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TIIVISTELMÄ

Sosiaalisessa mediassa toimivia automatisoituja botteja on vii-
me vuosina käytetty vaalivaikuttamisen välineenä ympäri maa-
ilmaa. Aalto yliopiston Tietotekniikan laitoksen ja Helsingin
yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijoiden yhteisessä
ELEBOT-2021-hankkeessa tutkittiin Twitterissä esiintyvää au-
tomatisoitua toimintaa vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä.
Hanke selvitti myös sitä, missä määrin kuntavaalien alla käy-
dyssä poliittisessa keskustelussa esiintyy pysäytettyjä tilejä, jot-
ka on jäädytetty tai poistettu Twitterin toimesta. Pysäytetyt tilit
liittyvät yleensä joko häiritsevään tai muuhun Twitterin kieltä-
mään käytökseen.

Aineisto kerättiin Twitterin ohjelmointirajapinnasta touko- ja
kesäkuun 2021 välisenä aikana. Tuloksia verrattiin myös vuo-
den 2019 eduskuntavaalien alla kerättyyn aineistoon. Bottien
tunnistamiseen hyödynnettiin kansainvälisissä tutkimuksissa
käytettyä Botometer-työkalua, joka tunnistaa bottien kaltaisia
tilejä pääasiassa käyttäjien profiilitietojen perusteella. Sekä bot-
tien kaltaisia että pysäytettyjä tilejä esiintyi vähän ja niiden vai-
kuttavuus jäi matalalle tasolle. Asiassa ei ole tapahtunut suur-
ta muutosta vuoden 2019 eduskuntavaaleihin verrattuna, sillä
bottityyppisten tilien määrä ja vaikuttavuus oli myös tuolloin
vähäistä.

Raportti selvitti myös bottien ja pysäytettyjen tilien yhteyttä
erilaisiin mielipidekupliin. Mielipidekuplia syntyy, mikäli po-
liittiset asenteet ovat polarisoituneet niin, että ihmiset jakau-
tuvat mielipiteiltään vastakkaisiin leireihin. Aiempien tutki-
musten mukaan mielipidekuplat voivat olla alttiita bottien vai-
kutusyrityksille. Raportissa tarkasteltiin kuplia, jotka liittyvät
suurimpiin puoleisiin sekä kahteen temaattiseen kokonaisuu-
teen, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön sekä maahanmuut-
toon. Analyysi paljasti, että bottien kaltaiset tilit olivat yleisim-
piä kuplissa, joissa kannatetaan perussuomalaisia ja kokoomus-
ta sekä vastustetaan vihreitä ja vasemmistopuolueita. Bottien
kaltaiset tilit olivat yleisempiä myös ilmastopolitiikkaan ja maa-
hanmuuttoon kriittisesti kuin positiivisesti suhtautuvien joukos-
sa. Pysäytettyjä tilejä esiintyi kuntavaalien yhteydessä hyvin vä-
hän. Sen sijaan 2019 eduskuntavaalien aikaan pysäytetyt tilit
olivat yliedustettuina niin sanotussa oikeistokuplassa.

Tulokset ovat vertailukelpoisia suhteessa kansainvälisiin ver-
rokkitutkimuksiin, mutta bottien automaattiseen tunnistami-
seen liittyy teknisiä haasteita. Jatkossa olisikin tärkeää kehittää
työkalu suomen kieltä käyttävien bottien tunnistamiseen, jotta
bottien määrää ja toimintaa voidaan paremmin seurata tulevien
vaalien yhteydessä.

ELEBOT-2021 -hankkeen rahoittajana toimi Oikeusministeriö.

Johdanto. Informaatiovaikuttaminen on viime vuosina

noussut vakavaksi huolenaiheeksi erityisesti vaalien yh-

teydessä. Informaatiovaikuttamista pyrkivät harjoittamaan

kaikki poliittiset toimijat puoleista alkaen, mutta huolestut-

tavaa siitä tulee etenkin silloin, kun se pyrkii piilottamaan

oman luonteensa informaatiovaikuttamisena. Sosiaalisen

median lisääntyvä käyttö on entisestään lisännyt informaa-

tiovaikuttamiseen liittyviä huolenaiheita, sillä sosiaalinen

media tarjoaa uudenlaisia keinoja ihmisten poliittisten

käsitysten muokkaamiseen.

Yksi sosiaaliselle medialle ominainen ilmiö on automatisoi-

tujen käyttäjätilien eli bottien luominen. Botteja luonnehti-

vat rajallinen inhimillinen ohjaus ja usein myös disinformaa-

tion levittäminen (1). Bottien tehtävät vaihtelevat yksinkertai-

sesta sisällön jakamisesta monipuolisempaan sisällöntuotta-

miseen. Botteja voidaan esimerkiksi ohjelmoida uudelleent-

viittaamaan tiettyjä sosiaalisen median sisältöjä, mikä nos-

taa näiden sisältöjen näkyvyyttä, tai tuottamaan roskapostik-

si luokiteltavaa massaviestintää. Botteja on mahdollista myös

käyttää kasvattamaan poliitikkojen seuraajamääriä sosiaali-

sessa mediassa. Yhdysvaltain 2016 presidentinvaalien yhtey-

dessä heräsi vakavia epäilyjä siitä, että Venäjän koordinoi-

mat bottitilit esiintyivät sosiaalisina liikkeinä, joiden oikea

tarkoitus oli kylvää epäluuloa Yhdysvaltain poliittista järjes-

telmää kohtaan. On kuitenkin syytä muistaa, että botteja voi-

daan käyttää myös täysin hyväksyttäviin tarkoituksiin kuten

yritysten asiakaspalveluun tai vaikkapa sähkeuutisten rapor-

tointiin.

Tässä raportissa analysoidaan poliittisten bottien määrää ja

toimintaa Twitterissä vuoden 2021 kuntavaalien alla. Selvi-

timme sitä, onko löydettävissä merkkejä siitä, että botit pyr-

kisivät vaalivaikuttamiseen kuntavaalien yhteydessä. Twitter

on Yhdysvalloissa 2006 perustettu mikrobloggaus- ja verkos-

toitumispalvelu. Mikrobloggaus viittaa Twitter-viestien eli

tviittien rajalliseen pituuteen, joka on 280 merkkiä (alun pe-

rin 140 merkkiä). Suomessa Twitterin käyttäjissä ovat ylie-

dustettuina nuoremmat ikäluokat sekä ne, joiden koulutusta-

so on kohtalaisen korkea. Twitterissä ovat läsnä suuri osa po-

liitikoista, journalisteista ja muista yhteiskunnallisista vaikut-

tajista, mikä tekee siitä keskeisen poliittisen viestinnän kana-

van. Bottien roolia ja vaalivaikuttamista Twitterissä on aiem-

min tutkittu monissa muissa maissa (2–4) ja myös Suomes-

sa, mikä tekee Twitteristä osuvan selvityksen kohteen. Twit-

ter on myös avoimempi kuin jotkin muut sosiaalisen median

kanavat (esim. Facebook), mistä johtuen siellä on helpom-

pi pyrkiä vaikuttamaan bottien avulla. Avoimuus myös mah-

dollistaa bottitoiminnan seuraamisen ja aineiston keräämisen

eri tavalla kuin suljetummissa sovelluksissa. Vaikka Twitter

ei ole ainoa mahdollinen kohde bottien avulla toteutettaval-

le vaalivaikuttamiselle, on luultavaa, että Twitter olisi kuiten-

kin yksi tällaisen toiminnan kohteista, mikäli bottitoimintaa

ylipäätään esiintyy. Twitterin tutkiminen antaa siis todennä-

köisesti osviittaa siitä, esiintyykö bottien avulla tapahtuvaa

vaikuttamista ylipäätään.

Tämä raportti on jatkoa vuoden 2019 ELEBOT-hankkeelle,

jossa tutkittiin bottivaikuttamista Suomen 2019 eduskunta-

ja EU-vaaleissa (5). Aikaisemman raportin mukaan botte-

ja esiintyi, mutta hyvin pienessä mittakaavassa. Samaan tu-

lokseen päätyi myös toinen Suomen eduskuntavaaleista teh-

ty tutkimus, joka ei löytänyt viitteitä kotimaisesta tai ulko-

maisesta bottivaikuttamisesta (6). Vertaamme paikoin tämän

raportin avaintuloksia vuoden 2019 eduskuntavaaleja koske-

viin tuloksiin havainnollistaaksemme mahdollisia muutoksia

bottien määrässä ja vaikuttavuudessa. Bottien määrän ja ak-

tiivisuuden analysoimisen lisäksi tarkastelemme niin sanot-

tujen mielipidekuplien avulla sitä, ovatko botit yleisempiä

| ELEBOT-2021 Loppuraportti | 1



jotain tiettyä poliittista katsontakantaa edustavien käyttäjien

joukossa.

Aineisto. Suomen 2021 kuntavaalit järjestettiin maailman-

laajuisen koronapandemian vuoksi poikkeuksellisissa olo-

suhteissa. Tiukentuneiden turvajärjestelyiden lisäksi vaalien

ajankohtaa päädyttiin siirtämään kuukaudella eteenpäin huh-

tikuulta kesäkuulle (13.6.2021). Tutkimuksen aineisto on ke-

rätty Twitterin tarjoamasta API:sta eli ohjelmointirajapinnas-

ta aikavälillä 11.5.-29.6.2021. Käytimme aineiston eli tviit-

tien keräämisessä avainsanalistaa, joka pohjautuu aikaisem-

paan, vuoden 2019 ELEBOT-raportin avainsanalistaan. Lis-

taa muokattiin ja täydennettiin aineistonkeruun kuluessa sinä

aikana käydyn poliittisen keskustelun teemojen pohjalta. Lo-

pullinen lista sisältää 394 avainsanaa, jotka esiintyvät aineis-

tossa joko hashtagin eli aihetunnisteen tai tviitissä esiintyvän

sanan muodossa. Avainsanalistan avulla kerätty aineisto si-

sälsi yhteensä 15 995 156 tviittiä, joista 1 124 550 oli Twit-

terin mukaan suomenkielisiä. Sisällytimme vain suomenkie-

liset tviitit lopulliseen aineistoon. Käyttäjätilejä lopullisessa

aineistossa on yhteensä 61 673 kappaletta.

Tilien analysointi. Analysoimme kuntavaaliteemois-

ta ja yleisesti ottaen poliittisista teemoista tviittaavien

käyttäjien tilit koneoppimiseen pohjautuvan Botometer-

botintunnistusohjelman avulla. Botometer kuuluu käytetyim-

piin bottien tunnistamisen apuvälineisiin. Sen hyvä puoli on

se, että ohjelma mahdollistaa tulosten suhteuttamisen muissa

maissa tehtyihin tutkimuksiin. Botometerin tarkoitus on

tunnistaa tilejä, joilla esiintyy bottimaista eli botin kaltaista

toimintaa. Analyysin päätteeksi ohjelma antaa jokaiselle

tilille CAP-arvon (complete automation probability), joka

kertoo sen, millä todennäköisyydellä tili on täydellisesti

automatisoitu eli botti. Mitä korkeampi arvo on, sitä suurem-

malla todennäköisyydellä tili on botti (maksimiarvon ollessa

1).

Botometer käyttää CAP-arvon määrittämisessä tilin profiili-

tietoja. Tietoihin lukeutuvat esimerkiksi seuraajien ja seurat-

tavien lukumäärä, tilin luomispäivä, käyttäjänimi ja tilin ku-

vaus, sekä tviitattujen tviittien määrä tilin perustamisesta läh-

tien. Tilit, jotka jakavat bottien kanssa samankaltaisia piirtei-

tä profiilitietojensa perusteella, luokitellaan siis ohjelman toi-

mesta boteiksi.

Kuva 1 näyttää CAP-arvojen jakauman aineistossamme. Ku-

vasta nähdään, että suurin osa tileistä sijoittuu nolla-arvon lä-

heisyyteen eli saa vain vähän bottipisteitä. Botometerin sopi-

van raja-arvon määrittämiseksi kävimme manuaalisesti läpi

aiempien tutkijoiden suositusten mukaisesti (7) satunnaiso-

toksella valitun joukon tilejä. Tilejä tarkasti kaksi henkilöä

niin, että he eivät nähneet toisensa tekemiä luokituksia ennen

kuin luokittelu oli valmis. Tilit luokiteltiin normaaliin käyttä-

jiin, varsinaisiin poliittisiin botteihin ja ei-poliittisiin bottei-

hin. Poliittisten bottien tunnistamisessa noudatimme profiili-

tietojen osalta seuraavaa kolmea kriteeriä: tililtä puuttui pro-

fiilikuva tai kuvassa ei ollut oikeaa ihmistä, käyttäjänimi ei

viitannut oikeaan ihmiseen tai profiilista puuttui profiilin ku-

vaus. Kahden näistä kolmesta kriteeristä täytyi täyttyä, jotta

laskimme tilin botiksi. Tilejä läpikäydessä kiinnitimme huo-

miota myös tviittien sisältöön ja tviittauskäyttäytymiseen, sil-

lä normaalitkin käyttäjät esiintyvät monesti Twitterissä ilman

oikeaa nimeä, profiilikuvaa ja -tietoja. Jos tviittien sisältö

tai tviittauskäyttäytyminen oli epäymmärrettävää, konemais-

ta tai itseään toistavaa, luokittelimme tilin botiksi.

Kuva 1. Botometerin CAP-lukujen jakauma. Punainen viiva kuvaa valittua jakoa.
Mukana kaikki käyttäjät, joille Botometer-analyysi tehtiin (N=61 673). Ks. vuoden
2019 CAP-jakauma liitteen kuvasta S1.

Varsinaiset poliittiset bottitilit eli tilit, jotka pyrkivät automa-

tisoidusti vaikuttamaan poliittiseen keskusteluun, olivat ma-

nuaalisen tarkistuksemme perusteella hyvin harvinaisia. Sel-

laisia ei-poliittisia botteja, jotka ovat avoimia omasta botti-

luonteestaan, sen sijaan löytyi jonkin verran. On mahdollis-

ta, että emme manuaalisessa tarkistuksessa onnistuneet tun-

nistamaan kaikkia poliittisia botteja. Bottitilit voivat nimit-

täin poistaa tviittinsä tai jopa koko tilinsä, mikä hankaloittaa

niiden tunnistamista. Manuaalisen tarkistuksen pohjalta pää-

dyimme käyttämään Botometerin Lite-versiota, koska se vai-

kutti harvemmin sekoittavan normaalit tilit ja botit keskenään

verrattuna Botometerin perusversioon (versio 4). Huono puo-

li Botometerin Lite-versiossa on se, että se ei suomenkielisen

aineiston kohdalla pysty ottamaan huomioon tviittien sisältö-

jä tai tviittauskäyttäytymistä.

Manuaalisen tarkistuksen perusteella päätimme asettaa ra-

jatodennäköisyyden 50%:iin eli kaikki tilit, joiden CAP-

arvo ylitti arvon 0,5., luokiteltiin boteiksi. Raja-arvon 0,5

alle jäi suurin osa tileistä, kuten Kuvan 1 CAP-jakauma

osoittaa (ks. punainen viiva, joka kuvaa raja-arvoa). Vuoden

2019 ELEBOT-raportissa hyödynnettiin Botometerin aiem-

paa, v.3-versiota. Mahdollistaaksemme vertailun eduskunta-

vaaliaineiston ja nyt kerätyn kuntavaaliaineiston välilä, ana-

lysoimme aiemman aineiston uudestaan Botometerin Lite-

versiolla. Tästä johtuen jotkin tässä raportissa esitetyt vuot-

ta 2019 koskevat luvut saattavat erota vuoden 2019 rapor-

tin luvuista. (Yksityiskohtaisempi kuvaus aineistonkeruusta

ja bottipisteiden laskemisesta löytyy liitteistä 1, 2 ja 3.)
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Tililuokkien määrittely. Analyysissä tilit jakautuvat kol-

meen luokkaan: normaalit käyttäjät, botit ja pysäytetyt (sus-

pended) tilit. Normaali käyttäjä on oikea ihminen, joka nou-

dattaa Twitterin asettamia ohjeita. Botti-kategoria sisältää

kaikki tilit, jotka ovat bottien kaltaisia. Botti-kategoria voi

sisältää automatisoidusti poliittiseen vaikuttamiseen pyrkiviä

botteja, mutta myös “hyväntahtoisia” botteja, jotka avoimesti

ilmoittavat olevansa botteja eivätkä pyri poliittiseen vaikutta-

miseen. Tällaisiin botteihin lukeutuvat esimerkiksi tilit, jot-

ka julkaisevat automatisoidusti liikennetiedotteita, uutisia tai

vaikkapa päivittäisiä koronatilastoja. Manuaalinen tarkistus

paljasti, että Botometer luokitteli boteiksi myös sellaisia tile-

jä, jotka olivat selvästi normaaleja tilejä (7). Näin näytti ta-

pahtuvan esimerkiksi silloin, kun tilillä ei ollut profiilikuvaa

eikä juurikaan seuraajia. Jatkossa tuleekin ottaa huomioon,

että raporttimme botti-kategoria pitää sisällään ennen kaik-

kea bottien kaltaisia tilejä, jotka eivät välttämättä ole varsi-

naisia botteja. Pysäytetty tili on jäädytetty tai poistettu Twit-

terin toimesta. Tili voidaan pysäyttää, jos tili ei noudata Twit-

terin sääntöjä. Sääntöjä rikkovaan käyttäytymiseen lukeutuu

kaikenlainen julkista keskustelua häiritsevä käytös kuten vä-

kivallalla uhkailu, vihapuhe ja “spämmääminen”. Käyttäjän

on mahdollista myös poistaa oma tilinsä palvelusta.

Normaali Botti Pysäytetty
Määrä 56420 5167 143 (57 bottia)

%-osuus 91,5% 8,4% 0,2%

# seurattavat (keskiarvo) 688,3 389,1 854,9

# seurattavat (mediaani) 327 51 192

# seuraajat (keskiarvo) 1264,4 315,4 859,5

# seuraajat (mediaani) 211 12 98

Seurattavuusluku 0,6 0,7 0,7

Taulukko 1. Kuvailevia tilastoja tililuokan mukaan. Seurattavuusluvusta ilmoite-
taan keskiarvo ja se lasketaan kaavalla #seurattavat / (#seurattavat + #seuraajat).
Ks. vuoden 2019 tilastot liitteiden taulukosta S1.

Taulukko 1 kuvaa eri tililuokkien määrää aineistossa ja omi-

naisuuksia kuten seuraajien ja seurattavien määrää. Analyy-

simme perusteella aineistosta löytyi botteja 5167 kappaletta,

mikä on 8,4 prosenttia aineistomme kaikista tileistä. Pysäy-

tettyjä tilejä oli 143 kappaletta (joista 57 luokiteltiin boteiksi)

eli 0,2 prosenttia kaikista tileistä. Normaaleja tilejä oli näin

ollen suurin osa, 91,5 prosenttia. Vuoden 2019 eduskunta-

vaaliaineistosta löytyi botteja 9 prosentin verran, joten bot-

tien määrä on pysynyt samalla tasolla (ks. liite S1).

Tilien seuraajat ja seurattavat. Hedelmällinen tapa arvioi-

da boteiksi luokiteltujen tilien vaikuttavuutta on katsoa kuin-

ka moni seuraa näitä tilejä (Taulukko 1). Normaaleilla tileillä

oli keskimäärin enemmän seuraajia kuin bottitileillä ja pysäy-

tetyillä tileillä. Normaaleilla käyttäjillä oli mediaanilla mi-

tattuna 211 seuraajaa, kun boteilla vastaava luku oli 12 ja

pysäytetyillä tileillä 98. Keskiarvolla mitattuna normaaleil-

la käyttäjillä oli 1264 seuraajaa, boteilla 315 ja pysäytetyil-

lä 860. Vaikka bottien joukossa olisi aitoja poliittisia botteja,

niin bottien näkyvyys jää siis seuraajien määrällä mitattuna

varsin alhaiseksi normaaleihin käyttäjiin verrattuna. Laskim-

me tileille myös seurattavuusluvun, joka saadaan jakamal-

la käyttäjän seurattavat tilit seurattavien ja seuraajien sum-

malla. Korkea seurattavuusluku (maksimiarvo 1) kertoo sii-

tä, että käyttäjä itse seuraa enemmän tilejä kuin mitä käyt-

täjää itseään seurataan. Boteilla seurattavuusluku on yleen-

sä korkeampi kuin normaaleilla käyttäjillä, koska botit ovat

yleensä aktiivisia seuraajia, mutta niitä itseään ei välttämättä

juurikaan seurata (8). Näin on myös meidän aineistomme ta-

pauksessa. Bottien keskimääräinen seurattavuusluku on kes-

kimäärin suurempi (0,7) kuin normaaleilla käyttäjillä (0,6).

Tätä havaintoa tukee myös Kuva 2, jossa bottitilien ja py-

säytettyjen tilien osuus lähtee nousuun arvosta 0,8 ylöspäin

eli nämä tilit ovat yliedustettuina korkean seurattavuuslu-

vun omaavien tilien joukossa. Vuoden 2019 eduskuntavaa-

liaineistossa boteilla oli myös hieman normaaleja käyttäjiä

korkeampi seurattavuusluku (ks. liitetaulukko S1).

Kuva 2. Seurattavuuslukujen jakaumat eri tilityypeille.

Tilien luomispäivä. Selvitimme sitä, milloin eri tilityypit

on perustettu. Lähellä kuntavaaleja luotu tili voi olla merk-

ki siitä, että sillä pyritään vaikuttamaan vaaleista käytävän

poliittisen keskustelun sisältöön. Kuva 3 esittää eri tilityyp-

pien luomisajankohdan vuodesta 2006 kuntavaalipäivään as-

ti (13.6.2021). Kuvasta nähdään, että pysäytettyjä ja boteik-

si luokiteltuja tilejä luotiin selvästi normaaleja tilejä enem-

män kuntavaalipäivää edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Siten on mahdollista, että näillä tileillä on pyritty vaikutta-

maan kuntavaalikeskusteluun.

Kuva 3. Eri tilityyppien luomispäivien jakaumat.

Tilien aktiivisuus. Taulukko 2 kuvaa eri tililuokkien aktii-

visuutta eli sitä, missä määrin ne ovat tviitanneet, uudelleent-
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viittanneet ja vastanneet muiden tviitteihin. Taulukosta näh-

dään, ettei eri tilien keskimääräisessä tviittausaktiivisuudes-

sa ole merkittäviä eroja. Suurimmat erot löytyvät uudelleent-

viittausten määrässä, jonka keskiarvo on normaaleilla käyttä-

jillä muita korkeammalla tasolla (7), ja alkuperäisten tviit-

tien määrässä, joka on pysäytetyillä tileillä selvästi muita

alhaisempi (1, 6). Suurin ero eri tilityyppien aktiivisuudes-

sa verrattuna vuoden 2019 eduskuntavaaliaineistoon löytyy

pysäytettyjen tilien kohdalta (ks. liite S2). Tuolloin pysäy-

tetyt tilit olivat normaaleja käyttäjiä ja botteja aktiivisem-

pia alkuperäisten tviittien, uudelleentviittausten sekä lainaus-

uudelleentviittausten määrien suhteen.

Normaali Botti Pysäytetty
# alkuperäiset tviitit 3,3 4,2 1,6

# uudelleentviittaukset 9 3,7 4,9

# lainaus-
uudelleentviittaukset 1,5 0,4 0,3

# vastaukset tviiteissä 4,8 3,5 3,7

Taulukko 2. Eri tilityyppien aktiivisuus keskimäärin (keskiarvo). Ks. vuoden 2019
taulukko liitteiden taulukosta S2.

Aikakäyttäytyminen. Tutkimme suosituimpien aihetunnis-

teiden käyttöä sen suhteen, miten eri tilityypit käyttivät nii-

tä ajanjaksolla 11.5.-29.6.2021. Esittelemme aikasarjoja kuu-

teen suosittuun aihetunnisteeseen liittyen. Aihetunnisteet,

jotka liittyvät politiikkaan ja ajankohtaisiin teemoihin, ovat

seuraavat: kuntavaalit2021, elpymispaketti, korona, perus-

suomalaiset, kokoomus ja vihreät. Esitämme aikasarjat ku-

vina, joista nähdään, milloin eri aihetunnisteita on käytetty

tarkastelujaksolla (Kuva 4).

Kuntavaalit2021-aihetunnisteen käyttöä esittävästä kuvista

nähdään, että keskustelu kiihtyi vaalipäivän lähestyessä bot-

tien ja pysäytettyjen tilien keskuudessa. Normaaleilla käyt-

täjillä viittaukset kuntavaaleihin pysyivät tasaisina tarkas-

teltavan ajanjakson aikana, saavuttaen selvän piikin vasta

vaalipäivän jälkeen. EU:n elpymispaketti ei ollut varsinai-

nen kuntavaaliteema, mutta se herätti vilkasta keskustelua

toukokuun puolivälin paikkeilla, jolloin elpymispaketin hy-

väksynnästä keskusteltiin ja äänestettiin eduskunnassa. EU:n

elpymispaketti-aihetunniste oli suosittu erityisesti pysäytet-

tyjen tilien keskuudessa. Kuvissa näkyvistä punaisista pii-

keistä nähdään, että pysäytettyjen tilien toiminta jakautuu

epätasaisesti tietyille päiville kaikkien kuuden aihetunnis-

teen osalta. Bottien kohdalla näkyy muutama selvä piikki

perussuomalaiset- ja kuntavaalit2021-aihetunnisteen käytös-

sä, mutta piikit sijoittuvat melko tasaisesti tarkasteltavalle

ajanjaksolle. Sen sijaan vihreät-aihetunnisteen käytössä on

bottien osalta selvästi erottuva piikki pari päivää ennen kun-

tavaalipäivää. Piikki sijoittuu samalle päivälle, jolloin por-

mestariehdokas Anni Sinnemäkeen kohdistuneet syytökset

virkavelvollisuuden rikkomisesta tulivat julkisuuteen. On hy-

vin todennäköistä, että botti-tyyppiset tilit keskustelivat juuri

tästä kohusta. Näin ollen ne luultavasti osallistuivat tätä ko-

hua koskevaan keskusteluun muita käyttäjätilejä enemmän.

Käyttäjien välinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus. Tut-

kimme eri käyttäjätilien välistä vuorovaikutusta saadaksem-

me tietoa siitä, miten hyvin eri käyttäjätilien tviitit onnistu-

vat tavoittamaan muita käyttäjiä. Taulukosta 3 käy ilmi, että

suurin osa kaikesta eri tilien välisestä vuorovaikutuksesta ta-

pahtuu normaalien tilien välillä. Esimerkiksi uudelleentviit-

tauksista 95 prosenttia tapahtuu normaalien käyttäjien välil-

lä. Uudelleentviittauksista 3,5 prosenttia oli sellaisia, joissa

botti uudelleentviittaa normaalin käyttäjän tviitin. Tapauksia,

joissa normaali käyttäjä uudelleentviittaa botin tuottamaa si-

sältöä, oli vain reilun yhden prosentin (1,2 %) verran. Taulu-

kosta näkee myös sen, että bottien keskinäinen vuorovaikutus

on todella vähäistä: kaikesta vuorovaikutuksesta ainoastaan

0,3 prosenttia on boteiksi luokiteltujen tilien välistä. Käyt-

täjätilien välisen vuorovaikutuksen perusteella mahdollisten

bottitilien vaikuttavuus jää siis aineistossamme hyvin alhai-

selle tasolle. Tilanne ei ole juurikaan muuttunut vuoden 2019

eduskuntavaaleihin verrattuna (ks. liitetaulukko S3), koska

tällöin bottien vaikuttavuus oli yhtä alhaisella tasolla.

B ← B B ← N N ← B N ← N
Uudelleentviittaukset 0,1% 1,2% 3,5% 95,2%

Lainaukset 0,3% 1,6% 2,2% 95,9%

Vastaukset 0,7% 1,7% 5,6% 92%

Kaikki 0,3% 1,4% 4% 94,3%

Taulukko 3. Eri käyttäjätilien välinen vuorovaikutus (keskiarvo). Taulukossa B
tarkoittaa botiksi luokiteltuja käyttäjiä ja N normaaleiksi luokiteltuja siten että esi-
merkiksi N ← B kuvaa botiksi luokiteltujen käyttäjien toimintaa normaaleihin käyt-
täjiin nähden. Ks. vuoden 2019 taulukko liitteiden taulukosta S3.

Bottien vaikuttavuutta voidaan arvioida myös hienojakoi-

semmilla mittareilla. Käytimme vaikuttavuuskartoitukseen

erityisesti kehitettyjä mittareita, joille on annettu nimet RTP

(Retweet Pervasiveness) ja TSR (Tweet Success Rate) (9).

RTP-luku kertoo bottien tuottaman sisällön osuuden normaa-

lien käyttäjien jakamista tviiteistä, kun taas TSR-luku kuvaa

bottien onnistumista normaalien käyttäjien huomion saami-

seksi laskemalla sen, missä määrin normaalit käyttäjät uudel-

leentviittaavat bottien tviittejä. Ilmoitamme molemmat luvut

erikseen boteille ja pysäytetyille tileille.

Arvo Kuvaus
RTP
botit

6419/505513

= 1,3%

Bottien tuottamien tviittien osuus normaalien

käyttäjien kaikista uudelleentviittauksista

RTP
pys.

1384/505513

= 0,3%

Pysäytettyjen tilien tviittien osuus normaalien

käyttäjien kaikista uudelleentviittauksista

TSR
botit

2505/21436

= 11,7%

Bottien tuottamat tviitit, jotka normaali

käyttäjä on uudelleentviitannut ainakin kerran

TSR
pys.

177/227

= 78%

Pysäytettyjen tilien tuottamat tviitit, jotka normaali

käyttäjä on uudelleentviitannut ainakin kerran

Taulukko 4. Bottien ja pysäytettyjen tilien vaikuttavuus. Ks. vuoden 2019 taulukko
liitteiden taulukosta S4.

Taulukon 4 luvut osoittavat, että normaalien käyttäjien ja-

kamasta sisällöstä 1,3 prosenttia oli bottien ja 0,3 prosent-

tia pysäytettyjen tilien tuottamaa. Bottien tuottamasta sisäl-

löstä taas 11,7 prosenttia uudelleentviitattiin ainakin yhden

normaalin käyttäjän toimesta. Vastaava luku pysäytetyille ti-

leille on 78 prosenttia. Korkea prosenttiluku kertoo, että näi-

den tilien tviitit saivat hyvin huomiota normaaleilta käyttä-

jiltä. Vaikka luku on pysäytettyjen tilien kohdalla korkea, ei

tästä kuitenkaan voi vetää johtopäätöstä, että tviittien vaikut-
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Kuva 4. Aihetunnisteiden käyttömäärät kuntavaalien aikaan.

tavuus olisi todellisuudessa korkea. Tämä johtuu siitä, että

pysäytettyjen tilien tviittien absoluuttinen lukumäärä on hy-

vin pieni (227 kappaletta). Näin ollen tviittien vaikuttavuus

jää käytännössä alhaiselle tasolle. Vuoden 2019 eduskunta-

vaaleissa pysäytettyjen tilien tviittien määrä oli huomattavasti

korkeampi (3681 kappaletta), mutta TSR-luku jäi kuntavaa-

leja alhaisemmalle tasolle (8,9 prosenttia; ks. liite S4). Lu-

kuja tulkittaessa täytyy siis kiinnittää huomio myös tviittien

absoluuttiseen määrään.

Kansainvälisiin verrokkitutkimuksiin verrattuna bottien vai-

kuttavuus jää Suomessa joka tapauksessa hyvin alhaiselle ta-

solle. Esimerkiksi vuoden 2018 Yhdysvaltojen välivaaleis-

sa bottien ja normaalien käyttäjien välinen vuorovaikutus oli

paljon korkeammalla tasolla (RTP 20 %, TSR 35%) (9).

Sisällönanalyysi. Saadaksemme käsityksen siitä, eroavatko

boteiksi luokiteltujen ja pysäytettyjen tilien tviittien sisällöt

toisistaan, selvitimme eri tilityyppien käyttämiä aihetunnis-

teita. Taulukko 5 listaa eri tilityyppien yleisimmin käyttämät

aihetunnisteet. Kuntavaaleihin ja EU:n elvytyspakettiin liit-

tyvät aihetunnisteet ovat suosittuja kaikkien käyttäjätilityyp-

pien keskuudessa. Bottien yleisimpien aihetunnisteiden lis-

talta löytyvät #turku, #poliisi sekä #mmkisat. Näistä aihetun-

nisteista voidaan päätellä, että Botometerin haaviin on jäänyt

myös sellaisia tilejä, jotka eivät ole poliittisia botteja. Ver-

rattuna vuoden 2019 eduskuntavaalien alla käytyyn keskus-

teluun on aihetunnisteissa eroavaisuuksia, mutta normaalien,

bottien ja pysäytettyjen käyttäjien käyttämien aihetunnistei-

den välillä ei tuolloinkaan ollut sellaisia eroja, jotka antai-

sivat viitteitä poliittisten bottien aktiivisuudesta (ks. liitetau-

lukko S5).

Kuvasta 5 nähdään, käyttävätkö botit ja pysäytetyt käyttäjät

jotain tiettyä aihetunnistetta useammin kuin normaalit käyttä-

Normaali Botit Pysäytetyt
#kuntavaalit2021 4,3 % #kuntavaalit2021 4,1 % #kuntavaalit 3,8 %
#kuntavaalit 2,6 % #turku 3,0 % #elpymispaketti 3,5 %
#sote 1,8 % #politiikka 2,9 % #kuntavaalit2021 3,5 %
#korona 1,4 % #kuntavaalit 2,2 % #elpymisrahasto 2,5 %
#kokoomus 1,3% #digitalisaatio 2,2 % #kokoomus 1,9 %
#elpymispaketti 1,3 % #perussuomalaiset 1,5 % #elvytyspaketti 1,6 %
#huuhkajat 1,2 % #poliisi 1,4 % #koronafi 1,3 %
#ilmastokriisi 1,1 % #elpymispaketti 1,4 % #demokratia 1,3 %
#koronafi 1,1 % #korona 1,1 % #vasemmisto 1,0 %
#vihreät 1,1 % #persut 1,1 % #luonto 1,0 %
#persut 1,0 % #leijonat 1,0 % #euroviisut 1,0 %
#elokapina 1,0 % #kokoomus 1,0 % #ennakkoäänestys 1,0 %
#perussuomalaiset 0,9 % #vihreät 1,0 % #sote 0,6 %
#luonto 0,9 % #mmkisat 0,9 % #vihreät 0,6 %
#ilmastonmuutos 0,9 % #suomi 0,8 % #eu 0,6 %
#elvytyspaketti 0,9 % #keskusta 0,8 % #keskusta 0,6 %
#suomi 0,9 % #elvytyspaketti 0,8 % #korona 0,6 %
#politiikka 0,8 % #sote 0,7 % #poliisi 0,6 %
#hallitus 0,8 % #helsinki 0,7 % #persut 0,6 %
#turku 0,8 % #elokapina 0,7 % #ilmastokriisi 0,6 %

Taulukko 5. Eri tilityyppien käyttämiä aihetunnisteita.

jätilit. Kuvaan valittiin yleisimpiä aihetunnisteita, joista suo-

datettiin pois melko varmasti ei-poliittisia (esim. #digitalisaa-

tio) tai toisaalta hyvin yleisluontoisia aihetunnisteita (esim.

#suomi). Kuvasta nähdään, että pysäytetyt tilit (punaiset pal-

lot) käyttivät useammin EU:n elpymispakettiin liittyviä aihe-

tunnisteita kuin muut tilityypit. Politiikka-aihetunniste taas

kuluu bottitilien käsissä useammin kuin muiden. Kovin suu-

ria eroja käytetyissä aihetunnisteissa ei muuten ole havaitta-

vissa eri tilityyppien kesken.

Jaetut linkit. Tarkastelemme seuraavaksi yleisimpiä linkke-

jä ja sitä, mitä linkkejä eri tilityyppeihin luokitellut tahot ja-

kavat. Tarkastelu rajattiin sellaisiin linkkeihin, joita jaettiin

vähintään 100:n eri käyttäjän toimesta, joten hyvin harvojen

käyttäjien jakamat linkit rajattiin tarkastelusta pois. Botteja

voidaan käyttää niin sanotun valemedian sivustojen uutisten

jakamiseen. Taulukosta 6 kuitenkin nähdään, että pääuutissi-

vustot löytyvät listan alkupäästä niin normaalien käyttäjien
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Kuva 5. Aihetunnisteiden osuuksia käyttäjätilien tyyppien mukaan.

kuin boteiksi luokiteltujen ja jäädytettyjen tilien osalta. On-

kin silmiinpistävää, että 20:n suosituimman linkin joukossa

ei ole yhtään tunnettua valemedian sivustoa.

Mielenkiintoisin ero vuoden 2019 eduskuntavaaliaineistoon

verrattuna on se, että tuolloin etenkin bottitilien jakamista

linkeistä hyvin suuri osa oli tuntemattomia (ks. liitetaulukko

S6). Linkki on tuntematon siksi, että sivusto, jolle linkit joh-

tavat, on poistettu tai se ei toimi jostain muusta syystä. Tun-

temattomiksi muuttuneiden linkkien jakaminen etenkin bot-

tien toimesta voi olla viite siitä, että sivustolla on ollut jol-

lain tavoin epäilyttävää sisältöä, mutta valitettavasti tarkempi

analyysi sivustojen sisällöstä ei ole mahdollista. Lisäksi tulee

huomata, että normaaleiksi luokitellutkin tilit olivat tuolloin

jakaneet tuntemattomiksi jääviä linkkejä, vaikka ne eivät teh-

neet näin yhtä usein kuin bottitilit.

Normaali Botit Pysäytetyt
iltalehti.fi 13,20% iltalehti.fi 13,56% hs.fi 10,34%
hs.fi 10,68% is.fi 8,60% iltalehti.fi 10,34%
is.fi 8,49% hs.fi 3,45% is.fi 9,48%
yle.fi 5,78% yle.fi 2,52% youtu.be 6,03%
youtu.be 3,22% youtu.be 2,40% maaseuduntulevaisuus.fi 3,45%
kansalaisaloite.fi 1,64% poliisi.fi 1,63% poliisi.fi 3,45%
verkkouutiset.fi 1,59% mtvuutiset.fi 1,23% uusisuomi.fi 1,72%
poliisi.fi 1,50% instagram.com 0,66% yle.fi 0,86%
mtvuutiset.fi 1,50% eduskunta.fi 0,59% ts.fi 0,86%
uusisuomi.fi 1,40% uusisuomi.fi 0,59% youtube.com 0,86%
puheenvuoro.
uusisuomi.fi

1,09% verkkouutiset.fi 0,52% talouselama.fi 0,86%

ts.fi 1,07% youtube.com 0,49% kansalaisaloite.fi 0,86%
talouselama.fi 0,97% kansalaisaloite.fi 0.47% instagram.com 0,00%

Taulukko 6. Jaetuimmat linkit tilityyppien mukaan.

Kupla-analyysi. Vaikka bottien kokonaismäärä ei olisikaan

kovin suuri, on mahdollista, että botit keskittyvät tiettyi-

hin mielipidekupliin. Mielipidekuplia syntyy, mikäli poliit-

tiset asenteet ovat polarisoituneet niin, että ihmiset jakau-

tuvat mielipiteiltään selvästi vastakkaisiin leireihin. Aiem-

pien tutkimusten mukaan tällaiset kuplat voivat olla alttiita

bottien suorittamalle mielipidevaikuttamiselle (10). Mielipi-

dekuplien tapauksessa botit voivat siis kohdentaa viestinsä

tietylle joukolle, joka on altis vastaanottamaan bottien vies-

tiä. Analysoimme mielipidekuplia uudelleetviittausverkosto-

jen kautta. Aiempi tutkimus on osoittanut, että uudelleentviit-

taamisessa on yleensä kyse alkuperäisen tviittajaan viestisi-

sällön hyväksymisestä. Näin on etenkin keskityttäessä uudel-

leentviittauksiin, joista on suodatettu pois sellaiset tviitit, joi-

hin käyttäjä on lisännyt oman kommenttinsa saatteeksi (11).

Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään myös, että ihmiset uudel-

leentviittaavat yleensä juuri sellaisia poliittisia viestejä, jois-

ta he ovat samaa mieltä (8). Kaikista uudelleentviittauksis-

ta muodostuu alaryhmä, jossa tilit ovat linkittyneet toisiin-

sa uudelleentvittausten kautta. Analyysin avulla nähdään tä-

ten, miten tietyistä teemoista uudelleentviitanneet tahot klus-

teroituvat omiin alaryhmiinsä. Suuri klusteroituneisuus viit-

taa siihen, että teemasta käytävä keskustelu on polarisoitunut-

ta omiin kupliinsa, joissa erimieliset tahot eivät kohtaa toisi-

aan. Toisekseen tarkastelemme sitä, ovatko botit ja pysäyte-

tyt tilit yliedustettuina tietyissä kuplissa. Mikäli yliedustus-

ta on havaittavissa, tarkoittaa se sitä, että bottitilit edustavat

keskustelussa tiettyjä näkökantoja ja näin ollen ajavat jotain

tiettyä agendaa.

Tarkastelimme asiasanoja, jotka liittyvät suurimpiin puolei-

siin sekä kahteen temaattiseen kokonaisuuteen, ilmaston-

muutokseen ja ympäristöön sekä maahanmuuttoon. Valitsim-

me ilmaston/ympäristön ja maahanmuuton tarkasteluun puo-

lueiden lisäksi, koska nämä teemat ovat herättäneet viime

aikoina vilkasta poliittista keskustelua. Lisäksi on merkke-

jä siitä, että ilmastonmuutosta ja maahanmuuttoa koskevat

asenteet polarisoituvat samansuuntaisesti (12). Tämä tarkoit-

taa sitä, että samat tahot löytävät itsensä samoista, toisilleen

vastakkaisista leireistä niin ilmastonmuutoksen kuin maa-

hanmuutonkin suhteen. Kunkin teeman kohdalla muodostet-

tiin yleensä useamman kuin yhden asiasanan kokonaisuuk-

sia, jotta tarkasteltavien verkostojen koko muodostuu mielek-

kääksi. Suodattimeen tarttuivat täten kaikki uudelleentviitatut

tviitit, joissa mainitaan jokin sana, jonka olemme katsoneet

liittyvään esimerkiksi maahanmuuttokeskusteluun.

Eniten uudelleentviitattujen bottitilien manuaalinen tarkaste-

lu paljasti, että Botometerin haaviin on jäänyt ns. trollimaisia

tilejä, jotka eivät ole varsinaisesti botteja. Tämä seikka onkin

hyvä pitää mielessä tuloksia tulkittaessa. Jokaisen tarkaste-
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Kuva 6. Perussuomalaisten uudelleentviittausverkosto.

Kuva 7. Kokoomuksen uudelleentviittausverkosto.

lemamme asiasanan suhteen oli löydettävissä asiaan myön-

teisesti ja negatiivisesti suhtautuva klusteri, joskin keskusta-

puolueeseen viittaavien asiasanojen kohdalla verkoston jaka-

minen kahteen leiriin oli hankalampaa. Kuplissa käydyn kes-

kustelun sisällön tarkempi analyysi ei kuitenkaan ollut mah-

dollista tämän raportin puitteissa. Jatkossa näytämme kuvi-

na perussuomalaisten, kokoomuksen ja vihreiden sekä ilmas-

tonmuutoksen/ympäristön ja maahanmuuton mielipidekuplat

(SDP:n, keskustan ja vasemmistoliiton osalta, ks. liitekuvat

S7-S9). Bottien ja pysäytettyjen tilien osuudet on tämän li-

säksi koottu taulukkoon kaikkien mielipidekuplien osalta (ks.

taulukko 7).

Kuvasta 6 nähdään perussuomalaisiin liittyvä uudelleent-

viittausverkosto. Tilien haltijoita ja niiden tuottamaa sisäl-

töä tarkastelemalla havaittiin, että sininen ryhmä (vasemmal-

la) koostuu ennen kaikkea perussuomalaisia sympatisoivista

käyttäjistä ja toinen, oranssi ryhmä perussuomalaisiin kriitti-

sesti suhtautuvista tileistä. Kuvissa näitä ryhmiä nimitetään-

kin pro- ja anti-ryhmiksi. Myönteisesti perussuomalaisiin

suhtautuvien pro-ryhmässä boteiksi luokiteltiin 4,7 prosent-

tia käyttäjistä ja pysäytetyiksi tileiksi 0,4 prosenttia. Anti-

ryhmässä botteja ja pysäytettyjä tilejä on suhteessa vähem-

män, 3,1 ja 0,1 prosenttia. Bottien suurempi osuus perussuo-

malaisia sympatisoivassa joukossa on tilastollisesti merkit-

sevä. Pysäytettyjen tilien osalta ero ryhmien välillä on juuri

ja juuri tilastollisesti merkitsevä. Kuvan alalaidasta nähdään

suhteelliset erot bottien (B) ja pysäytettyjen (P) tilien osuuk-

sissa kummassakin kuplassa. Pysäytettyjä tilejä on molem-

missa ryhmissä kuitenkin niin vähän (seitsemän ja neljä), että

osuuksien eroista ei näiltä osin voida vetää suuria johtopää-
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töksiä. Vuoden 2019 eduskuntavaalien alla erot kuplien välil-

lä olivat selvemmin havaittavissa, sillä tuolloin perussuoma-

laisia sympatisoivassa kuplassa oli sekä botteja että pysäy-

tettyjä tilejä enemmän kuin perussuomalaisia vastustavassa

kuplassa (ks. liitekuva S2).

Myös kokoomuksen osalta botit ja pysäytetyt tilit ovat hie-

man yleisempiä puolueen kannattajien keskuudessa (ks. Ku-

va 7). Kokoomusta sympatisoivassa pro-ryhmässä botteja on

4,5 prosenttia ja pysäytettyjä tilejä 0,3 prosenttia, kun kokoo-

mukseen kriittisesti suhtautuvassa anti-kuplassa botteja on

1,6 prosenttia ja pysäyttettyjä tilejä 0,1 prosenttia. Ero bot-

tien määrissä kuplien välillä on tilastollisesti merkitsevä toi-

sin kuin pysäytettyjen tilien suhteen. Pysäytettyjä tilejä on

jälleen hyvin vähän kummassakin ryhmässä. Botit siis ovat

yleisempiä kokoomusta sympatisoivassa ryhmässä ja näin oli

myös vuoden 2019 eduskuntavaalien aikaan (ks. liitekuva

S3). Lisäksi tuolloin pysäytetyt tilit olivat yleisempiä pro-

kokoomuslaisten joukossa ja tämä ero oli tilastollisesti mer-

kitsevä.

Vihreiden ja vasemmistoliiton osalta botit ja pysäytetyt tilit

ovat yleisempiä näiden puolueiden vastustajien keskuudessa,

joskin pysäytettyjen tilien osalta tulokset eivät ole tilastol-

lisesti merkitseviä. Kuva 8 näyttää tilanteen vihreiden osal-

ta. Vihreitä kannattavien pro-ryhmä on vasemmalla (sininen).

Siinä on botteja 2,5 prosenttia ja pysäytettyjä tilejä 0,1 pro-

senttia. Vihreisiin kriittisesti suhtautuvien anti-ryhmässä oi-

kealla (oranssi) botteja on 3,9 prosenttia ja pysäytettyjä tilejä

0,3 prosenttia. Sekä botteja että pysäytettyjä tilejä on siis hie-

man enemmän vihreisiin kriittisesti suhtautuvien ryhmässä ja

tämä ero on tilastollisesti merkitsevä bottien osalta. Verrattu-

na eduskuntavaaleihin 2019 on löydettävissä sellainen ero,

että botteja oli silloin suunnilleen sama osuus niin vihreitä

sympatisoivassa kuin vastustavassa ryhmässä (ks. liitekuva

S4). Pysäytettyjen tilien osuus oli tuolloin kuitenkin selväs-

ti suurempi vihreitä kritisoivien keskuudessa ja tämä ero oli

tilastollisesti merkitsevä.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että kuntavaalien yhteydessä

botit ja jossain määrin myös pysäytetyt tilit olivat yleisem-

piä “oikeistokuplissa”, joissa kannatetaan perussuomalaisia

tai kokoomusta sekä vastustetaan vihreitä ja vasemmisto-

puolueita. Keskusta sen sijaan näyttää olevan kirjaimellises-

ti keskustassa siinä mielessä, että uudelleentviittausverkos-

toa ei voi jakaa ongelmitta kahteen toisilleen vastakkaiseen

kuplaan. Näitä tuloksia tulkittaessa täytyy kuitenkin muistaa,

että kaikki Botometerin boteiksi tunnistamat tilit eivät luul-

tavasti ole aitoja botteja, vaan mukaan tarttuu myös sellaisia

käyttäjätilejä, jotka muistuttavat botteja. Näin ollen emme voi

julistaa botteja voittopuolisesti oikeistolaiseksi ilmiöksi. Lo-

puksi esittelemme vielä ympäristöön/ilmastonmuutokseen ja

maahanmuuttoon liittyvät uudelleentviittausverkostot.

Kuva 9 näyttää ilmastonmuutokseen ja ympäristöteemaan

liittyvän uudelleentviittausverkoston. Sininen kupla on täs-

sä tapauksessa pro-kupla eli “vihreä” alaryhmä aatteiltaan ja

oranssi anti-kupla koostuu niistä, jotka suhtautuvat nihkeäm-

min ilmastonmuutoksen vastaiseen politiikkaan ja ympäris-

töpoliittisiin toimenpiteisiin ylipäätään. Vihreässä kuplassa

boteiksi luokiteltuja tilejä on 3,1 prosenttia ja vastustajien

joukossa hieman enemmän, 3,7 prosenttia. Pysäytettyjen ti-

lien osuus on tismalleen sama molemmissa kuplissa (0,1

%). Ero bottien määrässä kuplien välillä ei ole suuren suu-

ri, mutta se on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä. Näin ol-

len anti-ryhmässä on hieman enemmän botteja. Vuoden 2019

eduskuntavaalien kohdalla tilanne poikkesi tästä siinä, että

botteja oli molemmissa ryhmissä yhtä paljon (ks. liitekuva

S5). Pysäytettyjä tilejä sen sijaan oli tuolloin enemmän anti-

ryhmässä ja tämä ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Kuva 10 esittää maahanmuuttoon liittyvän uudelleentviit-

tausverkoston. Siitä nähdään, että sinisessä, maahanmuut-

toon positiivisemmin suhtautuvassa pro-ryhmässä, on botte-

ja 2,5 prosenttia ja maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvas-

sa joukossa 4,7 prosenttia. Pysäytettyjä tilejä taas on edel-

lisessä ryhmässä 0,1 prosenttia ja maahanmuuttoon kriitti-

sesti suhtautuvien joukossa 0,4 prosenttia. Sekä botteja että

pysäytettyjä tilejä on siis enemmän maahanmuuttoa kritisoi-

vien joukossa ja nämä erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Py-

säytettyjä tilejä on kuitenkin määrällisesti jälleen hyvin vä-

hän (kaksi vastaan seitsemän). Jos tilannetta verrataan vuo-

den 2019 eduskuntavaaleihin, niin tällöin botteja oli suhtees-

sa vielä hieman enemmän anti-ryhmässä (ks. liitekuva S6).

Pysäytettyjä tilejä oli myös tuolloin enemmän anti- kuin pro-

ryhmässä. Lisäksi erot ryhmien välillä sekä bottien että py-

säytettyjen tilien osuuksissa olivat tilastollisesti merkitseviä.

Taulukko 7 kokoaa yhteen edellä käsitellyt kupla-analyysit

näyttämällä bottien ja pysäytettyjen tilien osuudet isoimpien

puoluiden sekä ympäristön/ilmastonmuutoksen ja maahan-

muuton osalta. Taulukosta nähdään bottien ja pysäytetty-

jen tilien osuudet myös SDP:n, keskustan ja vasemmistoliito

kuplissa, joita emme edellä näyttäneet kuvina. Kuten sanot-

tu, keskustan osalta oli epävarmuutta klusteroitumisessa kah-

teen kuplaan, joten on mahdollista, että keskustan uudelleent-

viittausverkostossa on enemmän kuin kaksi kuplaa. Jos kes-

kustan verkosto kuitenkin raportoidaan kahtena kuplana, ovat

botit ja pysäytetyt hieman yleisempiä keskustaa sympatisoi-

vassa pro-kuplassa. SDP:n osalta botit ovat yleisempiä puo-

luetta vastustavassa kuplassa, mutta pysäytettyjen tilien osuu-

det ovat jälleen hyvin pieniä. Vastaava taulukko, joka koskee

eduskuntavaaleja, löytyy liitteestä (ks. liitetaulukko S7).

Johtopäätökset. Päätuloksena voidaan todeta, että emme

havainneet merkittävää bottien avulla tapahtuvaa vaalivaikut-

tamista. Botteja oli ylipäätään varsin vähän ja osa boteiksi

luokitelluista tileistä on todennäköisesti normaaleja käyttäjiä

tai sellaisia botteja, jotka eivät osallistu poliittiseen keskus-

teluun tai pyri millään tavoin vaalivaikuttamiseen. Boteiksi

luokiteltujen tilien yleinen vaikuttavuus jäi myös alhaiselle

tasolle eli ne eivät juurikaan onnistuneet tavoittamaan nor-

maalien käyttäjien huomiota. Kupla-analyysi paljasti sen, et-

tä botti-tyyppiset tilit ja pysäytetyt tilit näyttäisivät olevan

hieman yleisempiä oikeistolaisia arvoja kannattavien käyttä-

jien keskuudessa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ainakin

osa kuplista löytyvistä boteista ei ole aitoja botteja. Aitojen
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Kuva 8. Vihreiden uudelleentviittausverkosto.

Kuva 9. Ilmastonmuutoksen ja ympäristöteeman uudelleentviittausverkosto.

bottien ja botin kaltaisten tilien erottaminen toisistaan onkin

teema, joka ansaitsee lisätutkimusta osakseen.

Bottien tunnistamisen haasteet eivät ole yllättäviä siinä mie-

lessä, että viimeaikaiset kansainväliset tutkimukset ovat to-

denneet Twitterissä tapahtuvan bottien tunnistamisen olevan

yhä hankalampaa. Haasteet pätevät niin manuaalisiin kuin

koneoppimiseen pohjautuviin menetelmiin (7, 13). Bottiti-

leille on vaikea asettaa selviä kriteereitä, sillä botit vaihtele-

vat täysin automatisoiduista tileistä osittain automatisoituihin

tileihin. Normaali tili saattaa käyttäytyä bottimaisesti tai bot-

titili voi imitoida normaalia käyttäjää. Ainut keino varmistua

bottitilin olemassaolosta on saada lopullinen varmistus Twit-

teristä tilin jäädytyksen tai ilmoituksen muodossa. Koneoppi-

miseen pohjautuvilla menetelmillä ei siis voida saada varmaa

tietoa poliittisten bottien olemassaolosta, vaan nämä mene-

telmät antavat pikemminkin viitteitä sellaisista tileistä, jotka

muistuttavat botteja.

Käyttämämme Botometer-ohjelman versio analysoi ainoas-

taan käyttäjätileihin liittyviä perustietoja kuten tilin nimeä,

seuraajien määrää ja profiilin kuvausta. Tviittauskäyttäyty-

misen osalta se analysoi pelkästään tviitattujen tviittien mää-

rän tilin perustamisajankohdasta lähtien, kun taas tviittien si-

sältöä Botometer ei suomenkielisen aineiston kohdalla pysty

analysoimaan. Tämän rajallisen lähestymistavan ongelmak-

si osoittautui se, että haaviin tarttui myös aivan normaaleja

käyttäjiä. Vastaava väärien positiivisten tapausten ongelma

on havaittu myös kansainvälisissä tutkimuksissa, jotka ovat

käyttäneet Botometer-ohjelmaa (7). Näin ollen vallitsee sel-

vä tarve sellaisen botintunnistusohjelman kehittämiselle, joka

kykenee samanaikaisesti analysoimaan suomenkielisten tviit-
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Kuva 10. Maahanmuuton uudelleentviittausverkosto.

Teema Botit
(Pro | Anti)

Pysäytetyt tilit
(Pro | Anti)

SDP 3,0 % | 4,8 %*** 0,1 % | 0,2 %

PS 4,7 % | 3,1 %*** 0,4 % | 0,1 %*

KOKOOMUS 4,5 % | 1,6 %*** 0,3 % | 0,1 %

KESKUSTA 4,2 % | 2,2 %*** 0,2 % | 0,2 2%

VIHREÄT 2,5 % | 3,9%* 0,1 % | 0,3 %

VASEMMISTO 3,1 % | 4,6 %** 0,1 % | 0,3 %

YMPÄRISTÖ/
ILMASTO 3,1 % | 3,7 %* 0,1 % | 0,1 %

MAAHAN-
MUUTTO 2,5 % | 4,7 %* 0,1 % | 0,4 %**

Taulukko 7. Bottien ja pysäytettyjen tilien osuudet eri kuplissa. Tilastolliset mer-
kitsevyystasot eroille (ks. liite 5) on ilmoitettu tähdillä, *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***:
p < 0,001.

tien sisältöä ja käyttäjien tviittauskäyttäytymistä. Bottien tvii-

tit sisältävät esimerkiksi usein paljon toistoa, joten botintun-

nistusohjelman olisi tarpeellista pystyä ottamaan huomioon

tilin kaavamainen käyttäytyminen.

Bottien vähäisyys aineistossamme saattaa johtua osin sii-

tä, että Twitter on viime vuosina keskittynyt tunnistamaan

ja rajoittamaan häiritsevää automatisoitua toimintaa alustal-

laan. Twitter on ilmoittanut, että se pysäyttää kuukaudessa jo-

pa miljoonia tilejä, joilla esiintyy automatisoitua tai “späm-

määvää” toimintaa (14). Lisäksi on mahdollista, että käyt-

tämämme menetelmä eli Botometer-työkalu ei täysin tavoi-

ta aitoja poliittisia botteja. Esimerkiksi bottiverkostot jäävät

tämän tutkimuksen menetelmillä pimentoon. Bottiverkostoja

löydettiin Suomen Twitteristä ainakin eduskuntavaalien 2019

yhteydessä tutkimalla korkean profiilin käyttäjien kuten po-

liitikkojen ja uutismedioiden seuraajalistoja (15). On myös

luultavaa, että Suomi ei ole - etenkään kuntavaalien yhteydes-

sä - yhtä kiinnostava kohde boteilla tapahtuvaan vaikuttami-

seen kuin Yhdysvaltain ja Saksan kaltaiset suurvallat. Tilan-

ne voi toki vaihdella vaalikohtaisesti eikä täten ole mitään ta-

keita siitä, etteikö boteilla tapahtuvaa poliittista vaikuttamis-

ta voisi esiintyä tulevaisuudessa myös Suomessa. Esimerkik-

si Saksassa on aiemmin raportoitu 2017 vaalien yhteydessä,

että poliittiset botit eivät olleet aktiivisia, mutta liittopäivä-

vaalien alla syksyllä 2021 oli merkkejä siitä, että ulkomail-

ta ohjattua sosiaalisen median vaalivaikuttamista on havaitta-

vissa. On myös muistettava, että olemme analysoineet botteja

ja pysäytettyjä tilejä vain yhdessä sosiaalisen median sovel-

luksessa, Twitterissä. Esimerkiksi havaintomme siitä, että va-

lemedian sivustoihin ei juuri jaettu linkkejä, voi johtua paitsi

matalasta kiinnostuksesta kuntavaaleja kohtaan, myös siitä,

että valeuutisia jaetaan muilla alustoilla.

Tekemämme manuaalinen tarkistus antoi viitteitä siitä, et-

tä botteja suurempi ongelma ovat trollitilit, jotka nimimer-

kin suojista esittävät häiritseviä tai provosoivia kommentteja.

Tekemämme manuaalisen tarkistuksen perusteella joukosta

erottui myös laitaoikeistolainen “ekosysteemi”, jossa vastus-

tetaan maahanmuuttoa ja nykyistä hallitusta sekä sen koro-

natoimia. Tässä kuplassa esitetään toisinaan rokotevastaisia

väitteitä, jotka ovat selvästi disinformaatiota. Suuri osa näis-

tä tileistä on anonyymejä. Trollaamisen yleinen idea on sii-

nä, että provosoivat kommentit, jotka yleensä esitetään nimi-

merkin suojista, ovat omiaan herättämään voimakkaita vas-

tareaktioita – ja näin alkuperäinen kommentti saa osakseen

huomiota. Trollit voivat myös toimia normaalin, omalla ni-

mellään toimivan, mutta provosoivan käyttäjän viestien “kai-

kukammiona” kommentoimalla, tykkäämällä ja uudelleent-

viittaamalla tämän tilin päivityksiä. Trollitilien harjoittaman

toiminnan tarkempi selvittäminen jää jatkotutkimuksen teh-

täväksi. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan vaalihäirinnän eri

muotoja on täten tärkeä tutkia myös muiden kuin bottien

osalta (16, 17), sillä häirinnällä voi olla vakavia seurauksia

ihmisten haluun ja kykyyn osallistua demokraattiseen pää-

töksentekoprosessiin. Esimerkiksi naispoliitikkoihin on tut-
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kitusti kohdistunut viime aikoina paljon vihapuhetta, millä

voi olla vakavia seurauksia demokraattiselle päätöksenteolle.
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Liite 1: Aineistonkeruu

Vuoden 2021 aineisto kerättiin Twitterin tarjoamasta API:sta eli ohjelmointirajapinnasta ajalla 11.5.2021-29.6.2021. Avainsa-

nalista sisälsi yhteensä 394 avainsanaa. Tämän avainsanalistan avulla suodatettu aineisto sisälsi 15 995 156 tviittiä, joista 1 124

550 olivat Twitterin mukaan suomenkielisiä. Suomenkieliset tviitit sisälsivät 211 119 alkuperäistä tviittiä, 531 015 uudelleent-

viittausta, 90 164 lainaus-uudelleentviittausta, ja 292 252 vastausta.

Vuoden 2019 eduskuntavaaliaineisto sisälsi 729 197 suomenkielistä tviittiä, joista 278 284 olivat alkuperäisiä tviittejä, 326 806

uudelleentviittausta ja 124 107 lainaus-uudelleentviittausta.

Liite 2: Suomalaisten tilien tunnistus, bottipisteet ja käyttäjän tilan määritys

Keskityimme analysoimaan vain suomalaisia tilejä. Määrittelimme tilin suomalaiseksi, jos tili oli Twitterin mukaan tviitannut

tai uudelleentviitannut ainakin yhden suomenkielisen tviitin tarkastelujakson aikana (11.5.-29.6.2021). Tunnistimme suoma-

laiset tilit aineistonkeruun aikana säännöllisin väliajoin, erityisesti 31.5., 7.6.,14.6., 21.6. ja 28.6., ja keräsimme Botometer

Lite-ohjelman määrittelemät bottipisteet näille tileille. Lisäksi, keräsimme bottipisteet 10 000 aktiivisimmalle (suomenkielisten

tviittien ja uudelleentviittausten määrän perusteella) suomalaiselle tilille 11.6., 12.6. ja 13.6. Heinäkuun 1. keräsimme tiedot

jokaisen suomalaisen käyttäjän tilasta (normaali/pysäytetty/poistettu/jne.) Tweepy-kirjaston avulla.

Lopullinen aineisto sisälsi 61 673 suomalaista käyttäjätiliä.

Vuoden 2019 eduskuntavaaliaineisto sisälsi 50 451 käyttäjätiliä.

Liite 3: Bottiluokittelu

Keräsimme jokaiselle tilille bottipisteet useamman kierroksen analyysin perusteella, valiten lopulliseksi luvuksi tilin saaman

maksimipistemäärän. Tämän jälkeen luokittelimme kaikki yli 0,5 arvon saaneet tilit boteiksi. Tilit, jotka havaittiin aineiston-

keruun lopuksi pysäytetyiksi, luokiteltiin pysäytetyiksi tileiksi. Tilit, jotka eivät olleet botteja tai pysäytettyjä, luokiteltiin nor-

maaleiksi käyttäjiksi.

Liite 4: Aihetunniste / Sana / URL-analyysi

Suosituimmat aihetunnisteet, sanat ja linkit tunnistettiin käymällä läpi kaikki uniikit tviitit ja laskemalla niissä esiintyvät uniikit

aihetunnisteet, sanat ja linkkien verkkotunnukset. Sanoja laskettaessa poistimme aluksi linkit, välimerkit ja hukkasanat. Sanat

muutettiin sitten perusmuotoon. Tämän jälkeen aihetunnisteet, sanat ja linkit järjestettiin suosion perusteella järjestykseen ja

käyttöprosentit laskettiin kunkin käyttäjäryhmän sisällä. Esimerkiksi prosenttiosuus #kuntavaalit2021 bottien käyttäjäryhmässä

laskettiin jakamalla kaikki kerrat kun botti käytti #kuntavaalit2021 aihetunnistetta kaikilla kerroilla kun botti käytti mitä ta-

hansa aihetunnistetta. Lisäksi poistimme listoilta kaikki aihetunnisteet, sanat ja linkit, joita käytti vähemmän kuin 100 uniikkia

käyttäjää alkuperäisissä tviiteissään.

Liite 5: Kupla-analyysi

Rakensimme uudelleentviittauverkostot jokaiselle asiasanaryhmälle, jossa käyttäjätunnukset ovat verkon solmuja. Kaksi sol-

mua A ja B ovat linkittyneet keskenään, jos joko A on uudelleentviitannut B:n tviitin tai B on uudelleentviitannut A:n tviitin,

jossa esiintyy yksikin asiasanaryhmän asiasana. Tämän jälkeen haimme verkostosta suurimman komponentin ja jaoimme sen

kahteen kuplaan METIS-algoritmin avulla. Kuplat tunnistettiin käyttäjätiliensä ja sisältönsä perusteella olevan joko puolesta tai

vastaan. Tämän jälkeen laskimme bottien ja pysäytettyjen tilien määrän kuplissa, ja teimme yksisuuntaisen z-testin suhteellisille

osuuksille (two-proportion z-test). Testi määrittää, ovatko bottien ja pysäytettyjen käyttäjien suhteelliset osuudet tilastollisesti

merkittävästi erilaisia eri ryhmien (pro ja anti) välillä.
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Liite 6: Botometerin CAP-lukujen jakauma, eduskuntavaalit 2019.

Kuva S1. Botometerin CAP-lukujen jakauma, eduskuntavaalit 2019 (01.03.2019 - 14.04.2019). Punainen viiva kuvaa valittua jakoa.
Mukana kaikki käyttäjä, joille Botometer-analyysi tehtiin (N=50451).

Liite 7: Liitetaulukoita ja -kuvioita

Normaali Botti Pysäytetty
Määrä 46880 4620 187 (46 bots)

%-osuus 90,8% 9% 0,4%

Keskim. # seurattavat (keskiarvo) 597,3 478,2 595,4

Keskim. # seurattavat (mediaani) 277 53 194

Keskim.# seuraajat (keskiarvo) 1006,3 313,2 502

Keskim. # seuraajat (mediaani) 179 15 51

Seurattavuusluku: #seurattavat / (#seurattavat + #seuraajat), keskiarvo 0,6 0.7 0,7

Taulukko S1. Kuvailevia tilastoja tililuokan mukaan, eduskuntavaalit 2019.

Normaali Botti Pysäytetty
Keskim. # alkuperäiset tviitit 5,5 4,6 19,7
Keskim. # uudelleentviittaukset 6,6 3,3 39,7
Keskim. # lainaus-
uudelleentviittaukset 2,5 1 9,8

Keskim. # vastaukset tviiteissä / / /

Taulukko S2. Eri tilityyppien aktiivisuus (keskiarvo), vuoden 2019 eduskuntavaalit.

Botti <- Botti Botti <- Normaali Normaali <- Botti Normaali <- Normaali
Uudelleen-
tviittaukset 0,8% 1,8% 3,8% 93,6%

Lainaukset 0,2% 1,9% 3,7% 94,2%

Vastaukset / / / /

Kaikki / / / /

Taulukko S3. Eri käyttäjätilien välinen vuorovaikutus (keskiarvo), eduskuntavaalit 2019.
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Arvo Kuvaus
RTP, botit 5627/305843 = 1,8% Bottien tuottamien tviittien osuus normaalien käyttäjien kaikista uudelleentviittauksista

RTP, pysäytetyt tilit 1798/305843 = 0,6% Pysäytettyjen käyttäjien tviittien osuus normaalien käyttäjien kaikista uudelleentviittauksista

TSR, botit 2011/21052 = 9,6% Bottien tuottamat tviitit, jotka normaali käyttäjä on uudelleentviitannut ainakin kerran

TSR, pysäytetyt tilit 328/3681 = 8,9% Pysäytettyjen tilien tuottamat tviitit, jotka normaali käyttäjä on uudelleentviitannut ainakin kerran

Taulukko S4. Bottien ja pysäytettyjen tilien vaikuttavuus (keskiarvo), eduskuntavaalit 2019.

Normaali Botit Pysäytetyt
#vaalit2019 12,6 % #vaalit2019 7,2 % #vaalit2019 13,7 %

#ilmastonmuutos 2,4 % #suomi 2,0 % #eduskuntavaalit2019 2,8 %

#sote 2,1 % #eduskuntavaalit2019 1,8 % #vaalit 2,2 %

#eduskuntavaalit2019 2,1 % #vaalit 1,8 % #maahanmuutto 2,0 %

#ilmastolakko 1,5 % #turku 1,7 % #ilmastonmuutos 1,9 %

#ilmastovaalit 1,5 % #ilmastonmuutos 1,2 % #perussuomalaiset 1,7 %

#kokoomus 1,4 % #sote 1,2 % #jotainrajaa 1,6 %

#vaalit 1,3 % #kokoomus 1,0 % #eduskuntavaalit 1,2 %

#politiikka 1,2 % #ilmastovaalit 1,0 % #kokoomus 1,1 %

#nytonpakko 0,9 % #politiikka 1,0 % #suomi 1,1 %

#vaalitentti 0,8 % #eduskuntavaalit 0,9 % #vaalitentti 1,0 %

#eduskuntavaalit 0,8 % #työelämä 0,7 % #sote 1,0 %

#vihreät 0,8 % #nytonpakko 0,6 % #ilmastolakko 0,94 %

#työelämä 0,7 % #vihreät 0,6 % #tasaarvo 0,9 %

#vaalit19 0,7 % #ilmastolakko 0,6 % #turpo 0.9 %

#ilmasto 0,7 % #vaalitentti 0,6 % #turku 0,9 %

#koulutus 0,7 % #digitalisaatio 0,5 % #vaalit19 0,9%

#tasaarvo 0,6 % #vaalit19 0,5 % #poliisi 0,8 %

Taulukko S5. Eri tilityyppien käyttämät aihetunnisteet, eduskuntavaalit 2019.

Normaali Botit Pysäytetyt
www.hs.fi 8.6 % tuntematon 27,0 % tuntematon 9,00 %

yle.fi 8,4 % yle.fi 4,5 % yle.fi 7,5 %

tuntematon 6.1 % www.hs.fi 4,0 % www.youtube.com 7,4 %

www.iltalehti.fi 3,4 % www.youtube.com 3,4 % www.iltalehti.fi 6,4 %

www.is.fi 3,1 % www.instagram.com 3,4 % www.is.fi 6,1 %

www.youtube.com 3,1 % www.iltalehti.fi 2,7 % www.verkkouutiset.fi 5,2 %

www.verkkouutiset.fi 2,3 % www.is.fi 2,4 % www.hs.fi 4,7 %

www.facebook.com 2,3 % www.facebook.com 1,8 % www.suomenuutiset.fi 3,0 %

www.talouselama.fi 1,6 % www.verkkouutiset.fi 1,5 % www.facebook.com 2,1 %

www.kauppalehti.fi 1,3 % www.suomenuutiset.fi 0,9 % www.mtvuutiset.fi 1,7 %

www.uusisuomi.fi 1,2 % www.kauppalehti.fi 0,8 0% www.uusisuomi.fi 1,4 %

areena.yle.fi 1,2 % www.mtvuutiset.fi 0,8 % www.ts.fi 1,3 %

www.instagram.com 1,0 % www.kansanuutiset.fi 0,7 % www.instagram.com 1,3 %

www.mtvuutiset.fi 1,0 % www.uusisuomi.fi 0,7 % www.kansanuutiset.fi 0.9 %

www.kansanuutiset.fi 0,8 % www.talouselama.fi 0,6 % www.talouselama.fi 0,8 %

www.ts.fi 0,8 % areena.yle.fi 0,6 % areena.yle.fi 0,8 %

www.suomenuutiset.fi 0,7 % suomenkuvalehti.fi 0,4 % www.kaleva.fi 0,6 %

www.suomenmaa.fi 0,6 % www.ts.fi 0,4 % www.kauppalehti.fi 0,6 %

suomenkuvalehti.fi 0,5 % www.aamulehti.fi 0,2 % suomenkuvalehti.fi 0,5 %

www.aamulehti.fi 0,5 % www.kaleva.fi 0,2 % www.helsinginuutiset.fi 0,3 %

Taulukko S6. Eri tilityyppien yleisimmin jakamat linkit, eduskuntavaalit 2019.

| ELEBOT-2021 Liitteet | 3



Teema Botit
(Pro | Anti)

Pysäytetyt tilit
(Pro | Anti)

SDP 3,2 % | 5,2 % ** 0,3 % | 2,0 % ***

PS 7,9 % | 2,1 % *** 4,1 % | 0,4 % ***

KOKOOMUS 5,6 % | 2,4 % *** 1,9 % | 0,6 % ***

KESKUSTA 4,4 % | 2,6 % ** 1,9 % | 0,6 % ***

VIHREÄT 3,9 % | 4,0% 0,2 % | 2,9 % ***

VASEMMISTO 3,7 % | 5,2 % * 0,5 % | 2,7 % ***

YMPÄRISTÖ/
ILMASTO 4,2 % | 4,2 % 0,3% | 1,0 % ***

MAAHAN-
MUUTTO 3,2 % | 6,0 % *** 0,5 % | 2,9 % ***

Taulukko S7. Bottien ja pysäytettyjen tilien osuudet eri kuplissa, eduskuntavaalit 2019. Tilastolliset merkitsevyystasot eroille (ks.
liite 5) on ilmoitettu tähdillä, *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001.

Kuva S2. Perussuomalaisten uudelleentviittausverkosto, eduskuntavaalit 2019.

Kuva S3. Kokoomuksen uudelleentviittausverkosto, eduskuntavaalit 2019.
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Kuva S4. Vihreiden uudelleentviittausverkosto, eduskuntavaalit 2019.

Kuva S5. Ilmastonmuutoksen ja ympäristöteeman uudelleentviittausverkosto, eduskuntavaalit 2019.
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Kuva S6. Maahanmuuton uudelleentviittausverkosto, eduskuntavaalit 2019.

Kuva S7. SDP:n uudelleentviittausverkosto, kuntavaalit 2021.
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Kuva S8. Keskustan uudelleentviittausverkosto, kuntavaalit 2021.

Kuva S9. Vasemmistoliiton uudelleentviittausverkosto, kuntavaalit 2021.
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Liite 8: Tietosuoja

Tutkimus noudatti GDPR-ohjeita, ja tutkimuksesta on tehty tietosuojailmoitus.
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