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Digivaalit 2015 

Kuka vaikutti julkisuuden agendaan 
eduskuntavaalien alla?



Tutkimuksen tavoitteet
• Digitaalisen median vuorovaikutuksen, 

valtarakenteiden ja agendan hallinnan 
tutkiminen:

1. Kuka määritteli verkkojulkisuuden agendan? 

2. Miten teemat syntyvät ja siirtyvät eri 
mediamuodosta toiseen?

3. Miten ehdokkaat vuorovaikuttivat 
verkkojulkisuudessa vaalien alla?

➔ Tavoitteena myös kehittää uusia 
laskennallisen yhteiskuntatieteen ja isojen 
aineistojen analysoinnin menetelemiä 



Tutkimuksen aineistot:
● Sosiaalisesta mediasta kerätty laaja 

aineisto (Facebook, Twitter; n ~ 1,5 
miljoonaa viestiä): poliitikot, 
#hashtagit ja avainsanat

● Perinteisen median sisällöt 
valituista medioista (n = 5427)

● Verkkoetnografia
● Aikarajaus pääosin 19.3. – 

19.4.2015 klo 20:00

Menetelmät:
● Laskennallinen yhteiskuntatiede 

(ml. aihemallianalyysi, 
verkostoanalyysi)

● Yhdistettynä laadullisten 
aineistojen analysointiin 
(etnografia,     
vuorovaikutusanalyysi)

Big data – ihmistoiminnan digitaaliset jäljet



Miten ehdokkaat vuorovaikuttivat 
verkkojulkisuudessa vaalien alla?



Twitter-vaalit? Facebook-vaalit?
• Edustajien ja ehdokkaiden läsnäoloa ja aktiivisuutta 

selittää ikä (Marttila, 2015)
• Twiittaaminen jakautunutta niin puolueiden ja 

vaalipiirien välillä kuin niiden sisälläkin: eniten äänessä 
vihreät ja kokoomus Uudenmaan ja Helsingin 
vaalipiireistä

• Eduskuntapuolueiden ehdokkaat huomattavasti 
pienpuolueiden ehdokkaita aktiivisempia (Marttila et al., 
2016)

Eduskunta 2011 Syyskuu 2014 Vaalit 2015 Eduskunta 
2015 (5/2015)

Twitter-tili (n) 78 122 1092 160

Twitter-tili (%) 39% 61% 50,89% 80%

Facebook-profiili (julk) 164 1118 130

Facebook-profiili (julk) 53,5% 52% 65%



Kuka Twitterissä oli äänessä?



 

Facebookissa ja Twitterissä:
● Suurimman osan pitkistä ketjuista 

aloittanut ehdokas
● Pääosin mielipiteiden vaihtamista. 

Mielipiteitä esitetään enemmän kuin 
niitä pyydetään.

● Enemmän erimielisyyden osoittamista 
kuin samanmielisyyden ilmaisua

★ Facebookissa 
keskustelu 
myönteisempää: 
ehdokkaita kehutaan ja 
heille osoitetaan 
kampanjatukea 
tyypillisemmin kuin 
heitä kritisoidaan

★ Twitter kritiikin 
areena:  ehdokkaita 
kritisoidaan 
tyypillisemmin kuin 
kehutaan ja 
kampanjatukea ei 
juurikaan osoiteta  

Ehdokkaiden ja kansalaisten 
vuorovaikutus (Tuokko 2015)



#vaalit2015
➢ Vaaliaiheinen 

twiittailu aktivoitui 
helmikuun alussa. 
Ensimmäisen kerran 
yli 2 000 twiittiä 
päivässä naputeltiin 
9.2. 

➢ Ensimmäisen kerran 
yli 10 000 twiittiä 
lähetettiin 24.3.

➢ Vaaliviikolla 
aktiivisuus oli 
päivittäin yli 5000 
twiittiä.

➢ Twiiteistä 37 % 
ehdokkailta



Hashtagit: 
teemoja vai 
foorumeja?
(Callon, Lascoumes & Barthe 
2011)







#vaalit2015
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Hashtag-kampanjan formaatti

 
Kampanja-

sivusto
Äänestyslupaus Vaalilupaus
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Viraali näkyvyys - argumentit ja emootiot
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https://openclipart.org/detail/15048/people
https://openclipart.org/detail/22129/people-biz-female-smile


#koulutuslupaus
SYL:n ja SAMOK:in 
vaalikampanja, joka pyrki 
pitämään koulutusta esillä 
vaaliaiheisessa keskustelussa 
erityisesti Twitterissä ja 
Facebookissa. 

Kampanja keräsi ehdokkailta 
kuvamuotoisia 
koulutuslupauksia, joita 
jaettiin sosiaalisessa mediassa. 
Mobilisointi keskittyi 
opiskelijajärjestöjen 
aktiiveihin.

(Kekkonen, 2016)



Johtopäätökset: 
vuorovaikutus ja hashtag-agenda

➢ Poliitikkojen läsnäolo tai aktiivisuus ei 
suoraan korreloi vaalimenestyksen tai 
valta-aseman kanssa.

➢ Huomio sen sijaan vaikuttaa keskittyvän 
valta-asemissa oleviin.

➢ Viestintä pysyy puoluekuplissa.
➢ Aiheet määräytyvät pitkälti 

kampanjoinnin ehdoilla -- mikä on yhteys 
todelliseen politiikkaan?



Miten ehdokkaat vaikuttivat 
verkkojulkisuuden agendaan?



Julkisuus ja agenda
• Agenda setting –valta perinteisesti nähty median 

vallaksi: kyky vaikuttaa siihen, mitä julkisessa 
keskustelussa on esillä (McCombs & Shaw 1972, 
Lippmann 1932)
• Taustaoletus: media todellisuuden rakentajana ja 

suodattajana
• Kaksi tasoa: mistä journalistit kirjoittavat ja millä 

tavalla? 
• Agenda building eli agendan hallinta: Mistä 

median agenda on peräisin ja kuka siihen 
vaikuttaa? 



Selittävätkö olemassa olevat valta-asetelmat 
verkkoympäristön toimijuutta, valtaa ja teemoja, vai 
muodostaako verkkoympäristö uuden median, jonka 

kautta perinteisiä valtarakenteita on mahdollista 
ohittaa?

Normalisaatio
-hypoteesi Agendan hallinta

(Resnick, 1997)



Valta-asema ja verkko

Hypoteesi: (esim. Corrando 1996)

Tietoverkon avulla kuka tahansa voi helposti 
julkaista näkemyksiään ilman merkittävää 
rahallista panostusta, jolloin verkko tasa-
arvoistaa mediaympäristöä.

Viides valtiomahti 
(5th Estate) 
(Dutton 2009) 



Valta-asema ja verkko

Perinteinen valta-asema on selittänyt 
läsnäoloa ja näkyvyyttä

• verkkosivuilla
• blogeissa
• Twitterissä
• Facebookissa



…

Aineistot (19.3. - 19.4.2016)

Uutisaineisto 19 eri 
suomalaismediasta, 
uutisaggregaatin kautta: 5427 
uutista 

Ehdokkaiden päivitykset 
sosiaalisen median palveluista 
(Facebook, Twitter API): yht. 
167 395 päivitystä 1201 
ehdokkaalta. 

Kansalaiskeskustelut #vaalit2015 
ja #politiikka Twitteristä: 80 456 
viestiä
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Vaikuttajuuden jakautuminen 
ehdokkaittain

(a) sosiaaliseen 
mediaan

(b) perinteiseen mediaan
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Vaikuttajat (aakkosjärjestyksessä)

Perinteiseen 
mediaan:
➢ Li Andersson
➢ Veronika Honkasalo
➢ Ville Niinistö
➢ Hanna Sarkkinen
➢ Ozan Yanar

Sosiaaliseen 
mediaan:
★ Atte Kaleva
★ Dan Koivulaakso
★ Ville Niinistö
★ Antti Rinne
★ Alexander Stubb



Johtopäätökset vaikuttajuudesta

• Supervaikuttajat: valtaosalla vaikuttajaindeksi pieni, suuria 
vaikuttajia vain kourallinen. 
• erityisesti perinteisen median kohdalla
• Twitter-keskusteluun vaikuttaneita enemmän

• Perinteiset vallankäytön merkit:
• Edellisen kauden kansanedustajilla oli todennäköisemmin 

korkeampi vaikuttajaindeksi kummassakin mediassa, mutta 
erityisesti sosiaalisessa mediassa 

• Hallituspuolueiden edustajien päivitykset vaikuttavat vähemmän 
perinteisen median agendaan (NB! opposition keräämä huomio)

• Miesehdokkaat saivat todennäköisimmin omia aiheitaan läpi 
perinteisen median agendalle

• Vaikuttajuutta kummassakin media-aineistossa selittää parhaiten 
ehdokkaan oma aktiivisuus sosiaalisessa mediassa.



 

Kiitos!
https://www.hiit.fi/digivaalit-2015

Rajapinta-blogi: http://www.
rajapinta.co
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