
Internetiin ja sosiaaliseen mediaan on niiden alkuajois-
ta lähtien kohdistettu suuria toiveita demokratian edis-
tämisestä. Internet ja erityisesti sosiaalinen media on 
ajateltu paikaksi, joka mahdollistaa tasa-arvoisen kan-
salaiskeskustelun ja voi siten edistää demokratian to-
teutumista. 

Internetiä on akateemisen kirjallisuuden piirissä usein 
tarkasteltu deliberatiivisen demokratian näkökulmasta. 
Todellisuudessa kuitenkin poliittinen keskustelu interne-
tissä yltää harvoin deliberatiivisen demokratiakäsityksen 
hellimiin arvoihin rationaalis-kriittisestä ja tasavertai-
sesta keskustelusta, jossa parhaat argumentit voittavat. 
Tutkimus on osoittanut, että poliittista keskustelua vai-
vaa paitsi liika tietoisuus julkisuudessa esiintymisestä 
mutta myös epäsovinnainen käytös ja kaivautuminen 
poteroihin. Toisaalta kannustavia tuloksia internetin 
mahdollisuuksista edistää deliberatiivista demokratiaa 
on saatu.

Lukuisat internetiä poliittisen keskustelun areenana 
kartoittavat tutkimukset ovat hyödyntäneet määrällisiä 
menetelmiä ja keskittyneet analysoimaan sellaisten ih-
misten käytöstä, jotka osallistuvat verkkokeskusteluihin. 
Jotta sosiaalista mediaa poliittisen keskustelun aree-
nana voitaisiin ymmärtää paremmin, vaaditaan myös 
laadullista tutkimusta ja keskittymistä myös syihin, jois-
ta ihmiset jättäytyvät keskustelun ulkopuolelle. Tämä 
tutkimus pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin tarkaste-
lemalla ihmisten asenteita ja sitä kautta vastaamaan 
kysymykseen: Minkälainen paikka poliittisen keskustelun 
paikka sosiaalinen media oikeastaan on, ja mikä estää 
sitä olemasta deliberatiivinen foorumi poliittiselle kes-
kustelulle? 

Tutkimusta varten haastateltiin kymmenen opiskelijaa. 
Haastattelussa keskusteltiin heidän näkemyksistään so-
siaalisesta mediasta poliittisen keskustelun paikkana. 
Haastateltavista kaikki olivat sosiaalisen median käyt-
täjiä. Kuusi haastateltavaa ilmoitti osallistuvansa poliit-
tiseen keskusteluun verkossa. 

Tutkimuksessa käytettiin laadullisen asennetutkimuksen 
menetelmää (Vesala ja Rantanen 2007), jossa asentei-
ta tutkitaan verbaalisten ilmausten kautta. Laadullinen 
asennetutkimus perustuu haastatteluihin, jossa haasta-
teltavat kommentoivat heille esitettyjä asenneväittämiä. 

Asenneväittämiä oli haastattelurungossa 17. Väittämät 
liittyivät sosiaaliseen mediaan ja politiikkaan. Haastat-
teluaineistosta tunnistettiin positiivisia ja negatiivisia 
asenteita sekä niiden taustalla olevia arvostuksia ja 
niiden syitä ja perusteluita. 

  
  

 

Opinnnäytetyö on osa Digivaalit 2015 –hanketta. Tutkimuksen 
toteuttavat Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT (Aalto-yliopisto) ja 
Viestinnän tutkimuskeskus CRC (Helsingin yliopisto) Helsingin Sa-
nomain Säätiön tuella. Työn on ohjannut YTT, FL akatemiatutkija 
Juha Herkman Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineessa. Työ 
on kirjoitettu englanniksi. 

 
 

Sosiaaliseen mediaan poliittisen kes-
kustelun paikkana kohdistettiin niin po-
sitiivisia kuin negatiivisia asenteita. 

 » Syitä positiiviseen suhtautumi-
seen: poliittista keskustelua pidet-
tiin tärkeänä, poliittiseen keskuste-
luun osallistumista verkossa pidettiin 
mielekkäämpänä kuin kasvokkaista 
keskustelua, poliittista keskustelua 
verkossa pidettiin hauskana ja opet-
tavaisena, politiikasta keskustele-
minen verkossa antaa tukea omille 
mielipiteille.

 » Syitä negatiiviseen suhtautu-
miseen: poliittiseen keskusteluun 
osallistuminen voi altistaa kritiikille, 
haluttomuus aiheuttaa ristiriitoja kes-
kustelemalla politiikasta, politiikasta 
keskusteleminen verkossa ei kiinnos-
ta, liiallinen tietoisuus julkisuudesta 
ja mahdollisesta keskustelun lukevas-
ta yleisöstä.

 » Sosiaalisen median käyttäjät, jotka 
eivät itse osallistu keskusteluun kir-
joittamalla, nauttivat sen seuraami-
sesta. Syinä oli joko mieltymys seu-
rata ”hyvää” keskustelua tai huonoa 
sellaista, koska sillä koettiin olevan 
viihdearvoa. 

Haastateltavat yhtyivät deliberatiivisen demokratian ideaaliin hyvästä poliittisesta kes-
kustelusta, mutta valtaosa haastateltavista piti sosiaalista mediaa hyvänä paikkana 
poliittiselle keskustelulle vain teoriassa. 

Haasteita poliittiselle keskustelulle sosiaalisessa mediassa asettavat keskusteleminen 
vain samanmielisten kanssa, epäsovinnainen käytös, äärimmäisten mielipiteiden saama 
suuri huomio sekä keskustelijoiden tuomitseminen heidän mielipiteidensä sijaan. 

Haluttomuutta osallistua poliittiseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa selittää ns. 
sosiaalisen kontekstin romahdus (mm. Marwick & boyd 2010), eli sosiaalisen median 
tapa tuoda eri sosiaalisista yhteyksistä tutut ihmiset samalle foorumille. Julkisuusku-
van hallinta ja yleisön hahmottaminen vaikeutuu. Haluttomuutta selittää niin ikään se, 
että poliittinen keskustelu koetaan jollain tavalla kiusalliseksi. Haluttomuus keskustella 
politiikasta ristiriitojen välttämisen vuoksi on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa.

Tutkimus osoittaa, että deliberatiivisen demokratian toteutumisen tiellä sosiaalisessa 
mediassa on monia haasteita, mutta deliberatiivisella demokratialla on mahdollisuuk-
sia toteutua sosiaalisessa mediassa. 
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