
 NBSI 1-9468-06-259-879  )fdp( 
 NSSI 9694-9971  )fdp( 

 
otsipoily-otlaA  

uluokaekrok nedieteitsureP  
nakiinketokkrevoteit aj -ennekiiloteiT & sotial nakiinketoteiT  

sotial  
 if.otlaa.www

 + APPUAK
 SUOLAT

 
 + EDIAT

 + ULIOTOUM
 IRUUTHETIKKRA

 
 + EDEIT

 AIGOLONKET
 

 REVOSSORC
 

 LAROTCOD
 SNOITATRESSID

-o
tl

a
A

C
 5

/
 9

10
2

 

nakiinketokkrevoteit aj -ennekiiloteiT & sotial nakiinketoteiT  
 sotial

aj titoB  
nenimattukiavoitaamrofni  

nemouS ässirettiwT  
-UE aj -atnuksude

 9102 assielaav
 eknah-TOBELE

 

 ITTROPAR NENINKET REVOSSORC



 ajrasusiakluj notsipoily-otlaA
REVOSSORC  5/  9102

nenimattukiavoitaamrofni aj titoB  
-UE aj -atnuksude nemouS ässirettiwT

 9102 assielaav

 eknah-TOBELE

,irukhueP sukraM ,okkaT samouT ,muollaS ilA  
 äleviK okkiM ,alotnaK omiaR

 otsipoily-otlaA
 uluokaekrok nedieteitsureP

nakiinketokkrevoteit aj -ennekiiloteiT & sotial nakiinketoteiT  
  sotial



 ajrasusiakluj notsipoily-otlaA
REVOSSORC  5/  9102

 
 © 9102  omiaR ,irukhueP sukraM ,okkaT samouT ,muollaS ilA  

 äleviK okkiM ,alotnaK
 

 NBSI 1-9468-06-259-879  )fdp( 
 NSSI 9694-9971  )fdp( 

 
 yO aifarginU

 iknisleH  9102
 

tunattiohar no atoj ,asseekknah-TOBELE uttetuetot no usiakluJ  
neekknaH .öiretsinimiruuttluk aj -sutepo äkes öiretsinimsuekio  

naetimoksuusillavruT iskäsil neijattiohar tullo no ässämhyrsuajho  
 .aijatsude nailsnak notsovuenoitlav aj nötsireethis



 ämletsiviiT
  otlaA 67000 ,00011 LP ,otsipoily-otlaA  if.otlaa.www

 äjikeT
 äleviK okkiM ,alotnaK omiaR ,irukhueP sukraM ,okkaT samouT ,muollaS ilA

 imin nusiakluJ
 9102 assielaav-UE aj -atnuksude nemouS ässirettiwT nenimattukiavoitaamrofni aj titoB

 ajisiakluJ  uluokaekrok nedieteitsureP

 ökkiskY  sotial nakiinketoteiT

 ajraS ajrasusiakluj notsipoily-otlaA  REVOSSORC  5/  9102

 alasumiktuT  timeetsys tesiskelpmoK

 ileiK  imouS

 ämletsiviiT
ässäT .nihielaav aattukiav äättiry apat nenillodham tavo titob tavimiot assaidem assesilaaisoS  

aavuthapat ässirettiwT äävyttiil nihielaav-UE aj -atnuksude nemouS niittiktut assitropar  
aj ärääm nannimioT .iytniise aatnimiot atsiallät alleetsurep netsoluT .aatnimiot autiositamotua  

ässiydhet ällimletenem allivaatsav niuk aipmesiahla itsavattamouh niknetiuk tavilo suuvattukiav  
neilit nejutletikoul iskietoB .assielaav 8102 nedouv nejotlavsydhY iskikremise assiskumiktut  

.niittiktut nöötläsis naamattout neijättyäk neilaamron aiskuusiavaore nölläsis namattout  
iskikremise titoB .assiethus ire attum atsiehia atsiomas nisoääp taviletsuksek tämhyr niktammuK  

tilaamron niuk atsiehia ätsiyteit älledyysiökännedot allammeruus itsäekles taviuhup  
söym ätsielit atsielaamron tavisore tilit tudiositamotua alleetsurep emmejotniavaH .täjättyäk  
tutiktuT .neethus nediethäl neikknil nejutteaj äkes näviäpsimoul nilit ,näräämukul neijaarues  

älläsis nokrev iutuakaj atnimiot utiositamotua aj ,atienutiosiralop tavilo totsokrevsutukiavorouv  
atietsaah äätläsis assaidem assesilaaisos nenimiktut nesimattukiav nudiositamotuA .itsesiasatäpe  

 .ätöytsytihek aavuktaj iitaav aj

 tanasniavA  toimmakukiak ,oitaasiralop ,oitaamrofnisid ,tilaav ,titob ,nenimattukiavoitaamrofni

 )utteniap( NBSI  )fdp( NBSI  1-9468-06-259-879

 )utteniap( NSSI  )fdp( NSSI  9694-9971

 akkiapusiakluJ  iknisleH  akkiaponiaP  iknisleH  isouV  9102

 äräämuviS  23





TIIVISTELMÄ
Sosiaalisessa mediassa toimivat botit ovat mahdollinen tapa
yrittää vaikuttaa vaaleihin. Tässä raportissa tutkittiin Suomen
eduskunta- ja EU-vaaleihin liittyvää Twitterissä tapahtuvaa au-
tomatisoitua toimintaa. Tulosten perusteella tällaista toimintaa
esiintyi. Toiminnan määrä ja vaikuttavuus olivat kuitenkin huo-
mattavasti alhaisempia kuin vastaavilla menetelmillä tehdyissä
tutkimuksissa esimerkiksi Yhdysvaltojen vuoden 2018 vaaleis-
sa. Boteiksi luokiteltujen tilien tuottaman sisällön eroavaisuuk-
sia normaalien käyttäjien tuottamaan sisältöön tutkittiin. Kum-
matkin ryhmät keskustelivat pääosin samoista aiheista mutta
eri suhteissa. Botit esimerkiksi puhuivat selkeästi suuremmalla
todennäköisyydellä tietyistä aiheista kuin normaalit käyttäjät.
Havaintojemme perusteella automatisoidut tilit erosivat nor-
maaleista tileistä myös seuraajien lukumäärän, tilin luomispäi-
vän sekä jaettujen linkkien lähteiden suhteen. Tutkitut vuoro-
vaikutusverkostot olivat polarisoituneita, ja automatisoitu toi-
minta jakautui verkon sisällä epätasaisesti. Automatisoidun vai-
kuttamisen tutkiminen sosiaalisessa mediassa sisältää haasteita
ja vaatii jatkuvaa kehitystyötä.

Johdanto. Sosiaalisessa mediassa on monenlaista informaa-
tiovaikuttamista. Informaatiovaikuttamisella pyritään syste-
maattisesti vaikuttamaan vallitsevaan mielipiteeseen, ihmis-
ten ajatuksiin ja päätöksiin sekä yleisesti yhteiskuntaan (1).
Vaikuttamista ei tehdä pelkästään levittämällä disinformaa-
tiota, harhaanjohtavia kirjoituksia tai vihapuhetta, sillä myös
faktoihin perustuvalla tiedolla voidaan vaikuttaa. Viestien
vaikutusta voidaan lisätä kasvattamalla niiden määrää ja lu-
kijakuntaa erilaisin keinoin, kuten esimerkiksi automatisoi-
duilla tileillä (eli boteilla), sosiaalisilla kuplilla tai internet-
meemeillä.
Tässä tutkimuksessa keskityimme nimenomaan Twitterissä
toimiviin botteihin sekä näiden luonteeseen ja käyttäytymi-
seen. Twitter on yhdysvaltalainen yhteisöpavelu, jolla on päi-
vittäin yli 120 miljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri maa-
ilmaa (2). Vaalien alla (tammi-huhtikuu) Suomen Twitter-
yhteisössä on arvioitu olleen noin 150 000 käyttäjää ja julkai-
suja (tviittejä) yli 10.3 miljoonaa (3). Vaikka Twitterin käyttö
onkin muuten Suomessa koko väestön kokoon nähden pien-
tä, sitä käyttävät useat poliitikot, journalisit ja muut vaikut-
tajat (4). Twitterillä on ollut myös tärkeä poliittinen merki-
tys esimerkiksi arabikevään aikana, vaalitentteihin osallistu-
misessa, poliittisissa kohuissa ja skandaaleissa, poliitikkojen
persoonakuvien rakentamisessa ja aktivismissa (4, 5).
Twitter valittiin kohteeksi myös sen avoimuuden takia. Siellä
tapahtuvaa bottien vaalivaikuttamista on tutkittu muiden mai-
den vaaleissa, mikä tarjoaa hyvän vertailukohdan Suomen
vaaleihin. Esimerkiksi Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen
tutkimuslaitoksen syyskuussa 2018 julkaisemassa raportissa
analysoitiin automatisoitua toimintaa Twitterin vaalikeskus-
telussa. Raportti havaitsi Ruotsin vaaleista tviittaavien po-
liittisten bottien lukumäärän lisääntyneen (6). Lisäksi infor-
maatiovaikuttamisen, disinformaation ja bottien merkitys on
noussut erityisesti vuoden 2016 tapahtuneen brexitin ja Yh-
dysvaltojen presidenttivaalien jälkeen. Näihin tapahtumiin ja
teemoihin liittyviä ilmiöitä on tutkittu laajasti (7–9).
Twitteriä on käytetty maailmalla useisiin vaaleihin vaikutta-

miseen bottien avulla ja sitä varten on saatavilla valmiita työ-
kaluja. Siksi Suomenkin vaaleihin vaikuttamisesta kiinnostu-
neet tahot voisivat käyttää pienellä vaivalla Twitteriä ainakin
yhtenä kanavana vaalivaikuttamisessa. Twitter olisi siis luul-
tavasti yksi kohteista, jos laajamittaista kiinnostusta vaaleihin
vaikuttamiseen bottien avulla olisi. Tämän takia Twitterin voi
myös ajatella olevan yksi indikaattori sille onko bottitoimin-
taa yleensäkään olemassa Suomen vaaleihin liittyen.

Eduskuntavaalit 14.4.2019
Data. Tässä tutkimuksessa käytetty data on kerätty Twitte-
rin tarjoamasta API:sta eli ohjelmointirajapinnasta. Dataa ke-
rättiin ajalta 20.1.2019 – 15.4.2019 eduskuntavaaleihin liit-
tyen. Palvelusta on mahdollista hakea tviitit, jotka sisältä-
vät tietyt aihetunnisteet eli hashtagit. Käytimme tviittien suo-
dattamiseen 317 hashtagia, jotka liittyivät jollain tapaa näi-
den vaalien teemoihin (esimerkiksi #vaalit, #ilmasto, #koulu-
tus, #turvapaikanhakijat). Tämä data sisälsi edelleen vaalei-
hin liittymättömiä tviittejä, jotka poistettiin rakentamallam-
me kieli- ja erityissanasuodattimella. Tämä läpäisi suomen-
ja englanninkieliset tviitit, mutta esti pääosin esimerkiksi
vaaleihin liittymättömät mainokset.

Kuva 1. Käyttäjätyyppien jakauma eduskuntavaaleissa. Normaalien, botiksi luo-
kiteltujen ja pysäytettyjen tilien suhteelliset määrät suomenkielellä tviitanneista (lu-
vut vasemmalla) ja ilman kieliseulaa (luvut oikealla).

Kaiken kaikkiaan tämän suodattimen jälkeen Suomen edus-
kuntavaaleihin tai yleisesti vaaliteemoihin liittyviä tviittejä
oli yli 1.33 miljoonaa. Tviittaajia oli yhteensä 188 668 yk-
sittäistä käyttäjää. Sosiaalissa mediassa keskustelua käydään
myös globaalilla tasolla, mikä tarkoittaa, että kaikki aiheet
eivät liity suoraan Suomeen. Esimerkiksi Nato-keskustelua
käydään kansainväliselläkin tasolla. Lisäksi haaviin tarttui-
vat muun muassa propagandaan, Venäjään ja Brexitiin liitty-
viä tviittejä Suomen ulkopuolelta. Tämä oli odotettavissa, sil-
lä listallamme oli paljon kansainvälisiä ja universaaleja aihe-
tunnisteita. Kun englanninkieliset globaalit tviitit suodatettiin
pois, vaaleihin liittyviä tviittejä oli arvioilta 1.01 miljoonaa,
ja nämä olivat noin 60 000:n eri käyttäjän tuottamia.
Kun Helsingin Sanomat kysyi suomalaisilta tärkeimpiä vaa-
liteemoja, niin keskimäärin reilu kolmannes vastaajista pi-
tää jotakin globaalia ilmiöitä tärkeänä vaaliteemana (Ilmas-
to, energia & ympäristö 40 %, Maahanmuutto & Siirtolai-
suus 35 %, Koulutus & Tiede 34 % (10)). Globaalit englan-
ninkieliset tviitit sisällytettiin osaan tutkimukseen erillisenä
joukkona, vaikka ne eivät yleensä kohdistuneet suoraan Suo-
meen, vaan ne olivat sisällön perusteella kohdistettu lähinnä
koko Twitter-yhteisölle.
Tiedon keräämisen yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomio-
ta yksityisyydensuojaan ja analyysin objektiivisuuteen. Tä-
mä tapahtui niin että datan keräsivät ja pseudonymisoivat eri
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henkilöt kuin varsinaisen data-analyysin tekijät. Datan kerää-
minen ja pseudonymisointi on kuvattu tarkemmin liitteissä 1
ja 2.

Tilien analysointi. Kaikki Suomen vaaliteemoista tviit-
taavat käyttäjät analysoitiin koneoppimiseen pohjautuvan
Botometer-työkalun avulla. Botometer on Indianan yliopis-
ton kehittämä malli, joka luokittelee Twitter-käyttäjän botiksi
tutkimalla noin 1 200:aa erilaista profiiliin ja sen julkaisemiin
tviitteihin liittyvää ominaisuutta (11). Näitä ominaisuuksia
ovat esimerkiksi käyttäjän aikakäyttäytyminen, profiilin epäi-
lyttävät puutteet sekä tviittien sisältö. Koska tutkitut tilit oli-
vat pääosin suomenkielisiä, ei kielipohjaisia sisällön omina-
suuksia voitu sisällyttää analyysiin. Syötteen pohjalta Boto-
meter määrittää profiilille niin kutsutun CAP-luvun, complete
automation probability, joka kertoo, millä todennäköisyydel-
lä malli uskoo käyttäjän olevan botti. Tässä tutkimuksessa ra-
jatodennäköisyys asetettiin 40%:iin. Toisin sanoen, Twitter-
käyttäjä, jolle malli tulosti CAP-luvuksi alle 0.4, luokiteltiin
normaaliksi käyttäjäksi. Kuva 2 esittää CAP-lukujen jakau-
maa tässä tutkimuksessa ja siitä näkee, että suurin osa käyttä-
jistä sai hyvin pienen CAP-luvun, eli niiden katsottiin olevan
botteja pienellä todennäköisyydellä.
Twitter seuloo heitä epäilyttäviä tviittejä tuottavia tilejä ak-
tiivisesti, joihin myös haitalliseksi luokiteltua sisältöä tuotta-
vat botit ovat sisällytetty. Palvelu on ilmoittanut kehittävän-
sä jatkuvasti bottientunnistusmenetelmiään. Pelkästään tou-
kokuussa 2018 Twitter onnistui löytäämään yli 9.9 miljoo-
naa mahdollista bottia viikottain (12). Mahdollisen käyttöeh-
tojen vastaisen tilin havaittuaan palvelu joko pyytää lisäsel-
vitystä tilin käyttäjältä, vähentää sen tviittien näkyvyyttä tai
jäädyttää tilin. Huomattavaa on että kaikkea automatisoitua
toimintaa ei ole kielletty Twitterissä (13), ja onkin arvioitu,
että 9 % - 15 % palvelun aktiivisista käyttäjistä olisi botte-
ja (14). Tutkittavan ajanjakson (20.1.2019 - 15.4.2019) jäl-
keen tehdyn Botometer-analyysin yhteydessä havaittiin mi-
käli joitain tilejä oli jäädytetty tai poistettu. Twitter ilmoittaa
erikseen, onko tili jäädytetty vai poistettu kokonaan mutta ei
kerro tämän ajankohtaa. Ajankohtaa voidaan haarukoida ai-
noastaan sen perusteella koska viimeeksi on nähty k.o. tilin
(uudelleen)tviittaama tviitti. Myöskään se, onko käyttäjä itse
vai Twitter poistanut tilin ei käy ilmi Twitterin API:n kautta.
Analyysiemme perusteella botteja oli 3 308 (5.48 %) kappa-
letta, ja ne olivat tuottaneet yli 25 600 (2.53 %) tviittiä. Jäädy-
tettyjen tai suljettujen tilien määrä oli aikajakson jälkeen 220
(0.36 %). Nämä olivat ehtinteet tuottaa noin 15 800 (1.56 %)
tviittiä. Kun globaalit englanninkieliset tviitit otettiin mukaan
tarkasteluun (mm. nato, propaganda, pakolaiskriisi), botteja
löytyi 5 524 (2.93 %) kappaletta, ja nämä olivat tviitanneet
yli 35 000 (2.62 %) viestiä. Vastaavasti pysäytettyjen tilien
lukumäärä oli 624 (0.33 %), ja ne olivat ehtineet tuottaa noin
20 000 (1.49 %) tviittiä. Osuudet on laskettu jakamalla abso-
luuttiset lukumäärät kaikkien relevanttien käyttäjien tai tviit-
tien lukumäärillä.
Suomenkielellä tviittaavien käyttäjien keskuudessa julkais-
tiin keskimäärin 17 vaaleihin liittyvää tviittiä per käyttäjä tar-
kastelujakson aikana, ja globaalit tviitit ja käyttäjät mukaan-
laskettuna vastaava luku oli 8. On kuitenkin huomattava että

Kuva 2. Botometerin CAP-lukujen jakauma. Punainen viiva kuvaa valittua jakoa.
Mukana kaikki käyttäjät, joille botometer-analyysi tehtiin. Suurin osa massasta si-
joittuu nollan läheisyyteen. Ks. myös histogrammi, jossa pystyakseli logaritminen
liitteiden kuvassa S14

Kuva 3. Tviitit per käyttäjä. Suomenkieliset tviittaajat julkaisivat vaalien alla keski-
määrin 17 tviittiä. Visualisaatiosta jätetty pois yli 40 tviittiä julkaisseet käyttäjät. Ks.
myös sama jakauma ilman poisjätettyjä käyttäjiä logaritmiselle asteikolle piirrettynä
liitteiden kuvassa S15

Kuva 4. Tviitit per käyttäjä kun eri tilityypit on eroteltu. Visuaalisista syistä nor-
mitetusta histogrammista jätetty pois yli 40 tviittiä julkaisseet käyttäjät. Ks. myös sa-
mat jakaumat eri koordinaatistoissa liitteiden kuvissa S3 ja S4 sekä kumulatiivinen
jakauma S5

aktiivisuus Twitterissä on jakautunut hyvin epätasaisesti si-
ten että suurin osa käyttäjistä julkaisee vain muutaman tvii-
tin kuukaudessa. Keskiarvoa nostaa todella aktiiviset käyttä-
jät (ks. aktiivisuusjakauma kuvassa 3).
Tutkimme myös eri kielillä tviittaavien käyttäjien sijaintia.
Twitterissä käyttäjä voi itse asettaa sijaintinsa, eikä ilmoitet-
tu sijainti siksi välttämättä vastaa todellista sijaintia. Sijaintia
ei siis tässä tutkimuksessa voitu käyttää luotettavasti esimer-
kiksi vain Suomessa tapahtuvan keskustelun suodattamiseen.
Tulokset listattu liitteiden taulukkoon 3.

Tililuokkien määrittely. Analyysimme jakoi käyttäjät kol-
meen ryhmään: normaaleihin tileihin, botteihin sekä py-
säytettyihin tileihin. Vastaavaa luokittelua käytettiin Ruot-
sin vastaavassa hankkeessa (6), jossa pysäytettyjä tilejä käsi-
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teltiin kuin botteja. Botit on usein jaettu vielä erillisiin ryh-
miin niiden toiminnan ja tarkoituksen perusteella (15, 16),
mutta tässä tutkimuksessa botit ajatellaan yhtenäisenä jouk-
kona, johon siis kuuluvat myös esimerkiksi uutismedioiden
automaattiset julkaisut.
Tässä tutkimuksessa botti on sellainen käyttäjä, jonka Boto-
meter on luokitellut botiksi määrittämällämme CAP-luvulla.
Sen toiminta voi olla joko täysin tai osittain automatisoitua.
Botometer voi luokitella myös oikean ihmisen botiksi, mikä-
li esimerkiksi ihmisen somekäyttäytyminen muistuttaa bot-
timaista toimintaa. Toisaalta myös botti voi jäädä tunnista-
matta, jos sen profiili ja toiminta ei anna aihetta epäilyyn.
Varsinkin avoimessa käytössä olevat työkalut bottien tunnis-
tamiseksi mahdollistavat bottien kehittämisen niin että niiden
tunnistus näillä työkaluilla hankaloituu.
Pysäytetty tili voi olla joko jäädytetty tai poistettu Twitte-
rin toimesta. Yhteisöpalvelu Twitter kertoo sivuillaan ylei-
simmät syyt käyttäjän pysäyttämiseen. Suurin osa käyttäjistä
jäädytetään tai poistetaan spämmin tai muun turvallisuusris-
kin vuoksi (17). Käyttäjä voi myös poistaa itsensä palvelusta.
Mikäli käyttäjä ei sovi kumpaakaan edellä mainittuun ryh-
mään, luokitellaan tämä normaaliksi tiliksi. Tässä raportis-
sa havainnollistetaan ja vertaillaan eri tavoin näiden kolmen
ryhmän käyttäytymistä.

Tilien seuraajat ja seurattavat. Automatisoitujen ja muiden
tilien tuottamalla sisällöllä voi olla vaikutusta vain jos se tu-
lee ihmiskäyttäjien nähtäväksi. Twitterissä tärkeä mekanis-
mi sisällön näkemiselle on seuraaminen, jossa tiliä seuraava
käyttäjä saa omaan syötteeseensä nähtäväksi seurattavan tilin
tviittejä. Tavallisten käyttäjien seuraajamäärä oli keskimäärin
(mediaani) 162, bottien 21 ja pysäytettyjen tilien 75 kappalet-
ta. Toisin sanoen aineistossamme olevilla tyypillisillä boteil-
la ja pysäytetyillä tileillä voi arvioida olevan lähtökohtaisesti
vähemmän näkyvyyttä kuin normaaleilla käyttäjillä. Laskim-
me myös keskiarvot eri tilityyppien seuraajamäärille. Nor-
maaleja tilejä seurasi keskimäärin 1 042 muuta käyttäjää, kun
taas botteja seurasi 130 ja pysäytettyjä 623 käyttäjää. Noin 25
%:lla normaaleiksi luokiteltuilla oli yli 500 seuraajaa. Nel-
jännesosalla pysäytetyistä oli yli 300 seuraajaa.
Tätä tutkimusta varten määrittelemme seurattavuusluvun, jo-
ka lasketaan jakamalla käyttäjän seurattavat (friends) seurat-
tavien ja seuraajien (followers) summalla:

seurattavuusluku = seurattavat
seurattavat + seuraajat

Korkea seurattavuusluku kertoo, että käyttäjä seuraa enem-
män muita käyttäjiä, kuin mitä sillä on seuraajia. Tunnetuil-
la käyttäjillä, kuten poliitikoilla, urheilijoilla tai artisteilla, on
usein matala seurattavuusluku, sillä heitä seurataan enemmän
kuin mitä he seuraavat.
Kuva 5 paljastaa, kuinka sekä boteilla että pysäytetyillä tileil-
lä on keskimäärin korkeampi seurattavuusluku kuin normaa-
leilla tileillä. Botit ja pysäytetyt tilit seuraavat enemmän kuin
mitä niitä seurataan. Tämä on havaittu boteille myös aikai-
semmissa tutkimuksissa (18). Seurattavuusluku on yksi tapa
mitata karkeasti bottien seuraamisdynamiikkaa. Korkea suh-
deluku voi kertoa, että käyttäjätili pyrkii nimenomaan seu-

Kuva 5. Seurattavuusluku Normaaleilla käyttäjillä on usein melkein yhtä paljon
seuraajia kun seurattavia. Boteilla ja pysäytetyillä seurattavia on enemmän. Ks.
myös kumulatiivinen jakauma liitteiden kuvassa S6. Kuvassa S7 käyttäjien seurat-
tavuusluvuksi valittu suurin tarkastelujakson aikana havaittu suhdeluku.

raamaan mahdollisimman montaa käyttäjää. Esimerkiksi li-
sämateriaaleissa oleva kuva S2 näyttää, kuinka erään botiksi
luokiteltun tilin seurattavien osuus kasvaa yli 1.3-kertaiseksi
kuukaudessa. Otoksen koko on pieni, mutta kuva osoittaa,
minkälaisia eroja ja muutoksia käyttäjien seuraajamäärien
välillä voi havaita kun aika otetaan huomioon. Normaaleil-
la tileillä suhdeluku pysyi yleensä stabiilimpana kuin boteilla
tai pysäytetyillä. Seurattavuusluvun tutkiminen ajan funktio-
na voisi paljastaa bottien taktiikoita seuraajien tai seuratta-
vien hankkimisessa, mutta tämä vaatisi syvempää analyysia.

Tilien luomispäivät. Tutkimme eri tilityyppien luomispäiviä.
Lähellä vaalipäivää luotu tili saattaa olla merkkinä siitä että
tili on luotu vaalien seuraamista tai niihin vaikuttamista var-
ten. Rajasimme tarkemman tarkastelun aikavälille 1.1.2018 -
15.1.2019. Ennen tarkastelujakson alkua (1.1.2018) normaa-
leja käytettäjiä oli luotu 49 035 (86.3 % kaikista normaaleista
käyttäjistä), botteja 2 241 (67.7 % kaikista boteista) ja pysäy-
tettyjä 98 kappaletta (44.5 % kaikista pysäytetyistä).
Kuvassa 6 esitämme tilienluontiaikojen jakauman, joka on
normitettu niin että vain tarkastelujakson aikana luodut tilit
otettiin huomioon. Tällöin jakaumassa ei näy esimerkiksi se
että normaaleja tileja on luotu enemmän ennen tarkastelujak-
soa kuin muita tilityyppejä. Tämän jakauman perusteella voi
todeta että pysäytettyjä tilejä on luotu vaalien alla suhteelli-
sesti enemmän kuin normaaleja tilejä. Lisäksi boteiksi luo-
kiteltuja tilejä on luotu myös suhteellisesti hieman enemmän
vaalien alla kuin normaaleja, mutta ero ei ole yhtä suuri kuin
pysäytettyjen ja normaalien välillä.

Aikakäyttäytyminen. Tutkimme, milloin normaalit käyttä-
jät, botit ja poistetut tilit käyttivät eri aihetunnisteita julkai-
suissaan. Otimme tarkasteluun kymmeniä suosituimpia aihe-
tunnisteita. Esittelemme seuraavaksi vain pienen joukon ai-
heitunnisteiden aikasarjoja.
Havainnollinen tapa tutkia aihetunnisteiden käyttöajankohtia
on piirtää tapahtumakaavio, jossa jokainen käyttökerta esiin-
tyy pystyviivana. Kuvassa 7 näkyy tällainen tapahtumakaavio
aihetunnisteille jotainrajaa ja nytonpakko ennen eduskunta-
vaaleja. Kuvasta voidaan huomata, kuinka botit ja pysäytetyt
tilit ryhtyivat käyttämään nytonpakko aihetunnistetta pääosin
vasta maaliskuun jälkeen. Aihetunniste jotainrajaa sisälly-
tettiin tviitteihin tiheämmin vaalipäivän läheisyydessä. Nor-
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Kuva 6. Tilien luomispäivät Normitettu histogrammi tilien luomispäivistä. Ks. myös
kumulatiivinen jakauma liitteiden kuvassa S8. Tässä kuvassa viimeisin botti oli luo-
tu 26.3.2019. Todellisuudessa botteja on luotu myös sen jälkeen, mutta näitä uusia
tilejä ei vielä tunnistettu boteiksi ensimmäisessä botometer-analyysissä. Mainitun
ajankohdan jälkeen luodut botit näkyvät kuvissa 19 ja 20, jotka perustuvat myöhäi-
sempään botometer-analyysiin, johon sisältyi näiden tilien kohdalla huomattavasti
pitempi aktiivinen tarkasteluajanjakso.

maalien tilien tuottamat aihetunnistemäärät ovat niin paljon
suurempia että esimerkiksi nytonpakko tunnisteelle nähdään
että sitä käytettiin jonkin verran vähemmän tarkastelujakson
alussa, mutta tämän jälkeen käyttö näkyy vain yhtenäisenä
alueena.
Yleistä aktiivisuutta tutkittaessa tapahtumakaavioita parem-
pi tapa on esittää aikasarjat histogrammeina, joissa lasketaan
kuinka suuri osa aihetunnisteen käytöstä sijoittuu jollekin tie-
tylle ajanjaksolle koko tarkastelujakson sisällä (ks. kuva 8).
Näistä kuvaajista nähdään esimerkiksi, että pysäytetyt tilit
käyttivät aktiivisimmin aihetunnistetta sote vuoden alussa.
Bottien aikasarjoissa näkyy muutamia piikkejä muun muas-
sa ilmastonmuutos sekä maahanmuutto aihetunnisteiden käy-
tössä. Tämä tutkimus ei analysoinut näiden tviittisisältöjen
tunnesävyä. Tämä on tärkeä tarkennus, sillä samaa aihetun-
nistetta voidaan käyttää kielteisellä, myönteisellä tai neutraa-
lilla tavalla.
Aihetunniste ilmastolakko oli käytetyimmillään ilmastolak-
kopäivän (15.3.2019) läheisyydessä. Vihapuhe -tunnisteen
käyttö keskittyi pääosin alkuvuoteen sekä vaalipäivän lähei-
syyteen. Kaiken kaikkiaan muutamia yllä mainittujakin poik-
keuksia lukuunottamatta yleisempien aihetunnisteiden käyt-
tö seurasi samoja trendejä riippumatta niitä käyttävien tilien
tyypeistä.
Eri käyttäjäkategorioiden mahdollisten eroavaisuuksien sel-
vittämiseksi päivittäistä aikakäyttäytymistä tutkittiin laske-
malla näiden erilaisten käyttäjätyyppien keskimääräinen päi-
vittäinen aikakäyttäytyminen. Päivittäisen aikakäyttäytymi-
sen avulla on mahdollista arvioida yksittäisten tilien käyttä-
jiä. Esimerkiksi keskimääräisellä normaalilla käyttäjällä twit-
teraktiivisuus on usein keskittynyt tietyille ajoille, kun taas
boteilla ja instituutioiden tileillä päivittäinen aktiivisuus voi
olla hyvinkin tasaista. Tällä metodilla on esimerkiksi mah-
dollista tutkia mikäli tiliä käyttää useampi kuin yksi ihminen
(19). Käyttäjäkategorioiden päivittäinen keskimääräinen ak-
tiivisuus on esitetty kuvassa 9. Kuvasta voidaan havaita ryh-
mäkohtaisten erojen olevan pääosin pysäytettyjen ja muiden
tilien välillä. Pysäytettyjen tilien aktiivisuus painottuu myö-
häisempään ajankohtaan kuin muiden ryhmien. Kullakin ryh-
mällä on havaittavissa aktiivisuuden painottuminen pääosin

Normaali Botti Pysäytetty
Suomi 1.02 % voida 5.22 % Suomi 4.02 %
saada 0.79 % Suomi 5.11 % saada 3.04 %
voida 0.79 % nuori 4.38 % voida 2.87 %
tehdä 0.72 % saada 4.17 % tehdä 2.35 %
pitää 0.62 % tehdä 4.06 % pitää 2.04 %
äänestää 0.55 % pitää 3.04 % ihminen 1.51 %
nuori 0.52 % ihminen 2.49 % haluta 1.42 %
haluta 0.43 % haluta 2.13 % lapsi 1.40 %
puolue 0.40 % lapsi 2.12 % äänestää 1.35 %
ääni 0.40 % tarvita 1.97 % maa 1.33 %
ihminen 0.38 % lukea 1.87 % suomalainen 1.32 %

Taulukko 1. Käytetyimpien sanojen suhteelliset osuudet kullekin tilityypille ennen
eduskuntavaaleja.

päiväsaikaan. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tehty tar-
kempaa käyttäjätilikohtaista tarkastelua.

Sisältöanalyysi. Kun aihetunnistetarkastelusta poistettiin
seuraavat neutraalit tunnisteet vaalit2019, eduskuntavaa-
lit2019, vaalit, eduskuntavaalit ja Vaalit2019, normaalien ti-
lien keskuudessa aihetunnisteet sote, ilmastonmuutos, ilmas-
tovaalit ja politiikka olivat käytetyimpiä.
Bottien neljä käytetyintä aihetunnistetta olivat sote, työelä-
mä, ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Pysäytettyjä tilejä pu-
hutti kokoomus, sote, maahanmuutto sekä ilmastonmuutos.
Kattava lista suosituimmista aihetunnisteista ja näiden suh-
teellisista osuuksista löytyvät taulukosta 7. Esimerkiksi ai-
hetunnisteet maahanmuutto tai kokoomus sisältävien tviittien
osuus on suurempi pysäytetyillä kuin ihmisillä tai boteilla.
Toisaalta ilmastonmuutos oli yleisempi normaalien käyttäjien
tviiteissä.
Kuvaan 11 on merkitty tietyn aihetunnisteen sisältävien tviit-
tien suhteellisia osuuksia eri käyttäjätyyppien keskuudessa.
Esimerkiksi aihetunniste sote esiintyy normaalien käyttäjien
tai bottien tviiteissä useammin kuin pysäytettyjen tilien tvii-
teissä.
Kaikissa tviiteissä ei käytetä aihetunnisteita. Tämän lisäk-
si tviitin sisältö voi erota merkittävästi muista samoja aihe-
tunnisteita sisältävistä tviiteistä. Siksi tutkimme myös eri ti-
lien käyttämiä sanavalintoja. Tätä analyysia varten muutim-
me tviitissä esiintyvät sanat perusmuotoon. Lisäksi poistim-
me tarkastelusta adverbit, pronominit ja erikoismerkit (20).
Eri tilityyppien käytetyimmät sanat (pl. aihetunnisteet) ja nii-
den osuudet kaikista tilityypin käyttämistä sanoista esitetään
taulukkossa 1. Taulukosta näkee että normaalien tilien sano-
jen käytössä oli ylipäätään enemmän hajontaa, mikä saattaa
johtua normaalien tilien suuremmasta määrästä (tätä mahdol-
lisuutta ei tutkittu).
Tarkempaa normaalien käyttäjien ja yhdistettyjen bottien ja
pysäytettyjen kielellistä erottelua tutkittiin laskemalla jo-
kaiselle yksittäiselle sanalle (unigram) sen todennäköisyys
esiintyä bottien ja poistettujen tviiteissä. Listausta varten jo-
kaisesta tviitistä poistettiin linkit ja sanat muutettiin yksin-
kertaistetusti perusmuotoon (stemming). Yksittäisten tilien
käyttämien harvinaisempien sanojen (esimerkiksi robotisaa-
tio) suodattamiseksi kaikki kokonaisuudessaan alle 100 ker-
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Kuva 7. Esimerkkejä aihetunnisteiden aikasarjoista eduskuntavaalien alla. Jokainen pystyviiva kuvassa vastaa yhtä aihetunnisteen käyttöä vaaka-akselin osoittamana aikana.
Vasemmalla jotainrajaa ja oikealla nytonpakko. Bottien aihetunnisteen jotainrajaa käytössä näkyy pitkiä hiljaisia aikoja. Botit ja pysäytetyt ovat käyttäneet tarkastelujaksos-
samme aihetunnistetta nytonpakko ensimmäisiä kertoja vasta helmikuun aikana.

Kuva 8. Eräiden aihetunnisteiden käyttömääriä eri aikoina ennen eduskuntavaaleja. Pysäytetyt tilit käyttäneet tunnistetta sote aktiivisimmin vuoden alussa. Ilmastonmuutos
jakaumat ovat lähes identtiset tarkastelujakson aikana. Tunnisteen ilmastolakko käyttö keskittyi lakkopäivän ympärille.

taa esiintyvät ja alle 100 uniikin tilin käyttämät sanat sivuu-
tettiin. Lopuille sanoille laskettiin ryhmäkohtainen osuus, jo-
ka normalisoitiin painotetulla ryhmän kokonaissanamäärällä:

osuus = lkm(bot+pys)

lkm(bot+pys) + lkm(norm) bot+pystviitit
normtviitit

.

Tällöin yhden sanan suhteellinen osuus kaikissa tviiteissä
on bottien ja pysäytettyjen tilien käyttämä lukumäärä jaettu-
na sanan painotettujen lukumäärien summalla. Normaaleille
käyttäjille vastaava osuus olisi bottien ja pysäytettyjen vasta-

tapahtuma. Tuloksista on nähtävissä bottien ja pysäytettyjen
tilien joukossa olevan mm. markkinointiin ja tiedottamiseen
tarkoitettuja tilejä. Kymmenen suurimman osuuden sanaa on
listattu taulukossa 2. Laajempi listaus on nähtävillä lisämate-
riaalin taulukossa 5.

Samalla tutkittiin tviittien pituuksien eroavaisuuksia. Molem-
pien ryhmäkohtaisten otosten tviittien sanamäärät laskettiin
(Kuva 10). Jakaumassa näkyy piikkejä bottien ja pysäytetty-
jen tilien tiettyjen sanamäärien kohdalla, mikä saattaa johtua
samanlaisen sisällön määrästä eli spämmista. Kohdassa 7 sa-
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Kuva 9. Päivittäinen aikasarja Eri kategorioiden päivittäinen aktiivisuus.

sana osuus
robotti 95%
vaalihäirintä 95%
konflikti 94%
kahvila 94%
brändi 94%
häiriö 94%
poistaa 93%
kaleva 93%
vaalivaikuttamis 92%
haastattelu 92%

Taulukko 2. Botin tai pysäytetyn käyttäjän suodatettu suhteellinen osuus kirjoite-
tuista sanoista eduskuntavaaleihin liittyvässä datassa.

Kuva 10. Tutkitun datan tviittien sanojen lukumäärän jakauma ryhmittäin. Ks.
myös kumulatiivinen jakauma liitteiden kuvasta S9.

naa esiintyvä piikki selvisi empiirisellä tarkastelulla yksittäi-
sen botin tuottamaksi spämmiksi.

Käyttäjien välinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus.
Käyttäjien välisen vuorovaikutuksen mittaamiseksi käytettiin
Luceri et. al (21) tekemän vaikuttavuuskartoituksen mitta-
reita, uudelleentviittauksen laajuutta (Retweet Pervasiveness
RTP) ja tviittien onnistumista (Tweet Success Rate, TSR. Mit-
tarit laskettiin seuraavasti:

RTP = norm. käyttäjien uudelleentviittaamat bottitviitit

kaikki norm. käyttäjien uudelleentviittaamat tviitit
,

TSR = bottitviitit joilla ainakin yksi norm. uudelleentviittaus

kaikki bottitviitit
.

RTP tuo ilmi bottien tuottaman sisällön osuuden normaalien
käyttäjien jakamista tviiteistä, ja TSR kuvaa bottien onnistu-
mista normaalien käyttäjien huomion saamiseksi.

Laskimme vastaavat luvut myös tapauksille, joissa a) pysäy-
tetyt muodostivat oman ryhmän ja b) pysäytetyt ja botit aja-
teltiin yhtenä ryhmänä. Suomen eduskuntavaaleihin liittyväs-
sä datassa näiden eri ryhmien välinen vaikuttavuus oli seuraa-
va:

Ryhmät/mittari RTP TSR
norm. vs botti 0.005 0.075
norm. vs pys. 0.007 0.050
norm. vs botti+pys. 0.012 0.065

Yhdysvaltojen välivaaleissa vastaavat luvut bottien ja nor-
maalien käyttäjien välillä olivat huomattavasti korkeammat
(RTP 0.199 ja TSR 0.352) (21) kuin tutkitussa Suomen edus-
kuntavaalien datassa. Luvut osoittavat, että normaaliksi luo-
kiteltujen käyttäjien jakamasta sisällöstä 0.5 % oli bottien
tuottamaa ja 0.7 % pysäytettyjen käyttäjien tuottamaa. Nä-
mä pienet luvut heijastelevat myös bottien ja pysäytettyjen
tilien pientä määrää datassamme. On myös huomioitava, että
Yhdysvaltojen välivaalien tuloksien analysoinnissa käytettiin
rajatodennäköisyytenä CAP-lukua 0.3 (21). Kaikesta bottien
tuottamasta sisällöstä 7.5 % jaettiin ainakin yhden tavallisen
käyttäjän toimesta. Tätä Yhdysvaltojen vaaleja pienempää lu-
kua ei voida suoraan selittää bottien pienemmällä havaitulla
määrällä Suomen vaaleissa, sillä luku ei ole riippuvainen bot-
tien määrästä. Bottien jakamista tviiteistä 1.82 % oli muiden
bottien tviittejä.

Jaetut linkit. Sosiaalisessa mediassa leviäviä valeuutisia on
havaittu ja tutkittu mm. Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa
2016 (22) ja Ranskan presidentinvaaleissa 2017 (23). Vale-
uutisten on huomattu leviävän tehokkaammin ja laajemmal-
le kuin oikeiden uutisten (24). Erityyppisten tilien jakamien
linkkien tutkimiseksi datasta otettiin 6 000 tviitin otos, jos-
ta selvitettiin yleisimmät jaetut linkit eri sivustoille. Lista
on suodatettu jättämällä pois linkit muihin Twitter-tileihin ja
kaupunkien, yritysten tai muiden yhteisöjen kotisivuihin tai
blogeihin. Tulokset on listattu liitteessä 8.
Tässä tutkimuksessa ei selvitetty eri lähteiden sisällön fak-
tapohjaisuutta. Mediasivustojen linkeistä voidaan kuitenkin
nähdä eroja eri kategorioiden välillä, pääosin yleisesti tun-
nettujen uutislähteiden määrissä ja muiden sosiaalisten me-
dioiden linkkien osuuksissa. Selvitettyjen linkkien joukossa
esiintyy samoja mediasivustoja kuin Yleisradion valeuutisia
käsittelevän artikkelin listauksessa (25).

Verkostoanalytiikka. Verkostoanalytiikan avulla Twitteris-
sä tapahtuvaa vuorovaikutusta voidaan helposti visualisoida.
Automatisoidun vaalivaikuttamisen kannalta vahvasti keske-
nään yhteyksissä olevien yhteisöjen havaitseminen voi viitata
ns. kaikukammioon, tai muuhun koordinoituun vaikuttami-
seen (26). Eduskuntavaalien Twitter-keskustelusta muodos-
tettu verkko koostuu käyttäjistä ja linkeistä, jotka muodos-
tuvat kun käyttäjä uudelleentviittaa toisen käyttäjän tviitin.
Vastaavia uudelleentviittausverkkoja on tutkittu myös muis-
sa vaaleissa Suomen ulkopuolella (27, 28).
Tutkittava eduskuntavaalien uudelleentviittausverkko sisäl-
tää yhden suuren komponentin (eli joukon solmuja, jossa jo-
kaisesta solmusta pääsee kaikkiin muihin liikkumalla linkke-
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Kuva 11. Kuplakaavio eri aihetunnisteidein osuuksista eduskuntavaalien alla. maahanmuutto tunniste esiintyi todennäköisimmin pysäytettyjen tilien tviiteissä. Normaalit
käyttäjät puolestaan käyttivät useammin tunnistetta ilmastonmuutos kuin muut käyttäjät. Puolueet kokoomus, perussuomalaiset, keskusta sekä vihreät oli mainittu useammin
pysäytettyjen tilien tviiteissä kuin bottien tai normaalien käyttäjien tviiiteissä. Normaalit käyttäjät ja botit käyttivät harvemmin tunnisteita jotainrajaa, vihapuhe ja hallitus kuin
pysäytetyt tilit.

Kuva 12. Normaalien käyttäjien ja bottien välinen dynamiikka. Nuolen pää
osoittaa käyttäjään, jota uudelleentviitataan. Noin 4 % kaikista vuorovaikutuksista
ovat bottien ja normaalien käyttäjien välisiä.

Kuva 13. Normaalien käyttäjien ja bottien (ml. pysäytetyt) välinen dynamiikka.
Kun pysäytetyt lasketaan boteiksi, normaalien käyttäjien ja bottien välisten vuoro-
vaikutusten osuus nousee noin 6 %:een.

jä pitkin). Tämä suurin komponentti sisältää 47 191 käyttä-
jää ja 266 400 uudelleentviittausta. Botteja on komponentista
5.07 % ja pysäytettyjä tilejä 0.36 %. Kuvassa 14 on esitetty
visualisaatio tästä verkon suurimmasta komponentista sekä
jaetuimpien tilien yleisimmistä aihetunnisteista. Muut kom-
ponentit ovat huomattavasti pienempiä, ja sisältävät siis tile-
jä, jotka ovat eristäytyneet muuusta verkostosta. Tämänlai-
nen komponenttirakenne on tyypillinen empriisesti havaituil-
le verkostoille ja on verkostoteoreettisesti selitettävissä (29),
eikä johdu tämän verkoston erityispiirteistä.

Kuvassa 14 verkon sisältämän keskustelun aihepiirejä tutkit-
tiin lisäämällä verkon visualisointiin jokaisen siinä sijaitse-
van tilin käytetyin aihetunniste. Nämä aihetunnisteet on esi-
tetty niitä jakaneiden tilien kohdalla. Aihetunnisteista suoda-
tettiin verkon kannalta olennaisimmat siten, että vain sellai-
set aihetunnisteet pidettiin, jotka liittyivät solmuihin, joilla on
suuri määrä yhteyksiä.
Verkon visualisoinnista on mahdollista havaita silmämääräi-
sesti mahdollista polarisoitumista jo sen muodon perusteella:
Tyypillisesti suuret verkostot muodostavat käytetyssä visua-
lisointitavassa symmetrisen muodon, mutta tässä tapaukses-
sa muodosta erottuu 2-3 toisiinsa sulautunutta osaa. Tätä ha-
vaintoa vahvistaa vielä kyseisten osien aihetunnisteet.
Verkon polarisoitumisen tarkemmaksi tutkimiseksi ja visuali-
soinnin parantamiseksi verkon kolme suurinta yhteisöä mää-
ritettiin infomap-algoritmilla (30). Tämä algoritmi löytää
verkostoista automaattisesti yhteisöjä, jotka ovat tyypillisesti
vahvemmin linkittäytyneitä sisäisesti kuin muualle verkkoon.
Nämä kolme suurinta yhteisöä nimettiin tässä tutkimuksessa
violetiksi (25.17 % tileistä), vihreäksi (14.01 % tileistä) ja si-
niseksi (7.24 % tileistä) yhteisöksi visualisoinnissa käytetty-
jen värien mukaan.
Ryhmille tehtiin aihetunnistevertailu (Taulukko 11), jossa
tutkittiin yhteisöissä esiintyviä yleisiä aihetunnisteita. Vih-
reä ja violetti yhteisö eivät ole yhtä polarisoituneita toisiinsa
nähden kuin sininen yhteisö näihin kahteen yhteistöön näh-
den, joten aihetunniste-analyysi tehtiin vertaamalla violette-
ja ja vihreitä aihetunnisteita sinisiin aihetunnisteisiin. Aihe-
tunnisteista suodatettiin kokonaisuudessaan alle 600 kertaa
esiintyneet aihetunnisteet ja jäljelle jäävät aihetunnisteet nor-
malisoitiin ryhmien kaikkien aihetunnisteiden määrällä. Sini-
sessä yhteisössä esiintyvien aihetunnisteiden, siksiPS, jotain-
rajaa, maahanmuutto, perussuomalaiset ja Oulu, suhteelliset
osuudet olivat suuremmat verrattuna toisiin ryhmiin.
Suodattamalla komponentista normaalit käyttäjät (kuva 15)
voidaan huomata pysäytettyjen tilien ja bottien jakautuneen
tasaisesti ympäri verkkoa. Varsinaisia automatisoituja kai-
kukammioita, joissa botit jakaisivat keskenään toistensa si-
sältöä, ei myöskään ole havaittavissa samassa mittakaavassa
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Kuva 14. Eduskuntavaalien uudelleentviittausverkon suurin komponentti. Mukana jaetuimpien hubien käytetyimmät aihetunnisteet. Infomap-algoritmilla tunnistetut
suurimmat yhteisöt on väritetty vihreällä, violetilla ja sinisellä, sekä muut pienemmät ryhmät harmaalla.

kuin kansainvälisissä vertailukohdissa (26, 31). Huomioita-
vaa on kuitenkin bottien ja pysäytettyjen interaktioiden suu-
rempi tiheys verkon komponentin polarisoituneessa osassa
eli sinisessä yhteisössä ja sen läheisyydessä. Uudelleentviit-
tauskomponentin sinisen yhteisön sisällä sijaitsi 7.98 % kai-
kista boteista ja pysäytetyistä. Botteihin tai pysäytettyihin
liittyvistä linkeistä oli 8.7 % kyseisessä yhteisössä. Tässä
huomioitavaa on kuitenkin, että varsinaisen sinisen yhteisön
ulkopuolella sen läheisyydessä on visuaalisen tarkastelun pe-
rusteella suurempi joukko varsinkin linkeistä (15). Tarkem-
paa tarkastelua tälle ilmiölle ei tässä raportissa kuitenkaan
tehty.

Verkon rakenteen tukirankaa voidaan visualisoida käyttämäl-
lä suurinta virittävää puuta (maximum spanning tree). Täs-
sä analyysissä yhdestä verkon komponentista (ks. komponen-
tin määritelmä yllä) poistetaan kaikki paitsi pienin mahdolli-
nen määrä linkkejä niin että näiden linkkien vahvuus maksi-
moituu ja komponentti ei hajoa useampiin komponentteihin.
Tässä analyysissä linkin vahvuuden määrittää uudelleentviit-
tauksien määrä. Verkon tukirankaan yritetään siis sisällyt-
tää mahdollisimman paljon linkkejä, jotka yhdistävät toisi-
aan usein uudelleentviittaavia tilejä. Kuvassa 16 on esitetty
tällainen verkon tukiranka eduskuntavaalien uudelleentviit-

Kuva 15. Eduskuntavaalien uudelleentviittausverkon suurin komponentti, jos-
ta on normaalit käyttäjät suodatettu pois. Tilien sijainnit ovat samat kuin kuvassa
14. Bottien uudelleentviittaus on keskittynyt verkon oikeaan ylälaitaan.

tausverkosta. Kuten aikaisemminkin, kuhunkin useita linkke-
jä omaavaan tiliin on liitetty sen käytetyin aihetunniste.
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Kuva 16. Eduskuntavaalien uudelleentviittausverkon suurin komponentti suurimpana virittävänä puuna. Käytetyimmät aihetunnisteet esitetty niiden solmujen kohdal-
la, joilla on suuri määrä linkkejä.

EU-vaalit 26.5.2019
EU-vaaleihin liittyviä tviittejä tutkittiin ajalta 14.4.2019–
30.5.2019. Suomenkielisiä vaaleihin liittyviä tviittejä löytyi
noin 490 000 kappaletta, ja näitä oli tuottamassa noin 46 000
eri käyttäjää. Globaalin ulottuvuuden sisällyttäminen nosti
relevanttien tviittien lukumäärän noin 660 000:een ja tällöin
eri käyttäjiä oli yhteensä noin 118 000. Suomenkielellä tviit-
taava julkaisi tarkastelujakson aikana keskimäärin 11 tviittiä.
Globaalissa ympäristössä vastaava luku oli 6. Jakauma ha-
vainnollistaa tviitit/käyttäjä (suom.) lukua kuvassa 17.
Koska valitsemamme eduskuntavaalien ja EU-vaalien tar-
kastelujaksot olivat eri pituisia ja loppuivat hieman eri ai-

kaan suhteessa vaalipäivään, eivät yllä mainitut luvut ole suo-
raan vertailukelpoisia eduskuntavaalien vastaavien lukujen
kanssa. Jotta saisimme tviittimääristä vertailukelpoisia, ver-
tasimme samanpituisia jaksoja molempien vaalien tapaukses-
sa. Tässä vertailussa molempien aikaikkunoiden pituus oli
41 vuorokautta ennen itse vaalipäivää (14.4. ja 26.5.). EU-
vaalien tarkastelujakson aikana oli kokonaisuudessaan noin
35.8 % vähemmän vaaleihin liittyviä tviittejä. Yksittäisiä
käyttäjiä oli noin 14.6 % vähemmän. Twitterissa keskustel-
tiin EU-vaalien aikana siis vähemmän kuin eduskuntavaalien
aikana keräämillämme aihetunnisteilla.

EU-vaaleista tviittavista käyttäjistä botteja oli 1 284 (2.8 %
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Kuva 17. Tviitit per käyttäjä EU-vaalien alla. Suomenkielinen tviittaaja julkaisi EU-
vaalien alla keskimäärin 11 tviittiä. Visualisaatiosta jätetty pois yli 40 tviittiä julkais-
seet käyttäjät. Kuvassa S10 eri tilityyppien julkaisut eroteltu. Ks. myös sama jakau-
ma ilman poisjätettyjä käyttäjiä logaritmiselle asteikolle piirrettynä liitteiden kuvassa
S16

kaikista tviittaajista), ja ne olivat tuottaneet noin 9 000 tviit-
tiä (1.83 % kaikista tviiteistä). Pysäytettyjen tilien määrä oli
tarkastelujakson jälkeen 225 (0.49 %). Nämä tilit olivat ehti-
neet julkaista noin 4 700 (0.94 %) tviittiä. Globaalista näkö-
kulmasta (sis. englanninkieliset tviitit) tarkasteltuna botteja
löytyi 2 103 (1.79 %), ja nämä olivat tuottaneet yli 12 600
tviittiä (1.91 %). Vastaavasti pysäytettyjä tilejä oli 724 (0.61
%), ja näiden tviittien lukumäärä oli 6 553 (0.99 %).
Tässä osiossa keskitymme vertaamaan EU-vaaleja eduskun-
tavaaleihin toistamalla niille tehdyt analyysit. Tarkemmat ku-
vaukset eri analyyseistä löytyvät eduskuntavaaleja koskevista
kappaleista.

Tilien analysointi.

Tilien seuraajat ja seurattavat. EU-vaalien alla vaikuttanei-
den bottien ja pysäytettyjen seurattavuusluvun jakauma ei
eroa merkittävästi eduskuntavaalien vastaavasta jakaumasta:
Boteilla ja pysäytetyillä on edelleen taipumus seurata muita
käyttäjiä selkeästi enemmän kuin mitä niitä seurataan. EU-
vaalien seurattavuuslukujen jakauma löytyy kuvasta 18 ja
eduskuntavaalien kuvasta 5.

Kuva 18. Seurattavuusluku EU-vaalien alla. Normaaleilla käyttäjillä on usein mel-
kein yhtä paljon seuraajia kun seurattavia. Ks. myös kumulatiivinen jakauma liittei-
den kuvassa S11

Tilien luomispäivät. EU-vaalien vaalipäivän läheisyydessä ei
näkynyt yhtä merkittäviä piikkejä tilien luomispäivissä kuin
mitä eduskuntavaalien vaalipäivän läheisyydessä havaittiin.
Kahden eri vaalipäivän vertailun vuoksi lyhensimme tarkas-
telujakson alkamaan vuoden alusta. Kuva 20 osoittaa, kuinka

botteja luotiin eduskuntavaalien vaalipäivän jälkeen suhteel-
lisesti enemmän kuin normaaleja käyttäjiä. Tosin välittömästi
EU-vaalien vaalipäivän läheisyydessä pysäytettyjen suhteel-
linen osuus perustetuista tileistä on korkeampi kuin normaa-
lien tai bottien. Erot ovat kuitenkin melko pienet.

Kuva 19. Tilien luomispäivät Normitettu histogrammi tilien luomispäivistä. Ks.
myös kumulatiivinen jakauma liitteiden kuvassa S12

Kuva 20. Tilien luomispäivät vuoden alusta Tummanpunainen viiva on piirretty
eduskuntavaalien vaalipäivän kohdalle eli sunnuntaille 14.4.2019. Vastaavasti sini-
nen viiva on asetettu EU-vaalien vaalipäivän kohdalle eli sunnuntaille 26.5.2019.
Vuoden 2019 alusta tarkastelujakson viimeiseen päivään 30.5.2019 oli luotu 7.81
% kaikista normaaleista käyttäjistä, 26.01 % boteista ja 34.67 % pysäytetyistä.

Aikakäyttäytyminen. EU-vaalien alla käyttäjien aihetun-
nisteiden käyttöaste ajan suhteen on ollut vaihtelevaa (ks. ku-
vat 21 ja 22). Aihetunnisteen ilmastonmuutos käyttö on ol-
lut yleisempää huhtikuussa pysäytettyjen keskuudessa (kuva
22). Botit ja pysäytetyt ovat tviitanneet hieman epätasaisem-
min kuin normaalit käyttäjät maahanmuutosta ja hallitusneu-
votteluista (kuva 22). Jälkimmäisen aihetunnisteen käytössä
näkyy selkeä piikki pysäytettyjen tilien käytössä toukokuun
alussa. Tapahtumasarja 21 havainnollistaa, kuinka aihetun-
nisteen nytonpakko on ollut jatkuvampaa koko tarkastelujak-
son aikana normaalien käyttäjien keskuudessa.

Sisältöanalyysi. Kun aihetunnistetarkastelusta poistettiin
seuraavat neutraalit tunnisteet EUvaalit2019, EU-vaalit, EU-
vaalit2019 ja vaalit2019, normaalien tilien keskuudessa aihe-
tunnisteet ilmastonmuutos, hallitusneuvottelut, politiikka ja
sote olivat käytetyimpiä.
Bottien neljä käytetyintä aihetunnistetta eurovaaleissa olivat
turku, työelämä, politiikka ja ilmastonmuutos. Suurin osa tur-
ku aihetunnisteen sisältävistä tviiteistä liittyy Turun palaute-
palveluun (https://www.turku.fi/palvelut/palautepalvelu), mi-
kä selittää sen korkeaa osuutta kaikista bottitviiteistä. Pysäy-
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Kuva 21. Esimerkkejä aihetunnisteiden aikasarjoista EU-vaalien alla. Normaalit tilit ovat käyttäneet molempia aihetunnisteita tasaisesti tarkastelujakson aikana. Tunnisteen
sote käyttö oli vähäistä pysäytettyjen tviiteistä.

Kuva 22. Eräiden aihetunnisteiden käyttömääriä eri aikoina ennen eurovaaleja. Pysäytettyjen sote tunnisteen vähäinen käyttö keskittyi ajanjakson alkuun, mikä näkyy
korkeana piikkinä normitetussa histogrammissa.

Kuva 23. Kuplakaavio eri aihetunnisteidein osuuksista EU-vaalien alla. Eurovaaleissa ilmastonmuutos puhutti tavallisia käyttäjiä keskimäärin enemmän kuin botteja tai
pysäytettyjä. Perussuomalaiset, sdp ja jotainrajaa tunnisteita käytettiin useammin pysäytettyjen tviiteissä. Bottien tviiteissä koulutus esiintyi todennäköisemmin kuin tavallisten
tai pysäyttettyjen tviiteissä.

tettyjä tilejä puhutti ilmastonmuutos, politiikka, poliisi sekä
perussuomalaiset.

Kattava lista suosituimmista aihetunnisteista ja näiden suh-
teellisista osuuksista löytyvät taulukosta liitteessä 10. Esi-

merkiksi aihetunnisteet poliisi tai SDP sisältävien tviittien
osuus on suurempi pysäytetyillä kuin ihmisillä tai boteilla.
Toisaalta ilmastonmuutos oli yleisempi normaalien käyttäjien
tviiteissä, mikä havaittiin myös eduskuntavaaleissa.
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sana osuus
bussi 98 %
julkaista 96 %
katu 95 %
konflikti 95 %
kadut 95 %
museo 94 %
Turku 94 %
puisto 94 %
Hämeenlinna 94 %
pyörä 93 %

Taulukko 3. Botin tai pysäytetyn käyttäjän suodatettu suhteellinen osuus kirjoite-
tuista sanoista eurovaaleihin liittyvässä datassa.

Kuva 24. EU-vaalit: tviittien sanojen lukumäärä jakauma ryhmittäin. Ks. myös
kumulatiivinen version liitteiden kuvasta S13.

Kuvaan 23 on merkitty tietyn aihetunnisteen sisältävien tviit-
tien suhteellisia osuuksia eri käyttäjätyyppien keskuudessa.
Esimerkiksi aihetunnisteet sote ja koulutus esiintyvät nor-
maalien käyttäjien tai bottien tviiteissä useammin kuin py-
säytettyjen tilien tviiteissä.
Käytetyimmät aihetunnisteet osuuksineen löytyvät liitteessä
10, ja käytetyimmät sanat todennäköisyyksineen liitteestä 13.
Kuten myös eduskuntavaaleista, tehtiin EU-vaaleistakin
sanakohtainen analyysi. Sanat suodatettiin samalla tavalla
kuin eduskuntavaalien datassa. Bottien ja pysäytettyjen sa-
noista suhteelliselta osuudeltaan yleisimmät sanat on listattu
taulukossa 3. Merkittävä ero eduskuntavaalien ja EU-vaalien
sanakohtaisessa analyysissä on kaupunkien instituutioiden
tilien läsnäolo. Eri käyttäjäryhmien tviittien sanojen luku-
määrien jakauma on esitetty kuvassa 24.

Käyttäjien välinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus. EU-
vaaleissa tapahtunutta eri käyttäjäryhmien välistä vuorovai-
kutusta on kuvattu kuvassa 25 ja 26. Bottien interaktioiden
suhteelinen määrä oli matalampi kuin eduskuntavaaleissa. Eri
käyttäjäkategorioiden välistä vuorovaikutusta tutkittiin laske-
malla RTP ja TSR luvut:

Ryhmät/mittari RTP TSR
norm. vs botti 0.004 0.056
norm. vs pys. 0.004 0.056
norm. vs botti+pys. 0.009 0.055

Näiden lukujen perusteella bottien ja pysäytettyjen tilien vai-

Kuva 25. EU-vaalit: Normaalien käyttäjien ja bottien välinen dynamiikka. Nuo-
len pää osoittaa käyttäjään, jota uudelleentviitataan. Noin 2 % kaikista vuorovaiku-
tuksista ovat bottien ja normaalien käyttäjien välisiä.

Kuva 26. EU-vaalit: Normaalien käyttäjien ja bottien (ml. pysäytetyt) välinen
dynamiikka. Kun pysäytetyt lasketaan boteiksi, normaalien käyttäjien ja bottien vä-
listen vuorovaikutusten osuus nousee noin 3.3 %:een.

kuttavuus havaittiin pieneksi kuten eduskuntavaaleissakin.

Verkostoanalytiikka. EU-vaalien uudelleentviittausverk-
koa tutkittiin samoilla metodeilla kuin eduskuntavaalien
vastaavaa verkkoa. Verkon suurin komponentti on esitetty
kuvassa 27, ja se koostuu 349 096 käyttäjästä. Verkon linkit
muodostuvat 137 853 uudelleentviittauksesta. Botteja kom-
ponentissa on 2.5 % ja pysäytettyjä 0.42 %. Komponentti on
rakenteeltaan samankaltainen kuin eduskuntavaalien verkko,
eli verkossa on havaittavissa polarisaatiota silmämääräisesti.
Verkon polarisoitumisen tarkemmaksi määrittämiseksi käy-
tettiin taas infomap-algoritmia (30). Komponentin kolme
suurinta yhteisöä olivat violetti (45.18 % tileistä), sininen
(1.35 % tileistä) ja vihreä (0.39 % tileistä). Näille yhteisöille
tehtiin jälleen aihetunnistevertailu polarisoituneen ja kahden
enemmän toisiinsa yhteydessä olevan yhteisön välillä. Suu-
rimman osuuden aihetunnisteet olivat siksiPS, arvopohja,
maahanmuutto, EP2019 ja terrorismi.
Bottien ja pysäytettyjen tilien jakautuminen verkossa on
samannäköistä kuin eduskuntavaalien vastaavassa verkossa.
Varsinaisessa algoritmin löytämässä sinisessä yhteisössä bo-
teista ja pysäytetyistä oli 1.81 % ja niiden keskinäisistä in-
teraktioista 14.00 %. Visuaalisen tarkastelun perusteella si-
nisen yhteisön läheisyydessä interaktiota oli tiheämmin kuin
muualla verkossa (28). Uudelleentviittausverkko visualisoi-
tiin kuvassa 29 suurimman virittävän puun menetelmällä sa-
malla tavalla kuin eduskuntavaaleissa.
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Kuva 27. EU-vaalien uudelleentviittausverkon suurin komponentti. Mukana jaetuimpien hubien käytetyimmät aihetunnisteet. Suurimmat tunnistetut yhteisöt värjätty
violetilla, sinisellä ja vihreällä.

Kuva 28. EU-vaalien uudelleentviittausverkon suurin komponentti ilman nor-
maaleja tilejä.
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Kuva 29. EU-vaalien uudelleentviittausverkon suurimman komponentin suurin virittävä puu.
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Johtopäätökset ja pohdintaa. Tutkimuksessa käytetyillä
menetelmillä ei havaittu varteenotettavaa tai suuresti vaikut-
tavaa automatisoitua toimintaa. Suomen Twitterissä toimin-
neiden tutkimusmenetelmillämme havaittujen bottien tviitit
eivät levinneet erityisen laajalle, sillä ne eivät saannet mer-
kittävää huomiota tavallisilta käyttäjiltä. Vaikka tässä rapor-
tissa keskityttiin tunnistettaviin botteihin, informaatiovaikut-
tamista voi tapahtua myös orgaanisesti. Tavallinen ei-botiksi
luokiteltu käyttäjä voi yhtä lailla pyrkiä vaikuttamaan infor-
maatiovaikuttamisen eri keinoin julkiseen keskusteluun. Täl-
laisia vaikutusyrityksiä pitäisi tutkia erikseen, jos niistä halu-
taan tietoa.
Tässä raportissa tviittien sisällön sävyä ja muuta semantiik-
kaa ei otettu huomioon bottien tunnistamisessa. Suomen kiel-
tä ja muita suomalaisten erityispiirteitä hyödyntävä malli to-
dennäköisesti löytäisi botit tarkemmin ja kattavammin. Täl-
laisen mallin rakentaminen vaatisi pitkäjänteisempää kehi-
tystyötä ja varteenotettavia resursseja.
Vaaleihin liittyvien tviittien valinnan tarkkuuteen vaikuttaa
käytetyn suodattimen tarkkuus. Ei-relevanttien tviittien suo-
dattaminen onnistui melko hyvin, mutta suodatinta voisi
kehittää entisestään. Tutustuminen tviitteihin manuaalises-
ti suuremmalla otoksella auttaisi tehokkaamman suodatti-
men rakentamisessa. Lisäksi pisimpään toiminneet ja eni-
ten tviitanneet botiksi luokiteltut tilit voisi tarkistaa erikseen.
Näin varmistetaan, että suodatin varmasti estää suurimmat ei-
relevantit käyttäjät.
Seurattavien aihetunnisteiden valintaa voisi parantaa tutus-
tumalla tarkemmin vallitseviin yhteiskunnallisiin keskustelu-
naiheisiin. Suosituiksi tulevia aihetunnisteita voi yrittää en-
nakoida. Tietyillä algoritmisilla menetelmillä voidaan seura-
ta keskustelua reaaliajassa, mikä mahdollistaisi aihetunnistei-
den lisäämisen tai poistamisen dynaamisesti.
On hyvä pitää mielessä, että myös botit kehittyvät jatkuvasti.
Bottien tekijät voivat kiertää tunnistusalgoritmit, kun hälyt-
täväksi merkityt ominaisuudet tiedetään. Lisäksi botin tekijät
voivat panostaa määrän sijasta laatuun. Tällöin tekijät voivat
keskittyä oikean ihmisen somekäyttäytymisen mahdollisim-
man tarkkaan jäljittelemiseen. Toisaalta botit voidaan suunni-
tella toimimaan koordinoidusti niin että yksittäiset botit vai-
kuttavat ihmisiltä, mutta niiden kokonaisuus tekee saman teh-
tävän kuin yksittäinen erittäin aktiivinen botti.
Twitter on lähtökohtaisesti avoin alusta ja sen tutkiminen on
helppoa. Tutkimusdata on helposti saatavilla avoimen oh-
jelmistorajapinnan kautta. Muut suositut sosiaalisen median
alustat ovat usein suljettuja ja siksi näiden tutkiminen ilman
niitä ylläpitävien tahojen yhteistyöhalua on haastavaa. Tä-
mä on tärkeää ottaa huomioon, sillä automatisoitua toimintaa
ja informaatiovaikuttamista voi tapahtua myös muilla alus-
toilla. Vaikka Twitterin rooli on kasvanut poliittisessa vies-
tinnässä ja Twitter voi paljastaa automatisoituja vaikutusyri-
tyksiä, vaalivaikuttamisen laajuus selviää parhaiten ottamalla
muutkin suositut alustat tutkimuksessa huomioon. Facebook
on edelleen suosituin sosiaalisen median palvelu uutisten lu-
kemiseen, jakamiseen ja niistä keskustelemiseen Suomessa.
Lisäksi viime vuosina WhatsApp, Instagram sekä YouTu-
be ovat kasvattaneet suosiotaan suomalaisten uutiskäytössä.

Tekstimuotoisten uutisten rinnalle ovat nousseet uutisvideot
sekä podcastit. (32)
Muiden alustojen tutkiminen on siis suotavaa myös erilaisen
käyttäjäkunnan ja -volyymin vuoksi, vaikkakin näiden tutki-
miseen voi liittyä teknillisiä ja lakiteknisiä haasteita. Bottitoi-
minnan lisäksi informaatiovaikuttamista tapahtuu muitakin
keinoja pitkin. Disinformaation leviämismekanismeja (esim.
(24)), polarisaation ja kuplautumisen vaikutuksia (33, 34) se-
kä suljetuissa ryhmissä tapahtuvan keskustelun dynamiikkaa
olisi hyvä tutkia myös Suomen kontekstissa mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.
Viitteitä polarisoituneesta verkosta nähtiin uudelleentviit-
tausverkon suurimmasta komponentista. Ryhmien välisiä
eroja havaittiin muun muassa eri aihetunnisteiden suhteelli-
sissa osuuksissa. Verkoston visualisoinnin perusteella botit ja
pysäyteyt tilit retviittasivat yhden verkostosta löydetyn yh-
teisön lähistöllä, vaikka niiden osuus itse yhteisössä ei ollut
erityisen suuri. Tulos on mielenkiintoinen, sillä se viittaa sii-
hen, että bottien ja pysäytettyjen toiminta ei ole jakautunut
tasaisesti verkossa. Bottien tarkempaa jakautumista voisi tut-
kia esimerkiksi yhteisöanalyysin resoluutiota vaihtamalla.
Tässä tutkimuksessa keskityttiin tviittien tekstiosaan. Tviit-
teihin liitetyn median (kuvat, videot) analysointi voisi tuoda
näkökulmia esimerkiksi internetmeemien käyttöön vaikutta-
misessa. Linkitettyjen sivujen sisällöllinen analysointi ja luo-
kittelu olisi myös hyödyllistä keskusteluaiheiden tunnistami-
seksi. Tässä tarvitaan yhteistyötä kaupallisen median kans-
sa, koska esimerkiksi monilla lehdillä sivun lukeminen vaa-
tii käyttäjätunnuksen, mainoksen ohittamisen tai esimerkiksi
GDPR-ilmoituksen hyväksymisen.
Tavallisten käyttäjien, bottien ja pysäytettyjen tilien välillä
on havaittavissa eroja. Eri ryhmät tviittaavat samoista aiheis-
ta eri suhteessa. Pysäytettyjä tilejä oli luotu merkittävä mää-
rä vaalipäivien läheisyydessä. Tilityyppien toimintaan liitty-
viä eroja on hyvä tutkia muun muassa vaikuttavuuden hah-
mottamiseksi: Seuraako kukaan botteja? Keskutelevatko bo-
tit vain tietyistä teemoista? Onnistuvatko botit levittämään
omia tviittejään? Automatisoidulla toiminnalla on merkitystä
vain jos se vaikuttaa oikeisiin ihmisiin.
Vaikka tilityyppien välillä havaittiin merkittäviäkin eroja tiet-
tyjen aiheiden suhteellisissa osuuksissa, tviittien sisältöä ei
tutkittu tarkasti. Viestien tunnesävyjen (myönteinen, neutraa-
li tai kielteinen) analysoiminen tarkasti vaatii edistyksellisiä
menetelmiä ja täten myös aikaa ja resursseja, joita tässä pro-
jektissa ei ollut saatavilla. Tunnesävyjen analysoiminen voisi
esimerkiksi kertoa bottien motiiveista tai mahdollisen pola-
risaation luonteesta. Erityisen kiinnostavaa olisi esimerkiksi
tutkia mihin sävyyn tietyistä teemoista keskustellaan verkos-
ton eri osissa. Suomessa on kehitetty sävyanalyysimenetel-
miä (35), mutta niiden tuloksina ei ole tietääksemme syntynyt
julkista sävyanalyysityökalua, jota olisimme voineet käyttää.
Tällaisen rakentaminen poliittisten viestien analysoimiseen
voisi tuoda uusia ulottuvuuksia tarkasteluihin.
Ennen EU-vaaleja havaittu vaalikeskustelu oli vähäisempää
verrattuna eduskuntavaaleja edeltävään aikaan. Myös havait-
tujen bottien ja normaali-botti -vuorovaikutusten suhteelliset
määrät olivat pienempiä.
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Vaikka merkittäviä automatisoituja vaikutusyrityksiä ei to-
dettu, korostamme että sekä bottien että pysäytettyjen kes-
kusteluteemojen jakauma oli erilainen kuin tavallisilla käyt-
täjillä. Erityiseti pysäytettyjen käyttäjien tviiteissä yksittäi-
set aihealueet korostuivat. Sosiaalinen media on osa nyky-
päivän ihmisten elämää. Mikäli demokraattisiin prosesseihin
vaikuttamisesta halutaan hyvä kokonaiskuva, sosiaalisen me-
dian tutkimusta täytyy jatkaa tulevaisuudessa systemaattises-
ti ja menetelmien kehitystyö tulee olla jatkuvaa. Lisäksi on
mahdollista että informaatiovaikuttamisesta ja bottien käyt-
täytymisestä puhuminen voi auttaa ihmisiä tunnistamaan ne
verkossa paremmin.

Vastaavanlainen seuranta jatkossa
Tässä raportissa tutkittiin takautuvasti automatisoitua toimin-
taa. Dataa siis kerättiin aluksi tietyltä ajanjaksolta, minkä
jälkeen ryhdyttiin tutkimaan ilmiöitä ja toimintaa tarkem-
min. Hyvä puoli tällaisessa lähestymistavassa on selkeä rajat-
tu jakso, esimerkiksi juuri kolme kuukautta ennen vaalipäi-
vää. Tämä mahdollistaa uusien menetelmien soveltamisen,
syvempien ilmiöiden mallintamisen (polarisaatio, verkostoa-
nalytiikka) sekä vastausten etsimisen haastavampiinkin ky-
symyksiin. Suosittelemme, että tämäntyyppistä datavetoista
tutkimusta tehtäisiin vähintäänkin vaalien, kansanäänestyk-
sien tai erityisten poliittisten tapahtumien aikana tai jälkeen.
Toisaalta vaikuttaminen voi olla myös pitkäjänteistä, jolloin
sen havannointikin tulisi olla sitä.
Jatkuvaan analyysiin siirtyminen vaatii uusien työkalujen
suunnittelua ja toteutusta, jossa voidaan hyödyntää yllä mai-
nitun kaltaisen kartoittavan tutkimuksen tuloksia (ks. kuva
30). Osa tässäkin raportissa julkaistuja tuloksia voitaisiin il-
moittaa reaaliajassa tai kohtuullisella viiveellä. Tätä varten
tulisi rakentaa muun muassa automatisoitu kanava (eng. pi-
peline), joka kerää datan ja analysoi syötteen automaattisesti.
Tämän jälkeen kanava raportoisi halutut mittarit esimerkik-
si visualisoimalla ne graafisen käyttöliittymän kautta. Jatku-
va analyysi mahdollistaisi yksinkertaisempien suureiden seu-
raamisen ajan funktiona. Kanava voisi esimerkiksi ilmoittaa,
mikäli Twitter on pysäyttänyt lyhyessä ajassa poikkeukselli-
sen määrän käyttäjiä ja kertoa, mitä nämä tilit olivat tviitan-
neet. Jatkuva analyysi voisi myös paljastaa esimerkiksi bo-
tiksi luokiteltujen suosituimmat aiheet tai kuinka hyvin ne
ovat onnistuneet levittämään tviittejään. Jatkuva seuranta on
usein kuitenkin riippuvainen muista rajapinnoista, jotka saat-
tavat muuttua yllättäen. Lisäksi Twitter muuttaa avoimeen
dataan liittyviä käyttöehtojaan silloin tällöin, ja ihmisetkin
saattavat siirtyä uusille alustoille. Nämä tekijät vaikuttavat
siihen, kuinka kannattavaa tällaisen jatkuvan analyysin työ-
kalun kehittäminen olisi. Jatkuvan seurannan etuna olisi että
se mahdollistaisi paremman reagoinnin mahdolliseen laaja-
mittaiseen häirintään tai vaikutusyrityksiin. Esimerkiksi tä-
mä raportti julkaistiin yli kuukausi EU-vaalien päättymisen
jälkeen. Jos vaikuttamista olisi havaittu, tämän havaitsemi-
nen olisi ollut tietysti liian myöhäistä vaalien jälkeen. Jat-
kuvalla seurannalla olisi voitu esimerkiksi kertoa kansalai-
sille bottitoiminnan lisääntymisestä. Kansainvälisissä tutki-
muksissa on havaittu että jo nykyään valveutuneet sosiaalisen

Kuva 30. Prosessikaavio: Uuden botintunnistusmallin ja jatkuvan analyysin kehit-
täminen ei ollut osa tätä projektia.

median käyttäjät havaitsevat sosiaalisia botteja tunnistustyö-
kalujen avulla (11), ja mahdollisen automatisoidun toiminnan
lisääntyessä tällaisien työkalujen käytölle voi ilmetä tarvetta
myös Suomessa.
Parempaan botti- ja informaatiovaikuttamisen seurantaan
voisi luoda edistyksellisemmät sekä Suomen kontekstiin pa-
remmin sopivat mallit. Ruotsissa rakennettiin oma botintun-
nistusmalli, joka tosin ei huomioinut ruotsin kielelle ominai-
sia piirteitä. Suomellekin voisi rakentaa räätälöity botintun-
nistusmalli, joka huomioisi esimerkiksi sekä kielen että suo-
malaisten vuorokausirytmin ominaispiirteitä. Hyvän botin-
tunnistusmallin rakentaminen vaatisi pitkäjänteisempää tut-
kimusta, mutta todennäköisesti löytäisi botit tarkemmin kuin
yleisessä käytössä olevat universaalit työkalut. Huomioitavaa
on myöskin että tässä raportissa käytetty bottien tunnistami-
nen on riippuvainen Indianan yliopiston tarjoamasta palve-
lusta. Oman mallin kehittäminen poistaisi tämän riippuvuu-
den.
Bottien tekemä vaalihäirintä ja muu automatisoitu informaa-
tiovaikuttaminen oletettavasti jatkaa kehittymistä. Täten on
tärkeää varautua myös aiheen tutkimukseen, jos halutaan ol-
la tietoisia tapahtuvasta toiminnasta. Esimerkiksi bottien ha-
jauttaminen hankalammin havaittaviksi bottiverkostoiksi on
yksi uhkakuva, jonka havaitsemiseen tarvitaan verkostoihin
perustuvien menetelmien kehitystä.
Twitter (ja muut palvelut) tekevät myös bottien ja häirinnän
tunnistusta, joka tämän tutkimuksen perusteella näytti py-
säyttävän ainakin räikeimpiä automatisoituja tilejä. On epä-
selvää kuinka moni näistä perustui käyttäjien raportointiin ja
kuinka paljon Twitterin omaan havainnointiin. Punnittavaa
on kuitenkin, että halutaanko Suomen vaalien häiritsemisen
ja niihin vaikuttamisen havannointi jättää amerikkalaisen yri-
tyksen vastuulle. Oman järjestelmän kehittäminen mahdollis-
taisi sen jatkuvuuden, laajuuden ja laadun pysymisen omassa
hallinnassa.
Tässä projektissa käytettiin pseudonymisointia suojaamaan
käyttäjätietoja ja parantamaan tutkimuksen neutraalisuutta.
Anonymisointimenetelmä valittiin projektin aluksi parhaal-
la arvauksella tietämättä tarkasti mitkä tiedon ominaisuudet
ovat analyysin kannalta tärkeitä kallistuen Twitter-käyttäjien
tietosuojan puolelle. Tämä toimi pääosin hyvin, mutta tule-
vaisuuden projekteissa suositellaan joko lisäämään tai vähen-
tämään anonymiteettiä tarpeen mukaan: Tviittien sisältö suo-
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sitellaan poistettavaksi mikäli sille ei ole käyttöä, sillä sitä
tutkimalla on joissain tapauksissa mahdollista päätellä käyt-
täjien identiteetti. Toisaalta taas joissain tilanteissa kontekstin
ymmärtäminen saattaa edellyttää Twitter-tilin oikean käyttä-
jänimen näkymistä. Erityisesti tviitin sisältäessä poliitikon,
asiantuntijan tai organisaation käyttäjänimen, voi tviitin in-
formaatiosisältö olla lähes nolla, kun nimi on anonymisoitu.
Emme voi siis suositella yhtä ratkaisua anonymisointiin kaik-
kiin käyttötapauksiin, vaan se on valittava tarpeen mukaan.
Tämä yksistään on merkittävä tutkimushaaste.
Vastaavanlaista analyysia suositellaan tehtäväksi myös muil-
la alustoilla, erityisesti Facebookissa. Tämä kuitenkin vaatii
aivan aluksi teknisten ja lakiteknisten haasteiden ja rajoittei-
den selvittämisen. Onko esimerkiksi mahdollista, että sulje-
tummat alustat tarjoavat anonymisoitua tietoa analyysien te-
kemiseen? Tähän liittyy tarjotaanko kyseistä tietoa kenelle
tahansa, kaikkien laillisten hallitusten nimittämille edustajil-
le vai ainoastaan yksityisyyttä ja mielipideiden ilmaisun va-
pautta suojaavien demokratioiden edustajille. Teknisesti osa
analyyseistä voisi käyttää samoja komponentteja eri alusto-
jen yli. Jokaisella alustalla on kuitenkin omat erityispiirteen-
sä, ja uusien alustojen mukaanottaminen analyyseihin tuot-
taisi luultavasti lisäkustannuksia.
Informaatiovaikuttaminen ja vaalihäirintä voi olla paljon
muutakin kuin automatisoitua toimintaa. Varsinkin informaa-
tiovaikuttamisen kvantitatiivista analyysia voisi tehdä enem-
män. Tämä vaatii enemmän tutkimusta sekä yhteistyötä myös
muiden tieteenalojen kanssa. Suomesta löytyy osaamista täl-
laiselle tutkimukselle, ja se voisi jopa toimia edelläkävijä-
nä informaatiovaikuttamisen kvantitatiivisessa tutkimuksessa
ja sen soveltamisesssa. Tämän tutkimuksen tekeminen kan-
salaisten yksityisyyttä kunnioittaen vahvistaisi Suomen mai-
netta korkean tietosuojan maana. Ala on jatkuvasti kehittyvä
ja ilmiöt globaaleja, minkä vuoksi täytyy seurata jatkuvasti
myös kansainvälisiä tutkimuksia aiheesta. Yhteiskunta, jos-
sa informaatioverkostoja ja -linkkejä syntyy kokoajan lisää,
hyötynee tällaisten prosessien tutkimuksesta, ja sillä voi olla
kauaskantoiset vaikutukset.
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Liite 1: Tiedonkeruu
Tviittien kerääminen aloitetttiin helmikuussa 2019 keräämällä tviittejä muutamalla vaaleihin liittyvällä aihetunnisteilla (#vaalit,
#vaalit2019, #eduskuntavaalit, . . . ). Näiden aihetunnisteiden perusteella valittiin aihetunnisteita, joita esiintyi samoissa tviiteis-
sä. Listaa täydennettiin tunnisteilla, joita vaalivaikuttamistutkimuksissa oli havaittu ulkomailla Suomeen soveltaen. Lopulta oli
käytössä 317 aihetunnistetta.
Aihetunnisteiden lisäksi seurantaan lisättiin myöhemmin eduskuntavaaliehdokkaat FinlandInc -tunnuksen keräämien listo-
jen perusteella ja myöhemmin myös eduskuntavaaliehdokkaat kun ehdokasasettelu oli päättynyt.
Tiedonkeruu toteutettiin Twitterin Streaming API -rajapinnan kautta, jossa suodattimina käytettiin yllä mainittuja aihetunnis-
teita ja tilejä. Tviitit kerättiin erillisellä tietokoneella, johon ainoastaan yhdellä henkilöllä oli pääsy. Tviittien teknisestä kerää-
misestä huolehtinut henkilö ei taas osallistunut tviittien analysointiin. Vastaanotettut tviitit pseudonymisointiin käyttäjätietojen
osalta ennen niiden siirtoa toiseen järjestelmään, jossa ne analysoitiin. Pseudonymisointi koski myös tviiteissä olevia mainintoja
tai muita linkityksiä. Pseudonymisointi on tarkemmin kuvattu liitteessä 2.
Botometer-analysointi tuli luonnollisesti suorittaa anonymisoimattomilla käyttäjätunnuksilla. Tämä tehtiin samalla koneella,
jolla tviitit kerättiin. Botometer-analysoinnin tulokset anonymisoitiin samalla tavalla kuin itse tviititkin. Näin on mahdollista
yhdistää tviitit ja botometer-tulokset mutta ei yhdistää näitä oikeisiin tunnisteisiin.

Liite 2: Anonymisointi ja pseudonymisointi
Tietojen keräämisessä haluttiin noudattaa varovaisuusperiaatetta mahdollisten henkilötietojen käsittelyssä. Tätä varten sekä
twitter-tunnisteet (screen name, esimerkiksi SuomenEduskunta) että twitter-tilejä vastaavat numerotunnisteet (id, numerinen
tunniste 123456) muunntettiin yksisuuntaisella, HMAC-tyyppisellä funktiolla. Algoritmin salausavaimen muodostavat kaksi
16-merkkistä merkkijonoa, joiden kummankin entropia on 96 bittiä. Salausavaimet on tallennettu ainoastaan Twitter-dataa ke-
räävään ja anonymisoivaan tietokoneeseen. Funktiona oli SHA-224 tiivistefunktio, jonka tuloksena saatiin 224 bittinen tunniste.
Twitter-tunniste (screen name, twitter handle) korvattiin 12-merkkisellä merkkijonolla. Alkuperäinen twitter-tunniste syötettiin
yllä mainitulle algoritmille ja tuloksesta otettiin 72 bittiä. Kun tämä arvo enkoodataan url-turvallisella base-64-menetelmällä,
saadaan tuloksena 12 merkkinen merkkijono, joka syntaktisesti vastaa kelvollista Twitter-tunnistetta.
Id-arvot tuotettiin vastaavasti muodostamalla positiivinen 64-bittinen luku samalla SHA-224 tiivistefunktiolla käyttäen syöt-
teenä alkuperäistä id-arvoa. Näillä menetelmillä muodostettuna on ainoastaan pieni todennäköisyys, että pseudonymisoidut
tunnisteet täsmäisivät joihinkin olemassa oleviin tunnisteisiin. Myöskään ei ole käytännöllisesti mahdollista laskea muita alku-
peräisiä tunnisteita vaikka arvaisikin joitakin anonymisoituja tunnistimia vastaavat alkuperäiset tunnisteet.
Tviiteissä voidaan viitata Twitter-käyttäjiin kirjoittamalla @ + twitter-tunniste. Nämä pseudonymisointiin vastaavasti eli ana-
lyysissä pystytään yhdistämään pseudonymisoitu Twitter-käyttäjä, esimerkiksi “CaHii2is4ma4”, sekä tviitit, joissa hänet on
mainittu.
Tviitteihin liittyvissä käyttäjien metatiedoissa on id-tunnisteen ja screen_name tiedon lisäksi muitakin yksililöiviä tietoja kuten
profiilin kuvaus, todellinen nimi ja niin edelleen. Näiden käsittely ratkaistiin siten, että mahdollisesti yksilöiviä tietoja sisältävät
kentät jätettiin analyysistä kokonaan pois ja analysia varten tallennettuun tietoon liittiin ainoastaan ne kentät, joilla arvioitiin
olevan merkitystä bottianalyysin kannalta.
Tallennetut tiedot sisältävät seuraavat kentät pseudonymisoitujen screen_name ja id kenttien lisäksi:

• vaikuttavuus: protected, verified, followers_count, friends_count, listed_count

• aktiivisuus: statuses_count, favorities_count

• sijainti: location, geo_enabled, time_zone, lang

• profiili: default_profile (kuva), has_extended_profile, profile_background_color, profile_image_url, pro-
file_background_image, profile_background_tile, profile_link_color, profile_sidebar_border_color, profi-
le_sidebar_fill_color, profile_text_color, profile_use_backgroud_image

A. Pseudonymisoinnin rajoitteet. Täysin varmaa anonymisointia on vaikea tehdä kun tiedontuottajina on pääosin ihmisiä
eli syntyvän tiedon määrä on tietokoneiden käsittelykyvyn kannalta pieni. Tutkimuksen kannalta on tärkeää yhdistää tviitit
niitä julkaisseihin ja uudelleentviitanneisiin tileihin. Tätä varten tuli säilyttää 1:1 suhde oikean ja tutkimuksessa käytetyn tun-
nisteen välillä. Kyseessä on siis pseudonymisointi koska muokattu identiteetti on yhdistettävässä alkuperäiseen identiteettiin
väsytyshyökkäyksellä (brute-force) tai salatulla tiedolla.
Tutkimuksessa käytetty twitter-data on julkista, kenen tahansa luettavissa olevaa tai ollutta. Yksittäinen tviittaaja on varsin
suurella todennäköisyydellä selvitettävissä tviitin tekstin ja interaktioiden perusteella. Pitää myös muistaa, että tviittaajien hen-
kilöllisyydestä ei ole mitään takeita. Ainoastaan verifioitujen käyttäjien osalta on jotain varmuutta oikeasta identiteetistä. Veri-
fioimaton “Matti Meikeläinen” voi olla kuka tahansa.
Tietoa tunnisteista voi vuotaa myös tviittien tekstien kautta. Jossain tviitissä voi olla teksti
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Kuva S1. Tviittien ja käyttätietojen keruu Punaisella viivalla piireetty on erityisesti suojattu keräysjärjestelmä, jossa käsitellään pseu-
donymisoimattomia tunnisteita.

Erinomaisia ajatuksia, Matti Meikeläinen @mmeikelainen! #vaalit

anonymisoituna tästä tulee esimerkiksi

Erinomaisia ajatuksia, Matti Meikeläinen @hee3Ohbei5je! #vaalit
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jolloin voidaan arvella, että “hee3Ohbei5je” vastaa tunnusta “mmeikelainen”. Erityisen helppoa tämä on tapauksessa, jossa
“Matti Meikeläinen´´ on tunnettu henkilö. Myös jos tviittiä kirjotettaessa tulee kirjoitusvirhe, esimerkiksi:

Twitter-puolueen ykkösehdokas on @ mmeikelainen. #vaalit

Tässä tapauksessa Twitter ei tunnista “mmeikelainen” merkkijonoa tunnisteeksi joten myöskään pseudonymisointi ei osaa
käsitellä tätä. Vastaavia tapauksia, josta voidaan arvata kenestä Twitter-käyttäjästä on kysymys, on aineistossa paljon.
Pseudonymisoinnin ensisijainen tarkoitus on suojata tviittaajien henkilöllisyyksiä. Toissijainen tarkoitus on varmistaa analy-
soinnin neutraliteetti koska anonymisoidusta tunnisteesta ei näe, onko kysymys jostain julkisuuden henkilöstä, tunnetusta tviit-
taajasta vai anonyymista trollitilistä.

Kuva S2. Seurattavuusluku ajan funktiona. Kuvaan on piirretty seitsemän satunnaisesti valitun tilin seurattavuusluvut ajan funktiona.
Ylimpänä normaalit käyttäjät, keskellä botit ja alimpana pysäytetyt tilit.
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Liite 3: Suomeksi tviittaavien käyttäjien asettamat sijainnit (Eduskuntavaalit)

Normaali Botti Pysäytetty
Ei sijaintia 35.80 % Ei sijaintia 47.18 % Ei sijaintia 39.24 %
Finland 6.49 % Helsinki, Suomi 6.55 % Finland 5.48 %
Helsinki, Suomi 5.95 % Finland 4.65 % Suomi 4.64 %
Helsinki, Finland 5.64 % Helsinki, Finland 3.41 % Helsinki, Suomi 4.21 %
Helsinki 3.91 % Suomi 3.38 % Helsinki, Finland 2.95 %
Suomi 2.66 % Tampere, Suomi 1.83 % Helsinki 1.68 %
Tampere, Suomi 1.34 % Espoo, Suomi 1.54 % United States 1.68 %
Espoo, Suomi 1.22 % Helsinki 1.51 % Oulu, Suomi 1.26 %
Tampere, Finland 0.97 % Turku, Suomi 1.39 % Turku, Finland 1.26 %
Turku, Suomi 0.93 % Oulu, Suomi 1.39 % Uusimaa, Suomi 1.26 %

Liite 4: Suomeksi tviittaavien käyttäjien asettamat sijainnit (EU-vaalit)

Normaali Botti Pysäytetty
Ei sijaintia 36.88 % Ei sijaintia 48.77 % Ei sijaintia 53.00 %
Finland 6.38 % Helsinki, Suomi 6.36 % Finland 5.13 %
Helsinki, Suomi 6.12 % Helsinki, Finland 4.13 % Suomi 4.70 %
Helsinki, Finland 5.68 % Finland 4.06 % Helsinki, Suomi 3.85 %
Helsinki 4.00 % Suomi 2.68 % Helsinki, Finland 2.56 %
Suomi 2.80 % Espoo, Suomi 1.61 % Helsinki 1.28 %
Tampere, Suomi 1.29 % Turku, Suomi 1.61 % Tampere, Finland 1.28 %
Espoo, Suomi 1.24 % Tampere, Suomi 1.61 % Tampere, Suomi 1.28 %
Turku, Suomi 1.00 % Helsinki 1.53 % Turku, Suomi 0.85 %
Tampere, Finland 0.93 % Uusimaa, Suomi 1.15 % Espoo, Suomi 0.85 %

Liite 5: Sanojen suhteellinen osuus normaalien ja bottien välillä eduskuntavaaleissa

Sana Osuus
robotti 94.84 % bisnes 91.67 % lehmänkauppa 87.46 %
vaalihäirintä 94.60 % bisnekset 90.18 % havaittu 87.16 %
konflikti 94.32 % valeuutiset 89.18 % tutustunut 87.09 %
kahvila 94.26 % pulla 89.13 % kehittyy 86.41 %
brändi 94.21 % ymmärtäminen 89.11 % digitalisaatio 86.27 %
häiriö 94.09 % valtioneuvosto 89.06 % esimies 85.70 %
poistaa 93.13 % kiinnostua 88.46 % make 85.37 %
kaleva 92.91 % yllättyä 88.10 % ymmärtämis 85.01 %
vaalivaikuttamis 92.33 % markkinointi 87.80 % vei 84.97 %
haastattelu 91.83 % moi 87.61 % päätöksenteko 84.82 %

Liite 6: Sanojen suhteellinen osuus normaalien ja bottien välillä EU-vaaleissa

Sana Osuus
bussi 97.75 % talvi 92.39 % vieressä 88.37 %
julkaista 96.42 % vuorovaikutus 91.96 % vara 88.21 %
katu 95.15 % roska 91.02 % mahdoton 88.21 %
konflikti 94.64 % työmaa 90.74 % satakunta 88.17 %
kadut 94.57 % kulma 90.31 % hei 88.16 %
museo 93.95 % häiriö 90.20 % finland 88.16 %
Turku 93.94 % aikataulu 88.57 % auto 87.93 %
puisto 93.77 % oy 88.53 % kulkeva 87.61 %
Hämeenlinna 93.64 % kiinnostua 88.52 % metro 87.40 %
pyörä 93.01 % sisältö 88.50 % brändi 87.32 %
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Liite 7: Käytettyjen aihetunnisteiden osuudet eri käyttäjätyyppien tviiteissä ennen eduskunta-
vaaleja

Normaali Botti Pysäytetty
vaalit2019 20.15 % ± 0.05 % vaalit2019 17.16 % ± 0.26 % vaalit2019 23.51 % ± 0.39 %
sote 5.5 % ± 0.02 % sote 5.23 % ± 0.14 % eduskuntavaalit2019 6.01 % ± 0.20 %
ilmastonmuutos 5.03 % ± 0.02 % eduskuntavaalit2019 4.95 % ± 0.14 % vaalit 5.54 % ± 0.19 %
eduskuntavaalit2019 3.82 % ± 0.02 % työelämä 4.31 % ± 0.13 % kokoomus 4.22 % ± 0.16 %
ilmastovaalit 2.88 % ± 0.02 % ilmastonmuutos 4.24 % ± 0.13 % sote 4.21 % ± 0.16 %
politiikka 2.83 % ± 0.02 % digitalisaatio 3.55 % ± 0.12 % maahanmuutto 3.9 % ± 0.16 %
kokoomus 2.76 % ± 0.02 % vaalit 3.29 % ± 0.11 % ilmastonmuutos 3.87 % ± 0.16 %
vaalit 2.64 % ± 0.02 % viestintä 2.94 % ± 0.11 % politiikka 3.26 % ± 0.14 %
ilmastolakko 2.25 % ± 0.02 % ilmastolakko 2.9 % ± 0.11 % suomi 2.78 % ± 0.13 %
Vaalit2019 1.8 % ± 0.01 % ilmastovaalit 2.85 % ± 0.11 % vihreät 2.63 % ± 0.13 %
työelämä 1.62 % ± 0.01 % robotisaatio 2.84 % ± 0.11 % eduskuntavaalit 2.58 % ± 0.13 %
koulutus 1.61 % ± 0.01 % politiikka 2.52 % ± 0.1 % maahanmuuttovaalit 2.54 % ± 0.13 %
eduskuntavaalit 1.54 % ± 0.01 % johtaminen 2.32 % ± 0.1 % jotainrajaa 2.37 % ± 0.12 %
vihreät 1.4 % ± 0.01 % eduskuntavaalit 1.82 % ± 0.08 % perussuomalaiset 2.23 % ± 0.12 %
ilmasto 1.39 % ± 0.01 % tasaarvo 1.69 % ± 0.08 % tasaarvo 1.96 % ± 0.11 %
vaalitentti 1.25 % ± 0.01 % kokoomus 1.6 % ± 0.08 % turpo 1.8 % ± 0.11 %
turpo 1.21 % ± 0.01 % koulutus 1.56 % ± 0.08 % turku 1.66 % ± 0.1 %
turku 1.2 % ± 0.01 % ilmasto 1.53 % ± 0.08 % ilmastolakko 1.54 % ± 0.1 %
nuoret 1.14 % ± 0.01 % suomi 1.38 % ± 0.07 % ilmastovaalit 1.53 % ± 0.1 %
nytonpakko 1.14 % ± 0.01 % vihreät 1.36 % ± 0.07 % Suomi 1.48 % ± 0.1 %
tasaarvo 1.13 % ± 0.01 % Suomi 1.35 % ± 0.07 % Vaalit2019 1.45 % ± 0.1 %
keskusta 1.12 % ± 0.01 % arvot 1.28 % ± 0.07 % poliisi 1.42 % ± 0.09 %
maahanmuutto 1.02 % ± 0.01 % some 1.18 % ± 0.07 % vaalitentti 1.4 % ± 0.09 %
vaalit19 1.0 % ± 0.01 % Vaalit2019 1.16 % ± 0.07 % eduskunta 1.39 % ± 0.09 %
viestintä 0.98 % ± 0.01 % vaalit19 1.12 % ± 0.07 % hallitus 1.36 % ± 0.09 %
talous 0.88 % ± 0.01 % maahanmuutto 1.1 % ± 0.07 % keskusta 1.33 % ± 0.09 %
hallitus 0.81 % ± 0.01 % luonto 1.09 % ± 0.07 % vihapuhe 1.28 % ± 0.09 %
tutkimus 0.8 % ± 0.01 % markkinointi 1.08 % ± 0.06 % vanhustenhoito 1.2 % ± 0.09 %
hyvinvointi 0.8 % ± 0.01 % nuoret 1.06 % ± 0.06 % vaalit19 1.2 % ± 0.09 %
perussuomalaiset 0.76 % ± 0.01 % suomi24 1.05 % ± 0.06 % vasemmisto 1.13 % ± 0.08 %

Liite 8: Käyttäjien jakamat linkit eduskuntavaalien alla

Normaali Botti Pysäytetty
Yle 5.23 % Instagram 5.38 % Yle 3.61 %
Helsingin Sanomat 4.29 % Yle 4.69 % Iltalehti 2.99 %
Youtube 2.20 % Helsingin Sanomat 3.44 % Iltasanomat 2.99 %
Iltalehti 1.99 % Youtube 1.89 % Youtube 2.73 %
Iltasanomat 1.67 % Nykysuomi 1.38 % Oikeat Uutiset 2.11 %
Instagram 1.57 % Moderni Media 1.01 % Instagram 2.11 %
Facebook 1.41 % Facebook 1.01 % Verkkouutiset 1.86 %
Talouselämä 1.20 % Iltasanomat 0.74 % Helsingin Sanomat 1.49 %
Uusisuomi 1.15 % Iltalehti 0.64 % Mtv-uutiset 1.12 %
Kauppalehti 1.10 % Kauppalehti 0.37 % Facebook 0.49 %
Verkkouutiset 0.63 % Talouselämä 0.28 % The Guardian 0.37 %
Suomenmaa 0.58 % Suomen Kuvalehti 0.18 % Kansalainen 0.37 %
Mtv-uutiset 0.58 % Mtv-uutiset 0.18 % Päivän lehti 0.37 %
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Liite 9: Käyttäjien jakamat linkit EU-vaalien alla

Normaali Botti Pysäytetty
Yle 6.81 % Instagram 6.16 % Instagram 5.92 %
Helsingin Sanomat 4.64 % Yle 0.97 % Youtube 5.92 %
Youtube 2.75 % Helsingin Sanomat 0.69 % Helsingin Sanomat 2.66 %
Iltalehti 2.32 % Iltalehti 0.69 % Yle 2.07 %
Verkkouutiset 2.03 % Youtube 0.48 % Iltalehti 1.78 %
Instagram 2.03 % Facebook 0.28 % Nykysuomi 1.78 %
Iltasanomat 1.88 % Iltasanomat 0.28 % Aamulehti 1.18 %
Talouselämä 1.30 % Kauppalehti 0.21 % Mtv-uutiset 1.18 %
Uusisuomi 0.87 % Helsingin uutiset 0.14 % Iltasanomat 0.89 %
Facebook 0.72 % Oikea Media 0.14 % Facebook 0.59 %
Mtv-uutiset 0.58 % Turkulainen 0.07 % Demokraatti 0.30 %
Suomen Uutiset 0.58 % ESS 0.07 % The Guardian 0.30 %
Suomenmaa 0.58 % Mtv-uutiset 0.07 % Yrittäjät 0.30 %
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Liite 10: Käytetyimpien aihetunnisteiden osuudet eri käyttäjätyyppien tviiteissä EU-vaaleissa

Normaali Botti Pysäytetty
EUvaalit2019 5.93 % ± 0.04 % turku 21.67 % ± 0.49 % EUvaalit2019 5.37 % ± 0.34 %
ilmastonmuutos 3.76 % ± 0.03 % EUvaalit2019 3.89 % ± 0.21 % eurovaalit2019 4.86 % ± 0.32 %
eurovaalit2019 3.46 % ± 0.03 % työelämä 3.44 % ± 0.19 % vaalit2019 3.92 % ± 0.29 %
hallitusneuvottelut 3.46 % ± 0.03 % politiikka 3.37 % ± 0.19 % ilmastonmuutos 3.34 % ± 0.27 %
politiikka 3.27 % ± 0.03 % ilmastonmuutos 2.94 % ± 0.18 % politiikka 3.08 % ± 0.26 %
vaalit2019 3.19 % ± 0.03 % eurovaalit2019 2.34 % ± 0.16 % poliisi 2.83 % ± 0.25 %
eurovaalit 1.89 % ± 0.02 % johtaminen 2.19 % ± 0.16 % perussuomalaiset 2.01 % ± 0.21 %
sote 1.72 % ± 0.02 % viestintä 2.07 % ± 0.15 % eurovaalit 1.82 % ± 0.20 %
työelämä 1.58 % ± 0.02 % suomi 1.92 % ± 0.15 % suomi 1.73 % ± 0.19 %
hallitusohjelma 1.48 % ± 0.02 % vaalit2019 1.87 % ± 0.14 % arvopohja 1.63 % ± 0.19 %
kokoomus 1.45 % ± 0.02 % eurovaalit 1.80 % ± 0.14 % kokoomus 1.50 % ± 0.18 %
ilmasto 1.43 % ± 0.02 % hallitusneuvottelut 1.78 % ± 0.14 % sisupoliisi12h 1.37 % ± 0.17 %
luonto 1.20 % ± 0.02 % Suomi 1.63 % ± 0.13 % EP2019 1.28 % ± 0.17 %
koulutus 1.17 % ± 0.02 % koulutus 1.59 % ± 0.13 % sdp 1.28 % ± 0.17 %
viestintä 1.17 % ± 0.02 % talous 1.54 % ± 0.13 % eduskuntavaalit2019 1.28 % ± 0.17 %
vihreät 1.15 % ± 0.02 % digitalisaatio 1.45 % ± 0.13 % Europawahl2019 1.24 % ± 0.16 %
keskusta 1.11 % ± 0.02 % sote 1.44 % ± 0.13 % hallitus 1.22 % ± 0.16 %
nuoret 1.07 % ± 0.01 % markkinointi 1.44 % ± 0.13 % hallitusneuvottelut 1.22 % ± 0.16 %
Hallitusneuvottelut 1.01 % ± 0.01 % liikenne 1.41 % ± 0.13 % vihreät 1.20 % ± 0.16 %
tasaarvo 0.97 % ± 0.01 % helsinki 1.34 % ± 0.12 % SDP 1.18 % ± 0.16 %
talous 0.96 % ± 0.01 % luonto 1.34 % ± 0.12 % vaalit 1.18 % ± 0.16 %
turpo 0.93 % ± 0.01 % hyvinvointi 1.27 % ± 0.12 % maahanmuutto 1.16 % ± 0.16 %
EU 0.91 % ± 0.01 % ilmasto 1.24 % ± 0.12 % tampere 1.13 % ± 0.16 %
eduskunta 0.89 % ± 0.01 % terveys 1.23 % ± 0.12 % EU 1.09 % ± 0.15 %
tutkimus 0.88 % ± 0.01 % vaalit 1.17 % ± 0.11 % eduskunta 1.07 % ± 0.15 %
poliisi 0.86 % ± 0.01 % tiimityö 1.13 % ± 0.11 % finland 1.03 % ± 0.15 %
hyvinvointi 0.83 % ± 0.01 % tutkimus 1.05 % ± 0.11 % Suomi 0.94 % ± 0.14 %
turku 0.83 % ± 0.01 % nuoret 1.04 % ± 0.11 % nytonpakko 0.92 % ± 0.14 %
vaalit 0.82 % ± 0.01 % finland 1.03 % ± 0.11 % helsinki 0.92 % ± 0.14 %
perussuomalaiset 0.80 % ± 0.01 % hallitusohjelma 0.92 % ± 0.11 % turku 1.13 % ± 0.14 %
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Liite 11: Käytetyimmät aihetunnisteet eduskuntavaalien uudelleentviittausverkon suurimmis-
sa ryhmissä

Violetti Vihreä Sininen
ilmastonmuutos 2.79 % sote 2.46 % sote 2.18 %
sote 2.24 % kokoomus 1.78 % ilmastonmuutos 1.69 %
politiikka 1.33 % politiikka 1.56 % politiikka 1.67 %
vihreät 1.02 % ilmastonmuutos 1.55 % maahanmuutto 1.31 %
kokoomus 0.95 % turpo 1.35 % turunsanomat 1.21 %
ilmasto 0.74 % työelämä 1.31 % kokoomus 1.17 %
keskusta 0.68 % koulutus 0.81 % perussuomalaiset 1.02 %
nytonpakko 0.66 % yrittäjät 0.80 % turku 1.02 %

Liite 12: Käytetyimmät aihetunnisteet europarlamenttivaalien uudelleentviittausverkon suu-
rimmissa ryhmissä

Violetti Vihreä Sininen
politiikka 2.31 % keskusta 12.56 % politiikka 3.55 %
hallitusneuvottelut 2.13 % hallitusneuvottelut 3.50 % SDP 2.67 %
ilmastonmuutos 1.82 % politiikka 2.20 % maahanmuutto 2.15 %
kokoomus 1.04 % kokoomus 1.42 % arvopohja 2.00 %
sote 1.03 % ilmastonmuutos 1.42 % ilmastonmuutos 1.82 %
keskusta 0.99 % sote 1.30 % vihreät 1.41 %
työelämä 0.91 % eduskunta 1.30 % perussuomalaiset 1.33 %
vihreät 0.74 % hallitus 1.30 % hallitusneuvottelut 1.21 %

Liite 13: Käytetyimmät sanat EU-vaaleissa

Normaali Botti Pysäytetty
voida 1.73 % voida 9.62 % Suomi 4.30 %
saada 1.60 % saada 7.48 % saada 4.22 %
Suomi 1.54 % tehdä 7.22 % voida 3.77 %
tehdä 1.30 % Suomi 7.17 % tehdä 2.74 %
pitää 1.23 % pitää 5.13 % pitää 2.61 %
puolue 0.91 % ihminen 3.48 % mennä 1.91 %
työ 0.72 % lapsi 3.31 % ihminen 1.58 %
ihminen 0.69 % bussi 3.25 % tarvita 1.56 %
vaalit 0.66 % lukea 3.21 % nähdä 1.50 %
haluta 0.64 % tarvita 3.19 % lapsi 1.46 %
eduskunta 0.63 % nuori 2.94 % nainen 1.31 %
hallitus 0.60 % kuva 2.87 % puolue 1.31 %
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Liite 14: Kumulatiiviset ja logaritmiset jakaumat

Kuva S3. Tviitit per käyttäjä kun eri tilityypit on eroteltu Tässä yläraja nostettu 150.een. Noin 1.97 % normaaleista käyttäjistä, 0.48
% boteista ja 10.24 % pysäytetyistä ovat julkaisseet yli 150 tviittiä eduskuntavaalien aikana.

Kuva S4. Tviitit per käyttäjä kun eri tilityypit on eroteltu Kumulatiivinen jakauma, jossa logaritminen x-akseli.

Kuva S5. Eduskuntavaalit: Tviitit per käyttäjä kun eri tilityypit on eroteltu Myös kumulatiivisesta jakaumasta näkee, kuinka merkit-
tävä osa pysäytetyistä käyttäjistä on tviitannut paljon enemmän kuin keskivertokäyttäjä.

Kuva S6. Eduskuntavaalit: Seurattavuusluku Sekä boteilla että pysäytetyillä on keskimäärin korkeampi seurattavuusluku kuin nor-
maaleilla tileillä.
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Kuva S7. Eduskuntavaalit: Seurattavuusluku Tässä valittu käyttäjien suurin havaittu seurattavuusluku tarkastelujakson aikana.

Kuva S8. Eduskuntavaalit: CDF Tilien luomispäiville Noin 30 % pysäytetyistä tarkastelujakson tileistä perustettiin maaliskuun aikana
tai sen jälkeen.

Kuva S9. Eduskuntavaalit: Datan tviittien sanojen lukumäärä kumulatiivinen jakauma ryhmittäin.

Kuva S10. Tviitit per käyttäjä kun eri tilityypit on eroteltu. EU-vaalit. Visuaalisista syistä histogrammista jätetty pois yli 40 tviittiä
julkaisseet käyttäjät.

Kuva S11. EU-vaalit: Seurattavuusluku kumulatiivinen jakauma seuraamissuhteelle
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Kuva S12. EU-vaalit: Tilin luomispäivät. kumulatiivinen jakauma.

Kuva S13. EU-vaalit: Tviittien sanojen kumulatiivinen lukumäärä jakauma ryhmittäin.

Kuva S14. CAP-luvut. Logaritminen y-akseli.

Kuva S15. Tviitit/käyttäjä Logaritminen y-akseli. Mukana kaikki käyttäjät. Eduskuntavaalit.

Kuva S16. Tviitit/käyttäjä Logaritminen y-akseli. Mukana kaikki käyttäjät. EU-vaalit.
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