää-
määränäni on ollut muodostaa teoreettinen kokonaiskuva  puolueiden verkko-
kampanjoinnin strategisista ulottuvuuksista. Vastaavaa aiempaa tutkimusta 
Suomessa ei ole tehty, joten analyysiotteeni on ollut myös eksploratiivinen ja 
uudenlaisia kysymyk senasetteluja tulevaisuuden tutkimukselle avaava.  Keskeinen 
teoreettinen lähestymistapa tutkimuksessani on ollut viestinnällis-holistinen 
käsitys vaali kampanjoinnista eli ajatus siitä, että vaalikampanjat eivät pohjim-
miltaan ole mitään muuta kuin poliittista viestintää; viestintä ulottuu kampan-
joiden kaikille eri osa-alueille. Puolueiden kampanjaviestinnän ymmärtämisen 
edellytys on kuitenkin puolueiden ymmärtäminen myös organisaatioina, ja juuri 
siksi analyysini on keskittynyt nimenomaan niihin viestinnällis- rakenteellisiin ja 
kampanjaorganisatoriin  elementteihin, joista puolueiden strateginen digitaalinen 
kampanjointi ajassamme koostuu.

10.1.  Johdanto tutkimuksen tuloksiin ja 
 johtopäätöksiin

Poliittisten puolueiden tutkimuksen historia ulottuu yli vuosisadan ajalle. Vaikka 
digitaalinen kampanjointi alkoi internetin käyttöönoton myötä vasta 1990-luvulla, 
ovat puoluetutkimuksen klassiset kysymyksenasettelut ja teoreettiset tausta- 
asetelmat heijastuneet myös verkkokampanjoinnin tutkimukseen. Historiallisessa 
kontekstissa työni kiinnittyy siihen teoreettisessa viitekehyksessä kuvaamaani 
tutkimusperinteeseen, jossa puolueita 1990-luvun lopusta ja 2000-luvun alusta 
lähtien on ryhdytty tarkastelemaan dynaamisina, transformatiivisina ja toiminta-
ympäristönsä muutoksiin aktiivisesti sopeutuvina subjekteina – siinä missä niitä 
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aiemmin oli vuosikymmenten ajan tarkasteltu yhteiskunnallista merkitystään 
menettävinä ja rappioituvina muutoksen passiivisina objekteina. 

Puoluetutkimuksessa puolueiden adaptoitumista muutokseen on  tarkasteltu 
kiinnittyen pääsääntöisesti kolmeen laajempaan tutkimusalueeseen, joista oma 
tutkimukseni on painottunut puolueen sisäisen toimintaympäristön aihe alueelle. 
Tutkimuksessani olen analysoinut, miten puolueet ovat sopeuttaneet ja opti-
moineet kampanjointiaan vastaamaan digitaalisen kampanjaympäristön erilai-
siin rakenteellisiin ominaispiirteisiin ja olosuhteisiin. Puolueita käsittelevässä 
tutkimus kirjallisuudessa 2000-luvun vuosikymmeninä erityistä mielenkiintoa 
herättäneistä yleisistä aihepiireistä työni kontribuoi etenkin kysymykseen poli-
tiikan henkilöitymisen vaikutuksista puolueisiin; tutkimuskysymykseni mukai-
sesti puolueiden digitaaliseen kampanjointiin. 

Aiemman, 1990-luvun alkuvuosista käynnistyneen verkkokampanjoinnin 
tutki muksen painopisteenä oli pitkään kartoittaa, mitä verkkoalustoja ja -sovelluksia 
puolueet ylipäätään käyttävät, mutta digitaalisten teknologioiden kampanja käytön 
yleistyttyä voimakkaasti 2000-luvun alussa, on tutkimuksessa siirrytty tarkastele-
maan, miten ja mihin strategisiin tarkoituksiin verkkoteknologioita hyödyn netään. 
Silti kampanjasuunnittelusta ja viestinnän strategisista prioriteeteista kertynyt tieto 
on edelleen hajanaista, ja syvällisemmän lähestymistavan mahdollistavia laadullisia 
metodeja on hyödynnetty vain harvoin. Aiempi, valtavirraltaan kvantitatiivinen 
tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan kansalaisten ja ehdokkaiden suhdetta digi-
taalisten medioiden vaalien aikaiseen käyttöön. Oman laadul lisen tutkimukseni 
keskiössä ovat puolestaan olleet poliittiset puolueet. Viiden eduskuntapuolueen 
teemahaastattelu-, vaaliohjelma-, ehdokasopas-, ja digitaalisten leikkeiden arkisto-
aineistoihin perustuva, media-artikkeliaineistoin täydennetty analyysi on ulottunut 
myös puolueiden strategiseen rooliin ehdokkaidensa verkko kampanjoinnin tuessa 
ja ohjauksessa, jota aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa ei juurikaan ole käsitelty.

Puolueiden strategisen verkkokampanjoinnin tutkimuksessa ei ole yksi-
selitteisesti perusteltavissa olevaa teoreettista viitekehystä, joka suvereenisti ohjaisi 
tutkimuskysymysten asettelua ja kiinnittymistä aiempaan teoriaan, koska aiempi 
tutkimus on määrällisesti rajoittunutta ja lähestymistavoiltaan fragmentoitunutta. 
Keskeisiä tutkimukseni näkökulmia ja analyysiä määritteleviä teoreettisia käsit-
teitä ovat olleet professionalisoituminen, digitalisoituminen, henkilöityminen, 
medioituminen ja hybridi mediajärjestelmä, sekä strateginen poliittinen viestintä, 
joiden käyttöarvosta 2000-luvun kampanjatutkimuksen avainkäsitteinä vallitsee 
tutkijoiden piirissä laaja yksimielisyys. Lähestymistapoihini ovat heijastuneet myös 
medioitumis-, mobilisaatio-, ja vahvistumisteorioiden sekä tasavertaistumis- ja 
normalisaatioteorioiden päätelmät. Tuoreimman kampanjatutkimuksen piiristä 
analyysilleni keskeisen kiinnekohdan on muodostanut Andreas Schäferin (2021) 
esittelemä hybriditeetti- ja algoritmiperusteisen digitaalisen heuristiikan käsite, 
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joka kuvaa puolueiden viestintästrategioiden rakentumista nykyisessä hybridissä, 
dataintensiivisessä kampanjaympäristössä. 

Tutkimuskentän fragmentoitumisesta huolimatta keskeinen  teoreettinen 
kiinne kohta tutkimuksessani on ollut Rachel Gibsonin ja Andrea  Römmelen (2001) 
puoluekeskeisen professionalisoituneen kampanjoinnin teoria, joka nimensä mukai-
sesti asettaa puolueet ammattimaisen kampanjoinnin  keskeisiksi subjekteiksi. Ennen 
Gibsonin ja Römmelen teoriaa puolueiden asemaa oli tutkimuskirjallisuu dessa alle-
viivattu kampanjaprofessionalisoitumisen rappioitumassa olevina ”uhreina”, mutta 
Gibsonin ja Römmelen teorian myötä fokus siirtyi puolueiden omaan aktiiviseen, 
dynaamiseen rooliin uusien kampanja teknologioiden ja -tekniikoiden hyödyntäjinä. 
Teoriassa määritellyistä seitsemästä kampanjaprofessionalismia edistävästä muut-
tujasta oman analyysini kannalta relevanteiksi osoittautuivat erityisesti ”catch all” 
– eli äänten maksimointiin tähtäävä kampanjastrategia ja materiaaliset resurssit, 
myöhemmin tässä luvussa esiteltävistä syistä.

Puoluekeskeisen professionalisoituneen kampanjoinnin teoria keskittyy 
profes sionalisoitumiskehityksen prosessiin vaikuttavien puoluekohtaisesti vaihtele-
vien muuttujien analyysiin, mutta tänä päivänä puolueiden väliset erot  digitaalisten 
teknologioiden käytössä ovat enää vähäisiä. Digitalisoitumis- ja professionali-
soitumiskehityksen syventyessä puolueiden kampanjointi on muokkautunut yhä 
yhtenäisempään suuntaan; puoluestrategistien ajattelu on samankaltaista, ja homo-
geenisyys saattaa jopa olla paras kampanjoinnin nykyistä kehitysvaihetta selittävä 
tekijä (Lilleker, Tenscher ja Štětka 2015, 762). Siksi olen tässä tutkimuksessani ver-
tailevan lähestymistavan sijasta pyrkinyt yleistettävyyttä tavoitellen identifioimaan 
kaikille puolueille yhteisiä digitaalisten teknologioiden hyödyntämisen strategioita. 
Homogeenisyysolettama on vaikuttanut myös ratkaisuuni rajata tarkastelu viiteen 
eduskuntapuolueeseen, joiden verkkoviestinnästä eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015 
vastanneiden toimihenkilöiden teemahaastattelut ja ehdokasopasmateriaalit ovat 
muodostaneet tutkimukseni ydinaineiston. Puoluetoimijat voivat ruohonjuuri-
tason avainhenkilöinä tuoda kampanjaprofessionalismin tutkimukseen siitä 
puuttuvaa laadullista perspektiiviä; laajempaa ymmärrystä modernin digitaalisen 
kampanjoin nin konstruktioista ja implementaatiosta (Tenscher ym. 2016, 98-99).

Tämä tutkimukseni tulokset tiiviisti kokoava luku jakaantuu kolmeen eri 
 kappaleeseen, joista ensimmäisessä kuvaan puolueiden digitaalisen  kampanjoinnin 
strategisia ulottuvuuksia tutkimukseni empiiriseen analyysiin keskittyneiden l ukujen 
teemoittelun mukaisesti eli kampanjasivustojen, digitaalisen markkinoinnin, sosi-
aalisen median ja vaalikoneviestinnän aihealueilta. Toisessa kappaleessa esittelen 
tutkimukseni ydintulokset: puolueiden digitaalista kampanjointia selittävän strate-
gisten dilemmojen teoreettisen konstruktion. Lopuksi, luvun päättävässä kappaleessa 
 keskityn tutkimukseni arviointiin, sekä nostan keskusteluun ajatuksiani tulevai-
suuden tutkimuskysymyksistä eli siitä, millaiset uudet kysymyksenasettelut ja näkö-
kulmat voisivat jatkossa täydentää tämän tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä.
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10.2.  Puolueiden digitaalisen  kampanjoinnin 
 strategiset ulottuvuudet: päämäärät ja 
 käytännöt 

Tutkimusasetelmassani olen aiempaan tutkimuskirjallisuuteen perustuen (vrt. 
esim. Downs, 1957; Sjöblom, 1968a ja 1968b; Ström, 1990; Gibson ja Römmele, 2001) 
olettanut kohdepuolueitteni primääriksi strategiseksi päämääräksi äänten maksi-
moinnin. Kaikki puolueet pyrkivät vaaleissa saavuttamaan  mahdollisimman  laajan 
kannatuksen mahdollisimman suuren äänisaaliin muodossa. Tämän ylä tason 
teoreettisen lähestymistavan pohjalta olen analysoinut puolueiden digi taalisen 
kampanjoinnin strategisia ulottuvuuksia, joilla viittaan a.) kokonais valtaisiin 
 strategisiin päämääriin ja b.) näiden päämäärien tavoittelussa harjoitettaviin 
eriytyneempiin strategisiin käytäntöihin.

Professionalisoituneen ja hybridisoituneen kampanjoinnin ajassa puolueilta 
edellytetään monialustaista ja intensiivisen ammattimaista otetta digitaaliseen 
kampanjaan, jonka infrastruktuuri koostuu a.) kiinteistä, pysyväluonteisista 
alustarakenteista: kampanjasivustoista ja sosiaalisen median sivustoista, tileistä 
ja ryhmistä, b.) liikkuvista, tilapäisesti aktivoitavista viestinnällisistä rakenteista: 
ehdokastuesta, digitaalisesta markkinoinnista ja vaalikoneviestinnästä. Näiden 
kampanjarakenteiden käytössä puolueiden verkkokampanjoinnissa on identifioi-
tavissa edellä mainittuja strategisia päämääriä ja niiden tavoittelun yksilöidympiä 
keinoja, strategisia käytäntöjä.  

Empiriisten aineistojeni perusteella digitaalisen kampanjoinnin strategisia 
päämääriä puolueille ovat informaationvälitys ja sisältöviestintä, äänestäjä
kontaktien maksimointi, avoin vuorovaikutteisuus, sisäinen ja ulkoinen mobili
saatio, journalistisen mediahuomion tavoittelu, strateginen monitorointi ja 
disinformaation torjunta. Näiden päämäärien tavoittelu  ilmenee pää sääntöisesti 
useampien eri kampanjarakenteiden käytössä; esimerkiksi informaation-
välitykseen ja sisältöviestintään pyritään kampanjan kaikilla rakenteellisilla osa-
alueilla. Strategiset käytännöt päämäärien tavoittelun yksilöidympinä keinoina 
sen sijaan pääsääntöisesti eriytyvät rakennekohtaisesti. Esimerkiksi sisäisen ja 
 ulkoisen mobilisaation päämäärään pyritään kaikkien kampanjarakenteiden 
hyödyn tämisessä, mutta kampanjasivustoilla päämäärään pyrkimisen strategisena 
käytäntönä on tuen lahjoittamisen fasilitointi, sosiaalisessa mediassa muun muassa 
viraali viestintä, ja vaalikoneissa koneiden priorisointisuositusten esittäminen. 
Esi merkiksi journalistisen mediahuomion tavoitteluun (strateginen  päämäärä) 
 pyritään sosiaalisessa mediassa (kampanjarakenne) metakampanjoinnilla (stra-
teginen käytäntö), ja kaikki tämä toiminta tähtää kokonaisuutena äänten maksi-
moimiseen (primääri strateginen päämäärä).
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Taulukko 2.  Strategisten päämäärien ja käytäntöjen esiintyminen kampanjarakenteiden alueilla

STRATEGINEN
PÄÄMÄÄRÄ

KAMPANJARAKENNE

KAMPANJA-
SIVUSTOT

SOSIAALINEN
MEDIA

DIGITAALINEN
MARKKINOINTI

VAALIKONE- 
VIESTINTÄ

INFORMAATION-
VÄLITYS JA  
SISÄLTÖ VIESTINTÄ

• Kävijä-
kontaktin 
keston 
 maksimointi

• Monimutkaisten 
politiikkakysy-
mysten välttely

• Negatiivisten 
sisältöjen  
häivyttäminen

• Kilpailija-
puolueista 
 erottautuminen

• Omien 
 vaali koneiden 
 julkaisu 

ÄÄNESTÄJÄ-
KONTAKTIEN  
MAKSIMOINTI  
ELI CATCH ALL   
-PÄÄMÄÄRÄ

• Jakojen ja 
 suositusten 
 sisällöllinen 
 generointi

• Hukka-
kontaktien 
välttäminen 

• Ehdokaskunnan 
osallistumis-
asteen 
 maksimointi

• Vaalikoneiden 
priorisointi- 
suositukset

AVOIN VUORO-
VAIKUTTEISUUS

• Keskustelu-
mahdollisuuksien 
 fasilitointi

SISÄINEN JA 
 ULKOINEN  
MOBILISAATIO

• Tuen lahjoitta-
misen 
 fasilitointi

• Viraaliviestintä

• Kuvallisuus ja 
audiovisuaalisuus 
tehokeinoina

• Avoimien ja  
sisäis ten 
keskustelu - 
 ryhmien ylläpito

• Kohujen 
 hyödyntäminen

• Dynaaminen 
kohdennettu 
mainonta

• Tekninen tuki ja 
opastus

JOURNALISTISEN 
MEDIAHUOMION 
TAVOITTELU

• Uutisarvopotenti-
aaliset avaukset 
ja kannanotot

• Metakampan-
jointi

STRATEGINEN 
MONITOROINTI 

• Avoimien  
keskustelu- 
ryhmien seuranta

• Ehdokaskunnan 
osallistumis-
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• Vaaliohjelma- 
sisältöjen 
testaus oman 
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välityksellä

DISINFOR MAATION 
 TORJUNTA

• Sisäisten  
keskus telu-
ryhmien  ylläpito

• Häiriköiden mitä-
töinti keskustelu-
alustoilla

• Keskustelija-
identiteettien 
kontrollointi
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Taulukossa 2. kuvaan strategisten päämäärien ja käytäntöjen esiintymistä kohde-
puolueitteni merkittävimmiksi arvioimien kampanjarakenteiden alueilla. Taulu-
kossa esitetyt strategiset käytännöt ovat esimerkinomaisia, aineistojeni mahdollis-
tamissa rajoissa237. Taulukon tarkoituksena on tutkimuskysymyksiäni mukaillen 
esittää puolueiden strategista digitaalista kampanjointia kehystävä ja sen yleisiä 
lainalaisuuksia sekä rakenteellista dynamiikkaa jäsentelevä kokonaiskuva.

Informaationvälityksen ja sisältöviestinnän keskeisin kanava puolueille ovat 
niiden omat kampanjasivustot, joilla esitellään vaaliteemoja ja -tavoitteita sekä 
ehdokkaita koskevia tietoja harjoittaen strategisena käytäntönä esimerkiksi 
kävijä kontaktin keston maksimointia, eli pyrkimystä ”altistaa” kävijät mahdolli-
simman pitkäkestoisesti puolueen kannalta myönteisille sisällöille. Sosiaalisen 
median sisältö kampanjoinnissa puolueet pyrkivät generoimaan julkaisuilleen 
mahdollisimman paljon jakoja ja suosituksia, joka myös määrittelee, millaisia 
teemoja ne itse proaktiivisesti nostavat esiin. Tässä strategisena käytäntönä on 
esimerkiksi välttää niin sanottuja suuria, vaikeiksi ja monimutkaisiksi miel-
lettyjä politiikka kysymyksiä, ja nostaa niiden sijaan esiin konkreettisia, usein 
tunnepohjaisesti äänestäjiä henkilökohtaisella tasolla puhuttelevia teemoja, jotka 
 tehokkaammin mobilisoivat keskustelemaan ja jakamaan sisältöjä eteenpäin. Digi-
taalisessa markki noinnissa informaationvälityksen päämäärän tavoittelemisen 
yhtenä käytäntönä on kilpailijapuolueista erottautuminen. Omien vaalikoneiden 
kautta puolueen vaaliteemoista ja ehdokastarjonnasta voidaan puolestaan tehok-
kaasti sisältöviestiä räätälöimällä koneeseen parhaiten omia ideologisia päämääriä 
 palvelevia kysymyksen asetteluja. 

Äänestäjäkontaktien maksimointi eli catch all -päämäärä korostuu digitaali-
sessa markkinoinnissa ja vaalikoneviestinnässä. Vaikka digitaalisten  teknologioiden 
kehitys on mahdollistanut kampanjoinnin aiempaa tehokkaamman kohden tamisen 
halutuille äänestäjäsegmenteille, ja puolueet tätä mahdollisuutta myös hyödyn-
tävät yhdistelemällä mainonnassaan sekä catch all- että kohdennetun mainonnan 
strategioita, on ensisijaisena strategisena päämääränä äänestäjä kontaktien maksi-
mointi. Kampanjamainonnan suunnittelussa puolueet analysoivat strategisesti, 
missä segmen teissä potentiaalisten äänestäjien eli tavoitettavissa olevien määrä 
on suurin. Myös tavoittamattomissa olevien äänestäjäryhmien  tunnistaminen on 

237 Taulukossa tummennetulla merkityt solut viittaavat vasemmalla sarakkeissa lueteltujen strategisten pää-
määrien tavoittelun strategisiin käytäntöihin eri kampanjarakenteiden alueilla. Vaikka useimmat pää-
määristä kytkeytyvät useampien eri kampanjarakenteiden hyödyntämiseen, ei esimerkiksi avoin vuoro-
vaikutteisuus ole puolueille aineistojeni perusteella kampanjasivustojen hyödyntämisen strateginen pää-
määrä, joka taulukossa osoitetaan jättämällä solu tässä kohdin tummentamattomaksi. Aineistoni eivät 
kuitenkaan tämän tarkastelun osalta ole kattavia, joten esitykseen tulee empiirisen kattavuuden osalta 
suhtautua viitteellisenä. Lisäksi; tässä taulukossa luvussa 7 erillisenä kokonaisuutenaan käsitellyt verkko-
keskustelut päämäärineen ja käytäntöineen on sisällytetty osaksi sosiaalisen median kampanjarakennetta, 
koska suurin osa keskustelutoiminnoista sijoittuu Facebookiin.
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puolueille mainonnan resursoinnissa tärkeää, ja siksi yhtenä strategisena käytän-
tönä on hukkakontaktien välttäminen; resursseja vältetään tarpeettomasti suuntaa-
masta saavuttamattomissa oleville äänestäjäryhmille. Joissain tapauksissa hukka-
kontaktien välttämisen käytännön saattaa kuitenkin haastaa arvo perusteisuus; 
kohdennetusta kampanjoinnista voidaan pitäytyä arvo perusteisesti, vaikka se ei 
kampanjamenestyksen näkökulmasta olisi strategisesti rationaalista. 

Vaalikoneviestinnässä äänestäjäkontaktien maksimointiin pyritään mak-
simoimalla ehdokaskunnan osallistumisaste erilaisiin koneisiin. Vaalikoneiden 
laadunvaihtelusta, runsaasta määrästä ja kampanjaresurssien rajallisuudesta joh-
tuen puolueet kuitenkin priorisoivat erilaisia vaalikoneita eli tekevät ehdokkail-
leen suosituksia siitä, mihin vaalikoneisiin niiden ensisijaisesti kannattaisi osal-
listua. Priorisointikäytännössä äänestäjäkontaktien maksimointia tukee linjaus 
suositella ensisijaisesti käyttäjämääriltään suosituimpiin koneisiin osallistumista. 
Sosiaalisessa mediassa äänestäjäkontaktien maksimointiin puolestaan pyritään 
tuottamalla sellaista sisällöllistä kampanjaviestintää, jonka arvioidaan generoivan 
mahdollisimman paljon jakoja ja suosituksia.

Avoimen vuorovaikutteisuuden strategisen päämäärän tavoittelu keskittyy 
puolueiden kampanjoinnissa sosiaalisen median alustoille: Facebookiin, Twitteriin, 
YouTubeen ja Instagramiin, joista ylivoimaisesti tärkein puolueille on Facebook, 
johtuen sen korkeasta käyttöasteesta kansalaisten keskuudessa. Vielä 1990-luvulla, 
internetin ollessa puolueille kampanjaympäristönä uusi, pyrittiin keskustelua ja 
vuorovaikutteisuutta luomaan kampanjasivustoille esimerkiksi blogien ja niiden 
avointen kommentointimahdollisuuksien kautta, mutta jo eduskuntavaaleista 2011 
lähtien vuorovaikutteiset toiminnot on kampanjoinnissa keskitetty sosiaaliseen 
mediaan. Puolueiden ei ole strategisesti tarkoituksenmukaista suunnata resursse-
jaan ihmisten houkuttelemiseksi keskustelemaan kampanjasivustojen kaltaisille 
erityisareenoille, kun äänestäjäkunnan suuri enemmistö on läsnä ja keskustelu-
halukas nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Avoimen vuorovaikutteisuuden 
tavoittelun strategisena käytäntönä on keskustelumahdollisuuksien fasilitointi 
etenkin avointen ryhmien muodossa. 

Sisäisen ja ulkoisen mobilisaation strateginen päämäärä esiintyy kaikilla 
kampanjarakenteiden eri osa-alueilla, ja erityisesti sisäisen mobilisaation päämäärä 
painottuu selvästi. Kampanjasivustoilla puolueiden mobilisaatio päämäärän  yhtenä 
käytäntönä ovat lahjoitussovellukset, joita puolueet eivät ensisijaisesti miellä varain-
keruun, vaan osallistamisen välineiksi. Mobilisaatiopäämäärä korostuu, koska 
suurin osa lahjoituksista kohdentuu digitaalisilla areenoilla puolueen sijasta yksit-
täisille ehdokkaille mukaillen politiikan yleisen henkilöitymis kehityksen trendiä. 
Sosiaalisessa mediassa ulkoiseen mobilisaatioon pyritään käyttämällä teho keinona 
kuvallisuutta ja audiovisuaalisuutta eli visuaalista kampanja viestintää. Käytäntönä 
on myös viraaliviestintä, jossa erilaisia meemejä ja muita viihdepainotteisia jul-
kaisuja tuottamalla innostetaan sosiaalisen median käyttäjiä edelleen jakamiseen 
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ja keskusteluun puolueen kampanjateemojen ympäriltä. Facebookissa puolueille 
merkittäviä sisäisen mobilisaation areenoja ovat sisäiset, suljetut ryhmät, joilla 
käytävät keskustelut puolueet mieltävät aidosti vaikuttaviksi, ja jotka mahdollis-
tavat niille vaalikamppailuun organisoitumisen luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

Sosiaalisen median keskustelualustoilta liikkeelle lähtevät tai niillä ruodittavat 
negatiiviset kohut altistavat puolueet lähtökohtaisesti kielteiselle media huomiolle 
ja mainehaitoille, mutta puolueet voivat myös hyötyä kohuista. Sisäisen mobi-
lisaation päämäärän yhtenä käytäntönä kohuja voidaan vastareaktiivisesti myös 
hyödyntää; kohut voivat mobilisoida puolueen jäseniä ja kannattajia, sekä vah-
vistaa puolueen sisäistä koheesiota ja yhteishenkeä. Kohuista seuraavaa kielteistä 
julkisuutta voidaan pyrkiä vaimentamaan julkaisemalla sen vastapainoksi omasta 
näkökulmasta myönteisiä sisältöjä; kääntämään kohua kampanja viestinnällisellä 
”spinnaamisella” jopa eduksi. Myös digitaalisessa markkinoinnissa kohujen mobi-
lisoivaa voimaa voidaan hyödyntää kohdennetulla dynaamisella mainonnalla. 
Sisäisen mobilisaation strateginen päämäärä korostuu myös puolueiden suhteessa 
vaalikoneisiin; koneiden suuri suosio ja korkea käyttöaste äänestäjien keskuu-
dessa motivoivat puolueita mobilisoimaan ehdokkaitaan mahdollisimman laajaan 
vaalikoneaktiivisuuteen. Mobilisaatiota tukevana käytäntönä puolueet tarjoavat 
ehdokkailleen tarvittaessa koneisiin osallistumiseen ja vastaamiseen liittyvää tek-
nistä tukea ja opastusta. 

Journalistisen mediahuomion tavoitteluun liittyy samankaltaisia piirteitä 
kuin ulkoiseen mobilisaatioon; molemmissa tavoitellaan tietyn ulkoisen kohde-
ryhmän (äänestäjät – journalistit) aktivoitumista reagoimaan puolueen tiettyihin 
päämäärätietoisiin kampanjatoimiin. Journalistisen mediahuomion tavoittelu on 
puolueille etenkin sosiaalisen median kampanjakäytön merkittävä strateginen 
päämäärä, johon pyrittäessä strategisina käytäntöinä ovat esimerkiksi uutisarvoa 
sisältävien poliittisten avausten ja kannanottojen julkaisu, sekä metakampanjointi, 
jossa uudenlaisten digitaalisten sovellusten käyttöönoton lanseerauksilla pyritään 
pääsemään keskustelunaiheeksi, ja hankkimaan siten myös näkyvyyttä varsinai-
sille kampanjasisällöille. 

Strategisen monitoroinnin päämäärällä viitataan puolueiden pyrkimykseen 
seurata intensiivisesti verkossa tapahtuvaa keskustelua sekä vaalikamppailuun kyt-
keytyvää viestintää, jotta siihen voidaan tarvittaessa reagoida, tai jotta sitä voidaan 
hyödyntää strategisessa kampanjasuunnittelussa. Monitoroinnin keskeisenä käy-
täntönä ylläpidetään sekä avoimia että sisäisiä Facebook-keskustelu ryhmiä, joista 
jälkimmäisissä organisoidutaan tarkkailemaan Facebookista ja koko sosiaalisen 
median kentältä kumpuavia hiljaisia signaaleja. Strategisen monitoroinnin tuo-
toksia voidaan hyödyntää esimerkiksi dynaamisessa kohdennetussa mainonnassa, 
resurssien kohdentamiseksi eniten mobilisoivaa vastetta tuottaviin kampanja-
sisältöihin. Näin voidaan nopeasti reagoida erilaisiin kampanjan aikana tapah-
tuviin muutoksiin, kuten vaihteleviin kannatusasetelmiin. Avoimissa Facebook-
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keskusteluryhmissä käytävää vuoropuhelua ja kommentointia monitoroimalla 
puolueet voivat saada virikkeitä kampanjatyöhön, sekä arvioida politiikkansa 
vastaanottoa kansalaisten keskuudessa. Vaalikoneissa strategisen monitoroinnin 
käytäntönä on ehdokaskunnan osallistumisasteen seuranta, jonka kautta voidaan 
varmistella ehdokkaiden mahdollisimman laajaa osallistumista koneisiin. Myös 
oma vaalikone voi tarjota puolueelle mahdollisuuden strategiseen monitorointiin, 
kuten vaaliohjelmasisältöjen vetovoiman testaamiseen koneen käyttäjien keskuu-
dessa.

Strategiseen monitorointiin liittyy läheisesti disinformaation torjunnan 
päämäärä, joka puolueiden kampanjoinnissa keskittyy erityisesti sosiaalisen 
median alustoilla ylläpidettäviin keskusteluihin. Esimerkiksi sisäisiä Facebook-
ryhmiä hyödynnetään puuttumisessa sosiaalisesta mediasta kytemään lähteviin 
ja puolueen näkökulmasta haitallisiin, virheellisiä tietoja levittäviin uutis- ja 
keskustelu kohuihin. Sosiaalisen median keskustelualustoilla häirinnän ja trollauk-
sen muodossa kanavoituvan disinformaation torjunnan käytäntönä on esimerkiksi  
keskustelijaidentiteettien kontrollointi sekä mitätöinti; pyrkimys ”neutralisoida” 
ja häivyttää häirintä jättämällä se vaille huomiota.

10.3.  Puolueiden digitaalisen kampanjoinnin 
 strategiset dilemmat: teoreettinen konstruktio

Edellä kuvaamani ja aineistojeni perusteella identifioimani puolueiden digitaa-
lisen kampanjoinnin strategiset ulottuvuudet ovat periaatteessa puoluelähtöisiä, 
eli puolueet luonnollisesti itse määrittelevät oman kampanjansa strategiset pää-
määrät, ja arvioivat, millä konkreettisilla käytännöillä päämäärät tehokkaimmin 
ovat saavutettavissa. Kampanjat eivät kuitenkaan tapahdu tyhjiössä, vaan teoreet-
tisessa viitekehyksessä esittelemäni kaltaisessa hybridissä kampanjaympäristössä, 
jota luonnehtivat professionalisoitumisen, digitalisoitumisen ja henkilöitymisen 
kaltaiset politiikan ja kampanjoinnin makrotrendit. Näiden trendien teoretisoin-
teihin liitetyt systeemiset lainalaisuudet määrittelevät osaltaan puolueiden digi-
taalisen kampanjoinnin strategista toteutusta. Kuten Schäfer (2021) on todennut, 
ovat poliittisten toimijoiden strategiset päätökset ja kommunikatiiviset käytännöt 
yhteydessä viestintäympäristön rakenteisiin ja ominaispiirteisiin kuten sosiaalisen 
median logiikkaan, ja vain näiden yhteyksien tutkiminen voi auttaa selittämään 
toimijoiden käytöstä järjestelmällisesti. Korostamalla institutionaalisen ja konteks-
tuaalisen ympäristön ja sen eri osa-alueilla operoivien toimijoiden harjoittaman 
heuristiikan välistä suhdetta voidaan käsitellä kysymystä siitä, kuinka toimijat 
sopeuttavat käytöstään erilaisiin kontekstuaalisiin haasteisiin (Schäfer 2021, 3-5).  
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Oman analyysini perusteella puolueiden digitaalisessa kampanjoinnissa on 
identifioitavissa neljä rakenteellista, strategista dilemmaa eli politiikan, puolueiden 
ja digitaalisen kampanjaympäristön pysyviin, järjestelmätason ominaispiirteisiin 
kytkeytyvää ristiriita-asetelmaa, joiden teoreettisina kiinnekohtina ovat aiemman 
tutkimuksen tuottamat käsitykset politiikan professionalisoitumisesta, henkilöi-
tymisestä, digitalisoitumisesta ja modernisoitumisesta: 

1.) Henkilökorosteisuus vs. yhteisösubjektius: Miten kampanjoida vaikuttavasti 
ympäristössä, joka suosii yhteisösubjektien sijasta yksittäisiä henkilöjä ja näiden 
viestintää? (konktekstuaalinen haaste: politiikan henkilöityminen). 
 
2.) Resurssiniukkuus vs. kampanjastrateginen liikkumavara: Miten kampan-
joida vaikuttavasti olosuhteissa, joissa resurssit eivät riitä strategisesti optimaali-
simmaksi arvioitavaan kampanjointiin? (kontekstuaalinen haaste: kampanjoinnin 
professionalisoituminen).

3.) Avoin vuorovaikutteisuus vs. sisäinen mobilisaatio: Miten edistää vaikutta-
vasti tärkeäksi arvoksi määrittelemäänsä avointa vuorovaikutteisuutta ympäris-
tössä, jonka ominaispiirteet eivät tätä päämäärää palvele, vaan ovat paremminkin 
otolliset tehokkaalle sisäiselle viestinnälle ja mobilisaatiolle? (kontekstuaalinen 
haaste: kampanjoinnin digitalisoituminen).

4.) Liikkuva äänestäminen vs. puolueuskollisuus: Miten tavoitella tehokkaasti 
sekä liikkuvien että puolueuskollisten äänestäjien huomiota asetelmassa, jossa 
näille ryhmille merkitykselliset arvot ja politiikkakysymykset vaihtelevat? (kon-
tekstuaalinen haaste: yhteiskunnan modernisoituminen).

Taulukko 3.  Strategiset dilemmat ja niiden kiinnittyminen politiikan, vaalikampanjoinnin 
ja yhteiskunnan makrotrendeihin 
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vs.  
sisäinen 
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Liikkuva 
 äänestäminen 

vs.  
puolue uskollisuus

Kuten edellä esitetyistä kysymyksistä käy ilmi, ovat strategiset dilemmat vaikeasti 
tai ei lainkaan ratkaistavissa olevia ristiriitoja, koska ne johtuvat järjestelmätason 
rakenteellisista ominaispiirteistä ja olosuhteista; politiikan, vaalikampanjoinnin ja 
yhteiskunnan makrotrendeihin kiinnittyvistä kontekstuaalisista haasteista,  joihin 
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puolueet eivät lähtökohtaisesti omalla toiminnallaan kykene vaikuttamaan238. 
Dilemmojen pysyväluonteisuuden johdosta puolueiden on pyrittävä sopeutumaan 
niistä kampanjakompetenssilleen aiheutuviin rajoitteisiin eli minimoimaan niiden 
haitalliset vaikutukset, joka tapahtuu Schäferin (2021) teoretisointia soveltaen 
erilaisia sopeutumisen heuristiikkoja kehittämällä. 

Henkilökorosteisuus vs. yhteisösubjektius 

Politiikan henkilöityminen eli yksilöiden kuten yksittäisten ehdokkaiden ja 
 poliitikkojen roolin ja merkityksen korostuminen puolueiden sijasta tai niiden 
kustannuksella on tutkimuskirjallisuudessa laajasti tunnustettu makrotrendi. 
Aineistoni tukevat sitä aiemmassa tutkimuksessa tehtyä havaintoa, että sosi aalinen 
media vahvistaa politiikan henkilöitymistä, ja sen henkilöityneet sekä  dialogiset 
erityispiirteet voivat muodostaa ristiriidan puolueiden viestintä strategioille 
(Enli ja Skogerbø 2013, 758). Professionalisoituneet puolueet ovat kampanja-
strategisesti edistyneitä eli ne tiedostavat, miten digitaalista kampanjointia tulisi 
ideaali tilanteessa toteuttaa. Sosiaalisen median eri alustojen henkilökorosteiset 
ominaispiirteet yhdistettynä politiikan yleiseen henkilöitymistrendiin kuitenkin 
merkitsevät niille strategista dilemmaa. Kuten Balmas ym. (2014) ovat argumen-
toineet, samaistuvat ihmiset persoonallisuuksiin; puolueiden sijasta yksittäiset 
poliitikot ovat heille tiettyjen politiikan sisältöjen edustajia (Balmas ym. 2014, 
47). Vetovoima sosiaalisessa mediassa keskittyy yksilöihin, joilla on viestinnäl-
lisesti täydet  vapaudet, mutta yhteisösubjektien eli puolueen ääntä käyttävien 
toimi henkilöiden on kampanjaviestinnässään sidottava argumenttinsa puolueen 
yhteisiin linjauksiin. Esimerkiksi Twitterin käytössä rajoite ilmenee puolueiden 
vallitsevana käytäntönä lähinnä välittää yksittäisten poliitikkojen tai muilla alus-
toilla jo aiemmin itse julkaisemiaan viestejä eteenpäin. 

Yhtenä henkilökorosteisuuden dilemmaan sopeutumisen heuristiikkana 
puolueilla on inhimillistäminen. Etenkin sosiaalisessa mediassa pyritään tietoi-
sesti viestimään ihmisläheisemmin ja rennommin luoden puolueesta siten lähes-
tyttävämmän, ”inhimillisemmän” mielikuvan. Toisena sopeutumis heuristiikkana 
on kontrollin luovuttaminen; siirtämällä osan kampanjatehtävistään jäsenilleen 
tai kannattajilleen puolueet voivat ”kiertää” henkilökorosteisuuden dilemmaa 

238 Tällä en kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös puolueilla itsenäisinä ja dynaamisina politiikan ja kampan-
joinnin subjekteina olisi vähintäänkin mikro- ja mesotason vaikutusta niihin konteksteihin, joissa ne kul-
loinkin toimivat. Mainitsemani makrotrendit ovat kuitenkin niin laajoja ja läpileikkaavia järjestelmätason 
ilmiöitä, ettei puolueilla kokonaiskuvassa ole mahdollisuutta kuin pyrkiä sopeutumaan niihin kontekstu-
aalisiin haasteisiin, joita nämä trendit puolueiden strategiselle kampanjoinnille merkitsevät.
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 kampanjoinnissa. Osaltaan tämä heuristiikka kontribuoi myös resurssi niukkuuden 
olosuhteeseen generoidessaan puolueelle kannattajista koostuvan ylimääräisen 
työvoimavarannon. Kolmantena sopeutumisheuristiikkana puolueet harjoittavat 
mielikuvallista puheenjohtajaviestintää, jonka taustalla vaikuttaa tietoisuus siitä, 
että puolueet vain harvoin ylittävät suosiossa omia puheenjohtajiaan. Siksi puheen-
johtajan suosio ja vetovoima pyritään kanavoimaan myös puolueen eduksi nosta-
malla kampanjaviestinnässä näkyvästi esiin tämän mediaa kiinnostava ja suureen 
yleisöön vetoava persoona näkemyksineen ja inhimillisine ominaisuuksineen. 

Välillisesti henkilökorosteisuuden vs. yhteisösubjektiuden dilemmaan kyt-
keytyvät myös suomalaiset vaalijärjestelmäpiirteet. Vaikka äänestyspäätökset 
henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmään perustuvassa järjestelmässä koskevat sekä 
ehdokasta että puoluetta, mielletään järjestelmä henkilökeskeiseksi, koska ääni-
oikeutettu äänestää suoraan sitä yksittäistä ehdokasta, jonka toivoo tulevan vali-
tuksi.

Resurssiniukkuus vs. kampanjastrateginen 
 liikkumavara 

Kampanjoinnin professionalisoituminen eli muuttuminen yhä ammattimai-
semmaksi ja yhä erikoistuneempaa kampanjaviestinnällistä osaamista edellyttä-
väksi vaatii puolueilta jatkuvasti lisää resursseja. Puolueiden käytettävissä olevat 
resurssit vaikuttavat merkittävästi niiden mahdollisuuksiin tuottaa ja ylläpitää 
professionalisoitunutta kampanjainfrastruktuuria, sekä hyödyntää sitä strategi-
sesti. Digitaalisessa kampanjoinnissa resurssit määrittelevät, missä laajuudessa 
puolueella on varaa käyttää ulkoisten asiantuntijakumppaneiden kuten mainos- ja 
mediatoimistojen palveluja, toteuttaa tehokasta digitaalista markkinointia, sekä 
osoittaa ammattimaista työvoimaa kampanjaviestintään. Vaikka digitaalinen 
markkinointi on edelleen kustannustehokkaampaa kuin näkyvyys perinteisissä 
medioissa, on sosiaalisen median näkyvyys jatkuvasti kallistunut, ja kampanja-
ympäristön hybridisoitumisen myötä myös henkilöresurssitarpeet ovat kasvaneet. 
Aineistojeni perusteella digitaalinen kampanjointi vaikuttaa tapahtuvan norma-
lisaation olosuhteissa, joissa eniten resursseja omaavilla puolueilla on parhaat 
edellytykset varustautua professionaaliin vaalikamppailuun. Suurilla puolueilla 
resursseja on jo yksin vaalijärjestelmään pohjautuvan puoluetukirahoituksen 
perusteella enemmän, eli resurssiniukkuus heijastuu etenkin pienempien puolu-
eiden kampanjointiin, konkretisoituen esimerkiksi heikompina mahdollisuuksina 
hyödyntää ulkoista asiantuntemusta.

Koska resurssiniukkuus merkitsee puolueille niiden kampanjastrategisen 
liikkumavaran kaventumista, on niiden tarkoin analysoitava, miten ja minne 
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 kohdentaa rajalliset voimavaransa. Keskeisenä resurssiniukkuuteen sopeutumisen 
heuristiikkana on oman henkilöstön kampanjaviestinnällisen osaamisen kehittä-
minen eli puolueorganisaation sisäiseen professionalisoitumiseen panostaminen, 
joka on kaikkien puolueiden intressissä, mutta korostuu erityisesti pienempien 
puolueiden kohdalla. Koska suurten puolueiden kanssa tasavertaisia mahdollisuuk-
sia erilaisten ostopalvelujen käyttöön ei ole, joudutaan merkittävä osa kampanja-
viestinnästä suorittamaan oman henkilöstön voimin, vaikka ulkoisten kumppa-
nuuksien käyttö johtaisi parempaan lopputulokseen. Muina resurssi niukkuuteen 
sopeutumisen heuristiikkoina puolueilla on kampanja-alustojen ja -muotojen 
karsinta, kampanjatoimenpiteiden rytmittäminen, vapaaehtoisen kampanja-
työvoiman hyödyntäminen, ja kampanjaviestinnän visuaalinen yhtenäisyys. 

Avoin vuorovaikutteisuus vs. sisäinen mobilisaatio 

Kampanjoinnin digitalisoituminen eli aiemmin ainoastaan perinteisille vaali-
areenoille keskittyneen vaalityön laajentuminen myös internetin eri alustoilla 
tapahtuvaksi, ja digitaalisia teknologioita monimuotoisesti hyödyntäväksi, on 
merkittävästi vaikuttanut puolueiden ja kansalaisten väliseen vuorovaikutus-
suhteeseen. Erityisesti sosiaalisen median kaksisuuntaiseen viestintään perustuvat 
keskustelutoiminnot ovat puolueille itseisarvoisia; koska kampanjointi on kilpailua 
äänistä, halutaan kansalaisia kuunnella, sekä tarjota tiloja dialogille ja delibe-
raatiolle. Aineistojeni perusteella puolueiden arvopuheen tasolla vaalima avoin 
vuorovaikutteisuus ei kuitenkaan konkretisoidu varsinaiseksi toiminnaksi, joka 
tukee aiemman tutkimuksen havaintoja puolueiden innottomuudesta hyödyntää 
sosiaalisen median vuorovaikutuksellisia mahdollisuuksia. Innottomuus johtuu 
verkkokeskustelujen rakenteellisista ominaispiirteistä; argumentoinnin heikosta, 
etenkin anonyymeistä kommentointimahdollisuuksista johtuvasta laatutasosta, 
keskusteluissa esiintyvistä vihapuheesta ja häirinnästä, sekä osallistujakunnan 
politisoituneesta koostumuksesta. Puolueissa arvioidaan, että suurin osa niiden 
avoimienkin keskusteluryhmien osallistujista on vahvistumisteoriaa seuraten jo 
entuudestaan ideologisesti sitoutuneita, jolloin todellista deliberaatiota ei synny. 
Nämä digitaalisten keskustelujen ominaispiirteet merkitsevät puolueille strate-
gista dilemmaa; ne ovat ristiriitaisia suhteessa puolueiden vilpittömään haluun 
fasilitoida ja edistää avointa vuorovaikutteisuutta.

Digitaalisiin keskusteluihin liittyvien rakenteellisten ominaispiirteiden joh-
dosta puolueet sopeutumisen heuristiikkanaan pyrkivät häirinnän torjumiseen 
moderointitoimenpitein eli kontrolloimalla keskusteluja ja tarvittaessa poista-
malla ei-hyväksyttyjä sisältöjä. Toisena sopeutumisheuristiikkana puolueet pai-
nottuvat keskustelualustoilla sisäiseen viestintään suljetuissa ryhmissä, johon 
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liittyy niin sanottu kuplautumisilmiö eli samanmielisten yhteen hakeutuminen, 
ja enklaavi deliberatiivinen toisinajattelevista eristäytyminen. Puolueille tämä on 
itseohjautuva taipumus, koska niiden koko olemassaolo perustuu ryhmäytymi-
seen ideologisesti samansuuntaisesti ajattelevien kanssa. Vaikka kuplautuminen 
lujittaa puolueiden sisäistä koheesiota ja yhteishenkeä kampanjatyössä, ne myös 
tiedostavat, että sisäänpäin käpertymiseen liittyy niiden perimmäisten tavoit-
teiden kannalta periaatteellinen ristiriita: omanmielisten yhteisöllinen tuki ei yksin 
riitä varsinaisten poliittisten päämäärien saavuttamiseen. Lisäksi; saman mielisten 
 keskuuteen eristäytyminen voi häiritä puolueiden strategista itsearviointia eli vää-
ristää niiden tilannearviota siitä, kuinka laajasti niiden kampanjaviestintä tavoittaa 
muita kuin jo entuudestaan samansuuntaisesti ajattelevia. 

Liikkuva äänestäminen vs. puolueuskollisuus 

Yhteiskunnan modernisoitumiseen sisältyvän individualisaatiokehityksen myötä 
äänestäjien liikkuvuus on kasvanut, puolueidentifikaatio heikentynyt, ja erilais-
ten kansalaisryhmien fragmentaatio lisääntynyt. Suomessa liikkuvien äänestäjien 
määrät ovat jo 1990-luvulta lähtien kasvaneet – 1990-luvun eduskuntavaaleista 
alkaen puolueuskollisten äänestäjien osuus koko valitsijakunnasta on pysynyt alle 
50 prosentissa (Borg 2020, 249). Kansalaisten puoluesamaistumisen heikentyessä 
poliittinen kiinnittyminen perustuu yhä useammin ryhmittymiselle yksittäisten 
asiakysymysten tai arvotavoitteiden taakse (Borg 2020, 255). Puolueiden strategi-
selle kampanjoinnille tämä kehitys merkitsee dilemmaa; miten tavoitella mahdol-
lisimman tehokkaasti sekä liikkuvien että puolueuskollisten äänestäjien huomiota 
asetelmassa, jossa näille ryhmille merkitykselliset arvot ja politiikkakysymykset 
vaihtelevat?

Yleisenä liikkuvan äänestämisen vs. puolueuskollisuuden dilemmaan sopeu-
tumisen heuristiikkana puolueilla on äänestäjäkontaktien määrän maksimointi, 
joka näyttäytyy myös yhtenä niiden kampanjoinnin edellä kuvatuista strategisista 
päämääristä. Eriytyneempinä sopeutumisheuristiikkoina harjoitetaan lisäksi ideo-
logian häivyttämistä, keskittämistä ja hajauttamista. Häivyttämisessä puolueen 
kampanjasivusto voidaan esimerkiksi julkaista itsenäisenä kokonaisuutena, jossa 
puolue aatteellisine tunnuksineen häivytetään taustalle, ja etusijalle nostetaan 
asiasisällöt eli kampanjateemat, minkä ajatellaan näyttävän houkuttelevammalta 
aatteellista identifikaatiota välttäville liikkuville äänestäjille. Ideologian häivyt-
tämistä voidaan soveltaa myös puolueiden omissa vaalikoneissa; koneen tulokset 
voidaan koodata luomaan samaistettavuutta asiasisältöjen kautta myös itse puo-
lueeseen – generoimaan mielikuvaa, että millä tahansa ideologisella profiililla voi 
löytää itsestään puolueen kannattaja-ainesta.
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Keskittämisen heuristiikkaa puolestaan harjoitetaan esimerkiksi vaalikone-
viestinnässä ohjaamalla ehdokkaita ennen vastaamista perehtymään puolueen 
vaaliohjelmaan ja -tavoitteisiin, joihin vastauksissa toivotaan tarvittaessa tukeu-
duttavan. Keskittämiseen puolueita motivoi puolueuskollisten palvelemisen lisäksi 
niiden aatteellisista periaatteista poikkeavista ehdokasvastauksista mahdollisesti 
seuraavan kielteisen mediajulkisuuden välttely; mitä aatteellisesti yhtenäisemmän 
mielikuvan ehdokkaiden vastaukset muodostavat, sitä pienempi on puolueen riski 
joutua vaalikonejournalismin mediajulkisuudessa tuottaman negatiivisen huomion 
kohteeksi. Vastaavasti, tukemalla ehdokasvastausten aatteellista hajontaa eli alle-
viivaamalla ehdokkaille täydellistä vastaamisen vapautta voidaan tavoitettavissa 
olevien äänestäjien määrää kasvattaa. Keskittämisen ja hajauttamisen heuris tiikat 
heijastavat osaltaan edustusteorioissa esitettyjä sidotun ja vapaan mandaatin pää-
ajatuksia. Vapaan mandaatin periaatteen mukaan edustajat toimivat tehtävässään 
itsenäisesti,  minkäänlaisista erityisintresseistä riippumatta, kun taas sidotun man-
daatin ajatuksen mukaan edustajan tulee toimessaan pyrkiä noudattelemaan äänes-
täjiensä ja edustamansa puolueen periaatteita, tavoitteita ja ohjeita (Borg ja Koljonen 
2020, 22). 

- - - - - 

Tämä strategisten dilemmojen teoreettinen konstruktio; dilemmat ja niihin johta-
vat henkilöitymisen, professionalisoitumisen, digitalisoitumisen ja modernisoitu-
misen makrotrendeihin kiinnittyvät järjestelmätason rakenteelliset ominais piirteet 
ja olosuhteet ovat aineistojeni perusteella kaikkein määräävimmin puolueiden 
strategista digitaalista kampanjointia selittäviä tekijöitä. Koska dilemmat kyt-
keytyvät politiikan, puolueiden ja digitaalisen kampanjaympäristön pysyvä-
luonteisiin ominaispiirteisiin ja olosuhteisiin, ne eivät ole vaaliriippuvaisia239 eli 
sovellettavuudeltaan vain tämän tutkimuksen kohdevaaleihin; eduskuntavaaleihin 
2011 ja 2015 sidottuja. Mikäli seuraavat strategisten dilemmojen konstruktiooni 
sisältyvät henkilöitymisen (a), professionalisoitumisen (b), digitalisoitumisen (c) 
ja modernisoitumisen (d) makrotrendien rakenteelliset ominaispiirteet edelleen 
vallitsevat, voidaan dilemmoja seuraavin ehdoin pitää ei-vaaliriippuvaisina eli 
vaaliriippumattomina:  

a.) sosiaalisen median alustat ovat ominaispiirteiltään henkilökorosteisia, ja poli-
tiikka on henkilöitynyttä,

239 Vaaliriippumattomia eli poissulkevasti kohdevaaleihini 2011 ja 2015 niin sanotun paikallisen selittämisen 
kautta kiinnittyviä strategisia dilemmoja en aineistojeni perusteella havainnut, vaikka niiden identifioi-
miseksi tutkin laajasti kyseisiä eduskuntavaaleja ja niiden poliittisia tausta-asetelmia ja vaali kamppailuja 
käsitelleitä lähteitä.
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b.) puolueiden kampanjaresursseja määrittelee niiden kokoon perustuva puolue-
tukijärjestelmä, ja puolueiden kampanjaresurssit vaihtelevat,

c.) digitaalisilla keskustelualustoilla esiintyy häirintää ja manipulaatiopyrkimyksiä, 
ja keskustelujen osallistujat ovat jo entuudestaan ideologisesti sitoutuneita, 

d.) valitsijakunta jakautuu verrattain tasaisesti sekä puolueuskollisiin että liik-
kuviin äänestäjiin.

Taulukko 4. Puolueiden digitaalisen kampanjoinnin strategisten dilemmojen teoreettinen 
konstruktio

STRATEGINEN DILEMMA VAALIRIIPPUMATTOMUUDEN 
EHTO

SOPEUTUMISHEURISTIIKKA

Henkilökorosteisuus
vs.

yhteisösubjektius

Sosiaalisen median alustat 
ovat ominaispiirteiltään 
henkilökorosteisia, ja 
politiikka on henkilöitynyttä.

• inhimillistäminen
• kontrollin luovuttaminen
• mielikuvallinen puheen-

johtajaviestintä

Resurssiniukkuus
vs.

kampanjastrateginen 
liikkumavara

Puolueiden kampanja-
resursseja määrittelee  
niiden kokoon perustuva 
puoluetukijärjestelmä, 
ja puolueiden kampanja-
resurssit vaihtelevat.

• henkilöstön kampanja-
viestinnällisen osaami-
sen kehittäminen

• kampanja-alustojen ja  
-muotojen karsinta

• kampanjatoimenpiteiden 
rytmittäminen

• vapaaehtoisen 
kampanja työvoiman 
 hyödyntäminen

• kampanjaviestinnän 
 visuaalinen yhtenäisyys

Avoin 
vuorovaikutteisuus

vs.
sisäinen mobilisaatio

Digitaalisilla keskustelu-
alustoilla esiintyy häirintää 
ja  manipulaatiopyrkimyksiä, 
ja keskustelujen  osallistujat 
ovat jo entuudestaan ideolo-
gisesti sitoutuneita.

• sisäiseen viestintään 
painottuminen

• häirinnän torjunta 
 moderointitoimenpitein

Liikkuva äänestäminen
vs.

puolueuskollisuus

Valitsijakunta jakautuu 
 verrattain tasaisesti sekä 
liikkuviin että puolue-
uskollisiin äänestäjiin.

• catch all -päämäärä
• ideologian häivyttäminen
• ideologian keskittäminen
• ideologian hajauttaminen
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10.4.  Tutkimuksen arviointi ja lähestymistapoja 
tulevaisuuden tutkimuskysymyksiin

Aineistojeni kiinnittyessä eduskuntavaaleihin 2011 ja 2015, olen luvussa 9 tarkas-
tellut digitaalisen kampanjoinnin kehitystä tämän ajankohdan jälkeen, voidak-
seni johtopäätöksissäni huomioida mahdolliset muutokset ja uudet kehitys kulut. 
Tuoreimpien vaalitutkimusten perusteella eduskuntavaaleissa 2019 verkko-
kampanjoinnin valtavirtaan ei kuitenkaan noussut mitään sellaisia digitaalisia 
kampanja-alustoja tai -muotoja, jotka eivät olisi jo aiemmin vakiintuneet puolu-
eiden käytössä, tai vähintäänkin olleet osalla puolueista käytössä jo edeltävissä 
eduskuntavaaleissa. Esimerkiksi Facebook on jo kolmissa edellisissä eduskunta-
vaaleissa ollut ehdokkaiden ja puolueiden ylivoimaisesti eniten suosima kampanja-
alusta. Jo vuoden 2011 eduskuntavaaleissa käytetty Twitter on edelleen aktiivi-
sessa kampanjakäytössä, mutta se ei yksissäkään vaaleissa ole ylittänyt suosiossa 
Facebookia. Eduskuntavaaleissa 2019 ”läpimurron” kampanjointialustana tehnyt 
Instagram oli osalla puolueista käytössä jo eduskuntavaaleissa 2015, vihreillä jopa 
2011 vaaleissa. Vaalikoneet puolestaan ovat säilyttäneet korkean suosionsa aina 
eduskuntavaaleista 2015 lähtien, jolloin ne nousivat eräänlaiseksi ilmiöksi eli huo-
mattavan laajasti käytetyiksi. Kampanjasivustoja puolueet julkaisevat edelleen, 
vaikka kampanjoinnin painopiste jo eduskuntavaaleissa 2015 siirtyikin sosiaalisen 
median alustoille. Visuaalisen kampanjaviestinnän vahvistumisen trendi on ollut 
ilmeinen jo pitkään, ja sosiaalisen median algoritmirakenteet ja verkkohäirintä 
heijastuivat puolueiden strategiseen kampanjointiin jo aineistojeni aikaisissa, vii-
meistään vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Selkeimmin aineistojeni keruun jälkeen uusina nousseet tutkimuskysymyk-
set liittyvät kuitenkin juuri sosiaalisen median algoritmirakenteiden ja verkko-
häirinnän tutkimusalueille. Näiden näkökulmien ja omien tutkimuskysymysteni 
välisten syvällisempien yhteyksien analyysi ei ole aineistojeni rajallisuuden joh-
dosta ollut mahdollista. Algoritmien osalta, kuten myös Schäfer (2021) on esit-
tänyt, keskeisen haasteen muodostaa niiden epävakaus – koska algoritmit ovat 
dynaamisia eli alustoja hallinnoivat yritykset voivat milloin tahansa muuttaa niitä, 
on tarkoin arvioitava, voiko niiden varaan tutkimuksessa rakentaa luotettavia 
selitysmalleja poliittisten toimijoiden käyttäytymisestä. Verkko häirinnän aihe-
alueella tuoreimmat kysymyksenasettelut puolestaan koskevat sitä, millainen rooli 
automatisoiduilla poliittisilla boteilla mahdollisesti tulee olemaan puolueiden stra-
tegisessa digitaalisessa kampanjoinnissa. Tuleeko boteista tulevaisuudessa uusi 
komponentti puolueiden professionalisoituneen kampanjoinnin työkalupakkiin? 
(Rheault ja Musulan 2021, 325). Automatisoidut, läpinäkyvät eli sidonnaisuu-
tensa avoimesti paljastavat tilit voivat auttaa puolueita ”altistamaan” äänestäjiä 
kampanja sisällöilleen eli yksinkertaisimmillaan tukea kampanjan informaation-
välityksen ja sisältö kampanjoinnin strategista päämäärää. Kansain välisten havain-
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tojen  mukaan poliittiset botit ovat digitaalisten kampanjatiimien viestintävälineitä 
jo nyt, ja niillä on yhä merkittävämpi rooli julkisen mieli piteen johdattelussa 
ja mieli piteen manipuloinnissa (Howard, Woolley ja Calo 2018, 91). Suomalai-
sessa, negatiivisesta kampanjoinnista perinteisesti pidättäytyvässä kampanja-
kulttuurissa sen sijaan lienee epätodennäköistä, että puolueet ryhtyisivät ainakaan 
laaja mittaisesti hyödyntämään niin sanottuja peiteltyjä eli anonyymejä botteja, 
mutta tämänkin kysymyksen osalta katseet kääntyvät tulevaisuuden tutkimus-
kysymyksiin.  

Kuten jo edellä totesin, ei internetin periaatteessa loppumaton transformaatio-
prosessi enää viimeisimmissä eduskuntavaaleissa ole juurikaan muuttanut niitä 
puolueiden digitaalisen kampanjoinnin järjestelmätason rakenteellisia olosuhteita, 
joihin ydintuloksenani esittämä strategisten dilemmojen konstruktio perustuu. 
Vertailtaessa esittämiäni dilemmojen vaaliriippumattomuuden ehtoja vuoden 2019 
eduskuntavaaleja käsitteleviin kampanjatutkimuksiin, ei olennaisia muutoksia 
ole havaittavissa, mikä tukee konstruktion sovellettavuutta myös  tulevissa vaali-
tutkimuksissa. Rakenteellisimpia vaaliriippumattomuuden ehdoista ovat vaali-
järjestelmäpiirteet sekä puolueiden kokoon perustuva puoluetuki järjestelmä, joihin 
perustuu resurssiniukkuuden vs. kampanjastrategisen liikkumavaran dilemma. 
Henkilökorosteisuuden vs. yhteisösubjektiuden dilemman osalta keskeisin huo-
mio on, että sosiaalisen  median alustat ovat edelleen ominaispiirteiltään selkeän 
henkilö korosteisia, vaikka politiikan henkilöitymiskehityksen kaikista eriyty-
neemmistä näkökulmista ei tutkimuksissa vallitsekaan täyttä yksi mielisyyttä. 
Vaikka henkilöitymiskehitys on joidenkin tutkimusten mukaan 2000-luvun 
vuosikymmeninä tasaantunut, se ei poissulje henkilökorosteisuuden vs. yhteisö-
subjektiuden dilemmaa, joka perustuu ennen kaikkea sosiaalisen median yleisesti 
tunnustettuun taipumukseen suosia henkilöviestintää yhteisöviestinnän sijasta. 

Mitä tulee avoimen vuorovaikutteisuuden vs. sisäisen mobilisaation dilem-
maan, ovat toisena tämän dilemman vaaliriippumattomuuden ehtona identifi-
oimani keskustelualustoilla esiintyvät häirintä ja manipulaatiopyrkimykset verkon 
negatiivisena lieveilmiönä eduskuntavaalien 2019 yhteydessä edelleen voimistuneet. 
Vaaliriippumattomuuden ehto on siis entisestään lujittunut, ja selittää osaltaan 
myös aiemmassa tutkimuksessa toistuvasti havaittua puolu eiden innottomuutta 
edistää avointa keskustelua ja deliberaatiota kampanjoinnissaan. Toisin sanoen, 
avoimen vuorovaikutteisuuden ideaali ei toteudu, vaan kampanja strategiseksi rea-
liteetiksi jää painottuminen sisäiseen mobilisaatioon. Osaltaan sisäiseen mobi-
lisaatioon keskittymistä edistänee jatkossakin myös toinen  dilemman yhteydessä 
identifioimani vaaliriippumattomuuden ehto; vahvistumisteoriaa mukaileva ja 
puolueidenkin tunnistama havainto siitä, että verkossa poliittisten sisältöjen 
äärelle hakeutuvat ovat jo entuudestaan politiikasta kiinnostuneita, ja puoluekan-
tansa todennäköisesti jo lukinneita. Strategisesti tehokkaimmillaan digitaalinen 
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 kampanjointiympäristö näyttäytyykin puolueille nimenomaan  sisäisen mobilisaa-
tion areenana. 

Lisäksi; vaikka kampanjoinnin digitalisoituminen on hybridin media-
järjestelmän kehittymisen myötä 2010-luvusta lähtien edennyt ja syventynyt nope-
asti, ei puolueiden kampanjamuodoissa edelleenkään ole juuri tapahtunut korvau-
tumista, vaan digitaaliset kampanjointimuodot ovat paremminkin vakiintuneet 
perinteisten rinnalle niiden lisänä. Aiemmin hyödynnetyistä traditio naalisista 
kampanjatoiminnoista juuri mikään ei ole kokonaan poistunut käytöstä, mikä osal-
taan heijastaa valitsijakunnan monimuotoisuutta, ja erilaisia median ja vapaa-ajan 
käyttötottumuksia. Kun samanaikaisesti resurssien merkitys vaikutti eduskunta-
vaaleissa 2019 korostuneen entisestään esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin 
kustannustason noustua aiemmasta, saattaa myös resurssi niukkuuden dilemma 
jatkossa entisestään vahvistua, mikä tukisi normalisaatioteoreettisia päätelmiä 
siitä, että myös digitaalisissa kampanjaympäristöissä dominoivat ne puolueet, joilla 
on eniten resursseja. 

Liikkuvan äänestämisen vs. puolueuskollisuuden dilemman osalta vuoden 
2019 eduskuntavaalitutkimus osoittaa, ettei äänestäjien liikkuvuus ollut vuosien 
2011 ja 2015 vaaleja suurempaa. Asetelma vaikuttaa siis näiltäkin osin säilyneen 
samankaltaisena kuin kohdevaalieni aikana, eli äänestäjien liikkuvuus on pysytel-
lyt verrattain korkealla tasolla. On siis oletettavaa, että puolueet joutuvat jatkossa-
kin tasapainoilemaan sen ristiriidan parissa, kuinka houkutella kampanjassa sekä 
liikkuvia että puolueuskollisia äänestäjiä, joiden mielenkiinto kohdistuu erilaisiin 
kampanjasisältöihin, ja joiden arvo-orientaatiot vaihtelevat.

Arvioitaessa strategisten dilemmojen teoreettista konstruktiotani kokonai-
suutena on kuitenkin välttämätöntä myös tiedostaa sen rajoitteet. Aineistoni eivät 
esimerkiksi ole olleet riittävän laajat eivätkä riittävän sovellettavat konstruktioon 
tiiviisti kytkeytyvien professionalisoitumisen, digitalisoitumisen, henkilöitymisen 
ja modernisoitumisen makrotrendien välisten erojen ja yhtäläisyyksien systemaat-
tiseen analyysiin. Jatkossa konstruktiota tulisikin kehittää ottaen huomioon myös 
näiden ilmiöiden monin eri tavoin päällekkäiset, ja toinen toisiinsa vaikuttavat 
sisällölliset vuorovaikutussuhteet ja jännitteet. Lisäksi konstruktioon sisällytet-
tävien makrotrendien joukkoon tulisi lisätä myös medioitumisen ja hybridisoitu-
misen ilmiöt, jotka konstruktion tässä versiossa jäävät lähinnä välillisen kuvailun 
käsitteiksi. Tärkeää on myös huomioida, että strategisiin dilemmoihin sopeutumi-
sen heuristiikat ovat itse dilemmoja todennäköisemmin vaali riippuvaisempia ja 
puoluekohtaisesti vaihtelevia, esimerkiksi kunkin puolueen kampanja strategiseen 
innovointikykyyn kytkeytyviä. Strategisten dilemmojen konstruktiooni olen 
lisäksi sisällyttänyt vain ne sopeutumisheuristiikat, jotka aineistojeni perus teella 
ovat yleistettävissä koskemaan kaikkien puolueiden harjoittamia käytäntöjä. 
Heuristiikkojen syvällisempi tarkastelu edellyttäisi jatkossa laajempia aineistoja 
ja tarkentavia analyysejä, joissa jo varsinaiset tutkimuskysymykset tulisi muotoilla 
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reflektoimaan esittämääni konstruktiota. Tulevien eduskuntavaalien yhteydessä 
konstruktiota olisi mahdollista testata esimerkiksi suunnittelemalla jo lähtö-
kohtainen tutkimusasetelma a.) tarkastelemaan vaaliriippumattomuusehtojen 
yleistettävyyttä, b.) tarkastelemaan sopeutumisheuristiikkojen sisältöä, valikoi-
maa ja käyttöyleisyyttä puolueiden keskuudessa.  

Jatkotutkimuksissa puolueiden digitaalisen kampanjoinnin strategisia 
 ulottuvuuksia olisi syytä tarkastella myös vertailevasti, jolle analyysille oma 
 eksploratiivisluonteinen tutkimukseni luo osaltaan perustaa. Koska eri dilem-
mojen merkittävyys eri puolueille oletettavasti vaihtelee, toisi vertailevan eli puo-
lueiden välisiin eroihin keskittyvän lähestymistavan soveltaminen konstruktion 
testaa miseen ja laadulliseen syventämiseen lisäarvoa. Esimerkiksi Tenscherin 
ym. (2016) mukaan puolueiden välisiin eroihin kampanjoinnin rakenteissa ja 
strategioissa, sekä niiden keinoihin äänestäjien tavoittelussa vaikuttavat kunkin 
puolueen omat kampanja traditiot sekä puolueen karaktääri, eetos ja identiteetti. 
Luonnollisesti esimerkiksi resurssiniukkuuden dilemma vaikuttaa enemmän 
pienempien kuin suurempien puolueiden kampanjastrategiseen liikkumavaraan. 
Omaan konstruktiooni olen dilemman kuitenkin sisällyttänyt siksi, että aineisto-
jeni perusteella myös suuret puolueet kokevat resurssiniukkuutta. Tulevissa tutki-
muksissa resurssi niukkuuden kokemuksen asteen puoluekohtaista vaihtelua voisi 
testata myös kvantitatiivisesti.  

Puolueiden verkkokampanjoinnin strategisten ulottuvuuksien analyysin 
ohella tutkimukseni tavoitteena on ollut osallistua laajempaan keskusteluun siitä, 
miten digitalisaatio on mahdollisesti muuttanut puolueiden vaalikampanjointia. 
Mullistiko internet kaiken, kuten kyberoptimistit 1990-luvun alussa intoilivat? 
Haastattelemieni puolueiden edustajat olivat yksimielisiä siitä, että vaikka digi-
taaliset teknologiat ovat tehostaneet ja vauhdittaneet konkreettista kampanja-
työtä, ei digitalisoituminen silti ole fundamentaalisesti uudistanut kampanjoinnin 
yleisiä lainalaisuuksia. Varsinaista traditionaalisten kampanjamuotojen suora-
viivaista korvautumista ei tapahdu, vaan kysymys on kampanjoinnin lisäulottu-
vuudesta, joka ei monista tervetulleista ominaisuuksistaan huolimatta kavenna 
perin teisten kampanjamuotojen valikoimaa. Perinteistä kasvokkain tapahtuvaa 
vuoro vaikutusta pidetään puolueissa edelleen hyvin merkityksellisenä, ja myös 
tulevaisuudessa tarpeellisena vaalityön tekemisen muotona. Silti kysymys inter-
netin potentiaalista muokata poliittista viestintää yhä demokraattisempaan ja osal-
listavampaan suuntaan; fasilitoida kansalaisten ja puolueiden väliseen kommuni-
katiiviseen suhteeseen yhä avoimempia ja vuorovaikutteisempia ulottu vuuksia, on 
yhä auki. Vääjäämättömän ajankohtaiselta vaikuttaa edelleen keskustan haastatel-
tavan eduskuntavaaleihin 2011 ajoittuva tilannearvio: ”Vaikuttavan ja tolkullisen 
keskustelun fasilitoinnissa ja sytyttämisessä on vielä paljon tehtävää.” 

Tulevaisuuden tutkimuksissa olisi avartavaa soveltaa etenkin suoran 
ja  deliberatiivisen demokratian teorioita puolueiden digitaalisen strategisen 
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 kampanjoinnin analyysiin; asettaa varsinaiseksi tutkimuksen lähtökohdaksi sen 
demokraattisen odotusarvon, joka puolueiden ja äänestäjien väliseen  suhteeseen 
edelleen kohdistuu. Lisäksi deliberatiivisen demokratian lähestymistapoja voisi 
soveltaa sekä puolueiden verkossa organisoiman sisäisen että myös niiden fasili-
toiman ulkoisen, avoimen keskustelun arviointiin. Kuten esimerkiksi Setälä 
(2009) on hahmotellut, voidaan puolueet nähdä sekä deliberatiivisen  demokratian 
mahdol listajina että sen esteinä. Vaikka uusi digitaalinen viestintä teknologia peri-
aatteessa mahdollistaa entistä horisontaalisempia julkisen keskustelun muotoja, ei 
ole itsestään selvää, että esimerkiksi internetin keskustelufoorumit edistäisivät deli-
beratiivisen demokratian edellyttämää harkittua ja tasapuolista julkista keskus-
telua, vaan paremminkin mahdollisesti Sunsteinin (2002) kuvaamaa ”enklaaveissa” 
tapahtuvaa keskustelua (Setälä 2009, 124) 

Oman tutkimukseni tulosten osalta internetiin liitettyjä avoimen demok-
raattisuuden odotuksia haastavat jo edellä mainitsemani havainnot siitä, että 
puolueiden sosiaalisen median strateginen kampanjatyö painottuu pitkälti sisäi-
seen viestintään ja mobilisaatioon. Tulevissa tutkimuksissa tätä sisäänpäin käper-
tymisen trendiä olisi rikastuttavaa tarkastella myös määrällisistä näkökulmista; 
kiinnostavaa olisi esimerkiksi selvittää, kuinka suuri osa puolueiden tänä päivänä 
aktiivisesti tuottamien Instagram- ja Facebook Live-sessioiden seuraajista on de 
facto niiden omia aktiivitoimijoita tai kannattajia. Palveleeko ajan trendi, visuaa-
linen kampanja  viestintä, sittenkin lähinnä puolueiden omaa sisäistä keskustelua 
ja vuoro vaikutusta äänestäjien aidon kuulemisen ja huomioimisen sijasta – onko 
sisäinen kuplautuminen itse asiassa realiteetti myös sosiaalisen median live-video-
sessioissa? Kuten aineistoistani käy ilmi, puolueilla ei ole hallussaan faktatietoa 
siitä, kuinka suuri osa niiden sosiaalisen median ryhmiin liittyvistä ja niissä 
vuoro vaikutukseen osallistuvista on jo entuudestaan poliittisesti sitoutuneita; 
puolueiden omia jäseniä tai kannattajia. Jatkotutkimuksissa tämän ulottuvuuden 
tarkastelusta olisi hyötyä myös puolueille itselleen, niiden suunnatessa kampanja-
panostuksiaan ei vain puolueuskollisille, vaan myös liikkuville äänestäjille.

Lopuksi on syytä pohtia tutkimukseni antia sekä tutkimuskohteeni eli 
 poliit tisten puolueiden että äänestäjien eli tavallisten kansalaisten  näkökulmasta. 
Puolueille tieto digitaalisen kampanjoinnin strategisista ulottuvuuksista 
ja  dilemmoista voi olla instrumentaalista esimerkiksi niiden kohdentaessa 
kampanja strategista innovointiaan kampanjoinnin eri osa-alueille. Äänestäjille 
tieto siitä, kuinka  professionalisoituneet puolueet dataintensiivisessä, hybridissä 
kampanjointi ympäristössä operoivat kampanjassaan strategisesti, voi esimerkiksi 
auttaa suhteuttamaan verkon avoimiin keskustelumahdollisuuksiin kohdistuvia 
odotuksia. Kun äänestäjille tulee näkyvämmäksi, millaisten strategisten tuotanto-
prosessien kautta heille tarjoiltavat kampanjasisällöt rakentuvat,  kasvavat myös 
kansalaisten valmiu det harjoittaa lähdekriittistä ”lukutapaa” poliittisen kampan-
joinnin tulkinnassa. Lisäksi: journalistiselle medialle tutkimukseni voi osaltaan 
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tarjota uuden laisia näkökulmia puolueiden verkkokampanjoinnin ja puolu eiden 
välisen  kilpailun konstruktiiviseen analyysiin, ja laajemmassa perspektiivissä 
myös  käsityksiin digitaalisen kampanjaympäristön rakenteellisista lainalaisuuk-
sista. Digitaalisen kampanjoinnin tutkijoille puolestaan toivon havaintojeni 
osoittaneen, ettei puolueiden rooli modernissa, professionalisoituneessa hybridi-
kampanjoinnissa rajoitu vain kampanjarakenteiden passiivis-teknisen tuottajan ja 
ylläpitäjän rooliin, vaan ulottuu myös aktiivisen ja strategisen sisällön tuotannon 
alueelle. Puolueet eivät suinkaan ole menettäneet merkitystään kampanja-
tutkimuksen relevantteina, myös ehdokkaiden vaalityöhön taustalla vaikuttavina 
 subjekteina. 
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LIITTEET

Liite 1. Internet puolueiden vaalikampanja-areenana – 
teemahaastattelun kysymysrunko – eduskuntavaalit  
2011 ja 2015 

Teema I: Yleistä 

• Millaisia arvopohjaisia, strategisia ja käytännöllisiä tavoitteita puolueellanne oli verkossa tapah-
tuvalle vaalityölle?

• Mitkä olivat verkkokampanjanne kohderyhmät?
• Millaisia sisäisen viestinnän verkkosovelluksia ja –toimintoja puolueellanne oli eduskuntavaalityön 

yhteydessä? 
• Oliko puolueellanne vain jäsen- tai ehdokastasolle tarkoitettu intranet, ja mikäli oli, millaisia 

sisältöjä intranet tarjosi, ja mikä oli sen rooli puolueenne eduskuntavaalikampanjan sisäiselle 
organisoitumiselle? 

• Millaista internetin ja muiden informaatioteknologisten sovellusten käyttöön liittyvää koulutusta 
ja / tai tukea puolueenne tarjosi jäsenyhdistyksilleen, piirijärjestöilleen ja ehdokkailleen, jos tarjosi? 

• Mitä muita informaatioteknologioita kuin internetiä puolueenne käytti sisäisen ja ulkoisen vaalityön 
välineinä? Miten arvioisitte näiden sovellusten merkitystä ja painoarvoa kokonaisvaalikampanjan 
näkökulmasta?

• Jos arvioitte puolueenne verkkokampanjaa kokonaisuutena, panostiko puolueenne taloudellisin ja 
henkilötyöresurssein yhtä paljon kaikkiin verkkokampanjan kanaviin? 

Teema II: Kampanjasivut 

• Mitkä olivat internetin kampanjasivujenne keskeisimmät tavoitteet?
• Oliko puolueellanne verkkokampanjaa varten oma erillinen nettisivusto ja mikäli oli, miksi tähän 

ratkaisuun päädyttiin?
• Mikäli puolueellanne ei ollut verkkokampanjaa varten omaa erillistä nettisivustoa, miksi tähän 

ratkaisuun päädyttiin?
• Miten erityisryhmät huomioitiin puolueenne verkkoviestinnässä vaalien aikana nettisivuilla ja 

muilla kanavilla? Mitä kieliversioita teillä oli vaalisisällöistänne verkossa? Oliko teillä selkokielisiä 
sivustoja?

• Oliko kieliversioiden määrä ja erityisryhmien muu huomioiminen resurssi- vai tarpeellisuuskysymys? 
• Noudattelivatko puolueenne verkkosisällöt vaalikampanjanne yleistä visuaalista ilmettä vai 

rakensitteko verkkoon kokonaan erillisen, oman ilmeen? 
• Millainen merkitys graafisilla ja visuaalisilla elementeillä oli puolueenne verkossa tapahtuvalle 

eduskuntavaaliviestinnälle?
• Olivatko kampanjanne sloganit ja kärkiviestit samat verkossa kuin kokonaiskampanjassa vai oliko 

verkossa joitain tiettyjä erillisiä, omia tunnuslauseita tai viestejä?
• Millainen varainhankintasovellus nettisivustollanne oli? Pääsittekö verkossa tapahtuneessa 

varainhankinnassa sille asettamiinne tavoitteisiin?
• Tarjositteko eduskuntavaaliehdokkaillenne valmiita nettisivupohjia? 
• Kuinka paljon sivunne tavoittivat kävijöitä eduskuntavaalikampanjan aikana? 
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Teema III: Sosiaalinen media 

• Missä sosiaalisen median kanavissa puolueenne oli organisoidusti mukana eduskuntavaaleissa, ja 
miksi juuri nämä kanavat valittiin? 

• Mikä funktio sosiaalisen median kanavilla oli puolueenne kokonaisvaalikampanjan näkökulmasta? 
Palvelivatko ne jotain erityistä tarkoitusta? 

• Mitä eduskuntavaalikampanjanne tavoitteita pyritte sosiaalisessa mediassa edistämään? 
• Oliko teillä joitain tiettyjä poliittisia teemoja tai tavoitteita, jotka pyritte nostamaan esiin erityisesti 

sosiaalisen median välityksellä? Oliko teillä erillinen sosiaalisen median viestintästrategia? 
• Tarjosivatko puolueenne kanavat sosiaalisessa mediassa mielestänne kävijöille mahdollisuuksia 

keskusteluun ja vuorovaikutukseen?
• Tarjosiko puolueenne kävijöille avoimia keskustelupalstoja verkossa? Mikäli tarjosi, millä kanavilla 

ja miksi juuri näillä? Moderoitiinko keskusteluja ja mikäli moderoitiin, millaisten periaatteiden 
pohjalta? 

• Onnistuivatko puolueenne tarjoamat avoimet keskustelupalstat mielestänne luomaan aitoa 
yhteisöllisyyttä? Syntyikö verkkoalustoillanne mielestänne aitoa keskustelua ja vuorovaikutusta? 

• Millaisena näette Facebookin roolin puolueenne eduskuntavaaliviestinnässä? Oliko teillä erityinen 
viestintästrategia Facebookin käytön suhteen? 

• Millaisena näette Twitterin roolin puolueenne eduskuntavaaliviestinnässä? Oliko teillä erityinen 
viestintästrategia Twitterin käytön suhteen?

• Millaisena kanavana puolueenne eduskuntavaalityön näkökulmasta näette Instagramin, YouTuben 
ja mahdolliset muut audiovisuaalisuuteen pohjautuvat sosiaaliset mediat? Oliko teillä erityinen 
viestintästrategia näiden medioiden käytön suhteen? 

• Mikäli käytitte YouTubea, oliko teillä ko. kanavalla vain itse tuotettuja videoita, vain ammattilaisten 
tuottamia vai molempia? 

Teema IV: Markkinointiviestintä 

• Oliko puolueellanne vaalikampanjan aikana markkinointiviestintää verkossa, ja mikäli oli, mihin 
tavoitteisiin tällä viestinnällä pyrittiin? 

• Oliko puolueellanne Google-hakusanamainontaa ja mikäli oli, mihin tällä mainonnalla pyrittiin? 
• Mitä mainostoimistoa puolueenne käytti, ja missä määrin mainostoimistonne osallistui verkko-

kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen? 

Teema V: Vaalikoneet 

• Millaisena mediana pidätte puolueenne näkökulmasta vaalikoneita? 
• Miten puolueenne ohjasi ehdokkaittenne osallistumista vaalikoneisiin, jos ohjasi? 
• Tarkkailitteko ehdokkaittenne vaalikonevastauksia kampanjan aikana, ja mikäli tarkkailitte, millä 

tavoin ja miten reagoiden? 
• Oliko puolueellanne kevään 2015 eduskuntavaaleissa oma vaalikone ja mikäli oli, miksi oma 

vaalikone päätettiin julkaista? Millaisia motiiveja puolueellanne oli kevään 2015 eduskuntavaaleissa 
oman vaalikoneenne rakentamisen taustalla, ja mitkä olivat vaalikoneellenne asettamanne tavoitteet? 

• Oliko puolueellanne aiempaa kokemusta omasta vaalikoneesta, ja mikäli oli, millaisia kokemukset 
olivat? 

• Mikäli puolueellanne ei ollut kevään 2015 eduskuntavaaleissa omaa vaalikonetta, oliko asiaa 
kuitenkin harkittu ja mikäli oli, miten päädyttiin ratkaisuun jättää vaalikone rakentamatta?

• Millaisen prosessin kautta laaditte vaalikoneenne kysymykset; ketkä kysymysten laadintaan 
osallistuivat, ja miksi juuri nämä henkilöt? Osallistitteko puolueenne jäsenliittojen edustajat 
vaalikonekysymysten laadintaan? 

• Millaista palautetta saitte vaalikoneestanne puolueenne omilta jäseniltä ja puolueen ulkopuolisilta 
käyttäjiltä? 

• Miten puolueen oma vaalikone mielestänne eroaa muista vaalikoneista? 
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Teema VI: Kokonaisuuden arviointia 

• Jos arvioitte puolueenne verkkokampanjaa kokonaisuutena, erottuvatko siellä painopisteenä 
tietyt sivustot, sovellukset tai sosiaalisen median kanavat, vai panostitteko taloudellisesti sekä 
henkilötyöresurssien näkökulmasta yhtä paljon kaikkiin verkkokampanjan eri osa-alueisiin? 

• Miten puolueenne internetissä tekemä vaalityö mielestänne poikkesi ns. perinteisistä vaalityön 
muodoista, jos poikkesi? Siirtyikö osa puolueenne aiemmin perinteisissä medioissa tai perinteisillä 
vaaliareenoilla tekemästä vaalityöstä kokonaan internetiin?

• Korvasivatko internet tai muut informaatioteknologiset sovellukset eduskuntavaalikampanjas-
sanne joitain sellaisia funktioita, jotka aiemmin on toteutettu ns. perinteisessä mediassa (tapah-
tumat, sanomalehdet, radio, televisio)? 

• Näettekö internetin korvaavana vai uudistavana välineenä puolueenne eduskuntavaalityössä? 
• Oliko puolueellanne internetissä joitain sellaisia toimintamuotoja, joita ei olisi voitu toteuttaa 

missään muussa mediassa? Onko puolueellanne sellaisia toimintamuotoja, jotka toteutuvat vain 
internetissä, eivätkä myös korvaavissa muodoissa jollakin muulla puolueen käyttämällä toiminnan 
foorumilla? 

• Millä tavoin internet ja muut informaatioteknologiset sovellukset ovat mielestänne muuttaneet 
puolueenne eduskuntavaalityötä? 

• Miten kilpailijoiden verkkokampanjointi vaikutti puolueenne omaan verkkokampanjaan, jos 
vaikutti?

• Jos teidän on mahdollisuutta arvioida puolueenne internetissä ja sosiaalisissa medioissa tapahtuvaa 
toimintaa eduskuntavaaleissa 2015 ja eduskuntavaaleissa 2011, millaisia yhtäläisyyksiä tai 
eroavaisuuksia näette? Kuinka puolueenne toiminta internetissä ja informaatioteknologioiden 
välityksellä on mielestänne viime vuosina muuttunut, mikäli koette sen muuttuneen?
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