
· Digitaalisuus on tehnyt informaatiovaikuttamisesta 
ja vihapuheesta helpompaa, mikä on mahdollista-
nut esimerkiksi digitaalisen informaatiovaikuttami-
sen konflikteissa.  

· Haitallisimmillaan informaatiovaikuttaminen voi 
rappeuttaa demokratiaa vaikuttamalla ihmisten 
äänestyskäyttäytymiseen, vaikeuttamalla fakta-
pohjaista päätöksentekoa ja horjuttamalla luotta-
musta poliittisiin instituutioihin.  

· Euroopan unioni ja EU-kansalaiset kokevat infor-
maatiovaikuttamisen vakavana uhkana. EU torjuu 
vaikuttamisyrityksiä mm.  lainsäädännöllä, fak-
tantarkistuksin, kyberturvatoimin sekä tukemalla 
laadukasta journalismia.  

· Vuonna 2024 voimaan tuleva EU:n digipalve-
lusäädös pyrkii poistamaan disinformaation ja 
vihapuheen sosiaalisen median alustoilta.  

· Suomalaiset kokevat törmänneensä muita EU-
kansalaisia vähemmän informaatiovaikuttami-
seen. Suomessa vaikuttamisenvastaista työtä te-
kevät mm. eri ministeriöt, Hybridiosaamiskeskus ja 
Kyberturvallisuuskeskus.  

Informaatiovaikuttamisen uhkakuvat ja haasteet 

Informaatiovaikuttaminen, samoin kuin vihapuhe, näkyy monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tavalliset kansalaiset 
saattavat kohdata näitä sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa tai pahimmillaan toisissa maissa jopa valtion 
virallisissa lähteissä. Informaatiovaikuttaminen voi haitallisimmillaan olla suuri uhka kansalliselle turvallisuudelle, jos 
vihamieliset toimijat pääsevät vaikuttamaan harhaanjohtavasti oikeisiin yksilöihin tai suureen väkijoukkoon.  Digi-
taalinen informaatiovaikuttaminen on myös moniin nykykonflikteihin valjastettu ase. Esimerkiksi Ukraina ja Venäjä 
käyvät narratiivista taistelua Venäjän hyökkäyssodasta. Venäjän sotapropagandan levittäminen sosiaalisessa me-
diassa olikin yksi painava tekijä EU:n digipalvelusäädöksen valmistelussa ja esimerkiksi itsenäinen voittoa tavoitte-
lematon järjestö EU DisinfoLab kokoaa sivustoja, joilla Venäjän disinformaatiota kumotaan.5 

Digitaalisella aikakaudella yhä suurempi määrä kom-
munikaatiosta ja tiedon leviämisestä tapahtuu sosiaali-
sen median alustoilla, joissa on helppo jakaa tietoa 
yhden napin painalluksella tai keskustella tuntematto-
mien kanssa. Tiedonjakamisen vaivattomuus mahdollis-
taa kuitenkin väärän tiedon leviämisen lyhyessä ajassa 
laajalle ja verkossa on helppo esiintyä anonyyminä, 
jolloin vihapuheen kynnys madaltuu.  

Informaatiovaikuttaminen määritellään valtionhallinnon 
mukaan ”toiminnaksi, jolla pyritään järjestelmällisesti 

vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyt-
täytymiseen ja päätöksentekijöihin sekä sitä kautta 
yhteiskunnan toimintakykyyn”.1 Vaikuttaminen tapah-
tuu usein väärää tai harhaanjohtavaa tietoa levittä-
mällä. Informaatiovaikuttaminen ei ole uutta, mutta 
digitaalisuus on tehnyt siitä helpompaa ja laajempaa 
lähes kaikkien ollessa samassa verkossa.  

Disinformaatio ja digitaalinen informaatiovaikuttami-
nen on nähty Euroopan unionissa uhkina demokratialle 
ja siksi vuosina 2022–2023 EU onkin tehostanut toimi-
aan disinformaatiota vastaan.  
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Nykyajan teknologia mahdollistaa myös uusia entistä 
vaarallisempia disinformaatiotyökaluja, kuten niin sanotut 
syväväärennökset (eng. deepfake). Syväväärennös on 

erittäin aito videoväärennys, jolla voidaan saada kuka 
tahansa sanomaan mitä tahansa. Twitterissä levisi ke-
väällä 2022 esimerkiksi video, jossa Ukrainan presidentti 
Volodymyr Zelenskyi kehotti ukrainalaisia laskemaan 
aseensa. Toisessa videossa Venäjän presidentti Vladimir 
Putin sen sijaan julisti rauhaa. Molemmat videot olivat 
syväväärennöksiä ja saatiin ajettua alas nopeasti. Toisi-
naan videot ovat kuitenkin niin laadukkaita, että niiden 
havaitseminen on erittäin haastavaa. Vaikuttamisyritysten 
torjunta ei siksi olekaan aina helppoa, sillä vaikean tun-
nistettavuuden lisäksi vastatoimien voidaan toisinaan kat-
soa uhkaavan esimerkiksi sananvapautta, mikäli rajoittei-
ta asetetaan liikaa. Kysymykseksi saattaakin siis nousta 
mikä on väärää tietoa ja mikä ihmisen mielipide. Haas-
teita voivat muodostaa myös tiedonjako eri tahojen välil-
lä, sekä esimerkiksi kuinka viestiä verkon mahdollisista 
vaaroista lapsille. Sekä EU että Suomi muiden jäsenmai-
den tavoin tekevät työtä informaatiovaikuttamisen torju-
miseksi sekä kansalaisten tiedon lisäämiseksi.  
 
EU informaatiovaikuttamisen ja vihapuheen vastaise-
na toimijana 

Disinformaation avulla voidaan uhata demokratiaa, sillä 
väärä tieto voi vaikuttaa esimerkiksi ihmisten äänestys-
käyttäytymiseen, vaikeuttaa faktapohjoista päätöksente-
koa ja horjuttaa luottamusta poliittisiin järjestelmiin. Disin-
formaatiota voidaan käyttää hyödyksi varsinkin kansan-
äänestyksissä ja sen vaikutuksia on nähty esimerkiksi Ison-
Britannian Brexit-äänestyksessä. Disinformaatiokampan-
jat ovat myös ulkovalloille helppoja ja halpoja tapoja 
horjuttaa tai jakaa yhteiskuntia.  

Koska disinformaatio voi olla merkittävä demokratian 
vastainen työkalu, on tärkeää, että itsenäiset valtiot sekä 
EU:n kaltaiset instituutiot vastaavat informaatiovaikutta-
miseen. EU onkin tarttunut moniin toimiin torjuakseen vää-

rän tiedon leviämistä, sillä myös EU-kansalaiset kokevat 
disinformaation uhkana. Jopa 63 % nuorista törmää va-
leuutisiin useammin kuin kerran viikossa ja 51 % kansa-

laista arvioi joutuneensa verkossa alttiiksi disinformaatiol-
le.6 EU torjuu informaatiovaikuttamista muun muassa eri-
laisin faktoja tarkistavin tietokannoin, henkilötietoja suo-
jaamalla, tiukemmalla kyberturvalla, EU-maiden välisellä 
yhteistyöllä (mm. Rapid Alert System, RAS), medialukutai-
toa kasvattamalla ja tukemalla laadukasta journalismia.7  

EU:n keskeisiä työkaluja ovat myös olleet vuonna 2018 
annettu EU:n toimintasuunnitelma disinformaation torju-
miseksi8 sekä vuoden 2020 demokratiatoimintasuunnitel-
ma.9 Ensimmäinen keskittyy tunnistamaan väärää tietoa, 
tukemaan itsenäistä mediaa ja faktantarkastajia sekä 
edistämään medialukutaitoa. Jälkimmäinen sen sijaan 
esittelee toimenpiteitä, joilla edistetään vapaita ja rehel-
lisiä vaaleja, vahvistetaan median vapautta sekä vastus-
tetaan disinformaatiota. Demokratiatoimintasuunnitelma 
on lisäksi mahdollistanut puitteet kerätä todisteista ulko-
maisista vaikuttamiskampanjoista. EU:n ulkosuhdehallinnon 
alla toimii myös StratCom-työryhmä, joka toimii myös 
disinformaatiota vastaan.   

EU on tarttunut informaatiovaikuttamisen lisäksi toimeen 
vihapuheen torjumiseksi, sillä myös vihapuhe uhkaa demo-
kratioita sekä ihmisarvoa ja -oikeuksia. Vihapuhe ja viha-
rikokset ovat tuomittavia tekoja EU laissa. Vuonna 2008 
solmitun puitepäätöksen rasismin ja muukalaisvihan tietty-
jen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisen 
keinoin turvin varmistetaan, että vakavimmat vihatapauk-
set ovat rangaistavia kaikkialla EU:ssa.10 Vuodesta 2016 
EU:lla on ollut menettelyohje verkossa tapahtuvaa viha-
puhetta kohtaan.11 Menettelyohjeesta on sovittu muun 
muassa Facebookin, Microsoftin, Twitterin, YouTuben, In-
stagramin ja TikTokin kanssa. Ohjeen toimivuutta testaan 
säännöllisellä seurannalla. Vuonna 2021 Euroopan komis-
sio ehdotti, että Sopimusta Euroopan unionin toiminnasta 
muutettaisiin niin, että artikla 83(1) EU rikoksista tulisi si-
sältämään myös viharikokset ja vihapuheen.12 

TUNNE TERMIT 

 

•INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN: toimintaa, jolla pyritään järjestelmällisesti vaikuttamaan yleiseen mieli-
piteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekijöihin sekä sitä kautta yhteiskunnan toimintaky-
kyyn.  

•VIHAPUHE: viestintää, joka lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan. Viestintä voi olla puhetta, 
kirjoituksia, kuvia, symboleja, musiikkia, piirroksia ja elokuvia. 2 

•DISINFORMAATIO: tietoisesti jaettua väärää tietoa, jonka motiivina mm. poliittinen ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen, taloudellinen hyöty tai ilkivalta. 3 

•MISINFORMAATIO: puutteellista tai väärää tietoa, jota annetaan epähuomiossa ilman tarkoitusta joh-
taa harhaan. 4 



 

 

 

 

Microsoftin, Twitterin, YouTuben, Instagramin ja TikTokin 
kanssa. Ohjeen toimivuutta testaan säännöllisellä seuran-
nalla. Vuonna 2021 Euroopan komissio ehdotti, että Sopi-
musta Euroopan unionin toiminnasta muutettaisiin niin, että 
artikla 83(1) EU rikoksista tulisi sisältämään myös viha-
rikokset ja vihapuheen.12  

Digipalvelusäädös pyrkii poistamaan disinformaation 
ja vihapuheen verkkoalustoilta 

EU:n merkittävimpiä toimia disinformaation ja vihapuheen 
suhteen on valmisteilla oleva laki digipalveluista, niin kut-
suttu digipalvelusäädös. Sopu säädöksestä saatiin ke-
väällä 2022 ja se astuu voimaan vuonna 2024. Digipal-
velusäädös on osa EU:n digipalvelupakettia, joka muo-
dostuu kahdesta lakipaketista.13 Digipalvelusäädöksen 
lisäksi pakettiin kuuluu digimarkkinasäädös, jonka tavoite 
on luoda tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n yrityksille 
sääntelemällä suuria teknologiayrityksiä. 

Digipalvelusäädöksen tarkoitus on varmistaa tiukemmat 
seuraukset alustoille ja sivustoille, joilla julkaistaan kiellet-
tyä sisältöä kuten vihapuhetta, disinformaatiota ja kuvia 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Laki velvoittaa alustat 
poistamaan laittoman sisällön heti kun se huomataan ja 
toistuvasti lakia rikkovat sosiaalisen median käyttäjät tu-
lee poistaa määräajaksi. Laki koskee erilaisia verkon 
markkinapaikkoja, sovelluskauppoja, hakukoneita, verk-
koyhteisöpalveluita, pilvipalveluita sekä mainontapalve-
luita. Erityisvelvoitteita on asetettu suurille alustoille eli 
niille, joilla on yli 45 miljoonaa aktiivista käyttäjää Euroo-
pan unionissa (mm. Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Twitter). Mikäli laitonta sisältöä ei poisteta, sakko voi olla 
jopa kuusi prosenttia yrityksen liikevaihdosta.  

Laki pyrkii lisäksi helpottamaan käyttäjien mahdollisuutta 
ilmoittaa laittomista sisällöistä, palveluista ja tuotteista. 
Tavoitteena on, että käyttäjien perusoikeuksia suojellaan 
myös verkossa eikä vain verkon ulkopuolella. Käyttäjien 
kannalta on tärkeää myös, että alustojen tulee lisätä 

avoimuuttaan datasta ja algoritmeista.  

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia lain 
osaksi tulee erillinen kriisimekanismi, jonka kautta Euroo-
pan komissio voi velvoittaa digialanyrityksiä erityistoi-
menpiteisiin kriisitilanteissa.  

Suomi informaatiovaikuttamisen ja vihapuheen vastai-
sena toimijana 

Myös Suomi tekee aktiivisesti työtä informaatiovaikuttami-
sen ja vihapuheen torjumiseksi. Suomi on vahva toimija 
torjunnan näkökulmasta, sillä Suomessa on korkea luotta-
mus instituutioihin ja mediaan. Medialukutaitoa myös ope-
tetaan ja tämä edistää kriittisen ajattelun kehitystä. Vuo-
den 2022 Eurobarometrin tutkimuksen mukaan suomalai-
set kokivat kohdanneensa EU:n keskivertoa vähemmän 
informaatiovaikuttamista ja olivat keskivertoa luottavai-
sempia siihen, että tunnistaisivat disinformaation. Suoma-
laiset luottivat lisäksi selvästi EU:n keskivertoa enemmän 
julkisesti rahoitettuihin TV-kanaviin ja sanomalehtiin, mutta 
sen sijaan luottamus yksityisiin kanavoihin ja sosiaalisen 
median kanaviin sekä influenssereihin on keskivertoa al-
haisempi.14   

Suomi on EU:ssa toiminut disinformaationvastaisena toimi-
jana muun muassa EU-puheenjohtajuuskautensa aikana, 
jolloin faktapohjaisen viranomaisviestinnän tärkeys, hybri-
diuhkien sekä disinformaation torjuminen olivat yksi Suo-
men kärjistä.  

Suomessa esimerkiksi Huoltovarmuuskeskus (HVK) käynnisti 
syksyllä 2022 informaatioturvallisuuden osaamiskeskustoi-
minnan, jota pilotoidaan vuoteen 2024 asti.15Tavoitteena 
on vahvistaa kansallista informaatioturvallisuusosaamista 
sekä kehittää toimintamalleja ja työkaluja. Valtioneuvos-
ton kanslia on puolestaan teettänyt suomenkielisen version 
Lundin yliopiston alun perin tekemästä oppaasta infor-
maatiovaikuttamisesta, jossa tarjotaan keinoja, kuinka 
varautua uhkiin ja kuinka tunnistaa ja vastata informaa-
tiovaikuttamiseen. 16  

 

 Suomen toimijoita mm. 

· Avoin Yhteiskunta ry 
· Kansallinen audiovisuaa-

linen instituutti (KAVI) 
· Opetushallitus 
· Ulkoministeriö 
· Sisäministeriö 
· Puolustusvoimat  
· Puolustusministeriö  
· Hybridiosaamiskeskus  
· Kyberturvallisuuskeskus 

(Liikenne- ja Viestintävi-
rasto)  

· Huoltovarmuuskeskus 
 

EU:n toimia 

· EU:n demokratiatoimintasuunnitelma  

· EU:n disinformaatiota koskevat käytännesäännöt (Code 
of practice on disinformation)  

· Erityisvalvonta: EU-vaalit, korona, Ukrainan sota  

 Digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA), jota Suo
 mi tukee  

· EU:n strategiset viestintäjoukot (EU East StratCom Task 
Force, jonka alla esim. EUvsDisinfo)  

· Tutkjija-konsortioiden rahoittaminen (esim. NORDIS, 
EDMO) - datan keruu, analyysi, koulutukset  

· Medialukutaidon ja digitaitojen kehittämisen rahoitta-
minen (esim. CRITICAL-hanke)  

· Faktantarkistuspalveluiden rahoittaminen (esim. Fakta-
baari) 
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