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EDUSKUNTAVAALIEN alla sosiaa-
lisessa mediassa viestitteli jouk-
ko ehdokkaita, jotka kykenivät
julkaisuillaan vaikuttamaan pe-
rinteisen uutismedian sisältöi-
hin ja sosiaalisen median kes-
kusteluihin.

Asiaa tutkittiin Aalto-yliopis-
ton ja Helsingin yliopiston Digi-
vaalit 2015 -tutkimushankkees-
sa, jonka tuloksia esiteltiin tors-
taina. 

PERINTEISEN MEDIAN uutisoin-
tiin kykenivät eniten vaikutta-
maan Li Andersson (vas), Vero-
nika Honkasalo (vas), Ville Nii-
nistö (vihr), Hanna Sarkkinen
(vas) ja Ozan Yanar (vihr).

Keskusteluun sosiaalisessa
mediassa vaikuttivat puolestaan
Atte Kaleva (kok), Dan Koivu-
laakso (vas), Ville Niinistö, Ant-
ti Rinne (sd) ja Alexander
Stubb (kok).

Andersson, Niinistö, Sarkki-
nen, Yanar, Rinne ja Stubb tuli-
vat myös valituksi eduskuntaan.

TUTKIJAT NIMITTÄVÄT heitä su-
pervaikuttajiksi. Lista kuvastaa
tutkimuksen alustavia tuloksia
mutta on suuntaa antava, sa-
noo tutkija Matti Nelimarkka.

”Tutkimukset sosiaalisen me-
dian julkisuudesta osoittavat lä-
hes poikkeuksetta verkon toi-
sintavan olemassa olevia valta-
rakenteita. Tämä tarkoittaa si-
tä, että esimerkiksi pääministe-
ri saa myös verkossa enemmän
huomiota ja vaikutusvaltaa kuin
riviedustaja. Tutkimuksemme
perusteella asetelma ei ole
agendan hallinnassa näin yksin-

kertainen”, Nelimarkka sanoo.
Tutkijat luokittelivat super-

vaikuttajia kehittämänsä vaiku-
tusindeksin avulla.

Aineistona on noin 7 500 ko-
timaisten verkkolehtien politii-
kanuutista ja noin 1,5 miljoonaa
yksittäistä Twitter- ja Facebook-
viestiä vaalia edeltävän kuukau-
den ajalta. 

Facebookista ja Twitteristä
kerättiin kaikkien ehdokkaiden
viestit sekä yleistä vaalikeskus-
telua.

SUURIA VAIKUTTAJIA löytyi vain
vähän, ja valtaosalla ehdokkais-
ta indeksi oli pieni tai olema-
ton. Erityisesti perinteisen uu-
tismedian sisältöihin pystyi vai-
kuttamaan harva.

Korkeaa sijoitusta selittävät
tutkijoiden mukaan useat pe-
rinteisen vallankäytön merkit,
kuten aikaisempi työskentely
kansanedustajana.

Tutkijoiden mukaan vaikutta-
juutta kuitenkin selittää parhai-
ten ehdokkaan oma aktiivisuus
sosiaalisessa mediassa. 

Tunnistetut supervaikuttajat
ovat tyypillisesti verkossa aktii-
visia oppositiopuolueiden polii-
tikkoja.

Tutkijat huomasivat, että ko-
konaisuutena ehdokkaat käytti-
vät verkkoa pääasiassa markki-
nointiin. Ehdokkaiden ja kansa-
laisten verkkokeskustelu oli lo-
pulta melko vähäistä.

TUTKIMUKSEN toteuttivat Tieto-
tekniikan tutkimuslaitos HIIT
Aalto-yliopistosta ja Viestinnän
tutkimuskeskus CRC Helsingin
yliopistosta Helsingin Sano-
main Säätiön tuella.

Oppositio menestyi
some-vaalityössä

Vaalit

Vihreiden Niinistö
onnistui Facebookin
ja Twitterin avulla
vaikuttamaan sekä
uutisointiin että
somekeskusteluun. Ville Niinistö kuului tutkijoiden

nimeämiin ”supervaikuttajiin”.


