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Pro gradu -tutkielmani tarkastelee sitä, miten Euroopan komissio kehystää disinformaation aiheuttamaa uhkaa 
tiedonannoissaan. Tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä disinformaatiosta uhkana: mitä disinformaa-
tion voidaan nähdä uhkaavan. Tässä tutkielmassa tätä käsitellään erityisesti Euroopan unionin (EU) näkökul-
masta. Disinformaation ja sen asettamien uhkien tutkiminen on tärkeää, koska disinformaation merkitys nyky-
yhteiskunnissa vaikuttaa kasvaneen 2000-luvulla. 

Aineistoni koostuu kymmenestä Euroopan komission tiedonannoista. Komission tiedonantojen valikoitumi-
nen aineistoksi perustuu siihen, että komissio osallistuu EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien laatimi-
seen, ja sen on määrä edustaa unionin yhteistä etua. Tutkielman teoreettinen viitekehys puolestaan muodos-
tuu niin disinformaatiota, luottamusta kuin EU:n toimivaltaa koskevasta aiemmasta tutkimuksesta. 

Tutkielmassa uhkakäsityksiä tarkastellaan kehysanalyyttisin menetelmin. Tutkielmassa hyödynnetään 
Anna-Maija Puroilan väitöskirjassaan (2002) käyttämää kolmivaiheista analyysitapaa, jossa ensimmäiseksi 
havainnoidaan kielellisiä ilmaisuja aineistosta, toisessa vaiheessa näitä kielellisiä ilmaisuja luokitellaan, ja vii-
meisessä vaiheessa aineistoa tarkastellaan syvällisemmin uudelleen. Kehysten avulla voidaan pohtia, miten 
Euroopan unioni kokee itseensä kohdistuvan disinformaation uhan. Hyödynnän analyysissa myös kehysten 
määrällistä tarkastelua.  

Aineistosta voidaan tunnistaa kolme eri kehystä, jotka ovat vaalivaikuttamisen uhan kehys, luottamusyh-
teiskunnan heikentämisen uhan kehys sekä yksilönvapauksien rajoittamisen uhan kehys. Disinformaatio voi 
EU:n näkökulmasta uhata vapaita vaaleja, yhteiskunnassa vallitsevaa luottamusta ja yksilönvapauksien, kuten 
sananvapauden, toteutumista. Näin ollen disinformaatio näyttäytyy tutkielman perusteella monimuotoiselta il-
miöltä, joka voi uhata eurooppalaisia yhteiskuntia monin eri tavoin. 
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1. JOHDANTO 

Cambridge Analytica, brexit (Ison-Britannian ero Euroopan unionista) ja fake news eli valeuutiset 

ovat monelle ajankohtaisia asioita sekä politiikkaa seuraaville tuttuja. Niitä kaikkia yhdistää infor-

maatio. Cambridge Analytica nousi otsikoihin, kun paljastui, että se oli hyödyntänyt sosiaalisen me-

dian palvelu Facebookin kautta saamiaan käyttäjätietoja poliittiseen profilointiin (Töyrylä 2018). Pro-

filointia hyödynnettiin esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kampanjan vaalimai-

nonnassa (Em.). Profilointia hyödynnettiin myös brexit-kansanäänestyksen yhteydessä eroa Euroo-

pan unionista (EU) kannattavan ryhmittymän kampanjoinnissa (Scott 2019). Erityisesti EU-eroa kan-

nattavan ryhmittymän brexit-kampanjointi jäi myös kiinni vääristellyn informaation levittämisestä 

(Khan 2018). Valeuutisilla tarkoitetaan puolestaan Cambridge Dictionaryn (2019) mukaan ”valheita, 

jotka on naamioitu uutisiksi ja joita levitetään internetissä tai muualla mediassa tarkoituksena vaikut-

taa poliittisiin näkemyksiin tai vitsailla.”1  

Informaatiolla ja sen vääristelyllä voidaan siis saada paljon aikaan. Pahimmillaan vääristelty infor-

maatio voi jopa vaikuttaa ihmisten poliittisiin valintoihin, kuten äänestyspäätöksiin. Tämä on vaaral-

lista demokraattisten prosessien kannalta, koska varsinkin länsimaisissa demokratioissa vaaleilla on 

suuri merkitys poliittisessa päätöksenteossa. Vaaleilla valitaan valtionjohtajat ja parlamentin jäsenet, 

minkä lisäksi joissain asioissa kansalaiset voivat päästä jopa suoraan osallistumaan päätöksentekoon 

kansanäänestysten kautta, kuten Ison-Britannian brexit-kansanäänestyksessä. On siis hyvin tärkeää, 

että äänestyspäätöstä tehdessään kansalaiset ovat informoituja ja tietoisia siitä, minkä tai kenen puo-

lesta he oikeastaan äänestävät. Disinformaatio uhkaa juuri tämän periaatteen toteutumista, ja on siksi 

haaste nyky-yhteiskunnalle. 

Disinformaation levittäminen ei ole varsinaisesti uusi ilmiö, mutta sen ympärillä käyty keskusteltu 

on viime vuosina kiihtynyt. Onkin mielenkiintoista pohtia, miten keskustelu disinformaatiosta sekä 

suhtautuminen siltä suojautumiseen on kehittynyt 2000-luvulla. Tässä tutkielmassa tarkoituksenani 

on tarkastella disinformaation uhkaa ja sen ymmärtämistä. Miksi disinformaatio nähdään uhkana, ja 

miten uhka aineistossa ilmenee. Euroopan unionilla on mahdollisuuksia vaikuttaa alueellaan tapah-

tuviin disinformaatiokampanjoihin esimerkiksi jäsenvaltioita sitovien lainsäädännöllisten toimien 

 
1 Oma käännös. Eng. ”false stories that appear to be news, spread on the internet or using other media, 

usually created to influence political views or as a joke” 
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kautta. Tämän harvinaislaatuisen rakenteen ja unionin potentiaalisen aseman takia unionin disinfor-

maatiota käsittelevää politiikkaa on tarkoituksenmukaista tutkia. 

Tutkielmassani tarkastelen disinformaatiosta käytyä keskustelua EU:n kontekstissa. Aineistonani toi-

mii aiheeseen liittyviä Euroopan komission tiedonantoja. Tarkoituksenani on tutkia, miten EU ym-

märtää disinformaation uhan, ja miten se siihen suhtautuu. Tutkimuskysymykseni on, miten EU ke-

hystää itseensä kohdistuvaa disinformaation uhkaa. Pohdin muun muassa sitä, millä perustein EU 

pitää disinformaatiota uhkana, ja mitä se EU:n mukaan uhkaa. Pyrin tunnistamaan tiedonannoista 

kehysanalyyttisen menetelmän avulla erilaisia kehyksiä, joiden kautta voin pohtia, mitä nämä kehyk-

set kertovat siitä, miten EU kokee itseensä kohdistuvan disinformaation uhan. 

Disinformaatioon liittyvien uhkakäsitysten tutkiminen on tärkeää, koska kyseessä on ilmiö, joka vai-

kuttaa lisäävän merkitystään nyky-yhteiskunnissa, kuten jo johdannon alussa esimerkkien kautta voi-

daan havaita. Vaikka disinformaatio ei ole uusi asia, on kuitenkin mielekästä pohtia, minkälaisia uh-

kia se asettaa juuri tässä ajassa, 2000-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. Näiden uhkien ymmär-

täminen on tärkeää, jotta voidaan esimerkiksi tutkia EU:n disinformaation vastaisten toimien mielek-

kyyttä ja tehokkuutta. Onkin perusteltua kysyä, miten uhkaa vastaan voidaan suojautua, jos uhkaa ei 

ymmärretä tai se ymmärretään väärin. Tämän takia disinformaatioon liittyvien uhkakäsitysten tutki-

minen näyttäytyy mielekkäältä. EU:n näkökulmasta disinformaation uhkaa on olennaista käsitellä 

siksi, koska kyseessä on rajat ylittävä uhka, ja EU onkin vedonnut jäsenmaiden tiiviimpään yhteis-

työhön disinformaatiolta suojautumisessa, kuten esimerkiksi tämän tutkielman aineistostakin voidaan 

havaita. EU näyttäytyykin toimijana, jolla voisi olla potentiaalia kehittää rooliaan disinformaation 

vastaisena toimijana, minkä takia juuri EU:n toimintaa on kiinnostavaa tarkastella. 

Disinformaatiota on toistaiseksi tutkittu monista eri lähtökohdista, eivätkä käsitykset siitä ole vielä 

täysin vakiintuneita. Kyseessä on kuitenkin hyvin ajankohtainen ilmiö, jonka ehkäiseminen ei ole 

välttämättä aina helppoa. Aiheen ajankohtaisuuden ja haasteellisuuden takia sen tutkiminen on kiin-

nostavaa ja perusteltua. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä disinformaation uhkan 

käsityksistä juuri EU:n näkökulmasta.  

Tässä tutkielmassa keskiössä on käsite disinformaatio, joka voi kuulostaa suomalaisen korviin tunte-

mattomalta. Sanana informaatiovaikuttaminen taitaa olla suomalaiselle tutumpi. Nämä kaksi käsitettä 

ovat limittäisiä, toistensa sukulaisia, mutta synonyymeja nämä eivät kuitenkaan täysin ole. Riippuu 

osittain tieteenalasta ja maantieteellisestä sijainnista, minkälaista terminologiaa tämän tutkielman 

keskiössä olevasta ilmiöstä käytetään. Erityisesti kansankielessä näiden termien käyttö ei ole aina 

täysin johdonmukaista. Vaikka informaatiovaikuttaminen kuulostanee suomalaisesta tutummalta, ei 

ole täysin yksiselitteistä, miten se tulisi tarkalleen määritellä. Suomalaisessa tutkimuksessa se on 
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määritelty esimerkiksi yhdeksi hybridivaikuttamisen muodoksi (ks. Mikkola ym. 2018). Toisaalta 

valtioneuvoston kanslian, VNK, (2019, 16) mukaan ”informaatiovaikuttamisella tarkoitetaan toimin-

taa, jolla pyritään järjestelmällisesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen 

ja päätöksentekijöihin sekä sitä kautta yhteiskunnan toimintakykyyn”. Informaatiovaikuttamisesta on 

valtioneuvoston kanslian oppaan englanninkielisessä kuvausosassa käytetty termejä ’Information In-

fluence’ sekä ’influencing through information’. Nämä eivät kuitenkaan ole vakiintuneessa käytössä 

englanninkielisessä alan tutkimuskirjallisuudessa.  

Disinformaatiolle puolestaan löytyy tutkimuskirjallisuudesta useita erilaisia määritelmiä. Se voidaan 

ymmärtää esimerkiksi vääränä tietona, jonka tarkoitus on johtaa harhaan (Fallis 2015, 422). Nojaudun 

tässä työssä disinformaatio-käsitteeseen informaatiovaikuttamisen sijaan, koska se on tutkimuskirjal-

lisuudessa perusteellisemmin määritelty, ja koska se on terminä tunnettu sekä käytetty laajemmin 

kuin informaatiovaikuttaminen. Lisäksi aineistossani, Euroopan komission asiakirjoissa, käytetään 

pelkästään käsitettä disinformaatio, minkä vuoksi pidän ratkaisuani tutkielman kannalta perusteltuna. 

Tästä kahden eri sanan käytöstä ja niiden määrittelystä tässä tutkielmassa selitän tarkemmin luvussa 

2.1.1. 

Kuten edellä jo totesin, kyseessä ei ole uusi ilmiö, vaan disinformaatiota on ilmennyt jo pitkään. 

Disinformaatiota on käytetty jo esimerkiksi toisen maailmansodan operaatioissa (Fallis 2015, 402). 

Teknologia on nykyään laajemmin kaikkien saatavilla, mikä mahdollistaa entistä useampien, myös 

epäammattimaisten, toimijoiden osallistumisen informaatiovaikuttamiseen. Tämän takia informaa-

tiovaikuttamisen ja disinformaation merkitys on korostunut nyky-yhteiskunnassa. (Em, 402)  

Disinformaatiokampanjat ovat luonteeltaan usein rajat ylittäviä, minkä vuoksi niiltä vastaan suojau-

tumiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Tässä suhteessa EU:lla on mahdollisuuksia nousta mer-

kittäväksi disinformaatiota vastaan taistelevaksi toimijaksi jäsenmaiden tueksi. EU:ssa lakialoitteita 

voi laatia vain Euroopan komissio. Komissio osallistuu myös EU:n strategian laatimiseen. Komissaa-

rien tulisi ajaa unionin yhteistä etua, sekä olla jäsenvaltioiden hallituksista riippumattomia, minkä 

takia komissio soveltuu tutkimukseni tarkastelun kohteeksi, onhan tavoitteenani selvittää juuri EU:n 

näkemystä disinformaatiosta. 

Tutkielma etenee niin, että johdannon jälkeen esittelen tutkielman kannalta olennaista teoreettista 

viitekehystä. Tutkielman teoriaosuus on jaettu kolmeen eri osaan, jotka käsittelevät disinformaatiota, 

luottamusta sekä EU:n päätöksentekoa. Nämä kaikki ovat tutkielman ja analyysin kannalta tärkeitä 

osuuksia, minkä takia ne on sisällytetty teoriaosuuteen. Tämän jälkeen siirryn menetelmän eli kehys-

analyysin esittelyyn. Tässä tutkielmassa hyödynnän Anna-Maija Puroilan väitöskirjassaan (2002) 

käyttämää kolmivaiheista kehysanalyyttista aineiston analyysitapaa, joka esitellään tarkemmin 



4 

 

tutkimuksen toteutus -alaluvussa. Menetelmän käsittelyä seuraa aineiston tarkempi esittely ja rajaus-

ten perustelut, minkä jälkeen alkaa tutkielman varsinainen analyysiosio. Lopuksi vuorossa on vielä 

johtopäätöksiä esittelevä luku.  



5 

 

2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa esittelen tutkielman kannalta olennaista teoreettista viitekehystä. Luku on jaettu alalu-

kuihin, joista ensimmäinen käsittelee disinformaatioon liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Toinen ala-

luku keskittyy luottamukseen, ja kolmas Euroopan komission tarkasteluun sekä sen suhteeseen disin-

formaatioon. Erityisesti instituutioihin ja mediaan kohdistuvan luottamuksen ja siihen liittyvän tutki-

muksen esittely on tämän tutkielman kontekstissa olennaista, koska disinformaatiolla pyritään usein 

vaikuttamaan juuri yhteiskunnassa vallitsevaan luottamukseen. Luottamuksen teemojen ymmärtämi-

nen on tärkeää myös analyysin seuraamisen kannalta, minkä takia päätin käsitellä aihetta teoriaosuu-

dessakin. Euroopan komission ja EU:n päätöksenteon tarkastelu on puolestaan tärkeää, koska tutkiel-

man konteksti ja aineisto muotoutuvat juuri EU:n ympärille, jolloin unionin toiminnan ymmärtämi-

nen on olennaista tutkielman ja analyysin seuraamisen kannalta. 

2.1 Disinformaatio ja sen ehkäiseminen 

Tässä alaluvussa esittelen disinformaatioon liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Ensin käsittelen ilmiön 

historiaa sekä käsitteellistä ulottuvuutta. Sen jälkeen pohdin, miten disinformaatiolta voitaisiin tutki-

muksen valossa suojautua. 

2.1.1 Mitä disinformaatio on? 

Tämän tutkielman keskiössä olevaan ilmiöön liittyy useita eri käsitteitä. Näiden käsitteiden käyttä-

minen oikeaoppisesti ja johdonmukaisesti on tärkeää, jotta voidaan olla varmoja, mistä oikeastaan 

puhutaan. Osa käsitteistä on selkeästi limittäisiä ja päällekkäisiä, kun taas osa on tutkimuskirjallisuu-

dessa määritelty erillisiksi. Kyseessä olevat ilmiöt ovat luonteeltaan sellaisia, että ne muuttuvat ja 

kehittyvät nopeasti, jolloin myös tutkijoiden keskuudessa voi ilmetä tarvetta löytää uusia sanoja il-

maisemaan kehityksen uusia käänteitä. Onkin osittain myös ajasta ja sijainnista riippuvaista, mikä 

termi milloin ja missä on vallitseva. Tämä näyttäytyykin haasteena tutkimukselle, minkä takia on 

olennaista selventää käsitteitä ennen kuin edetään itse analyysiin. 

Ensimmäisenä on mielekästä selventää, mitä informaatiolla tarkoitetaan. Tieteen termipankki (2020) 

määrittelee informaation seuraavasti: 

”Informaatio voi olla jokin järjestelmä, kuten teksti tai bittijono, joka on laadittu kuvaamaan 

jotakin asiantilaa. Termiä voidaan käyttää myös asiantilan virheellisestä kuvauksesta. Tekstin 

tai bittijonon informaatio-sisältöä sanotaan sitä suuremmaksi, mitä tarkemman kuvauksen se 
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antaa asiasta. Usein tämä tapahtuu totuuden kustannuksella, jolloin informaatio ei anna var-

sinaisesti uutta tietoa.” 

Informaation käsite sisältää näin ollen jo itsessään ajatuksen siitä, että myös virheellinen kuvaus voi-

daan luokitella informaatioksi. Informaatio siis kuvaa asiantilaa joko todenmukaisesti tai virheelli-

sesti. 

Vilpittömästä informaatiosta voidaan erottaa käsitteet misinformaatio, disinformaatio ja malinfor-

maatio. Erään määritelmän mukaan misinformaatio on informaatiota, joka on tahattomasti valheel-

lista (Lewandowsky ym. 2013, 487). Misinformaatiossa kyse on harhaanjohtavan tai valheellisen tie-

don välityksestä, joka ei kuitenkaan välttämättä tapahdu tarkoituksena harhaanjohtajaa yleisöä, kun 

taas disinformaatiolle ominaista on juurikin tarkoituksenmukaisuus (Fetzer 2004, 231). Disinformaa-

tiota onkin joissain yhteyksissä verrattu valehteluun sillä erotuksella, että disinformaation välittämi-

sen päämäärät ovat yleensä poliittisia. Valehtelu puolestaan voidaan ymmärtää toimintana, jossa toi-

mija esittää totuutena väitteitä, joiden tietää olevan epätosia tarkoituksenaan johtaa kuulijaa harhaan. 

(Em. 231-232) Malinformaatiolla puolestaan tarkoitetaan totuuteen perustuvaa tietoa, jota levitetään 

tarkoituksena vahingoittaa jotain toimijaa, jota tieto koskee (Wardle & Derakhshan 2017, 20). 

Kuten edellä jo todettiin, suomenkielinen kansalainen saattaa tuntea disinformaatiota paremmin kä-

sitteen informaatiovaikuttaminen. Näitä ei kuitenkaan pidetä täysin toistensa synonyymeina. Ei ole 

täysin yksiselitteistä, miten informaatiovaikuttaminen voidaan määritellä. Sen sijaan sotatieteellinen 

tutkimus tuntee kuitenkin esimerkiksi käsitteet informaatiosodankäynti ja strateginen kommunikaa-

tio. Esimerkiksi Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan selonteko vuodelta 2004 (VNK 2004, 

156) määrittelee informaatiosodankäynnin olevan ”valtion yhteiskunnalliseen ja sotilaalliseen pää-

töksentekoon ja toimintakykyyn sekä kansalaisten mielipiteisiin vaikuttamista ja tältä suojautumista 

käyttämällä hyväksi informaatioympäristöä”. Strateginen kommunikaatio on puolestaan määritelty 

kokonaisvaltaiseksi lähestymistavaksi, jossa eri keinovalikoimia yhdistellen pyritään edistämään ha-

luttua narratiivia (Sirén ym. 2011, 4). 

Niin kuin jo johdantoluvussa mainittiin, englanninkielisessä maailmassa VNK:n englanninkieliset 

vastineet informaatiovaikuttamiselle, ’Information Influence’ sekä ’influencing through information’, 

eivät vaikuta olevan vakiintuneessa käytössä. Englanninkielisessä, erityisesti sotatieteellisessä, tutki-

muksessa käytettyjä informaatiovaikuttamiseen yhdistettävissä olevia termejä ovat esimerkiksi ’in-

formation operations’ eli vapaasti suomennettuna informaatio-operaatiot, tai ’influence operations’ 

eli vapaasti suomennettuna vaikuttamisoperaatiot, jotka nämäkin ovat joskus linkitetty toisiinsa. On 

kuitenkin hyvä pitää mielessä, että erityisesti sotatieteessä käytetty terminologia on pitkälti riippuvai-

nen määrittelijästä. Esimerkiksi Patrick Allen nojaa teoksessaan Information Operations Planning 
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Yhdysvaltain puolustusministeriön määritelmään informaatio-operaatioista, joka on toimintaa, jonka 

tarkoituksena on vaikuttaa ja häiritä vastapuolen päätöksentekoa suojautuen samalla vastapuolen vas-

taavilta toimilta (Allen 2007, 5). Erään suomalaisen määritelmän mukaan informaatio-operaatioilla 

tarkoitetaan ”ei-tappavien suorituskykyjen suunnittelun, rakentamisen ja käytön koordinointia” 

(Sirén ym. 2011, 18). Tämän määritelmän mukaan informaatio-operaatioiden toimintoihin kuuluvat 

elektroninen sodankäynti, operaatioturvallisuus, psykologiset operaatiot, sotilaallinen harhauttami-

nen ja tietoverkko-operaatiot (ibid.). Vaikuttamisoperaatiot puolestaan linkittyvät Allenin mukaan 

informaatio-operaatioihin. Allen pitää vaikuttamisoperaatioita paljon käytettynä osana informaatio-

operaatioita, jonka teknisiä osa-alueita vaikuttamisoperaatiot eivät kuitenkaan ota huomioon. (Allen 

2007, 15) On kuitenkin tulkinnanvaraista, kuinka hyvin nämä termit kuvaavat informaatiovaikutta-

mista.  

Tässä tutkielmassa nojaan disinformaatio-käsitteeseen, koska se on informaatiovaikuttamista laajem-

min käytössä ja tunnettu. Disinformaation määritteleminen on myös yksiselitteisempää kuin infor-

maatiovaikuttamisen, kuten edellä on jo käynyt ilmi. Lisäksi aineistossani eli Euroopan komission 

tiedonannoissa juuri disinformaatio on se käsite, jota käytetään, minkä takia pidän perusteltuna käyt-

tää tässä tutkielmassa juuri disinformaation käsitettä. Näin pyrin varmistamaan, että tutkielma tutkii 

juuri sitä ilmiötä, mitä se väittääkin tutkivansa. 

Disinformaatio puolestaan on määritelty tutkimuskirjallisuudessa esimerkiksi systemaattiseksi toi-

minnaksi, josta toimija hyötyy kohteen kustannuksella (Skyrms 2010, 80). Don Fallis (2015, 413) 

puolestaan määrittelee disinformaation ”harhaanjohtavaksi informaatioksi, jonka tarkoituksena on 

johtaa harhaan.”2 Fallis huomauttaa kuitenkin myös, ettei ihmisten harhaan johtaminen ole disinfor-

maation perimmäinen tavoite, vaan ennemminkin toimintatapa tai keino, jonka avulla usein tavoitel-

laan jotain toivottua muutosta (Fallis 2015, 415). Suomalaisessa tutkimuksessa disinformaatio on 

puolestaan määritelty esimerkiksi harkituksi ”tahallisesti väärän tai epätarkan tiedon” levittämiseksi 

(Mikkola ym. 2018, 29). Ollakseen disinformaatiota tiedon tulisi näin ollen olla jossain määrin epä-

totta, ja tiedon levittäjän tulisi olla tietoinen siitä, jolloin epätoden tiedon levittäminen voidaan nähdä 

harkittuna ja tietoisena tekona.  

Disinformaatioon liittyy läheisesti propagandan käsite. Kuuluisia esimerkkejä propagandasta voidaan 

löytää esimerkiksi maailmansotien yhteydestä (ks. esim. Welch 2017). Alexander Lanoszka huo-

mauttaa, että disinformaatio on käsitteenä jopa osittain päällekkäinen propagandan käsitteen kanssa, 

mutta nämä kaksi voidaan silti erottaa toisistaan. Propagandan tarkoituksena on Lanoszkan mukaan 

 
2 eng. ”disinformation is misleading information that has the function of misleading” oma käännös. 
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vakuuttaa kohde siitä, että esitetty näkökanta on ainoa oikea, mutta se ei välttämättä sisällä vaatimusta 

tiedon paikkansapitämättömyydestä, toisin kuin disinformaatio. (Lanoszka 2019, 229-230) Toisin sa-

noen disinformaatioon sisältyy oletus, että levitetty informaatio on valheellista, kun taas propagandaa 

voi olla myös sellaisen informaation levitys, joka pitää paikkansa. Toisaalta propagandan levittämi-

sen on joissain yhteyksissä ymmärretty liittyvän läheisesti disinformaatioon (Mikkola ym. 2018, 29). 

Joka tapauksessa propaganda ja disinformaatio näyttäytyvät perinteisesti toisiinsa linkittyvinä ilmi-

öinä. 

Disinformaation ja informaatiovaikuttamisen voidaan tulkita liittyvän hybridivaikuttamiseen ja -so-

dankäyntiin. Hybridisodankäynti on laaja ja monitulkintainen ilmiö, mutta tässä yhteydessä voidaan 

todeta, että siinä perinteisen kineettisen sodankäynnin ohella tai sijasta hyökkääjä kohdentaa vaiku-

tusyrityksiä yhteiskunnallisen vakauden kannalta tärkeisiin kohteisiin. Tällaisia kohteita ovat esimer-

kiksi kriittinen infrastruktuuri sekä politiikan, talouden ja informaation kannalta tärkeät kohteet. Hyb-

ridisodankäynnissä pyritään monesti hyökkäämään useisiin kohteisiin samanaikaisesti. Hybridi-

sodankäynti voi näyttäytyä houkuttelevammalta kuin perinteinen kineettinen sodankäynti, sillä se on 

kustannustehokkaampaa, ja sen myötä hyökkääjä voi saavuttaa päämääränsä nopeammin. (Uusipaa-

valniemi & Puistola 2016, 1) Hybriditoimet on myös helpompi salata hyökkäyksen kohteelta, ja sen 

toteuttaminen harvemmin vaatii ihmishenkien uhrausta. Osa tutkijoista pitää informaatiota ja infor-

maatiovaikuttamista yhtenä hybridivaikuttamisen merkittävimmistä osa-alueista (ks. esim. Uusipaa-

valniemi & Puistola 2016, tai Hyytiäinen 2017). Varsinkin sosiaalisen median on nähty lisäävän in-

formaatiovaikuttamisen merkitystä hybridisodankäynnin osa-alueena (Uusipaavalniemi & Puistola 

2016, 2).  

Kyse ei ole täysin uudesta ilmiöstä. Kiinalainen kenraali ja strategi Sunzi kirjoitti jo ennen nykyisen 

ajanlaskun alkua ilmestyneessä teoksessaan Sodankäynnin taito siitä, miten sota voidaan voittaa käy-

mättä varsinaisia taisteluja (McGeehan 2018, 50-51). Varsinaista disinformaatiota on hyödynnetty 

ainakin toisesta maailmansodasta lähtien, mistä esimerkkinä usein mainitaan Operaatio Bodyguard, 

jossa liittoutuneiden tarkoituksena oli pitää Normandian maihinnousun tarkat aika- ja paikkatiedot 

salassa vihollisiltaan (Fallis 2015, 402).  

Disinformaatio on näin ollen ilmiönä tunnettu jo kauan, vaikkakin aikojen saatossa eri nimityksillä. 

On mielekästä kysyä, miksi disinformaatio ja sen torjuminen ovat nousseet merkittäviksi haasteiksi 

juuri nyky-yhteiskunnille. Bennett ja Livingston (2018, 127) väittävät, että kansalaisten luottamus 

demokraattisiin instituutioihin ja mediaan on heikentynyt, mikä on osaltaan vaikuttanut disinformaa-

tion levittämisen lisääntymiseen. Bennettin ja Livingstonin mukaan poliittiset prosessit näyttäytyvät 

kansalaisille suhteellisen muuttumattomina, vaikka kysyntää esimerkiksi entistä laajemmalle 
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poliittiselle edustukselle olisi kansalaisten keskuudessa havaittavissa. Vastapainona länsimaiselle po-

liittiselle kentälle ovat nousseet populistiset oikeistopuolueet, jotka haastavat perinteisten puolueiden 

ja median valta-aseman. Tällaisten puolueiden ja aatteiden ympärille nousee usein myös esimerkiksi 

vaihtoehtomediaa, joka voi osallistua disinformaation levittämiseen. (Bennett ja Livingston 2018, 

127-128) 

On huomionarvoista, että ennen digitaalista aikaa tiedonvälitykseen osallistuvia medioita oli ylipää-

tään vähemmän tarjolla (Bennett ja Livingston 2018, 128). Nykyään teknologian ansiosta kansalai-

silla on paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa tiedonsaannin lähteensä, ja jopa osallistua tiedonväli-

tykseen itse esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Toisaalta teknologia ja sosiaalinen media ovat 

nykyään entistä saavutettavampia suurille määrille ihmisiä, minkä myötä myös esimerkiksi eri sosi-

aalisten medioiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Myös valtiot pystyvät hyödyntämään teknologian 

ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. Yksittäiset poliitikot ja poliittiset puolueet voivat 

hyödyntää sosiaalisen median kanavia muun muassa äänestäjien suorassa kontaktoinnissa, sekä po-

liittisessa mainonnassa vaalien yhteydessä. Tätä poliittista mainontaa on tosin viime aikoina alettu 

säädellä ja rajoittaa entistä enemmän, ainakin EU:ssa (ks. esim. Euroopan komissio 2018c). 

Valtiot puolestaan voivat hyödyntää sosiaalista mediaa sekä teknologiaa poliittisten tai ääriesimerk-

kinä sotilaallisten päämääriensä saavuttamiseksi. Länsimaisissa demokratioissa poliittisesta päätök-

senteosta vastaa kansalaisten vaaleilla valitsema parlamentti sekä sen paikkajakoa usein mukaileva 

hallitus. Kansalaisten mielipiteiden merkitys sen kannalta, minkälaista politiikkaa valtiossa harjoite-

taan, on näissä yhteiskunnissa merkittävä (McGeehan 2018, 50).  

Sotilaallisessa mielessä on väitetty, että nykyään etulyöntiasema on niillä, jotka hallitsevat tietoa 

(McGeehan 2018, 49). Perinteisesti sota voidaan ymmärtää keinona saavuttaa valtion päämäärät. His-

torian saatossa sotaa on käyty kineettisin keinovalikoimin, jolloin suuremmat resurssit omaava näyt-

täytyy usein etulyöntiaseman omaavana. Nykyaikaisten informaatio-operaatioiden kohdalla näin ei 

kuitenkaan välttämättä ole, vaan valtio voi saavuttaa tavoitteensa ilman suuria taloudellisia tai inhi-

millisiä uhrauksia. (Em. 50) Informaatio-operaatioiden toteuttaminen ei ensinnäkään vaadi yhtä 

suurta budjettia kuin kineettiset operaatiot. Näin myös pienet, sotilaallisilta hyökkäys- ja puolustus-

kyvyiltään vähäisemmät valtiot pystyvät saavuttamaan tavoitteitaan, jos niillä on vain saatavillaan 

tarvittava tietotaito ja teknologia. 

Kansalaisten näkökulmasta nykyinen teknologinen kehitys on lisännyt tiedon nopeaa saatavuutta, ja 

kansalaiset osaavat myös etsiä tietoa internetistä. Kuitenkin kansalaisten kyvyssä arvioida tiedon ja 

tietolähteiden luotettavuutta on ilmennyt puutteita. (McGeehan 2018, 55) Internetissä on saatavilla 

runsaasti hyvin uskottavalta näyttäviä uutisia ja tiedeartikkeleja, joiden ulkomuoto saattaa hämätä 
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lukijaa pitämään lukemaansa totena, vaikka kyseessä olisikin keksittyjä uutisia sekä perättömiä tie-

teellisiä ”tutkimuksia”. Koska muun muassa sosiaalisen median vaikutuksen myötä internetissä käyty 

yhteiskunnallinen keskustelu on muuttunut hyvin nopeatempoiseksi, kansalainen ei aina muista tai 

osaa harkita jakamansa tiedon todenmukaisuutta ennen jaa-nappulan painamista (McGeehan 2018, 

55). Tämä on yhteiskunnallisen keskustelun kannalta haitallista, sillä laajalle levinneitä uskomuksia 

voi olla vaikea saada oikaistuksi. Asetelma tuo hyvin esille disinformaation, misinformaation ja ma-

linformaation erot. Vaikka kansalainen jakaisi vääräksi osoitettavissa olevaa tietoa tahattomasti, jol-

loin on kyse misinformaatiosta, aiheuttaa se silti vahinkoa yhteiskunnalliselle keskustelulle, jonka 

olisi hyvä perustua tosiasioihin. Kuitenkin ehkä jopa vieläkin vaarallisempaa on tällaisen virheellisen 

tiedon tahallinen jakaminen, jolloin kysymyksessä on disinformaatio. 

Disinformaatiota hyödyntävän toimijan tavoitteena on usein heikentää kohdevaltion kansalaisten 

luottamusta toisiinsa ja valtion poliittiseen sekä hallinnolliseen johtoon. Tavoitteeseen pyritään esi-

merkiksi vaikuttamalla yhteiskunnassa jo olemassa oleviin jakolinjoihin sekä vahvistamalla niitä en-

tisestään. Näin yhteiskunnallinen ja poliittinen keskustelu pyritään johtamaan siihen suuntaan, että 

tosiasiat menettäisivät merkitystään, ja kansalaisten henkilökohtaiset uskomukset sekä kokemukset 

nousisivat entistä määräävämpään asemaan keskustelussa. (McGeehan 2018, 51) Joissain yhteyksissä 

onkin puhuttu ”totuudenjälkeisestä ajasta” (eng. post-truth era), jossa ihmiset uskovat mieluummin 

tunteisiin tai uskomuksiin vetoaviin kuin faktoihin perustuviin argumentteihin. ’Post-truth’ valittiin 

Oxfordin sanakirjojen toimituksessa vuoden sanaksi vuonna 2016. (Oxford Languages 2020) 

Yksittäiseen valtioon kohdistuvan disinformaatiokampanjan tilaajat ja tekijät voivat tulla kyseisen 

valtion rajojen sekä sisä- että ulkopuolelta (Bennett ja Livingston 2018, 127). Valtiota sisältäpäin 

uhkaava disinformaatio liitetään tutkimuksissa usein äärioikeistoon (ks. esim. Bennett ja Livingston 

2018). Teknologian aiempaa laajemman saatavuuden takia erilaisten disinformaatiota levittävien ra-

dikaalien ryhmittymien on entistä helpompi tuottaa valheisiin perustuvia ja uutisiksi naamioituja jut-

tuja, sekä saada ne leviämään laajemman yleisön tietoisuuteen (Bennett ja Livingston 2018, 124 & 

129). Valtion ulkopuolelta peräisin olevista vaikuttamistoimista kenties puhutuin esimerkki Euroo-

passa on Venäjän levittämä disinformaatio. Venäjän Eurooppaankin kohdistamien vaikuttamistoi-

mien tavoitteena nähdään usein yhteiskunnalliseen vakauteen vaikuttaminen heikentämällä kansa-

laisten luottamusta mediaan, poliittisiin prosesseihin ja puolueisiin sekä kansainvälisiin organisaa-

tioihin, kuten Euroopan unioniin (Mikkola ym. 2018, 61). Toimilla hyökkääjä voi tavoitella esimer-

kiksi itselleen suotuisien toimintamahdollisuuksien saavuttamista (ibid.). 

Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti julkaisi huhtikuussa 2020 selvityksen koskien misinformaa-

tiota ja disinformaatiota, jotka liittyivät maailmalla levinneeseen COVID-19-viruksen aiheuttamaan 
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pandemiaan. Selvityksen mukaan disinformaation ja misinformaation uutena trendinä vaikuttaisi ole-

van entistä enemmän varsinaisten valheiden jakamisen sijaan totuuden ja asiayhteyksien manipulointi 

(Brennen ym. 2020). Selvityksessä kerrotaan, että tutkijoiden otoksessa 38 prosenttia havaitusta mi-

sinformaatiosta oli täysin valheellista, kun taas jopa 59 prosenttia oli luokiteltavissa toden ja paik-

kansa pitävän tiedon manipuloinniksi (Em.). Jääkin nähtäväksi, nouseeko totuuden vääristely suora-

naisten valheiden kertomisen ohi uudeksi disinformaation ja misinformaation trendiksi.  

 

2.1.2 Disinformaation ehkäiseminen 

On esitetty, että disinformaatiota voidaan ehkäistä esimerkiksi vastakampanjoilla sekä kansalaisten 

kouluttamisella. Vastakampanjoinnilla tarkoitetaan pyrkimystä kumota harhaanjohtavaa tietoa levit-

tävää disinformaatiokampanjaa oikaisemalla vääriä tietoja ja tarjoamalla luotettavan sekä ajantasai-

sen tiedonlähteen. Kansalaisten kouluttaminen on myös tärkeää, koska koulutetuilla kansalaisilla on 

paremmat edellytykset ymmärtää ja seurata yhteiskunnallista keskustelua sekä päätöksentekoa. 

(McGeehan 2018, 54) Koulutetuilla kansalaisilla on todennäköisesti myös mahdollisuus paremmin 

arvioida saamansa tiedon paikkansapitävyyttä. Toisaalta Bennettin ja Livingstonin (2018, 124) mu-

kaan disinformaation torjumiseksi tarvitaan poliittisten instituutioiden ja demokraattisten arvojen uu-

distumista sen sijaan, että keskitytään vain faktantarkistuksiin ja valheellisten tietojen oikaisuun.  

Don Fallisin näkemyksen mukaan disinformaatiota pitäisi pyrkiä ehkäisemään kehittämällä keinoja 

sen havaitsemiseksi sekä käytäntöjä sen leviämisen estämiseksi. Fallis mieltää tärkeäksi, että disin-

formaatio osataan erottaa esimerkiksi misinformaatiosta, jotta disinformaatiolta suojautumisen keinot 

kohdistuvat varmasti oikeaan ilmiöön. (Fallis 2015, 403) Fallis huomauttaa myös, että disinformaatio 

on ongelma siinäkin tapauksessa, ettei vaikuttaja onnistu tavoitteessaan. Hän vertaa disinformaatiota 

valehteluun, jota pidetään vääränä riippumatta siitä, uskooko valheen vastaanottava ihminen sitä vai 

ei. Disinformaatioon tulisi puuttua joka tapauksessa, koska siihen liittyy aina riski, että vaikutuksen 

kohteena olevat muuttavat näkemyksiään tai toimintaansa vaikuttajan toivomalla tavalla. (Fallis 

2015, 406) 

Se, minkälaisin keinoin disinformaatiota tulisi pyrkiä ehkäisemään, riippuu paljon siitä, miten ilmiön 

muodostama uhka ymmärretään. Vaikuttamisyritysten varsinainen estäminen näyttäytyy haastavalta, 

lähes mahdottomalta, onhan kyseessä kuitenkin kansainvälinen sekä vaikeasti hallittava toimintaym-

päristö eli internet ja sosiaalinen media. Realistisemmalta toimintatavalta vaikuttaakin pyrkimys estää 

vaikuttamisyritysten onnistuminen, eli kohteiden näkemyksiä ei onnistuta muuttamaan hyökkääjän 

haluamaan suuntaan. Vaikka huomioidaan Fallisin edellä jo mainittu näkemys, jonka mukaan 
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disinformaatio on epätoivottavaa joka tapauksessa, voidaan pohtia, miten isona ongelmana se näyt-

täytyy yhteiskunnassa, jossa disinformaatiokampanjat eivät onnistu resonoimaan. On esitetty myös, 

ettei disinformaation kaltaisia vaikuttamisyrityksiä tulisi täysin estää, vaan niiden voisikin antaa 

päästä yhteiskuntaan (Mikkola ym. 2018, 96). Näkemystä on perusteltu sillä, että tämä saattaisi pa-

rantaa kansalaisten resilienssiä vaikuttamisyrityksiä vastaan mahdollistamalla esimerkiksi kansalais-

ten ja yhteiskunnan omaehtoisten vaikuttamisen vastaisten taktiikoiden kehittymisen (ibid.). Kansa-

laisten resilienssi disinformaatiota vastaan vaikuttanee näin ollen siihen, miten tehokasta vaikuttami-

nen kyseisessä yhteiskunnassa on. Kuten aikaisemmin jo tuotiin esille, Bennett ja Livingston (2018, 

127) esittävät, että disinformaatiokampanjoita edesauttaa kansalaisten heikentynyt luottamus demo-

kraattisia instituutioita ja mediaa kohtaan. Näin ollen voidaan esittää, että yhteiskunnassa vallitsevalla 

luottamuksella on osansa disinformaation onnistumisen ehkäisemisessä. Tämän seikan huomioon ot-

taen jatkan luottamuksen käsittelyä seuraavassa alaluvussa.  

Sosiaalisen median palveluntarjoajat ovat pyrkineet vaikuttamaan kanaviensa kautta tapahtuvaan di-

sinformaation levittämiseen. Esimerkiksi Facebook on alkanut rajoittaa sen palveluissa tapahtuvaa 

poliittiseksi luokiteltavaa mainontaa (Facebook for Business 2020). Erityisesti Twitterissä ongelmana 

näyttäytyvät trolli- ja bottitilit. Trolleiksi on erään käsityksen mukaan määritelty ihmisten ylläpitä-

mät, muita sosiaalisen median käyttäjiä provosoimaan pyrkivät tilit, kun taas boteilla tarkoitetaan 

todellisiksi ihmisiksi tekeytyviä automatisoituja tilejä, joiden tarkoituksena on niin ikään provosoida 

keskustelua (Mikkola ym. 2018, 29-30). Botit voivat näyttäytyä houkuttelevalta välineeltä disinfor-

maation levittämisessä, sillä ne ovat taloudellisesti edullisia, ja niitä on saatavilla suhteellisen helposti 

(Em. 57). Twitter pyrkii taistelemaan näitä tilejä vastaan tarkastelemalla tilien toimintaa (Twitter Sa-

fety 2018). Esimerkiksi EU on useasti pyrkinyt vetoamaan sosiaalisen median palveluntarjoajiin ja 

säätelemään niiden toimintaa disinformaation ehkäisemiseen liittyen, samalla kuitenkin peräänkuu-

luttaen sananvapauden vaarantumisen välttämistä. Vaarana on, että disinformaationa poistetaan myös 

sellaista sisältöä, joka ei sitä ole. Toki sosiaalisen median palveluntarjoajilta voidaan, ja pitääkin, 

edellyttää vastuuta omien palvelujensa puitteissa tapahtuvasta laittomasta toiminnasta, mutta on syytä 

kiinnittää huomiota siihen, miten laillinen sisältö turvataan aiheettomalta poistamiselta. 

Erilaisen näkökulman rajat ylittävään disinformaatioon esittää Alexander Lanoszka, jonka mukaan 

disinformaatiolla ei ole niin suurta strategista merkitystä kansainvälisten suhteiden kannalta kuin on 

annettu ymmärtää (2019, 228). Lanoszkan mukaan kansainvälisen disinformaation tuloksellisuus 

riippuu siitä, miten hyvin se onnistuu läpäisemään kolme eri estettä, jotka se kohtaa kohdevaltiossa. 

Ensimmäinen näistä esteistä on kansainvälinen anarkia, joka aiheuttaa epävarmuutta kansainvälisten 

suhteiden tilanteiden tulkinnassa. Toiseksi esteeksi mainitaan disinformaation kohteiksi tarkoitettujen 
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ihmisten olemassa olevat ajatusmallit ja arvot. Lanoszka väittää, etteivät kansalaiset ole niin vaiku-

tusalttiita, että heidän mielipiteitään voitaisiin helposti muuttaa vaikuttajan tahdon mukaiseksi, vaan 

heidän näkemyksiään ohjaavat heidän ideologiset näkemyksensä sekä puoluekantansa. (Lanoszka 

2019, 228) 

Kolmas este muodostuu vastatoimista, joita vaikutuksen kohde voi hyödyntää disinformaation estä-

miseksi. Tällaisiksi vastatoimiksi mainitaan esimerkiksi valheellisen tiedon nopea oikaisu ja uudel-

leen esittämisen ehkäisy. Lanoszkan mukaan poliittinen polarisaatio voi luoda olosuhteet disinfor-

maatiokampanjoiden hyödyntämiselle, kunhan se ei ole liian ilmeistä, jolloin uskottavuus kohteen 

silmissä heikkenee. Toisaalta liian hienovarainen disinformaatio voi muistuttaa liiaksi kohdevaltion 

poliittisessa keskustelussa jo olemassa olevia näkemyksiä, jolloin disinformaatiokampanja ei välttä-

mättä onnistu muuttamaan kansalaisten mielipiteitä vaikuttajan haluamaan suuntaan. (Lanoszka 

2019, 228-229) 

2.2 Luottamus 

Tässä alaluvussa käsitellään luottamusta, koska yhteiskunnassa vallitseva luottamus on usein disin-

formaatiokampanjoiden kohteena. Luottamus on tämän tutkielman kontekstissa tärkeää myös siksi, 

koska analyysissa käsitellään läheisesti luottamukseen liittyviä teemoja. Näin ollen pidän perustel-

tuna käydä jo tässä vaiheessa läpi vähän luottamukseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Ensin esittelen 

luottamusta yleisellä tasolla sekä luottamusta instituutioihin, minkä jälkeen käsittelen luottamusta 

mediaan.  

2.2.1 Luottamus ilmiönä ja luottamus instituutioihin 

Kuten edellä jo todettiin, disinformaatiolla pyritään usein heikentämään sen kohteena olevien kansa-

laisten luottamusta toisiinsa sekä valtion johtoon (McGeehan 2018, 51). Edellisessä alaluvussa esitin, 

että yhteiskunnassa vallitseva luottamus vaikuttaisi osiltaan siihen, miten hyvin disinformaatiota 

käyttävä hyökkääjä onnistuu vaikuttamaan kansalaisten näkemyksiin. Näiden seikkojen myötä on 

tarpeen selventää, mitä mainittu luottamus on, ja minkälaiset tekijät vaikuttavat luottamuksen syn-

tyyn. Jos tiedämme, miten ihmisten luottamus suhteessa toisiinsa sekä hallintoon muodostuu ja min-

kälaiset tekijät luottamuksen tasoon vaikuttavat, voimme ehkä oppia jotain lisää disinformaatiokam-

panjan mekanismeista ja tehokkuudesta. Tämä huomioon ottaen käsittelen seuraavaksi tässä tutkiel-

massani yhteiskunnassa vallitsevaa luottamusta.  

Cookin ja Gerbasin (2009, 222) mukaan vaikutelma luotettavuudesta on avainasemassa, kun ihminen 

arvioi, voiko johonkin kohteeseen luottaa. Luotettavuuden arviointi pystytään jakamaan kahteen 
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ulottuvuuteen, jotka ovat pätevyyden ja varmuuden ulottuvuus sekä vilpittömyyden ulottuvuus (Em. 

222-223). Näistä erityisesti ensimmäinen on tämän tutkielman kontekstissa olennainen. Sitä havain-

nollistetaan esimerkillä: ”Voidaanko sinun luottaa suorittavan kyseessä olevan tehtävän tai toiminnan 

asianmukaisella tavalla?” (Em. 222)3 Luottaakseen tiettyyn kohteeseen ihmisen tulisi näin ollen pys-

tyä uskomaan, että kohde kykenee suoriutumaan tehtävästä. Tällaisella luotettavuudella on merkitystä 

erityisesti tilanteissa, joissa päätöksentekoon liittyy suurempaa epävarmuutta. Tästä esimerkkinä 

Cook ja Gerbasi mainitsivat lääkärin tai asianajajan valinnan. (Cook & Gerbasi 2009, 223) Yksilöta-

solla ihmisen kyky luottaa muihin ihmisiin tai yhteiskunnallisiin instituutioihin on monen tekijän 

summa. Luottamus voi näyttäytyä paitsi horisontaalisena vertaisten, kuten yksilöiden tai ihmisryh-

mien välisenä, tai vertikaalisena, eli ihmisten ja esimerkiksi instituutioiden välisenä (Sztompka 1999, 

160). 

Luottamus muihin ihmisiin on usein korkeampaa yhteiskunnissa, joissa laki ja instituutiot omaavat 

vakaan sekä vahvan pohjan. Vastaavasti esimerkiksi korruptiosta kärsivissä yhteiskunnissa ihmisten 

keskinäinen luottamus on heikompaa. (Cook & Gerbasi 2009, 231-232) Luottamus onkin merkittä-

vässä roolissa erityisesti demokraattisissa yhteiskunnissa. Jos kansalaiset eivät luottaisi poliittisiin 

instituutioihin tai niiden valintaprosessiin, koko järjestelmä olisi vaakalaudalla, perustuuhan demo-

kratia siihen, että kansalaiset äänestävät vaaleissa keskuudestaan edustajat hoitamaan yhteisiä asioita. 

On esitetty, että kansalaiset voivat kokea mahdollisuuksiensa osallistua yhteiskunnalliseen keskuste-

luun ja toimintaan parantuvan sosiaalisen median myötä (ks. esim. Warren ym. 2014).  

Tuntemattomien ihmisten luottamusta toisiinsa kutsutaan yleistyneeksi luottamukseksi (ks. esim. 

Kouvo 2014). Vaikka ilmiössä onkin lähtökohtaisesti kyse ihmisten keskinäisestä luottamuksesta, 

voidaan sillä tulkita olevan vaikutuksensa myös esimerkiksi demokraattisten yhteiskuntien poliittis-

ten prosessien luotettavuuteen (Kouvo 2014, 28-29). Antti Kouvo esitti väitöskirjassaan, että sosiali-

saatio ja vallitseva yhteiskunnallinen tila yhdessä vaikuttavat yleistyneeseen luottamukseen (Kouvo 

2014, 22). 

Se, onko kansalaisten luottamus instituutioita kohtaan matala vai korkea, on osittain tilannesidon-

naista. Esimerkiksi heikko luottamus voi juontaa juurensa kansalaisten kokemukseen, ettei instituutio 

ole selviytynyt sille kuuluvien asioiden hoidosta kansalaisten odotusten mukaisesti (Newton 2001, 

205). Korkeaa yleistynyttä luottamusta on selitetty esimerkiksi sosiaalisella pääomalla, joka voidaan 

tässä yhteydessä määritellä löyhästi Robert Putnamin (1995, 664-665) mukaan sosiaaliseen 

 
3 eng. ”Can you be trusted to complete the task or action at hand in an appropriate manner?” 
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kanssakäymiseen liittyviä osa-alueita, joiden avulla kansalaiset voivat tavoitella yhteisiä päämääriä. 

Tällaisiksi osa-alueiksi Putnam nimeää esimerkiksi verkostot, normit sekä luottamus (Em. 664). Put-

nam väittääkin, että ihmisen luottamus tuntemattomia kohtaan on suoraan yhteydessä siihen, miten 

paljon hän toimii yhdessä tuntemattomien kanssa, kuten vapaaehtois- tai järjestötoiminnan parissa 

(Em. 665). Putnamin näkemystä on kritisoitu esimerkiksi siitä, miten vaikeaa on tunnistaa yleistyneen 

luottamuksen sekä kansalaistoiminnan tosiasiallinen suhde. Luottavatko kansalaiset enemmän, koska 

ovat mukana kansalaistoiminnassa, vai kerääkö kansalaistoiminta mukaansa jo valmiiksi yhteiskun-

nan luottavaisimpia ihmisiä (Kouvo 2014, 35).  

Toinen tekijä, joka tutkimusten mukaan selittää korkeaa yleistynyttä luottamusta, joidenkin tulkinto-

jen mukaan jopa sosiaalista pääomaa paremmin, on instituutioiden koettu toimivuus ja oikeudenmu-

kaisuus (Kouvo 2014, 39). Tämän näkemyksen mukaan merkittävää on, että kansalaiset kokevat ins-

tituutioiden suoriutuvan niille annetuista tehtävistä, sekä kohtelevan kaikkia kansalaisia tasapuolisesti 

(ibid.). Rothstein ja Stolle ovat pyrkineet selittämään instituutioihin perustuvaa yleistyneen luotta-

muksen selitystekijää kuvaamalla instituutioita toimijoina, joiden tarkoituksena on saada kiinni ja 

oikeudenmukaisesti tuomituiksi ne henkilöt, jotka rikkovat yhteiskunnassa vallitsevia lakeja ja sään-

töjä vastaan. Jos nämä instituutiot onnistuvat tehtävässään toimien tasapuolisesti sekä tehokkaasti, 

kansalaisilla on syytä uskoa, että yhteisten sääntöjen ja lakien rikkojat joutuvat teoistaan vastuuseen. 

Tämä puolestaan kasvattaa kansalaisten uskoa siihen, että kanssaihmiset pyrkivät välttämään lakien 

ja sääntöjen vastaista toimintaa ja siten joutumista vastuuseen tällaisista toimista, jolloin kansalaiset 

voivat perustellusti uskoa, että kanssaihmisiin voi yleisesti ottaen luottaa. Rothstein ja Stolle koros-

tavat erityisesti kansalaisten kokemusta instituutioiden tasapuolisuudesta merkittävänä tekijänä luot-

tamuksen muodostumisessa. (Rothstein & Stolle 2007, 14-15) 

Toisaalta luottamus instituutioihin on usein yhdistetty päätöksenteon ja poliittisten prosessien lä-

pinäkyvyyteen (Grimmelikhuijsen 2012, 50). Erityisesti Internetin tuomien mahdollisuuksien myötä 

on esitetty, että viranomaisten ja poliittisten toimijoiden on yhä helpompi lisätä kansalaisille saata-

villa olevan tiedon määrää. Avoimuus ja läpinäkyvyys lisäävät luottamusta ja ymmärrystä hallintoa 

kohtaan, koska ihmisten on helpompi luottaa johonkin heille tuttuun. Joidenkin näkemyksien mukaan 

instituutioiden läpinäkyvyys ja avoimuus helpottavat sekä tukevat kansalaisten päätöksentekoa. (Em. 

51-52) Toisaalta esimerkiksi EU tarjoaa kansalaisten saataville paljon erilaisia päätöksentekoon liit-

tyviä asiakirjoja ja mahdollisuuden seurata esimerkiksi Euroopan parlamentin istuntoja kaikilla unio-

nin virallisilla kielillä, mistä huolimatta unionia on moitittu demokratiavajeesta, ja Euroopan parla-

mentin vaaleissa äänestysprosentti on usein jäänyt varsin alhaiseksi. Demokratiavaje voidaan määri-

tellä useammallakin eri tavalla, mutta tämän tutkielman kontekstissa riittää, että sen ymmärretään 
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viittaavaan kansalaisten kokemuksiin vähäisistä vaikutusmahdollisuuksista EU:ssa (De Jongh & 

Theuns 2017, 1286). Näin ollen ainakaan EU:n kontekstissa läpinäkyvyys ei vaikuta kannustavan 

kansalaisia olemaan aktiivisia ja osallistumaan päätöksentekoon. 

Kritiikkinä läpinäkyvyyden ja avoimuuden vaikutusten mahdolliselle yliarvioinnille on esitetty, että 

ihmisten kyky tehdä rationaalisia päätöksiä on loppujen lopuksi rajallinen (Grimmelikhuijsen 2012, 

52). Jotta läpinäkyvyys voisi aikaansaada positiivisen vaikutuksen kansalaisten päätöksenteossa, tu-

lisi saatavilla olevan tiedon myös täyttää tiettyjä ehtoja. Ei riitä, että tietoa on määrällisesti runsaasti 

saatavilla, jos se on laadultaan sellaista, ettei tavallisten kansalaisten voi olettaa saavan siitä mitään 

irti. Tieto pitää olla helposti ymmärrettävässä ja tarpeeksi yksinkertaisessa muodossa, jotta kansalai-

set voisivat hyötyä siitä. (Em. 52) Juuri tämä saattaa olla myös EU:n kohtaama haaste. Tietoa on kyllä 

saatavilla, mutta osaavatko kansalaiset ensinnäkään löytää sitä, saati sitten ymmärtää lukemaansa?  

2.2.2 Luottamus mediaan 

Disinformaation näkökulmasta merkittävää on kehitys, jossa kansalaisten luottamus paitsi instituuti-

oita, myös mediaa kohtaan on heikentynyt (Bennett ja Livingston 2018, 127). Perinteisesti kansalais-

ten tietolähteenä poliittisista prosesseista on usein toiminut media. Ennen Internetiä kansalaiset py-

syivät perillä hallinnon päätöksenteosta television, radion sekä sanoma- ja aikakauslehtien välityk-

sellä. Kun tarkoituksena on taata paikkansa pitävän ja puolueettoman tiedon saatavuus, kansalaisten 

tulisi pystyä luottamaan mediaan. Media onkin tärkeässä roolissa esimerkiksi kertomassa kansalai-

sille meneillään olevasta poliittisesta päätöksenteosta. 

Jos instituutioiden läpinäkyvyys ei yksin riitä kansalaisten päätöksenteon tueksi, medialla on mah-

dollisuuksia auttaa kansalaisia nostamalla poliittisia instituutioita ja niiden päätöksentekoa enemmän 

omalle agendalleen. Tässä tapauksessa haasteena on kuitenkin median toimintalogiikka. Median in-

tresseihin ei välttämättä kuulu nostaa kansalaisten tietoisuuteen samoja aiheita kuin instituutiot nos-

taisivat. Media voi tavoitella esimerkiksi mahdollisimman suurta lukijakuntaa, jolloin vaikeaselkoi-

siksi tai tylsiksi mielletyt aiheet saattavat jäädä paitsioon, vaikka ne olisivat yhteiskunnallisesti tär-

keitä. 

Internetin myötä on puhuttu paljon median merkityksestä tiedonvälityksessä. Toisaalta Internet ja 

esimerkiksi sosiaalinen media tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden etsiä tietoa vaihtoehtoisista läh-

teistä, tai jopa tuottaa materiaalia itse. Tämä näyttäytyy haasteena tiedon luotettavuudelle ja sen arvi-

oinnille. Syyksi siihen, miksi kansalaiset kääntyvät tiedonvälityksessä perinteisen median sijaan eri-

laisten vaihtoehtoisten tietolähteiden puoleen, on mainittu esimerkiksi kansalaisten luottamuksen 

puute perinteistä mediaa kohtaan (Tsfati 2010, 22). On myös esitetty kansalaisten uskovan, että 
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anonyymit, auktoriteettien hallinnalta ja valvonnalta vapaat sivustot pystyisivät kansalaisten oman 

näkemyksen mukaan varmemmin tarjoamaan totuuden ilman esimerkiksi median välikäsiä (Quandt 

2012, 8).  

Quandt esittää, että nykyajan yhteiskuntarakenne on monimutkaistunut, ja toisistaan merkittävästi 

eroavia erilaisia alaryhmittymiä on alkanut muodostua. Nämä ryhmät ovat myös entistä joustavam-

pia, jolloin niiden rakenteissa voi tapahtua muutoksia hyvinkin nopeasti. Tämä on johtanut siihen, 

ettei nykyajan media kykene enää kattamaan uutisoinnissaan kaikkia näitä ryhmiä koskevia tai kiin-

nostavia teemoja, eikä se välttämättä onnistu pysymään mukana erilaisten yhteiskunnallisten ryhmit-

tymien muutoksessa. Tällöin media saattaa näyttäytyä kansalaisille kyvyttömänä palvelemaan heitä. 

(Quandt 2012, 13) Median välittämä kuva todellisuudesta saattaa tällaisessa tilanteessa näyttäytyä 

kansalaisille hyvin erilaisena, kuin he sen itse kokevat. Tällöin vaihtoehtoisten tiedonvälityksen ka-

navien kysyntä saattaa nousta. Vastaukseksi tähän ongelmaan on esitetty, ja jo luotukin, mahdolli-

suuksia yksilöityyn sisältöön esimerkiksi erilaisten sovellusten ja sosiaalisen median avulla (Quandt 

2012, 13-14). Kansalaiset kokevatkin usein sosiaalisen median aidompana kuin perinteisen median. 

Quandt on verrannut kansalaisten luottamusta sosiaaliseen mediaan ennemminkin yksilöiden väliseen 

luottamukseen kuin institutionaaliseen luottamukseen. Kansalaisilla ei hänen mukaansa ole taipu-

musta epäillä muiden sosiaalisen median käyttäjien vilpittömyyttä, vaan kansalaiset näkevät heidät 

viestinnällisesti vertaisinaan. (Em. 14)  

Koska kaiken Internetiin tuotetun sisällön ei tarvitse noudattaa esimerkiksi Suomessa toimittajien 

työtä ohjailevia journalistin ohjeita, sen luotettavuus riippuu hyvin paljon siitä, miltä Internet-sivus-

tolta tieto on peräisin. Internethän toimii nykyään esimerkiksi välineenä, jonka avulla voidaan katsoa 

televisiokanavia, kuunnella radiota, lukea journalistin ohjeita noudattavien mediatalojen digitaalisia 

uutisia tai tieteellisiä, vertaisarvioituja artikkeleja, ja niin edelleen. Internetistä saadun tiedon luotet-

tavuutta on usein arvioitava tapauskohtaisesti. Tämä luo haasteita kansalaisille, joiden harteille yhä 

useammin jää arvioida, onko Internetin tai sosiaalisen median kautta saatu tieto totta vai ei. On myös 

hyvä huomata Internetin välityksellä tapahtuvan tiedonvälityksen ollessa kyseessä, että tällaisessa 

tiedonvälityksessä tarvittavien teknologioiden ja sovellusten tarjoajilla on valtaa niiden kautta tapah-

tuvaan tiedonvälitysprosessiin (Quandt 2012, 16).  

On tärkeää varmistaa kansalaisten luottamus instituutioita ja mediaa kohtaan, jos yhteiskunta mielii 

välttää disinformaatiokampanjoiden mahdollisesti aiheuttamat haitat. Vaikka olenkin edellä käsitellyt 

näitä molempia osa-alueita erikseen, mielestäni ne muodostavat yhdessä koherentin kokonaisuuden. 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään Euroopan unionin toimivaltaa ja sen jakoa jäsenvaltioiden sekä 

EU:n instituutioiden kesken. 
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2.3 EU:n toimivalta ja disinformaatio 

Tässä alaluvussa esittelen EU:n toimivallan jakoa sekä erityisesti komission roolia. Lisäksi esittelen 

lyhyesti sitä, miten EU:ssa on käsitelty disinformaatiota vuosien varrella. Pyrin myös kertomaan, 

minkälaisia toimia EU on disinformaatiota vastaan esittänyt. 

2.3.1 Toimivallan jakautuminen EU:n päätöksenteossa 

EU:n toimivalta voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Ensinnäkin on alat, joilla EU omaa yksin-

omaisen lainsäädäntövallan, mikä tarkoittaa sitä, etteivät jäsenvaltiot ole oikeutettuja toimimaan 

näillä aloilla muuten kuin lain soveltamisessa. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi tullialaan, sisämarkki-

noiden kilpailua koskevaan sääntelyyn ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan kuuluvat asiat. Toinen osa-

alue muodostuu aloista, joita koskien sekä EU että jäsenvaltiot ovat oikeutettuja säätämään lakeja. 

Tämä jaetuksi lainsäädäntövallaksi kutsuttu osa-alue sisältää esimerkiksi työllisyyttä, kuluttajansuo-

jaa, energiaa, liikennettä, Euroopan laajuisia verkkoja ja turvallisuutta sekä oikeutta koskevia aiheita. 

Kolmas ja viimeinen osa-alue kattaa alat, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden lainsäädäntövaltaan, jolloin 

puhutaan EU:n täydentävästä toimivallasta. Esimerkiksi teollisuus, koulutus ja pelastuspalvelu ovat 

tähän kategoriaan luokiteltavia hallinnonaloja. (Euroopan komissio 2020)  

EU:n päätöksenteossa pyritään noudattamaan subsidiariteettiperiaatetta eli toissijaisuusperiaatetta, 

jonka mukaan päätöksenteon tulisi pysyä mahdollisimman lähellä kansalaista (Scott ym. 1994, 51). 

Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n tavoitteena on pidättäytyä päätöksenteosta asioissa, joista voidaan 

tehokkaimmin päättää esimerkiksi kansallisesti tai alueellisesti. Toisaalta toissijaisuusperiaatteella 

voidaan myös perustella päätöksentekoa unionin tasolla, jos sitä pidetään kaikkein tehokkaimpana 

tapana päättää jostain asiasta (Em. 50). Poikkeuksen muodostavat tietenkin asiat, joissa EU:lla on 

yksinomainen toimivalta, ja joista ei näin ollen voida jäsenvaltioissa päättää. Usein ei olekaan aivan 

yksiselitteistä, mikä hallinnon taso soveltuisi parhaiten kustakin asiasta päättämiseen (Em. 57). 

Tässä yhteydessä on perusteltua pohtia vastausta kahteen eri kysymykseen. Ensinnäkin voidaan ky-

syä, tulisiko disinformaatiolta suojautumisesta päättää jäsenvaltioiden vai EU:n kontekstissa, ja 

toiseksi, mikä on EU:n toimielinten välinen työnjako disinformaatiota koskevissa kysymyksissä. En-

simmäiseen kysymykseen vastauksena EU itse tunnustaakin, että suurilta osin disinformaation ehkäi-

seminen jää jäsenvaltioiden vastuulle, mutta samaan aikaan toteaa, että EU:n laajuiset toimet voisivat 

toimia tehokkaammin kuin jäsenvaltioiden yksittäiset toimet (Euroopan komissio 2018a, 3). Ottaen 

huomioon disinformaatiokampanjoiden rajat ylittävän luonteen, viimeksi mainittu vaikuttaa perustel-

lulta. On hyvä huomata myös se, että disinformaation keinoja voivat hyödyntää sekä unionin ulkoiset 

että sisäiset toimijat. Toisaalta disinformaatio ja hybridiuhat voidaan luokitella myös 
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turvallisuuskysymykseksi, jossa toimivallan mielletään yleensä kuuluvan jäsenvaltioille, vaikka niillä 

ei joidenkin arvioiden mukaan ole enää yksinvaltaa turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa kysymyk-

sissä (Peters 2014, 388). Kaiken kaikkiaan disinformaatioon liittyvät kysymykset lienevät niin moni-

naisia, ettei niitä ole mielekästäkään luokitella yksiselitteisesti vain jäsenvaltioiden tai unionin toimi-

valtaan. Esimerkiksi vaalien vapauden takaaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan piiriin, minkä 

komissio myös myöntää disinformaation torjuntaa käsittelevässä tiedonannossaan (Euroopan komis-

sio 2018a, 3). Samalla komissio kuitenkin jatkaa, että disinformaation leviämisen estämiseksi olisi 

hyvä toimia keskitetysti (ibid.). 

Puolustus- ja turvallisuusyhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksista puhutaan joskus EU:ssa. Erityi-

sesti komission entinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on puhunut tiiviimmän yhteistyön puo-

lesta turvallisuuden tiimoilta ennen puheenjohtajakautensa alkua julkistamissaan poliittisissa suunta-

viivoissa (Juncker 2014, 11). Osoituksena EU:n toimivallan kasvamisesta turvallisuus- ja puolustus-

kysymyksissä voidaan pitää esimerkiksi ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vi-

ran sekä ulkosuhdehallinnon perustamista, EU:n nopean toiminnan joukkojen perustamista sekä mää-

räenemmistöäänestystä ulkopoliittisissa kysymyksissä (Peters 2014, 388-389). EU:n yhteinen ulko-

politiikka nähdään kansalaisten keskuudessa yleensä kannatettavana. Sen sijaan kansalaisten suhtau-

tuminen EU:n ja jäsenvaltioiden työnjakoon puolustuspolitiikassa on kaksijakoinen; osa tukee jäsen-

valtioiden oikeutta päättää puolustusasioista, kun taas osa näkee puolustuksen sopivan EU:n päätet-

täväksi. (Em. 392) Myös jäsenvaltiot ovat monesti haluttomia luovuttamaan komissiolle päätösval-

taansa puolustuspoliittisissa kysymyksissä (Lavallée 2011, 382). 

Joka tapauksessa ainakin kyber- ja hybridiuhilta puolustautumisessa jäsenvaltiot ovat tiivistäneet yh-

teistyötään. Eräs esimerkki tiivistyneestä yhteistyöstä on nopea hälytysjärjestelmä, jonka tarkoituk-

sena on tiedottaa havaituista disinformaatiokampanjoista muille jäsenmaille (Euroopan komissio 

2018d, 7). Nopea hälytysjärjestelmä esitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Lisäksi mainitse-

misen arvoinen on erityisesti kyberturvallisuuden kehittämiseen keskittyvä Euroopan unionin 

verkko- ja tietoturvavirasto ENISA, joka perustettiin vuonna 2004. Sen tehtävänä on auttaa ja opastaa 

niin EU:n toimielimiä kuin jäsenvaltioitakin tietoturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. (Euroopan 

unioni 2020a). 

Toiseen kysymykseen liittyen ei ole täysin yksiselitteistä, luokitellaanko kyberturvallisuuden tai hyb-

ridivaikuttamisen kirjoon lukeutuvat ilmiöt, jollaiseksi disinformaatiokin voidaan mieltää, EU:n si-

säisen vai ulkoisen turvallisuuden piiriin (Fahey 2014, 1). Esimerkiksi seuraavassa alaluvussa esitel-

tävän Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen kuuluvan East StratCom Task Forcen toiminta koh-

distetaan EU:n ulkopuolisiin maihin. Tässä tilanteessa sisäinen ja ulkoinen turvallisuus näyttäytyvät 
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limittäisinä. Sisäisen ja ulkoisen välinen jaottelu on olennaista sen kannalta, minkä instituution toi-

mivaltaan disinformaatioon liittyvien aiheiden tulisi kuulua.  

Euroopan unionin sisällä toimivaltaa disinformaatioon kytkeytyvissä kysymyksissä on tällä hetkellä 

useilla eri toimielimillä. Tämän tutkielman kontekstissa näistä merkittävämmäksi nousee Euroopan 

komissio, koska aineistoni muodostuu komission tiedonannoista. Valitsin tutkielmani aineistoksi 

juuri komission tiedonantoja, koska komission rooli EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien laa-

timisessa on merkittävä. Tavoitteenani on myös tutkia disinformaatiota juuri EU:n näkökulmasta, 

jolloin komission tiedonantojen valinta aineistoksi on perusteltua, koska komission on määrä edustaa 

unionin yhteistä etua, ja komissaareilta vaaditaan täyttä riippumattomuutta esimerkiksi jäsenmaiden 

hallituksista (Euroopan unionista tehty sopimus C 202/25, artikla 17). Komissio on EU:n toimieli-

mistä ainoa, joka voi laatia lakialoitteita. Komissio muodostuu komissaareista, joita valitaan yksi jo-

kaisesta jäsenmaasta viisi vuotta kestäväksi kaudeksi. Komission tehtäviin kuuluvat lainsäädännön 

valmistelun sekä täytäntöönpanon valvonnan lisäksi myös esimerkiksi unionin talousarvioesityksen 

laatiminen, ja sillä on roolinsa myös erilaisten EU:n strategioiden muodostamisprosesseissa. (Euroo-

pan unioni 2020f) Komissiota ei aina pidetä unionin perinteisimpänä puolustus- ja turvallisuustoimi-

jana (Lavallée 2011, 371). Komissiolla on kuitenkin oma roolinsa puolustuskysymyksiin liittyvässä 

suunnittelussa esimerkiksi erilaisten turvallisuustyökalujen kautta (Em. 381).  

Vaikka komission tehtäviin lukeutuu esimerkiksi osallistuminen EU:n strategioiden ja toimintasuun-

nitelmien laatimiseen, EU:n poliittiset suuntaviivat määrittelee kuitenkin jäsenvaltioiden poliittisista 

johtajista koostuva Eurooppa-neuvosto. Eurooppa-neuvostolla ei ole varsinaista roolia EU:n lainsää-

dännössä, mutta sen puitteissa päätetään EU:n politiikan painotuksista ja muista sellaisista asioista, 

jotka vaativat korkeinta yhteistyön tasoa. Eurooppa-neuvosto on myös se EU:n toimielin, jonka toi-

mivaltaan yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) lukeutuu. (Euroopan unioni 2020d) 

YUTP:n kontekstissa on esitetty erilaisia näkemyksiä EU:n instituutioiden ja jäsenvaltioiden roo-

leista, ja komission vaikutusvallan onkin joissain yhteyksissä arvioitu olevan luultua suurempi (ks. 

esim. Riddervold 2016). Disinformaation tapauksessa YUTP kuitenkin näyttäytynee liian suppeana 

kontekstina, koska kyseessä ei ole yksinomaan ulkopoliittinen kysymys. Disinformaatioon liittyen 

Eurooppa-neuvosto on esimerkiksi alun perin esittänyt unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle tarpeen laatia suunnitelma erityisesti Venäjän harjoittamaa disinformaatiota vas-

taan vuonna 2015 (Euroopan komissio 2018a, 2-3). Eurooppa-neuvosto on myös vedonnut verkon 

palvelujen läpinäkyvyyden ja henkilötietojen sekä yksityisyydensuojan puolesta alkuvuonna 2018 

(ibid.).  
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Euroopan parlamentti puolestaan on unionin ainoa toimielin, johon kansalaiset saavat suoraan äänes-

tää omat edustajansa. Parlamentin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi EU:n monivuotisten rahoituskehys-

ten hyväksyminen, muiden EU:n toimielinten demokraattinen valvonta sekä EU:n lainsäädännön hy-

väksyminen yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti hyväksyy komission 

kokoonpanon ennen sen nimittämistä, ja sillä on oikeus myös erottaa komissio. Brexitin jälkeen, huh-

tikuussa 2020, europarlamentaarikkoja on yhteensä 705, ja jäsenvaltioista valittavien europarlamen-

taarikkojen määrä on suhteutettu kyseisen valtion väkilukuun. Europarlamentaarikot toimivat parla-

mentissa poliittisissa ryhmissä, eivät jäsenvaltioittain. (Euroopan unioni 2020e) Europarlamentaa-

rikko saa kuitenkin tavoitella oman jäsenmaansa etua, kun taas komissaarien tulisi toimia EU:n yh-

teisen edun mukaisesti. Disinformaation ehkäisemiseen parlamentti on osallistunut kehottamalla ko-

missiota useammassakin päätöslauselmissaan toimiin disinformaatiota vastaan (ks. esim. Euroopan 

parlamentti 2016). Komission ja parlamentin toimivalta asiassa on kuitenkin rajallinen, ottaen huo-

mioon disinformaation ehkäisemisen lukeutumisen turvallisuuskysymyksiin, joissa jäsenvaltioilla ja 

Eurooppa-neuvostolla on periaatteessa suurempi toimivalta. Vaikka komissiolla on unionissa yksin-

oikeus lakialoitteiden laatimiseen, on parlamentilla kuitenkin oikeus toivoa komissiolta lakialoitteita 

(Maurer 2003, 237). 

Lisäksi tämän tutkielman kannalta olennaista on mainita unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitii-

kan korkea edustaja, jolla on myös rooli unionin turvallisuusteemojen käsittelyssä. Korkea edustaja 

toimii komission varapuheenjohtajana ja johtaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (Vanhoonacker & Po-

morska 2013, 1316). Korkea edustaja onkin mukana myös muutamissa tämän tutkielman aineistoon 

kuuluvista tiedonannoista komission ohella. Kuten aiemmin jo todettiin, Eurooppa-neuvosto on esi-

merkiksi kehottanut korkeaa edustajaa laatimaan suunnitelman disinformaation ehkäisemiseksi, eri-

tyisesti Venäjän toimiin varautuen. Korkean edustajan johtaman Euroopan ulkosuhdehallinnon alai-

suuteen on perustettu disinformaation torjuntaa ajatellen East StratCom Task Force, josta kerrotaan 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Näin ollen korkealla edustajallakin on oma roolinsa disinformaa-

tion torjumisessa unionissa, erityisesti unionin ulkosuhteiden osalta. 

Tämän tutkielman aineistoksi valikoidut komission tiedonannot edustavat pääasiassa juuri komission 

kantaa disinformaatioon. Osa tiedonannoista on yhteisiä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitii-

kan korkean edustajan kanssa, kuten edellä jo mainittiinkin. Näistä kerrotaan tarkemmin aineistolu-

vussa. 
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2.3.2 Disinformaatio EU:ssa 

Informaatio- ja verkkoturvallisuudesta on EU:n kontekstissa käyty keskustelua koko 2000-luvun 

ajan. Disinformaatio ja sen ehkäiseminen kuitenkin nousivat komission agendalle vasta 2010-luvun 

puolivälin tienoilla. Ensimmäinen komission aihetta suoranaisesti koskeva tiedonanto on vuonna 

2016 julkaistu Yhteinen kehys hybridiuhkien torjumiseksi (Euroopan komissio 2016). Disinformaa-

tion torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma julkaistiin kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2018 (Eu-

roopan komissio 2018d). Alun perin uhkana nähtiin tietotekniset rikokset, mutta ajan saatossa uhka-

kuvien ymmärtäminen on monipuolistunut EU:ssa, ja esimerkiksi terroristisessa tarkoituksessa teh-

tyjen tietoverkkoiskujen mahdollisuuteen havahduttiin (Carrapico & Barrinha 2017, 1260). Kehityk-

sen myötä EU:n kyberturvallisuutta koskevassa päätöksenteossa alettiin siirtyä oikeudellisesti sito-

viin keinovalikoimiin. EU:n yhteisiä toimia kyberturvallisuuden takaamiseksi perusteltiin esimer-

kiksi sillä, että vain ylikansallinen yhteistyö pystyisi vastaamaan kyberturvallisuutta uhkaaviin teki-

jöihin. (Em. 1260) 

Vuonna 2015 Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen perustettiin East StratCom Task Force, jonka 

tehtävänä on torjua Venäjältä tulevia disinformaatiokampanjoita. East StratCom Task Force pyrkii 

lisäämään tietoisuutta EU:n toiminnasta esimerkiksi erilaisin tiedotuskampanjoin kohdemaissaan, 

joita ovat EU:n itäiset kumppanimaat Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-

Venäjä. Lisäksi sen tarkoituksena on havaita ja paljastaa Venäjältä suuntautuvia disinformaatiokam-

panjoita ja vahvistaa kohdemaiden omaa mediaa disinformaatiota vastaan. (European Union External 

Action 2018) Yksi East StratCom Task Forcen kampanjoista on EUvsDisinfo, jonka toimintaan kuu-

luu niin verkkosivut, Facebook-sivu kuin Twitter-profiilikin. Kampanjan tarkoituksena on paljastaa 

Venäjän disinformaatiokampanjoita sekä oikaista paikkansa pitämättömiä tietoja, pyrkien näin lisää-

mään kansalaisten tietoisuutta disinformaatiosta. (EUvsDisinfo 2020) Verkkosivuilta löytyy esimer-

kiksi tietokanta, johon on koottu erilaisia disinformaatioksi luokiteltuja uutisia, uutisten julkaisijan, 

julkaisuajankohdan, kohdemaan tietoja, lyhyen kuvauksen uutisesta sekä perustelut sille, miksi uuti-

nen on luokiteltu disinformaatioksi. East StratCom Task Forcen toiminta on hyvä esimerkki EU:n 

ulkoisen ja sisäisen jakolinjasta, koska kyseessä on EU:n alainen toimija, jonka toiminta-alue on kui-

tenkin EU:n ulkopuolella. East StratCom Task Forcea koskevien tieteellisten tutkimusten määrää on 

joissain yhteyksissä pidetty huolestuttavan vähäisenä (Wagnsson & Hellman 2018, 1163). East Strat-

Com Task Forcea on kritisoitu muun muassa tasapuolisuuden puutteesta eri kohdemaiden välillä, sen 

tavoista määritellä uutinen disinformaatioksi, ja sen datan keruuprosessia on väitetty politisoituneeksi 

(Bjola & Pamment 2016, 134). 
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Tämän tutkielman johdannossa esittelin lyhyesti Cambridge Analytican tapauksen, jossa ihmisten 

sosiaaliseen mediaan syöttämiä käyttäjätietoja oli käytetty poliittiseen profilointiin ilman käyttäjien 

lupaa. Myös tähän ilmiöön on pyritty puuttumaan EU:ssa. Esimerkkinä tästä on yleinen tietosuoja-

asetus, joka tunnetaan ehkä paremmin lyhenteellä GDPR (The General Data Protection Regulation), 

jota alettiin soveltaa toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on suojella eurooppalaisten 

henkilötietoja väärinkäytöksiltä. Asetus koskee sekä eurooppalaisia että EU:n ulkopuolisia yrityksiä 

ja organisaatioita, jotka käsittelevät EU:n kansalaisten henkilötietoja. (Euroopan unioni 2020b) Näin 

asetus pyrkii vaikuttamaan myös suurten sosiaalisen median palveluntarjoajien toimintaan henkilö-

tietojen keräämiseen ja käyttämiseen liittyen. 

Nopean hälytysjärjestelmän perustamista disinformaatiosta tiedottamiseksi ehdotettiin vuonna 2018 

(Euroopan komissio 2018d, 7). Hälytysjärjestelmän tarkoituksena on disinformaatiosta varoittaminen 

mahdollisimman nopeasti sen havaitsemisen jälkeen, jolloin voidaan varoittaa muita jäsenmaita ja 

saavuttaa jaettu tilannekuva (ibid.) Nopea hälytysjärjestelmä otettiin käyttöön alkuvuodesta 2019 en-

nen europarlamenttivaaleja (Euroopan komissio 2019a).  
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3. TUTKIMUSASETELMA 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkielman tutkimusasetelma. Luku alkaa tutkielman toteuttamisessa 

käytettyä menetelmää, kehysanalyysia, esittelevällä alaluvulla, jossa keskitytään kehysanalyysin esit-

telyyn tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Toisessa alaluvussa esittelen tarkemmin tämän tutkielman ke-

hysanalyyttisen prosessin kulkua. Tämän jälkeen, alaluvussa 3.3., esittelen tutkielmassa käytettyä ai-

neistoa, sekä kerron lyhyesti aineiston valinta- sekä rajausprosessista. 

3.1 Kehysanalyysi menetelmänä 

Kehysanalyysin pääkehittäjänä pidetään Erving Goffmania, joka esitteli analyysin vuonna 1974 il-

mestyneessä teoksessaan Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Kehysana-

lyysia on käytetty erityisesti median ja journalistiikan tutkimusperinteessä, mutta koen sen soveltuvan 

hyvin myös oman aineistoni käsittelyyn, koska aineistoni koostuu komission tiedonannoista. Nämä 

tiedonannot ovat luonteeltaan viestinnällisiä, ja ne toimivat usein komission ja koko EU:n näkemys-

ten ilmaisualustana. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kontekstissa disinformaatiota käsittelevät tie-

donannot usein kuvaavat sitä, miten komissio kokee siihen kohdistuvan uhan, ja miten tähän uhkaan 

tulisi sen näkemysten mukaan puuttua. Näitä tietoja voidaan eritellä ja käsitellä mielekkäästi esimer-

kiksi juuri kehysanalyyttisin keinoin. 

Englannin kielen kehystämistä vastaava sana on ’frame’. Frame on niin ikään se sana, joka ilmenee 

Goffmanin kehysanalyysia käsittelevän teoksen nimessä. Vaikka ’kehys’ onkin muodostunut vakiin-

tuneeksi suomennokseksi Goffmanin frame-sanalle, voitaisiin se sanakirjan mukaan suomentaa muil-

lakin tavoilla. Esimerkiksi MOT-verkkosanakirja antaa luettelon mahdollisia käännöksiä, joihin lu-

keutuu muiden muassa sanat karmi, runko, kehikko ja puitteet. Erkki Karvonen (2000, 78) huomaut-

taa, että kehystää-verbiä voidaan hyödyntää myös kuvainnollisessa mielessä, esimerkiksi muodostaa, 

muotoilla tai laatia. Karvonen kyseenalaistaa myös kehys-sanan frame-käsitteen vakiintuneena kään-

nöksenä, ja esittää, että osuvampia käännöksiä tässä yhteydessä voisivat olla esimerkiksi runko tai 

ranka. Hän vertaa kehysanalyysia talonrakennukseen, jossa ensin valmistetaan taloa kannatteleva 

runko, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälainen valmiista talosta muodostuu, mutta joka ei 

kuitenkaan näy valmiista talosta ulospäin. (Karvonen 2000, 78) 

Kun kehysanalyysin kehittäjänä pidetty Goffman puhuu kehystämisestä, hän käyttää esimerkiksi il-

maisua ”tilanteen määrittely” ja kysymystä ”mitä tässä tilanteessa on meneillään?” (Goffman 1986, 

1 & 8). Goffmanin mukaan tilanteiden määrittelyä tapahtuu lähes jatkuvasti. Johonkin tiettyyn tilan-

teeseen ajautuvat ihmiset joutuvat tekemään arvioita siitä, mitä tilanteessa tapahtuu, ja miten siinä 
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tulisi toimia (Em. 1-2). Goffman ottaa huomioon, että samasta tilanteesta voi syntyä erilaisiakin mää-

rittelyjä, koska ne ovat henkilökohtaisia. Eri ihmiset saattavat tulkita samaa tilannetta eri tavoin esi-

merkiksi erilaisten taustojensa takia. (Em. 8)  

Kehysanalyysin historia erityisesti mediatutkimuksellisena menetelmänä näkyy aihetta käsittelevässä 

tutkimuskirjallisuudessa. Esimerkiksi Erkki Karvonen (2000, 78) mainitsee kehysten liittyvän tilan-

teisiin, joissa toimittajat ainakin jossain määrin tiedostamattaan linkittävät vastaanottamaansa tietoa 

tiettyihin olemassa oleviin kehyksiin uutisoinnissaan. Toisaalta Karvonen jatkaa, että kehystämisessä 

voi olla kyse myös toiminnasta, jolla yksittäisen asiakysymyksen näyttäytymiseen voidaan pyrkiä 

vaikuttamaan muuttamalla kehystä, jonka kautta asiaa käsitellään (Em. 78). Vaikka tutkimuskirjalli-

suus on ainakin jossain määrin keskittynyt juuri journalistisen maailman ilmiöihin, näin ollen myös 

yleistetympää kirjallisuutta kehysanalyysista on löydettävissä. 

Karvosen (2000, 82) mukaan ”kehys sisältää tietyn ennakkokäsityksen siitä miten todellisuus on ra-

kentunut ja mikä siinä on merkittävää”. Hannu-Pekka Ikäheimo (2016, 270) puolestaan huomauttaa, 

että yleensä kehystämisen prosessiin sisältyy ajatus tietynlaisen todellisuuden muodostamisesta jät-

tämällä joitain asioita pois tarkastelusta. Ikäheimo tuo esille myös vaihtoehtoisen tavan tulkita kehys-

tämisprosessia retorisena toimintana, jossa tuodaan esille, joko tietoisesti tai tahattomasti, valikoituja 

versioita todellisuudesta. Tällöin kuva todellisuudesta voi muuttua riippuen siitä, minkälaisen kehyk-

sen läpi sitä katsotaan. (ibid.) 

Aikaisemmassa tutkimuksessa kehykset on usein jaettu aihespesifeihin (issue-spesific) ja yleisiin ke-

hyksiin (generic frames) (Ikäheimo 2016, 271). Aihespesifeillä kehyksillä voidaan perehtyä syvälli-

sesti tiettyyn aiheeseen, kun taas yleisillä kehyksillä viitataan nimensä mukaisesti yleistettävämpiin 

kehyksiin. Vaikka aihespesifit kehykset mahdollistavat hyvin syvällisen ymmärryksen saavuttamisen 

jostain aiheesta, niiden haasteena on vertailtavuuden ja yleistettävyyden vaikeus (De Vreese 2005, 

55). Toinen mahdollinen jako on vastaanottajan kehyksien sekä mediakehysten välillä. Mediakehyk-

sillä viitataan kehyksiin, joita media hyödyntää uutisoinnissaan, kun taas vastaanottajan kehyksillä 

tarkoitetaan kehyksiä, joiden kautta uutisten lukijat hahmottavat saamaansa informaatiota. (Ikäheimo 

2016, 271) Kehysanalyyttisia tutkimuksia voidaan toteuttaa joko niin, että kehykset määritellään en-

nen aineiston analyysia, tai niin, että kehykset määritellään analyysin aikana. Ensin mainittu tunne-

taan deduktiivisena ja jälkimmäinen induktiivisena analyysitapana (De Vreese 2005, 53). 

Kehyksen käsitettä on pidetty samankaltaisena esimerkiksi diskurssin ja kertomuksen käsitteiden 

kanssa (Karvonen 2000, 83). Siinä missä kehyksen historia pohjautuu muiden muassa fenomenolo-

giaan ja kognitiiviseen psykologiaan, diskurssin käsitteelliset juuret osoittavat puolestaan 
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kielitieteeseen ja semiotiikkaan (ibid.). Karvosen mukaan diskurssi on kuitenkin luonteeltaan enem-

män digitaalinen, koska siinä juuri yksiköiden välisillä eroilla on merkitystä, kun taas kehys on ana-

loginen, koska siinä perusajatuksena on erilaisten hahmojen ja tilanteiden tunnistaminen (Karvonen 

2000, 84).  

Kehysanalyyttinen menetelmä ei ole kuitenkaan rakenteeltaan täysin vakiintunut, vaan sitä on käy-

tetty eri tutkimuksissa eri tavoin. Kehysanalyysia hyödyntävien tutkimusten toistettavuudessa ja 

yleistettävyydessä onkin havaittu parantamisen varaa. Lisäksi haasteena on ollut yhtäältä median it-

sensä ja toisaalta tutkijoiden luomien kehysten tunnistaminen toisistaan. (Ikäheimo 2016, 270) Eri-

tyisesti induktiivista analyysitapaa on kritisoitu juuri toistettavuuden ja yleistettävyyden puutteesta 

(De Vreese 2005, 53). 

3.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkielmani analyysi nojaa Anna-Maija Puroilan väitöskirjassaan (2002) käyttämään kolmivaihei-

seen kehysanalyysitapaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole vain tunnistaa erilaisia kehyksiä 

vaan myös pohtia, mitä nämä kehykset kertovat siitä, miten EU kokee itseensä kohdistuvan disinfor-

maation uhan. Kehykset ja niiden tunnistaminen ei siis ole itseisarvo sinänsä, vaan osa prosessia. 

Koska tutkimuksen tavoitteena on tutkia juuri disinformaation koettua uhkaa, kehykset muotoutuvat 

pitkälti uhan käsitteen ympärille. Kehysten muodostuessa on pohdittu muun muassa kysymyksiä, 

mitä kaikkea disinformaatio voi uhata, ja minkälaisin tavoin uhka voi ilmetä.  

Kuten jo edellisen alaluvun alussa avasin, kehysanalyysi soveltuu hyvin viestinnällisten aineistojen 

tutkimukseen, jollaiseksi tämän tutkielman voi luokitella. Koen, että kehysanalyysi soveltuu maini-

osti tarjoamaan vastauksia tutkimuskysymykseeni. Kehysanalyysin etu muihin tutkimusmenetelmiin 

verrattuna on, että se mahdollistaa saman ilmiön, tässä tapauksessa disinformaation, tarkastelun eri-

laisista näkökulmista eli kehyksistä. Näin ollen juuri kehysanalyyttisellä menetelmällä saisin mieles-

täni myös aineistosta eniten irti.  

Kehysanalyysin teoria ei itsessään anna kovinkaan paljon ohjeistusta siihen, miten analyysi tulisi 

käytännössä toteuttaa. Tutkimusperinne tuntee erilaisia lähestymistapoja kehysanalyysin käytännön 

analyysityöhön. Tässä tutkielmassa mukailen Puroilan väitöskirjassaan (2002) hyödyntämää analyy-

sitapaa, jossa analyysi on jaettu kolmeen osaan. Puroila toteutti tutkimuksensa niin, että ensim-

mäiseksi aineistoa käsiteltiin havainnoimalla aineistossa esiintyviä kielellisiä kuvauksia. Toisessa 

analyysivaiheessa näitä kielellisiä ilmaisuja luokiteltiin ja nimettiin. Viimeisessä vaiheessa aineistoa 

tarkasteltiin uudelleen pyrkien tuomaan esiin kehyksiin liittyviä ajatusmalleja. (Puroila 2002, 58)  



27 

 

Puroilan tutkimus lukeutuu kasvatustieteelliseen alaan, ja on toteutettu haastattelututkimuksena, joten 

tämän tutkielman lähtökohdat ovat jonkin verran erilaiset. Kehysanalyysia on kuitenkin hyödynnetti 

myös politiikan tutkimuksessa, minkä vuoksi pidän kehysanalyyttista lähestymistapaa perusteltuna. 

Lisäksi aineistoni koostuu tiedottavista teksteistä, mikä soveltuu kehysanalyysiin yleisesti. Pidän 

myös Puroilan analyysitapaa toimivana tämän tutkielman kannalta, koska se on hyvin jäsennelty ja 

perusteellisesti selitetty, mikä tekee analyysitavasta vaivattomamman seurata sekä tutkimuksesta hel-

pommin toistettavissa olevan. 

Tutkimuksessani kehykset muotoutuvat näin ollen kohta kohdalta, erityisesti kielellisiin ilmaisuihin 

ja niiden ryhmittelyyn nojaten. Tarkastelun kohteena on myös esimerkiksi kunkin ilmaisun asiayhteys 

ja näkökulma. Koska tutkimuskysymykseni liittyy juuri disinformaation muodostamaan uhkaan ja 

sen ymmärtämiseen, se on lähtökohtanani myös aineiston analyysissa. Näin ollen tarkastelen aineis-

toani juuri erilaisiin uhkiin keskittyen. Aineiston pohjalta olen tunnistanut kolme kehystä, jotka esit-

telen tarkemmin luvussa neljä:  

1) vaalivaikuttamisen uhan kehys,  

2) luottamusyhteiskunnan heikentämisen uhan kehys sekä  

3) yksilönvapauksien rajoittamisen uhan kehys.  

Näistä ensimmäinen viittaa disinformaation muodostamaan uhkaan vapaita vaaleja kohtaan. Toinen 

kehys puolestaan pitää sisällään tilanteet, joissa disinformaatio uhkaa demokratian toiminnan kan-

nalta tärkeää yhteiskunnassa vallitsevaa luottamusta. Kolmas kehys taas muodostuu tilanteista, joissa 

disinformaation uhka muokkaa EU:n toimintaa niin, että vaarana on yksilönvapauksien rajoittaminen, 

vaikka se ei ole EU:n toiminnan tarkoitus. Esittelen kehykset sekä itse analyysiprosessin tarkemmin 

analyysiluvussa. 

3.3 Aineisto 

Tämän tutkielman aineistona toimii Euroopan komission disinformaatiota koskevia tiedonantoja. Osa 

tiedonannoista on yhteisiä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa, 

jolloin tiedonannon tunnus alkaa kirjainyhdistelmällä JOIN. Kun kyseessä on komission oma tie-

donanto, tunnus alkaa kirjainyhdistelmällä COM.  

Etsin aineistoa EUR-Lex-tietokannasta käyttämällä hakusanoja ’disinformation’, ’hybrid threats’, 

’disinformaatio’ ja ’hybridi’. Hakutuloksia oli runsaasti, joten valitsin analyysiin mukaan vain sellai-

set tiedonannot, jotka keskittyivät mahdollisimman paljon juuri disinformaatioon ja hybridiuhkiin. 
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Valitsin hybridiuhkiin liittyvät tiedonannot mukaan analyysiini, koska disinformaatiota pidetään tut-

kimuskirjallisuudessa osana hybridiuhkia, jolloin niiden välinen yhteys on siis hyvin vahva.  

Haasteena aineiston valinnassa oli tutkielman aiheen suhteellinen tuoreus, minkä takia aihetta on eh-

ditty käsitellä verrattaen vähän. Myös hakusanojen valitseminen oli haasteellista käsitteellisen moni-

muotoisuuden takia. Nämä kieli- ja termiseikat huomioiden pyrin suorittamaan useita aineistohakuja 

eri hakusanoilla ja kielillä. Aineistoon viitattaessa sivunumerot viittaavat word-tiedostomuodon sivu-

numerointiin. Kaikki tiedonannot ovat final-versioita. 

Valitsin analyysiini mukaan seuraavat tiedonannot:  

1) Euroopan turvallisuusagenda – COM(2015)185. Sivuja 23. (julkaistu 28.4.2015) 

2) Yhteinen kehys hybridiuhkien torjumiseksi: Euroopan unionin toimet – JOIN(2016)18. Sivuja 

19. (6.4.2016) 

3) Tiedonannon ”Yhteinen kehys hybridiuhkien torjumiseksi: Euroopan unionin toimet” täytän-

töönpanosta – JOIN(2017)30. Sivuja 20. (19.7.2017) 

4) Resilienssi, pelote ja puolustus: vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle – 

JOIN(2017)450. Sivuja 22. (13.9.2017) 

5) Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa – COM(2018)236. Si-

vuja 17. (26.4.2018) 

6) Selviytymiskyvyn ja valmiuksien kehittäminen hybridiuhkien varalta – JOIN(2018)16. Sivuja 

11. (13.6.2018) 

7) Vapaiden ja oikeudenmukaisten EU-vaalien turvaaminen – COM(2018)637. Sivuja 10. 

(12.9.2018) 

8) Disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma – JOIN(2018)36. Sivuja 12. 

(5.12.2018) 

9) Eurooppa toukokuussa 2019: kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia 

yhä epävarmemmassa maailmassa – COM(2019)218. Sivuja 53. (30.4.2019) 

10) Kertomus disinformaation torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta – 

JOIN(2019)12. Sivuja 10. (14.6.2019)   
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4. ANALYYSI 

Tässä luvussa esittelen kehysten muotoutumisprosessia sekä määrällistä analyysia. Määrällisessä ana-

lyysissa erittelen lukumäärällisesti kunkin kehyksen esiintymistä aineistossa, ja vertailen havaintoja 

keskenään. Tämä tapahtuu alaluvussa 4.1. Ennen määrälliseen analyysiin siirtymistä esittelen kuiten-

kin vielä kehysten muotoutumisprosessia. Määrällisen analyysin jälkeen, alaluvusta 4.2 alkaen siirryn 

käsittelemään aineistoa syvällisemmin kehys kerrallaan, Puroilan analyysitapaa noudattaen.   

Kuten edellä jo kuvailin, analyysini mukailee Anna-Maija Puroilan väitöskirjassaan (2002) hyödyn-

tämää kolmivaiheista analyysitapaa. Puroilan tutkimuksessa vaiheet olivat seuraavat: 

1) aineiston käsittely havainnoimalla aineistossa esiintyviä kielellisiä kuvauksia ja asiayhteyksiä 

2) kielellisten kuvausten ryhmittely ja kehysten muotoutuminen 

3) aineiston uudelleentarkastelu pyrkien tuomaan esiin kehyksiin liittyviä ajatusmalleja. (Puroila 

2002, 58) 

Ensimmäinen analyysivaihe on toteutettu käymällä aineistoa läpi pohtien samalla vastausta kysymyk-

siin, mikä uhkaa ja mikä on asiayhteytenä missäkin kohdassa. Lisäksi kiinnitin erityistä huomiota 

teksteissä käytettyihin kielellisiin ilmaisuihin. Taulukkoon 1 olen koonnut esimerkin siitä, miten ana-

lyysi tässä vaiheessa tapahtui. Taulukko mukailee Puroilan (2002, 59) analyysissaan käyttämää tau-

lukointia, mutta sitä on mukautettu tämän tutkielman kontekstiin sopivaksi. Esimerkiksi analyyttiset 

kysymykset ovat tämän tutkielman luonteen vuoksi tiivistetymmässä muodossa kuin Puroilan väitös-

kirjan taulukoinnissa. 
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Taulukko 1: Analyysiesimerkki, ensimmäinen vaihe 

Aineisto Analyyttiset kysymykset Analyysi ja tulkinta 

”--- uhkia, jotka kohdistuvat 

demokraattisiin poliittisiin me-

nettelyihin ja päätöksenteko-

prosesseihin ---” 

 

”Taloudellinen epävarmuus, 

ääriajattelun nousu ja kulttuu-

rinmutokset aiheuttavat epä-

varmuutta ja luovat otollisen 

maaperän disinformaatiokam-

panjoille, jotka lisäävät yhteis-

kunnallisia jännitteitä, polari-

soitumista ja epäluottamusta.” 

 

”Toimissa, joilla näihin tavoit-

teisiin pyritään, on noudatet-

tava sananvapautta. Niihin 

olisi myös sisällytettävä suoja-

toimia, jotka estävät väärin-

käytön, esimerkiksi kriittisen, 

satiirisen, eri mieltä olevan tai 

shokeeraavan puheen sensu-

roimisen.” 

Mikä on näkökulma ja asiayh-

teys? 

 

Mikä uhkaa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä sanoja ja ilmaisuja käyte-

tään? 

Lainauksissa käy ilmi kolme 

eri näkökulmaa disinformaa-

tion aiheuttamaan uhkaan, 

joista ensimmäinen kuvaa vaa-

leihin ja poliittisiin prosessei-

hin kohdistuvaa uhkaa. Toinen 

lainaus kuvaa uhkaa, joka koh-

distuu yhteiskuntaan laajem-

min lisäten epävarmuutta ja 

heikentäen luottamusta. Kol-

mannessa lainauksissa näkö-

kulmana on disinformaation 

aiheuttama uhka yksilönva-

pauksille, kuten sanavapau-

delle. 

 

Lainauksista on kursivoitu 

uhan ymmärtämiseen viittaa-

via ilmaisuja. 

 

Edellinen taulukko 1 toimii esimerkkinä analyysin kulusta ensimmäisessä analyysivaiheessa. Kuten 

taulukosta käy ilmi, ensimmäiseen analyysivaiheeseen kuului erilaisten kielellisten ilmaisujen tun-

nistamista aineistosta. Toisessa analyysivaiheessa näitä kielellisiä ilmaisuja koottiin ryhmiin, jolloin 

keskenään samankaltaiset ilmaisut muodostivat keskenään yhden ryhmän. Näiden ryhmittelyjen poh-

jalta muotoutuivat varsinaiset kehykset, joita on tässä tutkielmassa kolme: 

1) vaalivaikuttamisen uhan kehys 

2) luottamusyhteiskunnan heikentämisen uhan kehys, sekä 

3) yksilönvapauksien rajoittamisen uhan kehys. 

Taulukosta 2 ilmenee esimerkki siitä, miten analyysi eteni toisessa analyysivaiheessa. Taulukossa 

esitetään kehyksittäin ilmaisuja, joita olen ryhmitellyt eri kehyksiin liittyviksi. 

  



31 

 

Taulukko 2: Analyysiesimerkki, toinen vaihe 

Kehys Kehykseen liittyvät ilmaisut 

Vaalivaikuttamisen uhan kehys 

poliittiset prosessit, demokraattinen elämä, demo-

kratia, päätöksenteko, vaalit, politiikka, yhteiskun-

nallinen keskustelu, vaalien koskemattomuus, po-

liittinen mainonta, vaalimenettely, vaalikampanja, 

äänestäminen, demokraattinen yhteiskunta 

Luottamusyhteiskunnan heikentämisen uhan 

kehys 

kansalaisten luottamus, läpinäkyvyys, vapaat tiedo-

tusvälineet, riippumattomat tiedotusvälineet, julki-

nen keskustelu, osallistava, luottamus, epäluotta-

mus, polarisaatio, yhteiskunnallinen jännite, avoi-

muus, jakolinja, vuorovaikutus, kansalaisyhteis-

kunta 

Yksilönvapauksien rajoittamisen uhan kehys 

perusoikeuksien kunnioittaminen, sananvapaus, il-

maisunvapaus, sensuuri, oikeus yksityisyyteen, im-

materiaalioikeudet 

 

Tässä vaiheessa voidaan pohtia myös, minkälaisia uhkia mahdollisesti jäi kehysten ja siten tämän 

analyysin ulkopuolelle. Disinformaatio voisi esimerkiksi epäsuorasti aiheuttaa taloudellisia menetyk-

siä siten, että levitetty disinformaatio voisi vaikuttaa investointeihin tai erilaisten tuotteiden tai pal-

velujen kysyntään. Tällaiset taloudelliset vaikutukset ovat ehkä luonteeltaan epäsuorempia, tai niiden 

vaikutuksia on vaikeampi havaita, koska niihin ei juurikaan viitattu aineistossa. Joka tapauksessa 

voidaan tulkita, ettei disinformaation nähdä uhkaavan taloutta siinä määrin, että se otettaisiin aineis-

toon lukeutuvissa tiedonannoissa huomioon. 

Toisaalta disinformaatio voidaan nähdä uhkaavan myös laillisen ja laittoman rajan selkeyttä. Aineis-

tossa tuodaan ilmi, erityisesti yksilönvapauksien kehyksen yhteyksissä, että disinformaatio voi näyt-

täytyä uhkana sananvapaudelle. Tämän perusteella voidaan pohtia, vaikeuttaako disinformaatio lail-

lisen ja laittoman rajan hahmottamista. Voidaankin kysyä, miten disinformaation kontekstissa mää-

ritellään se, mikä on laillista ja mikä laitonta. Tällaisten määrittelyjen tekeminen on vielä kesken, 

mutta niille on selvästi jo aineiston sananvapauspohdintojen valossa tarvetta. Aineistossa tähän lail-

lisen ja laittoman rajan mahdolliseen heikkenemiseen ei kuitenkaan kiinnitetty niin paljon huomiota, 

että siitä olisi muodostunut oma kehyksensä.  
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Aineistosta analyysin ulkopuolelle rajautui esimerkiksi disinformaatiota koskematon puhe, jota oli 

runsaasti varsinkin varhaisimmissa aineistoon lukeutuvissa tiedonannoissa. Nämä tiedonannot kes-

kittyivät usein esimerkiksi kyber- tai hybriditeemoihin, joihin disinformaatio lukeutuu vain osittain, 

jolloin vain disinformaation uhkaa käsittelevä puhe nousi näistä tiedonannoista mukaan analyysiin. 

Myös sellainen disinformaatiota koskeva puhe, jossa aihetta ei käsitelty uhan näkökulmasta, rajautui 

analyysin ulkopuolelle. Tällaista puhetta oli esimerkiksi ilmiön kuvailu ja määrittely. Myös disinfor-

maation keinovalikoima ja keinot siltä suojautumiseen lukeutuivat osittain puheeseen, jossa ei ollut 

uhan näkökulmaa, ja joka siksi rajautui analyysin ulkopuolelle. Analyysista pois jäänyttä puhetta 

esiintyi näin ollen aineistossa jonkin verran, mutta ei niin paljon, että se olisi haitannut analyysia.  

Seuraavassa alaluvussa käyn läpi määrällistä aineiston analyysia. Sen jälkeen, alaluvusta 4.2 alkaen, 

siirryn suorittamaan Puroilan analyysin kolmatta vaihetta, eli aineiston tarkastelua uudelleen tuomalla 

esiin määriteltyihin kehyksiin liittyviä ajatusmalleja. Näissä alaluvuissa käyn aineistoani syvällisem-

min läpi kehys kerrallaan, hyödyntäen sitaatteja helpottaakseni analyysin ymmärtämistä.  

4.1 Aineiston määrällinen analyysi 

Tässä alaluvussa tarkoituksenani on esitellä aineiston määrällistä analyysia. Käytännössä tämä tar-

koittaa esimerkiksi kehysten määrällistä esiintymistä aineistossa, sekä määrällisten esiintymien ver-

tailua keskenään. Koska kehykset muodostuivat kielellisten ilmaisujen ja asiayhteyksien tarkastelun 

ympärille, voi yhdessä tiedonannossa esiintyä useampaan kehykseen viittaavia ilmaisuja, ja saman 

kehyksen ilmentymiä voi olla useassa eri kohdassa samassa tiedonannossa. Ilmentymällä tarkoitan 

tässä yhteydessä kuhunkin kehykseen viittaavien ilmaisujen esiintymiä, jotka ilmensivät asiayhtey-

tensä puolesta ajatusta uhkasta. 
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Taulukko 3: Kehysten määrälliset ilmentymät aineistossa 

 Kehysten ilmentymät 

Tiedonannon nimi 
(laskevassa järjestyksessä ilmentymien yhteis-

määrän mukaan) 

Vaalivai-

kuttamisen 

kehys 

Luottamusyh-

teiskunnan hei-

kentämisen uhan 

kehys 

Yksilönva-

pauksien ra-

joittamisen 

uhan kehys 

Yhteensä 

Eurooppalainen lähestymistapa di-

sinformaation torjuntaan verkossa – 

2018 

16 11 4 31 

Disinformaation torjuntaa koskeva 

toimintasuunnitelma – 2018 
13 6 1 20 

Eurooppa toukokuussa 2019: kohti 

yhtenäisempää, vahvempaa ja de-

mokraattisempaa unionia yhä epä-

varmemmassa maailmassa – 2019 

5 10 2 17 

Vapaiden ja oikeudenmukaisten 

EU-vaalien turvaaminen – 2018 
10 4 1 15 

Kertomus disinformaation torjuntaa 

koskevan toimintasuunnitelman 

täytäntöönpanosta – 2019 

10 4 1 15 

Selviytymiskyvyn ja valmiuksien 

kehittäminen hybridiuhkien varalta 

– 2018 

3 2 0 5 

Yhteinen kehys hybridiuhkien tor-

jumiseksi: Euroopan unionin toimet 

– 2016  

3 1 0 4 

Tiedonannon ”Yhteinen kehys hyb-

ridiuhkien torjumiseksi: Euroopan 

unionin toimet” täytäntöönpanosta 

– 2017 

2 2 0 4 

Resilienssi, pelote ja puolustus: 

vahvan kyberturvallisuuden raken-

taminen EU:lle – 2017 

2 1 0 3 

Euroopan turvallisuusagenda – 

2015 
0 1 2 3 

 

Kaiken kaikkiaan aineistossa ilmeni eniten ensimmäistä eli vaalivaikuttamisen uhan kehystä, jolla on 

aineistossa yhteensä 64 ilmentymää. Toiseksi eniten, 42 ilmentymää, oli toisella eli luottamusyhteis-

kunnan heikentämisen uhan kehyksellä. Vähiten ilmentymiä löytyi yksilönvapauksien rajoittamisen 

uhan kehykseltä, jonka ilmentymä oli aineistossa 11. Aineisto voidaan jakaa kahteen osaan sen pe-

rusteella, kuinka paljon eri kehysten ilmentymiä kustakin tiedonannosta löytyi. Puolet tiedonannoista 

sisälsi yhteensä viisi tai vähemmän eri kehysten ilmentymää, kun taas puolet tiedonannoista sisälsi 

yli viisi ilmentymää. Eniten eri kehysten ilmentymiä löytyi tiedonannosta Eurooppalainen 
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lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa (Euroopan komissio 2018a), josta oli löydettä-

vissä 31 eri ilmentymää. Tämä ei tule yllätyksenä siinä mielessä, että tämä tiedonanto on aineistosta 

ehkä perusteellisimmin disinformaatioon keskittyvä. Myös Disinformaation torjuntaa koskeva toi-

mintasuunnitelma (Euroopan komissio 2018d) keräsi paljon ilmentymiä, yhteensä 20. Vähiten eri 

kehysten ilmentymiä keränneitä viittä tiedonantoa yhdistää puolestaan se, että niissä disinformaatio 

ja siihen liittyvät teemat ovat vain yksi osa tiedonannon käsittelemiä teemoja. Kaikki nämä viisi tie-

donantoa käsittelevät laajemmin turvallisuutta tai hybridi- tai kyberteemoja, joihin disinformaatio lu-

keutuu vain joiltain osin. Tämä saattaakin selittää sen, miksi näissä tiedonannoissa kehyksiä ilmenee 

vain vähän. Lisäksi kehysten vähäisiä ilmentymisiä varhaisissa tiedonannoissa voidaan selittää juuri 

niiden ilmestymisajankohdilla. Disinformaatio nykymuodossaan on kuitenkin nouseva trendi. Sen 

uhka, ja sitä vastaan puolustautumisen tarve, on ehkä tunnistettu kunnolla vasta myöhemmin. Vähiten 

eri kehysten esiintymiä löytyi tiedonannoista Euroopan turvallisuusagenda (Euroopan komissio 

2015) sekä Resilienssi, pelote ja puolustus: vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle (Eu-

roopan komissio 2017b), joista molemmista löytyi yhteensä 3 ilmentymää. 

Ne viisi tiedonantoa, joista löytyi vähiten eri kehysten ilmentymiä, olivat yhtä lukuun ottamatta kaikki 

ilmestyneet ennen vuotta 2018. Se yksi oli ilmestynyt kesäkuussa 2018: Selviytymiskyvyn ja valmiuk-

sien kehittäminen hybridiuhkien varalta (Euroopan komissio 2018b). Vastaavasti viisi eniten eri ke-

hysten ilmentymiä kerännyttä tiedonantoa olivat kaikki ilmestyneet vuosina 2018 ja 2019. Tämän 

perusteella voidaan pohtia disinformaation uhan kehittymistä ja ymmärryksen kasvua komissiossa 

vuodesta 2015 nykyhetkeen asti. Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että disinformaation EU:lle 

asettamista uhista on alettu keskustella entistä enemmän. Voidaan myös aineiston pohjalta esittää, 

että komission uhkakäsitys on joltain osin laajentunut näiden vuosien saatossa, koska ennen vuotta 

2018 ilmestyneissä tiedonannoissa ei esiinny yhtään yksilönvapauksien rajoittamisen uhan kehyksen 

ilmentymiä, lukuun ottamatta Euroopan turvallisuusagendaa (Euroopan komissio 2015), jossa ke-

hyksellä on kaksi ilmentymää. Kuitenkin kolmella neljästä vuonna 2018 ilmestyneestä tiedonannosta 

sekä molemmista vuoden 2019 tiedonannoista on löydettävissä tähän kehykseen liittyviä ilmentymiä. 

Tämän perusteella ainakin yksilönvapauksien rajoittamisen uhka on ymmärretty viime aikoina jonkin 

verran entistä paremmin.  

Syitä tälle ymmärryksessä tapahtuneelle pienelle parannukselle voidaan pohtia. Yksi selitys voisi olla 

Cambridge Analytican henkilötietojen kohtelun kannalta kyseenalaisen toiminnan paljastuminen 

vuonna 2018. Tämä paljastus on saattanut herättää poliitikkoja ymmärtämään esimerkiksi sitä, kuinka 

tärkeää kansalaisten yksityisyyden takaaminen on. Toisaalta tämä ei selittäisi, miksi huomiota on 

alettu yhä enemmän kiinnittää sananvapauden toteutumiseen ja sensuurin välttämiseen. Sananvapaus 
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lukeutuu myös Euroopan unionin arvoihin, joiden edistämiseen unioni on sitoutunut (Euroopan 

unioni 2020c). Lienee siis luonnollista, että komissio kiinnittää huomiota sananvapauden toteutumi-

seen. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi ilmentymien määrä on noussut. Ehkä asiaan on vaikuttanut 

kokemus siitä, että sananvapaus on ollut uhattuna, mutta mikä tällaisen kokemuksen olisi aiheuttanut? 

Eräs selitys voi olla jäsenmaiden politiikoissa tapahtuneet muutokset, jotka heijastelisivat unionin 

päätöksentekoon. Esimerkiksi tammikuussa 2019 hyväksytyssä Euroopan parlamentin päätöslausel-

massa Perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017 tuomitaan ”voimakkaasti suun-

taukset tietyissä jäsenvaltioissa tiedotusvälineiden keskittämiseksi hallitusmielisten liike-elämän toi-

mijoiden valtaan sekä julkisten tiedotusvälineiden väärinkäytön vain hallituksen viestien välittämi-

seen” (Euroopan parlamentti 2019, kohta 26). Myöhemmin samassa päätöslauselmassa parlamentti 

myös ilmaisee huolensa ”kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kapenemisesta tietyissä 

jäsenvaltioissa; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita – – pitämään kiinni perusoikeuksista” (Em. kohta 30). 

Sananvapauden tila tietyissä jäsenvaltioissa on näin ollen saanut osakseen huomiota erityisesti vuo-

den 2017 jälkeen, mikä voi osaltaan näkyä myös komission tiedonannoissa. Komissio on velvoitettu 

vastaamaan europarlamentaarikkojen sille esittämiin suullisiin ja kirjallisiin kysymyksiin sekä laati-

maan toimintapoliittisia aloitteita parlamentin pyynnöstä (Euroopan parlamentti 2020), joten parla-

mentti voi nostaa esiin teemoja, jotka se toivoo komission huomioivan omassa toiminnassaan. Parla-

mentin esiin nostama huoli sananvapauden tilasta tai sen mahdollisesta väärinkäytöstä on voinut näin 

heijastua myös komission tiedonantoihin niin, että sananvapaus olisi mainittu useammin myöhem-

missä aineistoon kuuluvissa tiedonannoissa. 

Lisäksi huomionarvoista on, että Euroopan parlamentin marraskuussa 2016 hyväksytyssä päätöslau-

selmassa EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propa-

gandan torjumiseksi sanotaan, että ”vihaan, väkivaltaan tai sotaan yllyttämistä ei voida harjoittaa sa-

nanvapauden varjolla; kehottaa tekemään tätä koskevia lainsäädäntöaloitteita, jotta disinformaatioon 

puututaan vastuullisemmin” (Euroopan parlamentti 2016, kohta 35). Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn 

määritelmän mukaan ”sananvapaus suojaa myös ilmaisua, joka saatetaan kokea loukkaavaksi, häirit-

seväksi tai järkyttäväksi. Valtioilla on kuitenkin velvollisuus puuttua ilmaisuun, jolla yllytetään syr-

jintään, vihaan tai väkivaltaan tiettyä ryhmää kohtaan” (Amnesty 2020), kun taas Suomen Journalis-

tiliitto kirjoittaa verkkosivuillaan sananvapaudesta seuraavasti: ”Sananvapaus ei tarkoita sitä, että 

mitä tahansa saa sanoa. Sananvapauteen kuuluu vastuu. Jokaisen kunnia ja yksityiselämä on turvattu 

myös perustuslaissa” (Suomen Journalistiliitto 2020). Näkemys siitä, mitä sananvapauden suomaan 

oikeuteen tarkalleen kuuluu, riippuu näin ollen jonkin verran siitä, keneltä kysytään. Luonnollisesti 

myös valtioiden laki määrittelee sananvapauden ja -vastuun kyseissä valtioissa. Joka tapauksessa 
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sananvapauden väärinkäyttö on nähty Euroopan parlamentissa asiana, johon olisi hyvä kiinnittää huo-

miota, mikä on mahdollisesti voinut johtaa siihen, että komissio olisi huomioinut sen omassa toimin-

nassaan. Tämä voisi osaltaan selittää erityisesti sananvapauteen ja sen rajoittamiseen liittyvien mai-

nintojen kasvua aineistossa.  

Myös kahden muun kehyksen ilmentymien lukumäärät olivat kasvussa lähemmäs nykyhetkeä tulta-

essa. Erityisesti vaalivaikuttamisen kehyksen ilmentymät kasvoivat, lukuun ottamatta toista vuonna 

2019 ilmestyneistä tiedonannoista. Vuoteen 2018 kohdistunut piikki vaalivaikuttamisen kehyksen il-

mentymissä johtunee vuonna 2019 järjestettyihin europarlamenttivaaleihin valmistautumisesta. 

Tämä selittäisi myös sen, miksi ilmentymien määrä laski jälleen vuonna 2019, kun vaalit olivat ohi. 

Toisaalta toinen vuoden 2019 tiedonannoista, Kertomus disinformaation torjuntaa koskevan toimin-

tasuunnitelman täytäntöönpanosta (Euroopan komissio 2019c), sisälsi taas enemmän ilmentymiä. 

Tämä voi johtua siitä, että tiedonannossa keskusteltiin toimista, joita oli tehty aikaisemmin europar-

lamenttivaaleja ajatellen.  

Luottamusyhteiskunnan heikentämisen uhan kehyksen kohdalla ilmentymien määrällistä kasvua on 

niin ikään havaittavissa. Ennen vuotta 2018 ilmentymiä on löytynyt joka tiedonannosta yhdestä nel-

jään kappaletta tiedonantoa kohtaan, kun taas vuonna 2018 ja sen jälkeen jokaisesta tiedonannosta oli 

löydettävissä vähintään neljä ilmentymää kustakin, lukuun ottamatta tiedonantoa Selviytymiskyvyn ja 

valmiuksien kehittäminen hybridiuhkien varalta (Euroopan komissio 2018b), jossa ilmentymiä oli 

vain kaksi. Mainitsemisen arvoinen piikki ilmentymissä oli havaittavissa tiedonannoissa Eurooppa-

lainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa (Euroopan komissio 2018a) ja Eurooppa 

toukokuussa 2019: kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia yhä epävarmem-

massa maailmassa (Euroopan komissio 2019b), joissa ilmentymiä oli havaittavissa 11 ja 10. Erityi-

sesti jälkimmäisen tiedonannon osalta ilmentymien piikkiä voitaisiin selittää sillä, että tämä tie-

donanto on muihin verrattuna luonteeltaan ehkä kaikkein yleisluontoisin. Tämä yleisluontoisuus so-

pisi kontekstiksi niin ikään varsin yleisluontoiselle uhkakäsitykselle, joka luottamusyhteiskunnan hei-

kentämisen kehykseen kuuluu. Toisaalta voidaan pohtia myös sitä, onko tähän uhkaan todella havah-

duttu vasta ensimmäisien tarkasteltavina olevien tiedonantojen ilmestymistä myöhemmin, esimer-

kiksi vasta vuonna 2018, kun esimerkiksi Cambridge Analytican tapaus tuli esille. Luottamusyhteis-

kuntaa ja sen hyvinvointia voidaan pitää myös länsimaisten demokratioiden toimivuuteen liittyvinä 

tekijöinä, jolloin esimerkiksi europarlamenttivaalien läheisyys on voinut niin ikään osaltaan vaikuttaa 

kehyksen ilmentymiin aineistossa. 

Määrällinen analyysi näin ollen paljasti jo monta kiinnostavaa piirrettä aineistosta. Määrällisen ana-

lyysin perusteella disinformaatioon liittyvät uhkakäsitykset EU:ssa eivät ole pysyneet täysin 
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muuttumattomina. Määrällisen analyysin perusteella näyttää siltä, että uhkakäsitys on jonkin verran 

laajentunut. Esimerkiksi vaikuttaa siltä, kuin yksilönvapauksien uhan kehys olisi tarkasteluajanjakson 

aikana vakiinnuttanut paikkaansa uhkakäsitysten joukossa. Muihinkin kehyksiin liitettävissä olevat 

uhat vaikuttivat määrällisen analyysin perusteella olevan otettu huomioon entistä paremmin. Seuraa-

vaksi tarkoituksena onkin pureutua tarkemmin Puroilan analyysivaiheeseen kolme. Tässä vaiheessa 

aion käsittellä tarkemmin kaikki kolme kehystä yksitellen paneutuen niihin sekä niiden ilmentymiin 

aineistossa. Tulen hyödyntämään paljon suoria lainauksia, joiden tunnistettavuutta olen pyrkinyt te-

kemään helpommaksi sisentämällä ja kursivoimalla lainatun tekstin.    

4.2 Vaalivaikuttamisen uhan kehys 

Kuten edellä jo mainittiin, aineistooni lukeutui kymmenen tiedonantoa, joista vaalivaikuttamisen ke-

hystä ilmeni kaikissa paitsi yhdessä, joka oli Euroopan turvallisuusagenda. Vaaleihin sekaantumista 

pidetään tämän perusteella siis merkillepantavana ongelmana. Selkeimmin huoli vaalivaikuttamisesta 

näkyy, mitä lähemmäs vuoden 2019 europarlamenttivaaleja tullaan, eli erityisesti vuosien 2018 ja 

2019 tiedonannoissa. Vaalien turvaamiselle on jopa ihan oma tiedonantonsa, ”vapaiden ja oikeuden-

mukaisten EU-vaalien turvaaminen” syyskuulta 2018.  

Vaalivaikuttaminen on tarkastelluista uhista ehkä selkeimmin rajattu ja siten helpoiten tunnistetta-

vissa. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, miksi sitä ilmeni aineistossa niin runsaasti. Myös europarla-

menttivaalien läheisyys on todennäköisesti vaikuttanut tämän kehyksen määrälliseen esiintymiseen 

aineistossa. Kuten aikaisempien analyysivaiheiden läpikäynnissä on käynyt ilmi, luokittelin vaalivai-

kuttamisen uhan kehykseen disinformaatioon liittyviä uhkakuvauksia, joissa käytettiin vaaleihin tai 

laajemmin demokratiaan ja sen toimivuuteen liittyviä ilmaisuja.  

Yksi tapa puhua vaaleja ja demokratiaa kohtaavasta uhasta on liittää ne osaksi eurooppalaisia perin-

teitä ja arvoja. Tällöin demokratian toteutumisesta ja vapaista vaaleista puhutaan piirteinä, jotka te-

kevät Euroopasta Euroopan, ja joiden arvo eurooppalaisille valtioille on kiistaton. Arvot vaikuttavat 

olevan unionille tärkeitä, koska niistä puhutaan usein heti tiedonannon alussa. Arvot nähdään näin 

ollen perustana, jolle toiminta pohjataan.   

”Euroopan avointen demokraattisten yhteiskuntien perusta on julkinen keskustelu, jossa hyvin 

asioista perillä olevat kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä vapaiden ja oikeudenmukaisten 

poliittisten prosessien mukaisesti.” (Euroopan komissio 2018a, 1) 

”Demokratian ja demokraattisten arvojen puolustaminen kuuluvat Euroopan unionin perusaja-

tukseen.” (Euroopan komissio 2018c, 1) 
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” – – usein niillä [hybridiuhilla] halutaan vaarantaa demokraattiset perusarvot ja vapaudet.” 

(Euroopan komissio 2016, 3) 

Näin vaalien vapautta uhkaavasta disinformaatiosta luodaan kuvaa eurooppalaisia perusarvoja ja län-

simaisten, demokraattisten yhteiskuntien perustaa horjuttavana toimintana. Tällöin disinformaatio 

näyttäytyy hyvin perustavanlaatuisena uhkana koko yhteiskunnalle ja sen toiminnalle. Vaalit ja niissä 

äänestäminen ovat kuitenkin demokraattisten yhteiskuntien ydintoimintoja, koska niitä on perintei-

sesti pidetty yhtenä kansalaisten tärkeimmistä keinoista vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Kun 

disinformaation esitetään uhkaavan perusarvoja, voi olla helpommin perusteltavissa, miksi uhkaa 

vastaan pitää varautua. Näin uhkakuvauksella voidaan myös esimerkiksi perustella toimia, joita ko-

missio esittää myöhemmin näissä tiedonannoissa uhalta suojautumiseksi. 

Vaikka vaalivaikuttamista pidetään jo uhkana itsessään, se ymmärretään myös uhkana päätöksenteon 

lopputuloksille eli varsinaiselle politiikalle. Komissio pelkää disinformaation vaikuttavan yleiseen 

mielipiteeseen, ja sen kautta laajemminkin jäsenvaltioissa ja unionissa harjoitettavaan politiikkaan. 

Tämä pelko näyttäytyy aiheellisena siinä mielessä, että ihmisten mielipiteet vaikuttavat heidän äänes-

tyspäätöksiinsä. Jos jokin toimija onnistuu disinformaation avulla vaikuttamaan ihmisten mielipitei-

siin tarpeeksi laajasti, on mahdollista, että tämä voi näkyä myös vaalituloksissa ja sen myötä vaaleilla 

valitun instituution päätöksenteossa. Yleinen mielipide voi toisaalta vaikuttaa poliittisten instituuti-

oiden päätöksentekoon myös ilman vaaleja, jos kansan keskuudessa vallitseva mielipide on tarpeeksi 

vahva, jotta vallassa olevat poliitikot eivät voi jättää sitä huomioimatta. Vaaleilla valittujen poliitik-

kojen tavoitteenahan on usein tulla uudelleenvalituksi, joten kansalaisten kesken vaalikaudenkin 

muuttuvia mielipiteitä on syytä kuunnella.   

Yleiseen mielipiteeseen vaikuttamisen uhka nousi esiin ainakin kolmessa erilaisessa asiayhteydessä. 

Näistä ensimmäinen ilmeni disinformaation mahdollisten vaikutuksien listauksessa yhtenä mahdolli-

sena tapana, jolla disinformaatio voisi vaikuttaa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Toisessa tilanteessa 

kuvattiin hybridiuhkiin luokiteltavia menetelmiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Kolmas esiintyi 

yhteydessä, jossa puhuttiin maailman muuttumisesta yhä monimutkaisemmaksi, sekä kuvattiin EU:n 

kannalta relevantteja turvallisuuteen liittyviä muutoksia. Disinformaatiokampanjat nousivat esiin pu-

huttaessa laajemmin EU:n digiteknologian myötä kohtaamista uusista uhista. Disinformaation ohella 

tässä yhteydessä mainittiin erikseen myös hybridiuhat sekä kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat 

uhat (Euroopan komissio 2019b, 25). 

”Disinformaation levittäminen vaikuttaa myös päätöksentekoon, koska se vääristää yleistä mie-

lipidettä. Kotimaiset ja ulkomaiset toimijat saattavat disinformaation avulla manipuloida 
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politiikkaa sekä yhteiskunnallista keskustelua ja toimintaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen, maa-

hanmuuton, turvallisuuden, terveyden ja rahoituksen alalla.” (Euroopan komissio 2018a, 2) 

” – – luotettavalta ja oikealta vaikuttava tieto voi muuttaa yleistä mielipidettä joidenkin henki-

löiden, organisaatioiden tai hallitusten hyväksi.” (Euroopan komissio 2017a, 5) 

” – – ulkomaisten toimijoiden kohdennetut disinformaatiokampanjat, joilla ne yrittävät vaikuttaa 

kansalaisten mielipiteeseen – – ovat lisääntyneet.” (Euroopan komissio 2019b, 25) 

EU:ssa pelätään, että esimerkiksi mainituilla aloilla harjoitettava politiikka voi muuttua, jos kansa-

laisten äänestyspäätöksiin pystytään vaikuttamaan. Myös kotimaiset vaikutusyritykset on syytä ottaa 

vakavasti, koska disinformaatio uhkaa kansalaisten mahdollisuuksia perustaa mielipiteensä ja äänes-

tyspäätöksensä oikeaan tietoon sekä paikkansa pitävään tilannekuvaan. Komission tiedonannoissa 

peräänkuulutetaan, että kansalaisten päätöksenteon tulisikin pohjautua tosiasioihin ja luotettavaan tie-

toon. Näissä seuraavissa esimerkeissä disinformaation nähdään uhkaavan kansalaisten päätöksenteon 

vääristymättömyyttä ja sitä kautta koko demokraattista järjestelmäämme. Tämä ilmeni aineistossa 

ainakin hybridiuhkien kontekstissa, sekä EU:n kohtaamista viestinnällisistä haasteista, joihin disin-

formaatio tiedonannossa luetaan, puhuttaessa. 

”Disinformaatio vahingoittaa demokratioitamme, sillä se heikentää kansalaisten kykyä tehdä tie-

toon perustuvia päätöksiä ja osallistua demokraattiseen prosessiin.” (Euroopan komissio 2018b, 

4) 

”Äänestäessään 23.-26. toukokuuta 2019 pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa euroop-

palaisten olisi voitava perustaa valintansa poliittisten ohjelmien lisäksi näyttöön ja tosiasioihin. 

Tämä ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista nykyisessä yhä hajanaisemmassa ja polarisoitu-

neemmassa media- ja tiedotusympäristössä, jossa sosiaalisella medialla on yhä tärkeämpi 

rooli.” (Euroopan komissio 2019b, 36) 

Viimeisimmästä sitaatista käy ilmi, että kansalaisten päätöksentekomahdollisuuksia, ja siten vaali-

prosesseja, uhkaa myös median muuttuminen entistä hajanaisemmaksi, jolloin kansalaisten on vaike-

ampi tunnistaa luotettavaa uutisointia. Tämä ilmenee pelkona siitä, etteivät kansalaiset pysty enää 

luottamaan mediaan, koska mediakenttä on laajentunut, ja tiedottavaa sisältöä on jaossa myös sosi-

aalisessa mediassa. Tällöin kansalaisten voi olla haastavaa tunnistaa, mikä tieto on luotettavaa ja mi-

hin voi uskoa. Tilanne vaatii kansalaisilta myös lähdekriittisyyttä, mikä voi niin ikään muodostua 

haasteeksi, sillä erityisesti verkossa on yhä vaikeampaa tunnistaa luotettavia tietolähteitä. Esimerkiksi 

uskottavan näköiseksi uutissivustoksi on yllättävän helppo tekeytyä, jolloin kansalaisten medialuku-

taito ja lähdekriittisyys joutuvat koetukselle. Tämä nähdään aineiston perusteella uhkana erityisesti 
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vaalien yhteydessä, jolloin mediassa tai valemediassa liikkuva väärä tieto voi vaikuttaa ihmisten ää-

nestyspäätöksiin, mikä puolestaan voi vaarantaa vaalien vapauden. 

Kansalaisten poliittisiin näkemyksiin vaikuttamisen ohella ulkopuoliset disinformaatiota hyödyntävät 

tahot voivat pyrkiä vaikuttamaan myös äänestysaktiivisuuteen, joka on erityisesti Euroopan parla-

mentin vaaleissa ollut yleensä heikko. Äänestysprosentti on jäänyt jopa alle 50 prosenttiin, kuten 

aikaisemmin tässä tutkielmassakin on jo mainittu. Äänestysaktiivisuuteen vaikuttaminen voidaan ym-

märtää uhkana demokratian toimivuuden kannalta. Länsimaiset demokratiat perustuvat siihen, että 

kansalaiset saavat vaaleissa äänestämällä valita itselleen edustajat päätösvaltaisiin instituutioihin. Jos 

äänestysaktiivisuus laskee liian alhaiseksi, vaalitulosta voi olla vaikeaa pitää kansan tosiasiallista tah-

toa edustavana. Tällainen kehitys olisi ongelmallista demokratian toimimisen ja oikeutuksen kan-

nalta, minkä takia äänestysintoon vaikuttaminen disinformaation avulla voidaan nähdä uhkana. Seu-

raava lainaus on ajallisesti uusimmasta aineistoon lukeutuvasta tiedonannosta, jossa kerrottiin EU:n 

disinformaation vastaisten toimien täytäntöönpanon etenemisestä. Äänestysaktiivisuudesta puhuttiin 

tässä vuoden 2019 europarlamenttivaalien yhteydessä havaittujen disinformaatiotoimien konteks-

tissa. 

”Kerätyt todisteet osoittivat kuitenkin, että venäläiset lähteet tuottivat jatkuvasti ja päättäväisesti 

disinformaatiota, jonka tarkoituksena oli vähentää äänestysvilkkautta ja vaikuttaa äänestäjien 

mieltymyksiin.” (Euroopan komissio 2019c, 3) 

Vaalien yhteydessä huomiota kiinnitetään myös vaalimainonnan avoimuuteen ja vaalimainontaan 

liittyvien säännösten noudattamiseen. Uhkana tässä tilanteessa näyttäytyy erityisesti internetissä ja 

sosiaalisessa mediassa tapahtuva vaalimainonta, jonka valvonta on osoittautunut haastavaksi. Komis-

sion näkemyksen mukaan internetissä tapahtuva poliittinen mainonta ei noudata avoimuus- ja lä-

pinäkyvyyssääntöjä. Seuraavat lainaukset ovat samasta tiedonannosta. Ensimmäinen lainauksista on 

kohdasta, jossa puhutaan vapaiden europarlamenttivaalien turvaamiseksi tehtävistä toimista, kun taas 

toinen lainaus on kohdasta, jossa puhutaan tietosuojasta, ja sen varmistamisesta tulevissa vaaleissa. 

”Poliittista televisio- ja tienvarsimainontaa koskevaa avoimuutta ja rajoituksia sekä poliittisten 

mainosten läpinäkyvyyttä olisi sovellettava yhtä lailla myös internetissä. Näin ei tällä hetkellä 

kuitenkaan tapahdu, ja tilanne olisi korjattava ennen seuraavia europarlamenttivaaleja.” (Eu-

roopan komissio 2018c, 2)  

”Kansalaisten olisi kyettävä hahmottamaan, kuka on verkon mainosten ja poliittisten viestien 

takana ja kuka ne maksaa.” (Euroopan komissio 2018c, 4) 
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Tällöin uhan kohteeksi muodostuu jälleen kansalaisten mahdollisuus ja kyky tehdä äänestyspäätöksiä 

joutumatta ulkopuolisen vaikutuksen alaiseksi. Näin disinformaatio voi vaikuttaa tätä kautta yleiseen 

mielipiteeseen, kansalaisten äänestyspäätöksiin ja sitä kautta eri instituutioiden päätöksentekoon. 

EU:ssa pidetäänkin tärkeänä, että kansalaiset voisivat jatkossa muodostaa äänestyspäätöksiään ja nä-

kemyksiään politiikasta ilman uhkaa siitä, että joku yrittää manipuloida heidän päätöksiään. Jälkim-

mäinen näistä edeltävistä lainauksista voidaan tulkita toisaalta myös niin, että kansalaisten kykene-

mättömyys tunnistaa verkossa esiintyvien poliittisten sanomien ja mainosten alkuperä on voi muo-

dostua uhaksi. Tällaista uhkaa voitaisiin lähestyä ainakin kahdesta eri näkökulmasta. Yhtäältä huo-

miota tulisi kiinnittää kansalaisten medialukutaidon kehittämiseen, ja toisaalta median sekä mainon-

nan toimintaan verkossa. Vastuun vierittäminen media- ja mainostoimijoiden harteille tavallisten 

kansalaisten sijaan lienee perustellumpi lähestymistapa myös EU:n näkökulmasta. Onhan EU:n käy-

tännössä helpompi asettaa vastuu suuryrityksille kuin kansalaisille, mikä olisi myös poliittisesti kan-

nattavampaa. On ylipäätään kyseenalaista, kuinka paljon kansalaisia voidaan vastuullistaa tällaisissa 

kysymyksissä. Luonnollisesti valveutuneet, medialukutaitoiset kansalaiset ovat ihanne, jonka saavut-

tamisessa myös yksilöllä itsellään on vastuuta. Kuitenkin sen määrittäminen, missä menee raja yksi-

lön ja yhteiskunnan vastuun välillä, ei ole aivan yksinkertaista.  

Kansalaisten äänestyspäätösten ja yleisen mielipiteen vapaaseen muodostumiseen liittyen EU on pyr-

kinyt osallistamaan myös erilaisia verkon ja sosiaalisen median palveluntarjoajia mukaan disinfor-

maation ehkäisemiseen. Tämä voidaan tulkita siten, että yhteisiin pelisääntöihin sitoutumattomuus 

voidaan nähdä uhkana. EU muodostaa ison markkina-alueen, joka on merkittävä myös suurten sosi-

aalisen median toimijoiden näkökulmasta. Kehottamalla näitä toimijoita sitoutumaan jaettuihin disin-

formaation vastaisiin käytäntöihin komissio saattaa pyrkiä ehkäisemään tätä uhkaa. Toimijoilla tuskin 

on halua menettää jalansijaansa EU:n markkinoilla, jolloin sitoutuminen EU:n määrittelemiin sään-

töihin vaikuttanee niiden kannalta perustellulta, jopa välttämättömältä. Tämä huomioitiin esimerkiksi 

komission disinformaation ehkäisyyn toteuttamien toimien kontekstissa. 

”Se [komissio] on kannustanut johtavia verkkoalustoja allekirjoittamaan käytännesäännöt disin-

formaation torjumiseksi ja esittänyt toimintasuunnitelman, joka sisältää ehdotuksia EU:n koor-

dinoidusta reagoinnista disinformaatioon. Verkkoalustojen on nyt kannettava oma osansa vas-

tuusta – –.” (Euroopan komissio 2019b, 48) 

Mainonnan paremman valvonnan ohella EU vaatii verkon ja sosiaalisen median toimijoilta huolelli-

suutta käyttäjätietojen hallinnassa. Erityisesti Cambridge Analytican tapaus on herättänyt EU:n kiin-

nittämään aiheeseen enemmän huomiota. Käyttäjätietojen väärinkäyttö näyttäytyy erityisesti juuri ih-

misten äänestyskäyttäytymiseen ja vaalitulokseen vaikuttamisen kannalta uhkana, johon EU:ssa 



42 

 

halutaan puuttua. Kuten jo tämän tutkielman johdannossa kuvailtiin, käyttäjätietojen käyttö poliitti-

siin tarkoituksiin on vakavasti otettava ilmiö, jota on jo tapahtunut, esimerkiksi EU-alueella brexit-

kansanäänestyksen yhteydessä. Tässä ei siis ole kyseessä enää pelkästään uhka, vaan jo realisoitunut 

uhka. Koska näin on tapahtunut ennenkin, on mahdollista, että tapahtumat voivat toistua myös jat-

kossa, mikä saa käyttäjätietojen väärinkäytön näyttämään yhä vakavammalta uhalta myös tulevaisuu-

dessa. Tämä tulee esiin ainakin kahdessa erilaisessa asiayhteydessä, joista ensimmäinen on sosiaali-

sesta mediasta, ja toinen on verkkoviestinnän uusista kehityskuluista puhuttaessa. 

”Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä kanava sellaisen disinformaation levittämiseksi, jonka 

päämääränä on vaikuttaa vaalituloksiin. Jossakin tapauksissa, kuten Cambridge Analytican ta-

pauksessa, sitä on käytetty disinformaatiosisällön kohdentamiseksi tietyille käyttäjille, jotka on 

yksilöity hankkimalla ja käyttämällä luvattomasti heidän henkilötietojaan.” (Euroopan komissio 

2018d, 4) 

”Lisäksi vaalien rehellisyyttä voidaan vahingoittaa merkittävästi – – henkilötietojen väärinkäy-

töllä. – – Henkilötietoja epäillään käytetyn väärin ja luovutetun luvattomasti kolmansille osa-

puolille alkuperäisestä tarkoituksesta huomattavasti poikkeavaa käyttöä varten. Tämä on koros-

tanut tiettyjen verkkotoimintojen potentiaalisia riskejä, sillä niitä on käytetty poliittisten mainos-

ten ja viestien piilokohdentamisessa kansalaisille, heidän henkilötietojensa laittomassa käsitte-

lyssä ja hyväksikäytössä mielipiteiden manipuloimiseksi – –.” (Euroopan komissio 2018c, 2) 

Vaalivaikuttamisen uhan kehyksen sisäinen vertailu paljastaa, että esimerkiksi disinformaation uhka 

eurooppalaisille arvoille tunnustetaan niin vanhemmissa kuin uudemmissakin aineistoon lukeutu-

vissa tiedonannoissa. Samoin kansalaisten mielipiteeseen vaikuttaminen on uhka, jonka olemassaolo 

on tiedostettu suurimmassa osassa tarkasteltavana olevista tiedonannoista. Toisaalta on hyvä huomi-

oida, että tarkasteluajanjakso on vain neljä vuotta, joten kovinkaan suuria kehityskulkuja tuskin ehtii 

tässä ajassa tapahtuakaan. Kuitenkin esimerkiksi vuonna 2018 paljastunut Cambridge Analytica -

kohu on lisännyt huomion kiinnittämistä käyttäjätietojen väärinkäyttöön sekä sosiaalisen median 

kautta tapahtuvaan vaalivaikuttamiseen. Ennen vuotta 2018 ilmestyneissä tiedonannoissa näihin liit-

tyviä mainintoja ei käytännössä ollut löydettävissä. Varhaisimmissa tiedonannoissa sosiaalisen me-

dian toimijoihin viitattiin lähinnä alustana valeuutisten leviämiselle: 

”Valeuutisia levitetään usein verkkoalustoilla.” (Euroopan komissio 2017a, 5) 

Tämä kehitys näkyi myös siinä, että myös sosiaalisen median toimijoiden vastuullistaminen erityi-

sesti vaalivaikuttamiseen liittyen alkoi näkyä aineistossa puheen ja suunnitelmien tasolla vuonna 

2018 ja käytännön toimien muodossa vuotta myöhemmin. Näiden lisäksi mainittavaa on, että 
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äänestysaktiivisuuteen vaikuttamiseen ei ole kiinnitetty aineistossa kokonaisuudessaan kovinkaan 

paljon huomiota, vaan sen on jäänyt selvästi sivuun muista, enemmän huomiota keränneistä uhkaku-

vauksista. 

Vaaleihin vaikuttamisen uhka näyttäytyy näiden esimerkkien valossa loppujen lopuksi varsin selvä-

rajaiselta. Sen lisäksi, että disinformaatio muodostaa fundamentaalisen uhan koko vaalijärjestelmän 

ja eurooppalaisen demokratian uskottavuudelle, sen nähdään uhkaavan kansalaisten aidosti vapaita 

äänestyspäätöksiä sekä yleisen mielipiteen muodostumista ja siten politiikan lopputuloksia. Peruste-

lut sille, miksi nämä asiat nähdään uhkina, vaikuttivat aineiston pohjalta uskottavilta. Entä miksi juuri 

nämä mainitut teemat nousivat uhiksi? Eurooppalaiset poliittiset järjestelmät perustuvat pitkälti edus-

tukselliseen demokratiaan, jonka ideana on, että kansalaiset saavat vaaleissa äänestää itselleen edus-

tajat päätöksiä tekeviin instituutioihin. Tämän perusteella ei liene ihmekään, että vapaat vaalit vaa-

rantavat tekijät nähdään uhkina.  

4.3 Luottamusyhteiskunnan heikentämisen uhan kehys 

Seuraavaksi käsittelen luottamusyhteiskunnan heikentämisen uhan kehystä. Luottamusyhteiskunta-

nimellä tarkoituksenani on kerätä saman termin alla yhteiskunnassa vallitsevan luottamuksen eri 

muodot, kuten kansalaisten luottamus toisiinsa, sekä kansalaisten luottamus mediaa ja instituutioita 

kohtaan. Tämä kehys pitää sisällään laajasti erilaisia teemoja ja näkökulmia, mutta niitä kaikkia yh-

distää niiden asettama uhka, joka kohdistuu luottamusyhteiskunnan tilaan. Tähän kehykseen liitin 

ilmaisuja, jotka liittyvät selkeästi luottamukseen, kuten kansalaisten luottamus, avoimuus ja epäluot-

tamus, mutta myös ilmaisuja, kuten osallistava, polarisaatio sekä vapaat ja riippumattomat tiedotus-

välineet. Esimerkiksi kaksi jälkimmäisenä mainittua olen lukenut tähän kehykseen mukaan, koska 

kansalaisten luottamus tiedotusvälineitä kohtaan nähdään tutkimuskirjallisuudessa tärkeänä, etteivät 

kansalaiset käänny vaihtoehtoisten tiedonlähteiden puoleen (Tsfati 2010, 22). Vaihtoehtoisten tiedon-

lähteiden ongelmana on usein se, ettei niiden tarvitse sitoutua median ohjeisiin tai käytäntöihin, jol-

loin niistä voi helpommin muodostua alustoja esimerkiksi disinformaation leviämiselle. 

Eurooppalaisiin yhteiskuntiin kohdistuvaa luottamusta voidaan aineiston mukaan horjuttaa esimer-

kiksi pyrkimällä heikentämään eurooppalaisia arvoja. Tämä on varsin abstraktin tason uhka samalla 

tavalla kuin edellisessä alaluvussa esitetty disinformaation asettama uhka eurooppalaisen demokra-

tian ja vaalijärjestelmien uskottavuudelle. Eurooppalaiset arvot voidaan ymmärtää eurooppalaisia yh-

distävänä tekijänä, joihin sitoutuminen ja joiden puolustaminen edistää eurooppalaisten luottamusta 

toisiinsa, mikä puolestaan voidaan nähdä luottamusyhteiskuntaa ylläpitävänä voimana. Tällöin eu-

rooppalaisten arvojen heikentäminen ja niihin sitoutumisen puute voidaan tulkita 
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luottamusyhteiskuntaa uhkaavina tekijöinä. Edellisen vaalivaikuttamisen uhan kehyksen yhteydessä 

totesin, että arvoihin viitattiin usein tiedonantojen alussa, jolloin arvot voitiin tulkita ikään kuin pe-

rustana, jolle toiminta pohjataan. Luottamusyhteiskunnan uhan kehyksen yhteydessä viittaukset ar-

voihin eivät kuitenkaan tapahdu vastaavasti aivan tiedonantojen alussa. Sen sijaan arvoihin on ve-

dottu ensinnäkin laajemmin oikeudenmukaisuuden saavuttamisen sekä disinformaation vastaisten 

toimien perustelemisen yhteydessä. 

”Meidän on määrätietoisesti tuettava ja edistettävä yhteisiä arvoja ja keskinäistä luottamusta, 

jolle Euroopan unioni perustuu.” (Euroopan komissio 2019b, 32) 

”Pitkällä aikavälillä disinformaation torjunta on tehokasta vain, jos on olemassa selkeää poliit-

tista tahtoa vahvistaa kollektiivista resilienssiä demokraattisten ja eurooppalaisten arvojen tu-

kemiseksi.” (Euroopan komissio 2018a, 5) 

Erityisesti EU:ssa ollaan huolissaan kansalaisten luottamuksesta yleisellä tasolla. Aineistossa luotta-

musta edistäviksi tekijöiksi on nimetty esimerkiksi läpinäkyvyys, EU:n toiminnan parempi tuntemus 

sekä kokemus osallisuudesta. Aineiston pohjalta voidaan väittää, että komissio pitää kansalaisten 

luottamuksen kannalta tärkeänä tekijänä sitä, että sen kansalaiset kokevat heidän mielipiteidensä tu-

levan otetuksi huomioon unionin päätöksenteossa. Kokemus osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuk-

sista voidaan siis komission mukaan ymmärtää disinformaation uhkaa lieventäväksi tekijäksi. Kan-

salaisten luottamus ja sen edistäminen nousivat aineistossa esiin erilaisissa asiayhteyksissä. Esimer-

kiksi läpinäkyvyyden lisäämisestä puhuttiin yhtenä perusperiaatteista, joilla EU:ssa pyritään toimi-

maan turvallisuuden edistämiseksi. Toisaalta edellä mainituista teemoista on puhuttu myös yleisem-

min myös disinformaation seurauksien sekä EU:n viestinnän parantamisen yhteydessä. 

”Toiseksi on lisättävä läpinäkyvyyttä, vastuuvelvollisuutta ja demokraattista valvontaa kansa-

laisten luottamuksen lisäämiseksi.” (Euroopan komissio 2015, 3) 

”Erilaiset kotimaiset ja ulkomaiset toimijat käyttävät disinformaatiokampanjoita verkossa laa-

jalti kylvääkseen epäluottamusta ja luodakseen yhteiskunnallisia jännitteitä. Tällä saattaa olla 

vakavia seurauksia turvallisuudelle.” (Euroopan komissio 2018a, 2) 

”Jotta kansalaisten luottamusta EU:n toimintaan saataisiin lisättyä, heidän perustellut huolen-

aiheensa ja odotuksensa on otettava huomioon. Eurooppalaiset ovat usein sitä mieltä, että heillä 

ei ole riittävästi tietoa EU:n toiminnasta.” (Euroopan komissio 2019b, 37) 

Disinformaation voidaankin aineiston perusteella tulkita uhkaavan juuri esimerkiksi kansalaisten ko-

kemusta osallisuudesta sekä heidän EU-tietämyksensä tasoa. Disinformaation levittäjä voi esimer-

kiksi yrittää uskotella kansalaisille, että EU toimisi jollain tavalla, mikä ei tosiasiassa pidä paikkaansa. 
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Samoin disinformaation avulla voidaan vähätellä kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuk-

sia unionin toimintaan esimerkiksi väittämällä, ettei EU oikeasti kuuntele kansalaisiaan tai ainakaan 

toimi heidän mielipiteidensä mukaisesti. Se, miten paljon kansalaisilla todella on sananvaltaa EU:n 

päätöksentekoon, on tulkinnanvaraista. EU:ssa on pyritty parantamaan kansalaisten vaikutusmahdol-

lisuuksia esimerkiksi lisäämällä suorilla vaaleilla valittavan parlamentin valtaoikeuksia, sekä luo-

malla mahdollisuuden laatia EU:n laajuisia kansalaisaloitteita komissiolle. EU on kuitenkin saanut 

myös moitteita siitä, että se kärsii demokratiavajeesta, jolla voidaan tässä yhteydessä viitata kansa-

laisten kokemukseen vähäisistä vaikutusmahdollisuuksista EU-politiikkaan. Tämän perusteella vai-

kuttaa perustellulta nähdä kansalaisten osallisuuden kokemukseen vaikuttamaan pyrkivä disinfor-

maatio uhkana.  

Sen lisäksi, että disinformaatio nähdään uhkana yhteiskunnassa vallitsevalle luottamukselle ylipää-

tään, voidaan se nähdä myös erityisemmin uhkana mediaa ja instituutioita kohtaan tunnetulle luotta-

mukselle. Erityisesti paneudutaan siihen, miten voitaisiin taata luottamuksen säilyminen unionia koh-

taan. Tähän pyritään aineiston perusteella edellä mainittujen osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuk-

sien varmistamisen lisäksi esimerkiksi pyrkimällä päätöksenteossa avoimuuteen ja tekemään päätök-

set mahdollisimman lähellä kansalaisia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Disinformaation voidaan 

näiden aineistoesimerkkien perusteella tulkita uhkaavan luottamusyhteiskuntaa heikentämällä kansa-

laisten luottamusta mediaan ja instituutioihin.  

”Disinformaation tavoitteena on – – kylvää epäilyksen siemeniä vääristelemällä tosiseikkoja, 

mikä on omiaan hämmentämään ihmisiä ja heikentämään heidän uskoaan instituutioihin ja va-

kiintuneisiin poliittisiin prosesseihin.” (Euroopan komissio 2019b, 48) 

”Muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä on tarpeen investoida korkealaatuiseen journalismiin, 

lisätä luottamusta laadukkaan journalismin keskeiseen yhteiskunnalliseen ja demokraattiseen 

rooliin sekä verkossa että sen ulkopuolella – –.” (Euroopan komissio 2018a, 15) 

Ylipäätään erityisesti luottamuksen puute mediaa kohtaan nähdään uhkana koko yhteiskunnan nor-

maalille toiminnalle. Kuten tämän tutkielman tutkimuskirjallisuutta käsittelevässä luvussa todettiin, 

riippumattoman median rooli erityisesti demokraattisissa yhteiskunnissa on tärkeä, koska median 

eräänä tehtävänä pidetään päätöksentekijöiden valvontaa. Mediaa on kutsuttu vallan vahtikoiraksi. 

Näin ollen kansalaisten olisi hyvä pystyä luottamaan, että media myös toimii valvovan roolinsa edel-

lyttämällä tavalla. Mediaan kohdistuvan luottamuksen tärkeydestä puhutaan usein varsin samanlai-

sissa konteksteissa, joissa kerrotaan disinformaation ehkäisemiskeinoista, kuten esimerkiksi seuraa-

vassa lainauksessa, sekä yhteiskunnallisen muutoksen hallinnasta laajemminkin, kuten viimeisim-

mässä edellä mainitussa lainauksessa.   
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”Riippumattomat tiedotusvälineet ovat ensiarvoisen tärkeitä demokraattisen yhteiskunnan toi-

minnan kannalta.” (Euroopan komissio 2018d, 11) 

Disinformaatio voi näyttäytyä uhkana kansalaisten mediaa kohtaan tuntemalle luottamukselle, ja sitä 

kautta laajemmin koko luottamusyhteiskunnalle. Tämä uhka voi realisoitua esimerkiksi siten, että jos 

kansalaisten luottamus mediaa kohtaan heikkenisi, he kääntyisivät jonkin toisen tietolähteen puoleen 

tietoa etsiessään. Tällaisia vaihtoehtoisia tietolähteitä voisivat olla esimerkiksi sosiaalisen median 

palvelut, joiden sisällöntuottajat, eli yleensä tavalliset kansalaiset, nähdään vertaisina, eikä heitä siten 

epäillä yhtä kärkkäästi (Quandt 2012, 14). Tavalliset kansalaiset eivät kuitenkaan aina toimi vilpittö-

mästi, eikä heidän tarvitse esimerkiksi Suomessa sitoutua journalistisiin ohjeisiin toisin kuin median, 

jolloin heidän levittämäänsä tietoon on syytä suhtautua varauksella. Tämän takia kansalaisten mediaa 

kohtaan tunteman luottamuksen joutuminen uhatuksi vaikuttaa perustellulta huolelta luottamusyh-

teiskunnan säilymisen ja hyvinvoinnin kannalta. 

Yhteiskunnan vakauden horjuttaminen nähdään aineistossa uhkana laajemmin. Kuten luottamusta 

käsittelevässä alaluvussa 2.2.1 todettiin, vakaat yhteiskunnalliset rakenteet, esimerkiksi lait ja insti-

tuutiot, edistävät yleensä myös kansalaisten keskinäistä luottamusta (Cook & Gerbasi 2009, 231-

232). Tämän huomioiden yhteiskunnallisen vakauden heikentäminen on perusteltua nähdä uhkana. 

Erityisesti kansalaisten välinen luottamus joutuu koetukselle, kun ulkopuoliset vaikuttajat pyrkivät 

luomaan yhteiskunnan sisälle jakolinjoja ja edistämään yhteiskunnan sisäistä polarisaatiota. Disinfor-

maatio näyttäytyy välineenä tällaisten jakolinjojen ja polarisaation luomiselle, minkä vuoksi se voi-

daan tulkita uhaksi luottamusyhteiskunnalle. Tästä teemasta puhutaan aineistossa usein samanlaisissa 

yhteyksissä, yleensä kuvattaessa tavoitteita, joita disinformaation levittäjä haluaa kohdeyhteiskun-

nassa saavuttaa. 

”Uusien teknologioiden avulla on kuitenkin mahdollista levittää myös disinformaatiota ennen-

näkemättömän laajalti ja nopeasti ja kohdentaa se tarkkaan epäluottamuksen ja yhteiskunnallis-

ten jännitteiden luomiseksi.” (Euroopan komissio 2018b, 4) 

” – – pyritään radikalisoimaan henkilöitä, horjuttamaan yhteiskuntaa ja valvomaan poliittista 

retoriikkaa.” (Euroopan komissio 2016, 5) 

”Taloudellinen epävarmuus, ääriajattelun nousu ja kulttuurinmuutokset aiheuttavat epävar-

muutta ja luovat otollisen maaperän disinformaatiokampanjoille, jotka lisäävät yhteiskunnallisia 

jännitteitä, polarisoitumista ja epäluottamusta.” (Euroopan komissio 2018a, 4) 

Toisaalta, kuten viimeisimmästä lainauksesta ilmenee, aineistossa on ymmärretty disinformaation ja 

yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen sekä jännitteiden väliset syy-seuraussuhteet myös toisin 
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päin. Aineistossa tämä on esitetty ikään kuin kehänä. Yhteiskunnalliset jakolinjat mahdollistavat di-

sinformaation leviämisen, joka entisestään lisää näitä jakolinjoja. Tämä ei kuitenkaan muuta tulkin-

taa, jonka mukaan yhteiskunnalliset jakolinjat sekä polarisaatio näyttäytyisivät disinformaation edis-

täminä uhkina luottamusyhteiskunnalle. Vaikka disinformaatio ei olisikaan aina näiden jakolinjojen 

varsinaisen luomisen takana, se kuitenkin usein edesauttaa näiden jakolinjojen syventymistä entises-

tään, minkä takia voidaan pitää perusteltuna nähdä se uhkana. 

Kansalaisten yhteiskunnallista luottamusta ylläpitävänä ja edistävänä tekijänä nähdään myös julkinen 

keskustelu, johon kohdistuu aineiston mukaan myös uhkaa. Erityisesti tiedon läpinäkyvyyden turvaa-

minen nähdään tärkeänä, jotta kansalaiset pystyisivät arvioimaan saamansa tiedon luotettavuutta. Di-

sinformaatio voidaan nähdä uhkana kansalaisten medialukutaidolle, koska se vaikeuttaa tiedon luo-

tettavuuden arviointia. Uhka disinformaatiosta asettaa kansalaiset tilanteeseen, jossa heidän tulisi jat-

kuvasti pystyä arvioimaan tiedon paikkansapitävyyttä, mikä voi osoittautua haastavaksi kansalaisille. 

Medialukutaito on kuitenkin tärkeä taito, jotta kansalaiset voivat perustaa valintansa oikeaan tietoon. 

Tämä liittyy läheisesti myös aikaisempaan vaalivaikuttamisen uhan kehykseen, mutta koska lä-

pinäkyvyyden ja medialukutaidon vaarantuminen voidaan tulkita myös laajemmin yhteiskuntaan vai-

kuttavaksi tekijäksi, olen luokitellut sen tähän luottamusyhteiskunnan uhan kehykseen kuuluvaksi. 

Tästä puhutaan sekä EU:n oman viestinnän tehostamisen että muiden tiedon tuottajien, kuten median, 

toiminnan yhteydessä.  

”Se [tosiasioihin perustuva viestintä] on tärkeää avoimen demokraattisen keskustelun edistä-

miseksi ilman manipulointia – –.” (Euroopan komissio 2018d, 8) 

”Ensinnäkin olisi lisättävä läpinäkyvyyttä sen suhteen, mistä tieto on peräisin ja miten sitä tuo-

tetaan, sponsoroidaan, levitetään ja kohdennetaan, jotta kuluttajilla on valmiudet arvioida sisäl-

töä, johon he tutustuvat verkossa, ja jotta voidaan paljastaa mahdolliset yritykset manipuloida 

mielipidettä.” (Euroopan komissio 2018a, 6-7) 

Erityisesti vuoropuhelu EU:n ja kansalaisten välillä nähdään tärkeänä, ja vaikka sen ei suoranaisesti 

ilmaista olevan uhattuna, tuodaan kuitenkin ilmi tarve panostaa siihen yhä enemmän, jotta yhteis-

kunta ja siinä vallitseva luottamuksellisuus ja keskusteluilmapiiri säilyisivät. Tämä liittyy osaltaan 

aiemmin mainittuun instituutioihin kohdistuvaan luottamukseen. Disinformaation nähdään tällaisissa 

tilanteissa uhkaavan kansalaisten unionia kohtaan tuntemaa luottamusta. Tällä luottamuksella voi-

daan viitata esimerkiksi luottamukseen siitä, että EU kuuntelee kansalaisiaan ja ajaa heidän etujaan.  
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”Tämä voidaan toteuttaa antamalla kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnalle vaikutusmahdolli-

suuksia ja varmistamalla, että viestintä EU:ssa perustuu tosiseikkoihin.” (Euroopan komissio 

2019c, 6)  

Luottamusyhteiskunnan kehyksen sisäinen vertailu paljastaa, että asiayhteydet, joissa tarkasteltavat 

teemat on tiedonannoissa mainittu, ovat usein varsin samanlaisia. Tämä voidaan tulkita esimerkiksi 

merkkinä siitä, komission käsitykset näiden uhkien ilmenemisestä ei ole juurikaan vaihdellut tarkas-

teluaikana. Lisäksi sisäisessä vertailussa ilmenee, että esimerkiksi tiedotusvälineiden riippumatto-

muus on noussut aineiston perusteella kunnolla puheenaiheeksi vasta viimeisimmissä tiedonannoissa, 

eikä siihen kiinnitetty paljonkaan huomiota varhaisemmissa tiedonannoissa. Toisaalta taas yhteiskun-

nallisten jakolinjojen olemassaoloon ja yhteiskunnan horjuttamiseen niitä hyväksikäyttämällä on 

kiinnitetty huomiota sekä varhaisemmissa että uudemmissa tiedonannoissa. Näin ollen tähän kehyk-

seen liittyvien uhkakäsityksien voidaan tulkita pysyneen osittain samoina, mutta ei täysin muuttu-

mattomana. Yhteiskunnallisiin jakolinjoihin on ehkä osattu kiinnittää huomiota jo vuonna 2015, jol-

loin ensimmäinen aineistoon lukeutuva tiedonanto on ilmestynyt, koska eurooppalaisissa yhteiskun-

nissa oli jo silloin havaittavissa jakolinjoja. Tuolloin oli käynnissä pakolaiskriisiksikin kutsuttu ti-

lanne, jossa Eurooppaan pyrki suuria määriä pakolaisia Euroopan ulkopuolelta. Tämä saattoi vaikut-

taa poliittisiin ilmapiireihin monissa EU:n jäsenvaltioissa, ja esimerkiksi valtioiden sisäiset vastak-

kainasettelut saattoivat kriisin myötä vahvistua. 

Miksi taas tiedotusvälineiden riippumattomuuteen on aineiston perusteella havahduttu vasta myö-

hemmissä tiedonannoissa? Kenties se oli jäänyt muiden, kriittisemmiltä vaikuttavien ongelmien var-

joon. Ehkä median vapauden ei ole ennen ymmärretty olleen uhattuna. Tätä tulkintaa tukisi esimer-

kiksi parissa EU:n jäsenvaltiossa, pääasiassa Unkarissa mutta myös Puolassa, viime vuosina vahvis-

tuneet kehityssuuntaukset, joissa lehdistönvapautta on rajoitettu. Näihin kehityskulkuihin on saatettu 

alkaa kiinnittää viime aikoina entistä enemmän huomiota, mikä näkyy myös aineistossa. 

Toisin kuin selvärajainen vaalivaikuttamisen uhan kehys, tämä luottamusyhteiskunnan uhan kehys 

näyttäytyy moniulotteisena, ja siihen kohdistuvat uhat keskenään erilaisilta. Tämä kehys oli jo syn-

tyessään varsin laaja, ja keräsi alleen useita erilaisia, mutta kuitenkin yhteen niputettavissa olevia, 

teemoja. Luottamusyhteiskunnalla viitataan sekä kansalaisten keskinäiseen että kansalaisten instituu-

tioita ja mediaa kohtaan tuntemaan luottamukseen. Aineiston perusteella disinformaatio uhkaa näitä 

kaikkia. Erityisesti uhkana nähdään yhteiskunnallisten jakolinjojen ja polarisaation lisääntyminen, 

mutta unionissa pelätään myös kansalaisten luottamuksen menettämistä. Tätä vastaan unioni pyrkii 

toimimaan ylläpitämällä ja edistämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuuden tunnetta 

unionin toimintaan. Niin ikään huolta kannetaan myös mediaan kohdistuvan luottamuksen 
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heikkenemisestä. Unionissa uhkana pidetään myös mediakentän muutoksia, kuten uusien mediatoi-

mijoiden ja sosiaalisen median esiinmarssia, ja erityisesti niitä haasteita, jotka ne kansalaisille asetta-

vat, kuten medialukutaidon heikentymistä. Uhat näyttäytyvät pääasiassa perusteltuina ja aiheellisina.   

4.4 Yksilönvapauksien rajoittamisen uhan kehys 

Viimeinen aineistosta noussut kehys liittyy kahdesta aikaisemmasta poiketen itse disinformaation il-

miön sijaan niihin vastatoimiin, joihin toimija, kuten EU, voi ryhtyä ilmiön ehkäisemiseksi. Toisin 

sanoen disinformaation vastaiset toimet voivat alkaa näyttäytyä uhkana yksilönvapauksien toteutu-

miselle. Tämä kehys on myös vaalivaikuttamisen kehyksen lailla selkeärajaisempi ja sisällöltään yh-

tenäisempi. Yksilönvapauksien rajoittamisen uhan kehykseen luokittelin kuuluvaksi sellaisia ilmai-

suja, kuten sananvapaus, sensuuri ja oikeus yksityisyyteen. Näitä ilmaisuja yhdistää juuri niiden lu-

keutuminen yksilönvapauksiin tai niiden rajoittamiseen.  

Tätä kehystä esiintyi myös aineistossa kahta aikaisempaa huomattavasti vähemmän, johon syitä on 

pohdittu tarkemmin jo aineiston määrällisessä analyysissa alaluvussa 4.1. Kuten määrällisessä ana-

lyysissa todettiin, tämän kehyksen ilmentymien lukumäärä aineistossa vaikutti kuitenkin olevan hie-

man suurempi uudemmissa tiedonannoissa kuin vanhemmissa, joissa tätä kehystä ei ilmentynyt juuri 

ollenkaan vuonna 2015 ilmestynyttä Euroopan turvallisuusagendaa lukuun ottamatta.  

Kuten molempien aikaisempien kehysten tarkastelun yhteydessä on jo tullut ilmi, aineiston perus-

teella eurooppalaiset arvot ja perusoikeudet ovat unionille tärkeitä. Siksi vaikuttaa perustellulta, että 

unionissa otetaan vakavasti disinformaation niille asettama uhka. Tämä uhka käy ilmi aineistosta esi-

merkiksi vetoomuksina juuri edellä mainittujen perusoikeuksien ja arvojen puolesta. Tässä yhtey-

dessä, samoin kuin vaalivaikuttamisen uhan kehyksen yhteydessä, arvot nostetaan esiin usein jo heti 

tiedonantojen alussa, jolloin arvojen voidaan tulkita toimivan koko disinformaatiota vastaisen taiste-

lun perustana. Disinformaatio nähdään näissä tapauksissa usein koko unionin perusarvoja uhkaavana 

tekijänä. 

”Haasteeseen vastaamiseksi EU on luonut vankan kehyksen, jonka avulla toimintaa koordinoi-

daan täysin eurooppalaisten arvojen ja perusoikeuksien mukaisesti.” (Euroopan komissio 2019c, 

1) 

”Eurooppalaisten on voitava luottaa siihen, että heidän vapautensa ja turvallisuutensa on suo-

jattu kaikkialla Euroopassa unionin arvoja, myös oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, täy-

simääräisesti kunnioittaen.” (Euroopan komissio 2015, 2) 
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Erityisesti kansalaisten oikeus yksityisyyteen nähdään uhattuna disinformaation sekä sen vastaisten 

toimien myötä. Oikeus yksityisyyteen ilmenee esimerkiksi Cambridge Analytica -kohun yhteydessä. 

Tämä tapaus, ja siihen liittyvät maininnat aineistossa, on laskettu mukaan vaalivaikuttamisen kehyk-

seen, koska tässä kyseisessä tapauksessa tarkoituksena oli vaikuttaa kansalaisten äänestyspäätöksiin 

käyttämällä heidän sosiaalisen median palveluihin syöttämiä henkilötietojaan ilman lupaa tarkoituk-

siin, joihin niitä ei ollut tarkoitettu. Tähän kuitenkin linkittyy myös kansalaisten oikeus yksityisyy-

teen. Tähän kehykseen on valittu sellaiset kohdat aineistosta, jossa oikeus yksityisyyteen mainitaan 

yleisellä tasolla, ilman suoraa viittausta Cambridge Analytican tapaukseen. Tällöin disinformaatio 

näyttäytyy juurikin kansalaisten oikeuksia, eikä niinkään vaalien vapautta, uhkaavana tekijänä. Oi-

keus yksityisyyteen on mainittu esimerkiksi tilanteessa, jossa puhuttiin verkkosovellusten datan ana-

lysointimahdollisuuksista disinformaation ymmärtämiseksi: 

” – – kunnioittaen kuitenkin käyttäjien yksityisyyttä, liikesalaisuuksia ja immateriaalioikeuksia.” 

(Euroopan komissio 2018a, 8) 

Toinen merkittävä aineiston mukaan uhattuna oleva perusvapaus on sananvapaus. Myös tutkimuskir-

jallisuudessa on tunnustettu vaikuttamisyritysten voivan johtaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi sanan-

vapauden rajoittaminen voi näyttäytyä houkuttelevalta vaihtoehdolta vaikuttamisyritysten ehkäise-

miseksi (Mikkola ym. 2018, 116). Tällaista kehitystä pidetään kuitenkin epätoivottavana (ibid.). Tä-

hän uhkaan kiinnitetään paljon huomiota myös aineistossa, minkä pohjalta voidaan päätellä, että tätä 

uhkaa pidetään EU:ssa suhteellisen merkittävänä. Disinformaatio nähdään sananvapautta uhkaavana 

tekijänä, koska disinformaation vastaiset toimet, kuten disinformaation havaitsemiseen ja poistoon 

sosiaalisesta mediasta tähtäävät toimet, voivat vahingossa päätyä myös poistamaan sellaista sisältöä, 

joka ei ole disinformaatiota. Tämä uhka vaikuttaa realistiselta, erityisesti ottaen huomioon, että EU 

on yrittänyt vastuullistaa sosiaalisen median toimijoita palveluissaan tapahtuvan disinformaation ha-

vaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi.  

”Disinformaatio rajoittaa sananvapautta, joka on Euroopan unionin perusoikeuskirjaan – – kir-

jattu perusoikeus. Sananvapaus kattaa tiedotusvälineiden vapauden – – sekä kansalaisten oikeu-

den olla jotakin mieltä ja vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia ’viranomaisten siihen puut-

tumatta ja alueellisista rajoista riippumatta’.” (Euroopan komissio 2018a 1) 

”Yhteinen velvollisuutemme on puolustaa ilmaisunvapautta, joka on keskeinen arvo, ja suojella 

Euroopan kansalaisia disinformaatiolta.” (Euroopan komissio 2019b, 48) 

Sananvapauteen liittyy myös mahdollisuus sensuurin lisääntymiseen. Tämä vaikuttaa perustellulta, 

koska kuten edellä jo mainittiin, EU on pyrkinyt osallistamaan sosiaalisen median toimijoita 
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disinformaation ehkäisemiseen. Vaarana on, että myös sellaista sisältöä poistetaan, joka ei ole disin-

formaatiota. Esimerkiksi huumoria tai sarkasmia voi esimerkiksi olla vaikea tunnistaa, jolloin sel-

laiseksi tarkoitettu sisältöä voi joutua aiheetta poistetuksi. Erityisesti tämä voi muodostua riskiksi, jos 

disinformaation tunnistaminen jätetään tekoälyn varaan, koska tekoälyllä ei ole vastaavia valmiuksia 

tunnistaa esimerkiksi juuri sarkasmia kuin ihmisellä. Näin ollen disinformaation aiheuttama uhka sa-

nanvapaudelle ja siten yksilönvapauksille vaikuttaa perustellulta.  

”Valtiollisten toimijoiden ensisijainen velvoite sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden 

alalla on pidättäytyä vaikuttamisesta ja sensuurista – –. Laillinen sisältö, myös sellainen, jonka 

epäillään olevan haitallista, nauttii yleensä sananvapauden suojaa. Sitä on käsiteltävä eri ta-

valla kuin laitonta sisältöä, jonka poistaminen voi olla perusteltua.” (Euroopan komissio 2018a, 

1) 

Yksilönvapauksien uhan kehyksen sisäisestä vertailusta selviää, että erityisesti perusoikeuksiin ve-

toaminen on ollut esillä niin vanhimmassa kuin uusimmissakin aineistoon kuuluvissa tiedonannoissa. 

EU:n perusoikeuksiin viittaaminen vaikuttaa varsin universaalilta vetoomukselta, mikä soveltuisi var-

maankin monienkin erilaisten uhkien ja ajankohtien olosuhteisiin. Siksi sen ilmentyminen aineistossa 

niin ajallisesti tuoreimmassa kuin vanhimmassakin tarkasteltavana olevassa tiedonannossa ei olekaan 

suuri yllätys. Kuten edellä on jo useampaan otteeseen todettu, tätä kehystä ei ollut löydettävissä vuo-

sina 2016 tai 2017 ilmestyneissä aineistoon kuuluvissa tiedonannoissa. Pelkästään vuosia 2018 ja 

2019 tarkasteltaessa ei ole erityisen mielekästä puhua muutoksista, koska aikaväli on niin lyhyt. Kui-

tenkin sananvapaudesta ja oikeudesta yksityisyyteen on alettu varsinaisesti puhua vasta näiden kah-

den viimeisimmän vuoden aikana. Syitä tähän pohdittiin perusteellisesti jo määrällisessä analyysivai-

heessa alaluvussa 4.1. 

Kuten todettua, yksilönvapauksien uhan kehys on muita kahta kehystä huomattavasti tiiviimpi, ja sitä 

ilmeni aineistossa selvästi vähiten. Kuten vaalivaikuttamisen uhan kehys, tämäkin oli varsin selvära-

jainen ja helposti tunnistettavissa aineistosta. Yksilönvapauksien uhan kehys kuitenkin eroaa merkit-

tävästi muista kahdesta siinä mielessä, että tässä disinformaatiota ei nähdä uhkana sinänsä, vaan 

uhaksi muodostuu disinformaation vastaiset toimet, jotka saattavat johtaa yksilönvapauksien rajoit-

tamiseen. Euroopan unionin perusarvojen kunnioitus on tässä kehyksessä tärkeänä koettu tavoite. 

Erityisesti tämän kehyksen kohdalla korostui kansalaisten oikeus sananvapauteen sekä yksityisyy-

teen. Niin kuin aikaisemmin jo ilmeni, erityisesti oikeus yksityisyyteen liittyy Cambridge Analytica 

-kohun myötä läheisesti myös vaalivaikuttamisen uhan kehykseen, mutta näissä eri kehyksissä se, 

mikä on uhattuna, ymmärretään hyvin eri tavoin. Vaalivaikuttamisen uhan kehyksessä uhattuna on 

vaalien vapaus, kun taas yksilönvapauksien kehyksen osalta uhattuna on oikeus yksityisyyteen. 
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Sananvapauden turvaaminen on aineiston perusteella koettu niin ikään tärkeäksi. Disinformaatio uh-

kaa sananvapautta erityisesti siten, että sananvapauden piiriin luokiteltava sisältö on vaarassa joutua 

poistetuksi sosiaalisen median palveluista, koska sitä pidetään virheellisesti disinformaationa.   
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä tutkielma pyrki vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen: miten EU kehystää itseensä 

kohdistuvaa disinformaation uhkaa? Johdannossa nimesin pohdittaviksi kysymyksiksi myös sen, 

millä perustein EU pitää disinformaatiota uhkana, ja mitä se EU:n mukaan uhkaa. Lähdin etsimään 

vastauksia kysymyksiini komission tiedonannoista, koska komissiolla on merkittävä rooli EU:n toi-

mintasuunnitelmien ja strategioiden muodostamisessa. EU:n ymmärtämä disinformaation uhka voi-

daan jaotella kolmeen eri uhkakehykseen: vaalivaikuttamisen uhan kehys, luottamusyhteiskunnan 

uhan kehys sekä yksilönvapauksien uhan kehys. Nämä kehykset esittävät disinformaation unionille 

asettaman uhan näin ollen kolmesta eri näkökulmasta.  

Disinformaatio voi aineiston perusteella uhata vaalien vapautta esimerkiksi pyrkimällä vaikuttamaan 

kansalaisten mielipiteisiin ja äänestyspäätöksiin. Tämä uhka oli havaittavissa aineistossa sekä uu-

demmissa että vanhemmissa tiedonannoissa, mutta se korostui erityisesti vaalien yhteydessä. Vaali-

vaikuttamisen uhka nähtiin aineiston määrällisen tarkastelun perusteella merkittävimpänä, koska sii-

hen oli viitattu aineistossa yhteensä 64 kertaa. Toiseksi eniten, 42 kertaa, aineistossa kiinnitettiin huo-

miota luottamusyhteiskunnan kokemaan uhkaan. Tämä uhka näyttäytyi monipuoliselta, mutta erityi-

sesti huomiota kiinnitettiin siihen, miten disinformaatio uhkaa luoda ja vahvistaa yhteiskunnallisia 

jakolinja sekä polarisaatiota, ja siten heikentää yhteiskunnassa vallitsevaa luottamusta. Toisaalta esi-

merkiksi kansalaisten mediaa kohtaan kokema luottamus voidaan aineiston perusteella tulkita kasva-

vaksi trendiksi, josta on alettu puhua yhä enemmän.  

Kolmas tapa, jolla komissio kehysti disinformaation uhkaa, oli tarkastella uhkaa yksilönvapauksien 

näkökulmasta. Tämä kehys erosi kahdesta aiemmasta merkittävästi siksi, koska tässä uhka ei johtunut 

itse disinformaatiosta, vaan niistä toimista, joita EU sen ehkäisemiseksi pyrkii tekemään. Tällöin uh-

kana ymmärrettiin esimerkiksi sananvapauden rajoittaminen. Myös kansalaisten oikeus yksityisyy-

teen voi aineiston perusteella joutua vaaraan disinformaation vastaisten toimien takia. Tämä kehys 

oli kahta edellistä tiiviimpi, ja sitä ilmeni aineistossa vähiten, yhteensä vain 11 kertaa. Sisällöllisesti 

kuitenkin tämä kehys ja sen uhkakäsitys oli varsin muuttumaton. Aineiston perusteella tämä kehys 

vaikutti myös vakiinnuttaneen paikkansa tarkasteluajanjakson aikana. Vanhemmissa tiedonannoissa 

kehystä ei juuri ollut havaittavissa ihan ensimmäistä tarkasteltavana olevaa tiedonantoa lukuun otta-

matta, kun taas uudemmissa tiedonannoissa lähes jokaisesta löytyi tämän kehyksen ilmentymiä. 

Kaiken kaikkiaan aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että disinformaation EU:lle asettamista uhkista 

on alettu keskustella entistä enemmän. Aineisto oli nimittäin jaettavissa kahteen osaan sen perus-

teella, kuinka paljon eri kehyksiä tiedonannoista oli löydettävissä. Ne viisi tiedonantoa, jotka 



54 

 

sisälsivät yhteensä viisi tai vähemmän eri kehysten ilmentymää, olivat ilmestyneet ennen vuotta 2018, 

paitsi yksi, joka oli ilmestynyt kesäkuussa 2018. Loput viisi tiedonantoa, jotka sisälsivät yli viisi ke-

hysten ilmentymää, olivat puolestaan ilmestyneet vuonna 2018 tai sen jälkeen.  

Analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että disinformaation uhka korostuu vaalien yhteydessä, ottaen 

huomioon vaalivaikuttamisen kehyksen esiintymisen suuren lukumäärän. Disinformaatio näyttäytyy 

kuitenkin myös yksittäisiä vaaleja laajemmin yhteiskunnallista vakautta horjuttavana ilmiönä, josta 

kertoo sen moninaiset vaikutukset luottamusyhteiskuntaan. Ehkä vaalivaikuttamisen uhka näyttäytyy 

konkreettisempana, jolloin siihen voi olla helpompi tarttua kuin epämääräisempään luottamusyhteis-

kuntaan kohdistuvaan uhkaan, mutta juuri siksi luottamusyhteiskuntaan kohdistuva uhka saattaa kui-

tenkin olla näistä uhista realisoituessaan haitallisin. Luonnollisesti kansalaisten äänestyspäätösten pe-

rustuminen tosiasioihin sekä vaalien pysyminen vaikutuksesta vapaana on edustuksellisten demokra-

tioiden toiminnan kannalta hyvin tärkeää, mutta jos disinformaatiota käyttävä vaikuttaja onnistuu 

luottamusyhteiskunnan horjuttamisessa, voi se vaikuttaa yhteiskuntaan jopa syvemmin, puhumatta-

kaan siitä, kuinka vaikeaa on luottamuksen rakentaminen uudelleen.  

Disinformaatio näyttäytyy tämän tutkielman perusteella monimuotoiselta ilmiöltä, joka voi uhata eu-

rooppalaisia yhteiskuntia useilla eri tavoilla. Tämän tutkielman kolmen uhkakehyksen ulkopuolelle 

on saattanut rajautua uhkia, jotka olisivat myös perusteltuja, kuten analyysiluvussakin jo pohdittiin. 

Tulevaisuudessa voisi olla perusteltua tutkia disinformaation asettamia uhkia laajemmin myös muista 

näkökulmista. Esimerkiksi yksittäisten valtioiden näkemykset disinformaatiosta ja sen vakavuudesta 

juuri kyseisessä yhteiskunnassa voi tarjota lisää ymmärrystä disinformaatiosta ilmiönä. Tämä tut-

kielma keskittyi erityisesti disinformaation uhkaulottuvuuteen, joten uuden näkökulman aiheeseen 

voisi tarjota tutkimus disinformaation levittäjän lähtökohdista: mikä motivoi disinformaation käyt-

töön ja mitä sillä halutaan saavuttaa? Tämä tutkielmahan pyrki tietyllä tavalla vastaamaan jälkimmäi-

seen näistä kysymyksistä, mutta disinformaation kohteen näkökulmasta. Luonnollisesti tässä tutkiel-

massa ei tutkittu unioniin kohdistuvan disinformaation lähteitä, mutta aineiston perusteella vaikuttaa 

siltä, että unionilla on ainakin jonkinlainen käsitys siitä, mihin disinformaation levittäjä saattaa pyrkiä 

toimillaan. Esimerkiksi yhteiskunnallisten jakolinjojen vahvistaminen, yhteiskunnallisen luottamuk-

sen heikentäminen sekä vaalituloksiin ja sitä kautta politiikan lopputuloksiin vaikuttaminen ovat ai-

neiston perusteella EU:n tunnistamia disinformaation levittäjän tavoitteita. Tämän tutkielman teoria-

osuudessa esitelty tutkimuskirjallisuus pääasiassa tukee näitä käsityksiä.  

Kuten yksilönvapauksien uhan kehys havainnollistaa, disinformaatiossa on kyse vaikeasti ehkäistä-

vissä olevasta uhasta, jota vastaan suojautumisessa täytyy muistaa huolehtia yksilönvapauksien tur-

vaamisesta. EU vaikuttaa kuitenkin sisäistäneen tämän haasteen. Vaikka jäsenvaltioiden ja EU:n 
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välinen työnjako disinformaation torjumisessa ei olekaan täysin yksiselitteinen, on komissio kuiten-

kin aineiston perusteella ottanut uhan torjumisen huomioon toiminnassaan. Disinformaation rajat ylit-

tävän luonteen huomioiden tämä vaikuttaa perustellulta ratkaisulta. Se, miten hyvin EU onnistuu di-

sinformaation vastaisissa toimissaan, jää kuitenkin tulevaisuudessa arvioitavaksi. 

Kuten tässä tutkielmassa on jo useampaan otteeseen todettu, nykyisen kaltaisessa disinformaatiossa 

on kyse ilmiöstä, joka on vasta hiljattain noussut näkyväksi osaksi yhteiskunnallisen päätöksenteon 

prosesseja. Tämä tosiasia asetti haasteita myös tälle tutkimukselle siinä mielessä, että koska aihe on 

niin tuore, ei siitä ole ehditty käydä vielä EU:n kontekstissa kovinkaan paljon keskustelua. Keskus-

telun vähäisyys näkyi esimerkiksi aineiston valintaa koskevina haasteina, kun tavoitteena oli saada 

riittävän kattava ja tarkoituksenmukainen aineisto, jota ei kuitenkaan ollut vielä liiaksi tarjolla. Ai-

hetta olisikin paikallaan tutkia tulevaisuudessa lisää kattavammalla aineistolla, kun disinformaatiosta 

on keskusteltu EU:n puitteissa lisää. Tulevaisuudessa voi olla mielekästä tutkia myös sitä, tapahtuuko 

EU:n disinformaatioon liittyvissä uhkakäsityksissä muutoksia, realisoituuko mikään uhista tai ovatko 

EU:n disinformaation vastaiset toimet näyttäytyneet toimivilta. 

Disinformaation asettamien uhkien ymmärtäminen on tärkeää esimerkiksi siksi, että sen myötä voi-

daan pohtia, miten uhkia voidaan yrittää ehkäistä. Uhkien ymmärtäminen voi auttaa myös sen arvi-

oinnissa, näyttäytyvätkö ehkäisykeinot riittäviltä ja tehokkailta juuri käsitettyjä uhkia vastaan. Jos 

emme tiedä, mikä meitä tarkalleen uhkaa, miten voimme perustella uhkan ehkäisemiseksi tarvittavia 

toimia? Aikaisempi tutkimus on nimennyt disinformaation ehkäisemisen keinoiksi esimerkiksi vas-

takampanjoinnin ja kansalaisten kouluttamisen (McGeehan 2018, 54). Toisaalta on myös esitetty, että 

kansalaisten heikentynyt luottamus instituutioita ja mediaa kohtaan luo otollisen ympäristön disin-

formaation leviämiselle (Bennett ja Livingston 2018, 127), jolloin ongelma näyttäytyy syvällisem-

pänä ja vaikeampana ratkaista. Yhteiskunnallisen luottamuksen rakentaminen ja kansalaisten koulut-

tautumistason parantaminen vaikuttavat varsin pitkän aikavälin ratkaisuilta, joilla voidaan saavuttaa 

hyviä tuloksia, mutta hitaasti. Tämä hitaus näyttäytyy ongelmallisena ottaen huomioon, että aineiston 

perusteella vaalivaikuttaminen näyttää olevan se uhka, josta komissio on eniten huolissaan. Vaaleja 

pidetään kuitenkin Euroopan valtioissa tiuhaan, jolloin pitkän aikavälin ratkaisut voivat näyttää riit-

tämättömiltä. Toisaalta kansalaisten mediaa ja instituutioita kohtaan tunteman luottamuksen vahvis-

taminen vaikuttaa perustellulta toimelta luottamusyhteiskuntaa kohtaavan uhan ehkäisemiseksi, 

vaikka tässäkin tapauksessa konkreettisia tuloksia saatetaan joutua odottamaan jonkin aikaa.  

Aikaisemman tutkimuksen sekä tämän tutkielman analyysin perusteella disinformaatiossa on kyse 

uhasta, jolta suojautuminen vaatii yhteiskunnilta kestokykyä vaikutusyrityksiä vastaan. Yhteiskun-

nassa vallitseva luottamus näyttäytyy sekä aikaisemman tutkimuksen että aineiston perusteella 
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yhdeltä tekijältä, joka saattaa auttaa disinformaation vaikutusten ehkäisemisessä. Erityisesti sosiaali-

sen median palvelujen käytön myötä myös kansalaisten medialukutaidolla ja lähdekriittisyydellä vai-

kuttaa analyysin perusteella olevan oma roolinsa siinä, miten hyvin vaikutusyritykset lähtevät leviä-

mään yhteiskunnassa. Kuten disinformaatiota ilmiönä käsittelevän alaluvun lopussa kerrottiin, tuo-

reiden selvitysten mukaan vaikuttaa siltä, että valheellisen tiedon levittämisen sijaan uudeksi trendiksi 

olisi nousemassa tosiasioiden vääristely ja asiayhteyksien manipulointi (Brennen ym. 2020). Jääkin 

nähtäväksi, miten disinformaatio ilmiönä kehittyy tulevaisuudessa, ja minkälaisia vaikutuksia sillä on 

yhteiskuntiemme kehitykseen.  
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