
PANDEMIASTA UKRAINAN SOTAAN: 

PUOLITOISTA VUOTTA DISINFORMAATION TORJUNTAA

Katsauksen erikoispainos - EDMO-faktantarkistusverkosto

Julkaistu helmikuussa 2023



VAHVA JA KASVAVA VERKOSTO

EDMO-faktantarkistusverkosto pyrkii edistämään tiiviimpää yhteistyötä Euroopan faktantarkistusjärjestöjen kesken mahdollistaakseen nopean ja 
tehokkaan kommunikaation niiden välillä ja tuottaakseen yhteisten ponnistelujen avulla erilaisia faktantarkistuksia. 
Yksi sen tärkeimmistä tuloksista on ollut kuukausikatsaus disinformaatiosta EU:ssa.

Kun ensimmäinen katsaus julkaistiin heinäkuussa 2021, EDMO-verkoston muodosti 13 faktantarkistusjärjestöä, jotka kattoivat 18 EU:n 
jäsenvaltiota. Seuraavina kuukausina verkosto vahvistui entisestään: kun 18. katsaus julkaistiin joulukuussa 2022 verkostoon kuului 37 
faktantarkistusjärjestöä 25:sta EU:n jäsenvaltiosta* ja Norjasta. 

Kuukausittain verkoston jäseniä pyydetään antamaan tietoja faktantarkistustyöstään kansallisella tasolla, jotta disinformation suuntaukset ja 
narratiivit tunnistetaan EU:n tasolla. 

Kuukausikyselyyn vastanneiden määrä kasvoi kolmen ensimmäisen kuukausitiedotteen keskimääräisestä 11:stä  (heinä-, elo-, syyskuu 2021) 
keskimääräiseen 27:een viimeisten kolmen kuukausitiedotteen aikana (loka-, marras-, joulukuu 2022). 

EDMO faktantarkistus-
verkoston kokoonpano, 
heinäkuu 2021

EDMO faktantarkistus-
verkoston kokoonpano, 
joulukuu 2022

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/07/First_Fact-Checking_Report_July_2021_%CE%97.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf
https://edmo.eu/fact-checking-briefs


DISINFORMAATIO EU:SSA: TÄRKEIMMÄT AIHEET

Ensimmäisestä julkaisusta alkaen EDMO:n kuukausitiedotteet ovat mitanneet COVID-19:ää koskeneen havaitun disinformaation
osuutta kokonaismäärästä, eli verkoston jäsenten tarkistamien väitteiden kokonaismäärää tiettynä kuukautena. Helmikuusta 2022
lähtien on mitattu myös havaittua Ukrainan sotaa koskevaa disinformaatiota, ja heinäkuusta 2022 lähtien lisäksi ilmastonmuutokseen 
liittyvää disinformaatiota.

% COVID-19:ää koskeva 
disinformaatio kokonaismäärästä
% Ukrainaa koskeva 
disinformaatio kokonaismäärästä
% ilmastonmuutosta koskeva 
disinformaatio kokonaismäärästä

K
es

äk
u

u
 2

0
2

1

H
ei

n
äk

u
u

 2
0

2
1

El
o

ku
u

 2
0

2
1

Sy
ys

ku
u

 2
0

2
1

Lo
ka

ku
u

 2
0

2
1

M
ar

ra
sk

u
u

 2
0

2
1

Jo
u

lu
ku

u
 2

0
2

1

Ta
m

m
ik

u
u

 2
0

2
2

H
el

m
ik

u
u

 2
0

2
2

M
aa

lis
ku

u
 2

0
2

2

H
u

h
ti

ku
u

 2
0

2
2

To
u

ko
ku

u
 2

0
2

2

K
es

äk
u

u
 2

0
2

2

H
ei

n
äk

u
u

 2
0

2
2

El
o

ku
u

 2
0

2
2

Sy
ys

ku
u

 2
0

2
2

Lo
ka

ku
u

 2
0

2
2

M
ar

ra
sk

u
u

 2
0

2
2

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/07/First_Fact-Checking_Report_July_2021_%CE%97.pdf
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https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/03/EDMO-14-Horizontal.pdf


Korkeimmat COVID-19:ään liittyvän disinformaation prosenttiosuudet EDMO–seurannan alkamisesta 
rekisteröitiin joulukuussa 2021 (51.5% havaitusta disinformaation kokonaismäärästä) ja tammikuussa 2022
(46.5%), EU:ssa kirjattujen 2022/2023 koronan talviaaltojen yhteydessä.

Disinformaatio vaikuttaa hyvin usein tukeutuvan tiedotukseen, koska se näyttää seuraavan tiiviisti 
valtamedian trendejä. COVID-19-tapausten määrän dramaattisen nousun aikana tiedotusvälineet käsittelivät 
laajasti pandemiaa, ja myös disinformaatio keskittyi aiheeseen.

Ukrainaa koskeva disinformaatio oli miltei olematonta aina sodan alkuun asti, vaikka Venäjän joukkojen 
keskittymisestä uutisoitiin valtamediassa jo tammi-helmikuussa 2022. Helmikuun 24. päivästä alkaen Ukrainaa 
koskevien valeuutisten määrä nousi pilviin. Maaliskuussa sotaa koskeva disinformaatio saavutti uuden 
ennätyksen EDMO:n yksittäisiä aiheita koskevien tiedotteiden sarjassa: 59% havaitun disinformaation 
kokonaismäärästä.

Sen jälkeen prosenttiosuus laski jatkuvasti kesän loppuun asti. Matalin piste saavutettiin syyskuussa 2022. Loka-
ja marraskuussa 2022 prosenttiosuus alkoi uudelleen nousta, vaikka se onkin kaukana sodan alkukuukausina 
mitatuista tasoista.

Ilmastonmuutokseen liittyvä disinformaatio ei ole EDMO:n seurannan mukaan saavuttanut Ukrainaa ja 
COVID-19:ää koskevan disinformaation havaittuja huippuja.  Siitä alkaen, kun EDMO:n katsauksissa alettiin 
seurata ilmastonmuutosta koskevaa disinformaatiota  (heinäkuu 2022), se ei ole kertaakaan ylittänyt 20% 
havaitun disinformaation kokonaismäärästä. Se saavutti huippunsa elokuussa 2022, mikä liittynee kesällä 
Eurooppaa koetelleisiin helleaaltoihin. Sen jälkeen sen osuus kokonaisuudesta käytännössä puolittui. On 
kuitenkin huomionarvoista, että ilmastonmuutos on ollut EU:ssa jatkuva disinformaation aihe. 
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DISINFORMAATIO EU:SSA: TÄRKEIMMÄT NARRATIIVIT

Yhteistä pandemiaa, Ukrainan sotaa ja ilmastonmuutosta käsittelevässä havaitussa disinformaatiossa on se, että päänarratiiveilla on taipumus 
säilyttää paikkansa ajan mittaan löytämällä uusia tapoja nousta esiin. Esimerkiksi marraskuussa 2022 Qatarin maailmanmestaruuskisat 
herättivät uudelleen eloon vanhaa disinformaatiota ukrainalaisten natsimyönteisyydestä. 

Valtaosa EDMO:n kuukausikatsauksissa seurannan alkaessa havaituista disinformaationarratiiveista on yhä edelleen aktiivisia marraskuussa 
2022 (18. ja viimeinen EDMO:n kuukausikatsaus on tässä huomioitu).

Disinformaationarratiivi Ensimmäinen havainto Yhä

havaittavissa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on perusteltu (esim. Venäjänkieliset siviilit kansanmurhan 
uhreja Donbassissa)

helmikuu 2022

Ukraina-myönteistä sotapropagandaa (esim. “Kiovan aave”) helmikuu 2022

Venäjä-myönteistä sotapropagandaa (esim. Venäjän sotasaavutusten liioittelua) helmikuu 2022

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on natsi, saatananpalvoja,  huumeriippuvainen, 
pelkuri jne.

helmikuu 2022

Perinteinen länsimainen media (esim. BBC tai CNN) levittävät vääriä uutisia/vääriä kuvia 
sodasta

helmikuu 2022

Sodan pahimmat joukkomurhat ovat lavastettuja (esim. Mariupolin sairaala, Bucha, Izyum, 
Kupiansk) / ukrainalaiset uhrit ovat “kriisinäyttelijöitä”)

maaliskuu 2022

Ukrainalaiset ja Ukrainan joukot ovat natsimyönteisiä maaliskuu 2022

Sota

Ukrainassa

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf
https://proveri.afp.com/doc.afp.com.324N32G
https://proveri.afp.com/doc.afp.com.324N32G
https://verifica.efe.com/fantasma-kiev-ucrania-nombres-ficticios-fotos-antiguas/
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328L7M4
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/03/02/photo-of-ukrainian-president-volodmir-zelensky-holding-a-football-shirt-with-a-swastika-altered-image/
https://maldita.es/malditobulo/20220317/zelenski-borracho-huido-satanista-bulos/
https://facta.news/immagine-modificata/2022/04/20/questo-video-non-mostra-zelensky-che-ammette-di-fare-uso-di-cocaina/
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/bbc-transmitiu-imagens-de-treino-militar-como-se-fossem-da-guerra-na-ucrania
https://facta.news/notizia-falsa/2022/03/25/no-la-cnn-non-ha-confuso-un-resort-in-serbia-con-un-hotel-bombardato-in-ucraina/
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/bucos-scenarijus-kartojasi-propaganda-aiskina-kad-kapaviete-iziume-vaidyba-57-1935582
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/11/21/metadata-video-corpses-kupyansk-disinfo/
https://www.mimikama.at/faktencheck/keine-crisis-actors-geschminkt/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-dit-is-geen-oekraiens-trouwfeest-waar-de-nazigroet-wordt-gedaan/
https://www.newtral.es/soldados-bandera-nazi/20220304/


Disinformaationarratiivi Ensimmäinen havainto Yhä

havaittavissa

Ukrainalaiset pakolaiset ovat väkivaltaisia, natseja, varkaita, loisia jne. maaliskuu 2022

Sotilaallinen, taloudellinen ja humanitäärinen apu Ukrainalle on hyödytöntä/vaarallista 
Ukrainan korruption ja epäluotettavuuden takia (esim. länsimaisia aseita myydään 
mustassa pörssissä)

maaliskuu 2022

Liioiteltu Venäjän pelko Euroopassa (Baltian maat erit.) maaliskuu 2022

Liioitellut negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset seuraukset Venäjän sodasta maaliskuu 2022

Liioitellut negatiiviset taloudelliset seuraukset sodasta ja sanktioista Euroopassa maaliskuu 2022

Ukrainan liittolaiset ovat natsimyönteisiä / hyväksikäyttävät Ukrainaa (esim. Puola haluaa 
vallata Länsi-Ukrainan; USA ostaa Ukrainan maat halvalla jne.) 

maaliskuu 2022

Sota 

Ukrainassa

https://facta.news/fuori-contesto/2022/05/04/questa-donna-con-una-svastica-tatuata-non-e-rifugiata-ucraina/
https://faktencheck.afp.com/doc.afp.com.32MK7L8-1
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/10/06/waffenschmuggel-in-der-ukraine-das-steckt-hinter-den-behauptungen/
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/10/06/waffenschmuggel-in-der-ukraine-das-steckt-hinter-den-behauptungen/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32JW4ZX-1
https://correctiv.org/faktencheck/2022/10/20/wladimir-putin-fuer-einen-angeblichen-anschlag-gibt-es-keine-belege/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/neigia-propaganda-kad-es-nares-sulauke-dideles-infliacijos-del-sankciju-rusijai-56-1684470
https://facta.news/notizia-falsa/2022/05/09/questi-documenti-secondo-cui-la-polonia-si-preparerebbe-a-invadere-lucraina-sono-falsi/
https://facta.news/notizia-falsa/2022/05/09/questi-documenti-secondo-cui-la-polonia-si-preparerebbe-a-invadere-lucraina-sono-falsi/
https://dpa-factchecking.com/belgium/220602-99-524574/


COVID-19

Disinformaationarratiivi Ensimmäinen havainto Yhä

havaittavissa

Pandemia on huijausta kesäkuu 2021 

Sars-Cov-2 ei ole oikeastaan kovin vaarallinen kesäkuu 2021

Salaliittoteorioita maailman väestön vähenemisestä/ ihmiskokeista/ sirujen asettamisesta 
(“plandemic”)

kesäkuu 2021

COVID-19 -rokotteet ovat hyvin vaarallisia/ tappavia kesäkuu 2021

Rokotettuja ihmisiä estetään tekemästä tiettyjä toimia (esim. ajaminen) kesäkuu 2021

PCR-testit, kasvosuojaimet ja muut keinot välttää COVID-19 ovat hyödyttömiä kesäkuu 2021

Ihmekeinot/-lääkkeet COVID-19:ää vastaan kesäkuu 2021

Selkeitä todisteita siitä, että Sars-Cov-2 -virus on kehitetty kiinalaisessa laboratoriossa kesäkuu 2021

COVID-19:ään liittyvien rajoitusten vastaiset protestit ovat suurempia kuin mitä perinteinen 
media näyttää

heinäkuu 2021

Protestien julma tukahduttaminen/ kovat rangaistukset rokottamattomille ihmisille kesäkuu 2021 

Mielenosoitukset onnistuivat monissa maissa ja pakottivat viranomaiset peruuttamaan 
rokotuskampanjat.

kesäkuu 2021

https://factcheck.afp.com/conspiracy-theorist-hoax-pandemic-video-goes-viral-despite-facebook-ban
https://www.ellinikahoaxes.gr/2021/07/07/lisboa-court-152-covid-deaths-disinformation/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_dd436de224ba9d7a1354f9e74338691d429cb9fc-1628499250-0-gqNtZGzNAk2jcnBszQii
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/ny-corona-dokumentar-sender-igen-konspirationsteorier-i-omloeb-0
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/09/07/france-fda-vaccines-mix/
https://www.newtral.es/coagulos-sangre-vuelo-vacuna-bulo/20210605/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32PX4RV
https://correctiv.org/faktencheck/2022/06/14/australische-arzneimittelbehoerde-erklaerte-pcr-tests-nicht-fuer-sinnlos/
https://facta.news/notizia-falsa/2021/01/29/non-e-vero-che-secondo-loms-non-e-necessario-indossare-una-mascherina/
https://maldita.es/malditaciencia/20200228/remedios-falsos-pseudociencias-coronavirus-mms-homeopatia/
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32HU7A2
https://healthfeedback.org/evaluation/viral-new-york-post-article-perpetuates-the-unfounded-claim-that-the-covid-19-virus-is-manmade/
https://edmo.eu/2021/11/11/corona-sceptics-a-small-movement-trying-to-project-a-huge-shadow/
https://sprawdzam.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9NF6ZU-1


Ilmastonmuutos

Disinformaationarratiivi Ensimmäinen havainto Yhä

havaittavissa

Ilmastonmuutos ei ole todellinen ja/tai se ei ole yhteydessä ihmisen toimintaan heinäkuu 2022

Perinteinen media levittää paniikkia valeuutisten ja/tai manipuloitujen kuvien välityksellä heinäkuu 2022

Ilmastoliikkeet ovat tekopyhiä ja/tai typeriä heinäkuu 2022

Uusiutuvat energialähteet, kierrätys ja sähköajoneuvot ovat hyödyttömiä tai vaarallisia heinäkuu 2022

Fossiilisilla polttoaineilla ei ole voimakasta negatiivista vaikutusta ilmastonmuutokseen elokuu 2022

https://edmo.eu/2022/07/21/disinformation-about-climate-change-main-narratives-in-june-at-the-european-level/
https://edmo.eu/2022/08/08/the-chromatic-change-conspiracy-theory/
https://www.newtral.es/greta-thunberg-glastonbury-basura-bulo/20220706/
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/windturbines-verliezen-geen-62-kg-per-turbine-aan-microplastic
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/camioes-misturam-residuos-dos-tres-ecopontos-no-mesmo-contentor-nao-e-apenas-um-mito-sem-fundamento
https://www.verificat.cat/es/fact-check/que-sabemos-de-los-videos-que-muestran-vehiculos-supuestamente-electricos-en-llamas
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32W22KL


MUITA MERKITTÄVIÄ DISINFORMAATION AIHEITA

EDMO:n kuukausikatsausten kattamina kuukausina havaittiin muitakin merkittäviä disinformaation aiheita, vaikka niiden prosentuaalista kehitystä ei olekaan 
seurattu niiden vähäisemmän esiintymisen vuoksi.

Siirtolaiset, vierasmaalaiset – erityisesti muslimit – ja etniset vähemmistöt ovat toistuva disinformaation kohde, kuten myös LGBTQ+-yhteisöt sekä  EU-poliitikot ja 
-instituutiot.

Siirtolaiset, EU-instituutiot, LGBTQ+-yhteisöt

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/07/EDMO-17-Horizontal-FCB.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://facta.news/antibufale/2021/12/20/ursula-von-der-leyen-non-ha-detto-di-essere-favorevole-alleliminazione-del-codice-di-norimberga/


Disinformaatio keskittyy rutiininomaisesti senhetkisiin pääuutisiin.  Esimerkiksi kun Kuningatar Elizabeth II kuoli syyskuussa 2022, havaittiin monia 
valeuutisia kuninkaallisista hautajaisista, kuolinolosuhteista ja niin edelleen. Sama tapahtui Qatarin maailmanmestaruuskilpailujen yhteydessä 
marraskuussa 2022.

Suosittuihin aiheisiin liittyviä vääriä uutisia on yleensä kahdenlaisia. 

- Ensimmäinen on klikkiuutisointi ilman erityistä taustalla olevaa narratiivia. Se on siten vähemmän vaarallista tai potentiaalisesti haitallista 
kuin disinformaatio, jolla pyritään välittämään tiettyjä viestejä.

- Toisessa tyypissä hyödynnetään ajankohtaista tapahtumaa, jotta voitaisiin elvyttää hyökkäyksiä perinteisiä disinformaation kohteita 
vastaan, eli ajankohtainen tapahtuma sisällytetään jo olemassa olevaan kertomukseen.

Päätapahtumat uutisissa

Esimerkiksi USA:n vetäytymistä Afganistanista ja sitä seurannutta kaaosta maassa elokuussa 2021 käytettiin hyväksi levitettäessä vääriä uutisia siitä, 
että afganistanilaiset siirtolaiset olisivat vain nuoria miehiä, “pelkureita” , jotka pakenivat maasta ja jättivät jälkeensä naiset ja lapset. Ennen 
talvilomia 2021/2022 levitettiin vääriä uutisia siitä, että EU:lla olisi toimintasuunnitelma joulun lakkauttamiseksi. Apinarokon puhkeamista  
toukokuussa 2022 käytettiin hyökkäämiseen LGBTQ+-yhteisöjä vastaan valeuutisilla, ja sama tapahtui Texasin Uvalden koulusurman jälkeen.  
Heinäkuussa 2022 monissa valeuutisissa käytettiin hollantilaisten maanviljelijöiden mielenosoituksia – jotka syntyivät hallituksen päätöksestä 
kannustaa karjan määrän vähentämiseen, tavoitteena puolittaa maan typpidioksidi- ja ammoniakkisaasteet vuoteen 2030 mennessä –
ilmastonmuutosdenialismin levittämiseen. Syyskuussa 2022 kuningatar Elizabethin kuolema oli verukkeena disinformaation levittämiselle COVID-19–
rokotteista, ja kaasu- ja hintakriisiä käytettiin hyökkäyksiin kansallisia ja EU:n poliitikkoja vastaan. Marraskuussa 2022 Qatarin 
maailmanmestaruuskilpailut olivat tilaisuus levittää vääriä uutisia ukrainalaisten natsimyönteisyydestä. 

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,679
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf#page=3&zoom=auto,-286,42
https://edmo.eu/2021/09/23/how-disinformation-exploited-the-afghan-crisis/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/01/Seventh_Fact-Checking_Report_Jan_2022_H.pdf#page=6&zoom=auto,-18,561
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Twelfth_Fact-Checking_Report_Jun_2022_H.pdf#page=4&zoom=auto,-284,659
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/03/EDMO-14-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,701
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf#page=3&zoom=auto,-286,42


EU:n jäsenvaltioiden kansalliset vaalit

Erityisesti vuoden 2020 USA:n presidentinvaalien jälkeen valeuutisia  vaalivilpistä, vaaliskandaaleista ja -petoksista ilmestyi monissa EU –
maissa ennen ja jälkeen kansallisten vaalien. Esimerkkejä ovat:

Disinformaatiota väitetyistä petoksista Saksan liittopäivävaalien aikana havaittiin syyskuussa 2021 (esim. 
väärennetyt postiäänestysliput, sinetöimättömät äänestysuurnat).

Vastaavaa tapahtui Ranskassa presidentinvaalien aikana huhtikuussa 2022, jolloin havaittiin valeuutisia noin 2 
miljoonaan äänen katoamisesta, vaalien vääristelystä ja vaalipetoksista monissa EU –maissa.

Vastaavaa disinformaatiota levitettiin myös pienemmissä maissa. Esimerkiksi lokakuussa 2022 oli havaittavissa
monia valeuutisia, joiden mukaan vaalit “varastettiin” Latviassa. 

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/11/Fourth_Fact-Checking_Report_Oct_2021_H.pdf#page=6&zoom=auto,-284,655
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/nein-wenn-die-obere-ecke-des-stimmzettels-abgeschnitten-oder-gelocht-ist-ist-er-nicht-ungueltig/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/29/bundestagswahl-wahlurnen-muessen-keine-siegel-haben-deutschland-berlin-dortmund/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eleventh_Fact-Checking_Report_May_2022_H.pdf#page=5&zoom=auto,-18,554
https://rebaltica.lv/2022/10/nav-pamata-apgalvot-ka-velesanu-rezultati-nav-tiri-vai-velesanas-ir-nozagtas/


EDMO:N KATSAUKSISSA HAVAITUT ENITEN LEVINNEET 

VALEUUTISET

Jokaisessa EDMO:n kuukausikatsauksessa on korostettu faktantarkistajien raporttien perusteella tarinoita, joilla oli laajin levikki EU:ssa 
kyseisenä kuukautena. 10 eniten levinnyttä tarinaa 18 kuukauden tarkastelujaksolla ovat:

Valeuutiset Aihe Havaintokuukausi Havaintomaita (lkm.)

Ukrainassa on salaisia USA:n biolaboratorioita (esim.) maaliskuu 
2022

22

Venäläiset eivät pommittaneet Mariupolin sairaalaa, vaan ukrainalaiset joukot 
lavastivat hyökkäyksen (esim.)

maaliskuu 
2022

20

Länsimainen media levittää valeuutisia Ukrainan sodasta (esim.) maaliskuu 
2022

20

Ukrainainan joukot lavastivat Buchassa dokumentoidut kauhistuttavat näyt 
(esim.)

huhtikuu 
2022

20

Videoita/kuvia/uutisia, joissa näytetään Zelenskyi käyttämässä huumeita 
(esim.)

huhtikuu 
2022

20

Died Suddenly, Covid-19–rokotteita käsittelevä “dokumentti”, joka levittää 
salaliittoteorioita ja vääriä uutisia/harhaanjohtavaa informaatiota rokotuksesta 
(esim.)

marraskuu 
2022

20

Harhaanjohtavia väitteitä Pfizerin johtajasta myöntämässä, ettei yritys 
testannut kunnolla COVID-19-rokotteita (esim.)

lokakuu 
2022

19

Video, josssa näytetään venäläisiä 35 km pitkässä jonossa Suomen rajalla sen 
jälkeen, kun Putin ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta (esim.)

syyskuu 
2022

16

Kontekstin ulkopuoliset videot ja kuvat yhdistettyinä halllituksen vastaisten 
maanviljeliöiden mielenosoituksiin Alankomaissa (esim.)

heinäkuu 
2022

16

Sääkarttoja peukaloidaan ilmastonmuutoksen paisuttelemiseksi (esim.) heinäkuu
2022

15

https://www.faktisk.no/artikler/0gp8p/nei-russland-angriper-ikke-amerikanske-laboratorier-i-ukraina
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://www.newtral.es/cnn-periodista-muerto-ucrania-afganistan/20220308/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-video-met-cocaine-op-bureau-van-zelensky-is-fake/
https://edmo.eu/2022/12/06/died-suddenly-yet-another-conspiracy-video-about-covid-19-vaccines-reigniting-disinformation-with-the-same-old-hoaxes/
https://demagog.org.pl/fake_news/hamowanie-transmisji-czy-pfizer-musial-to-sprawdzic-w-badaniu/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rusai-bega-bet-i-kita-puse-35-km-eile-i-suomija-susidare-ne-del-mobilizacijos-56-1936952
https://faktantarkistus.afp.com/doc.afp.com.32EY6PA
https://nieuwscheckers.nl/rode-temperatuurkaarten-in-het-weerbericht-zijn-niet-van-recente-datum/


Listasta käy selvästi ilmi, että sota Ukrainassa, varsinkin sen ensimmäisinä kuukausina, oli havaittujen eniten 
levinneiden valeuutisten aiheena. Monissa kohdin nämä valeuutiset kaikuivat Venäjän propagandaa 
(esimerkiksi Mariupolin sairaalapommitus, Buchan joukkosurma ja USA:n salaiset biolaboratoriot). 

Venäjä-mielinen disinformaatio on epäilemättä suurin sotaan liittyvä disinformaatioilmiö, mutta EDMO:n
kuukausikatsaukset havaitsivat myös Venäjä-vastaista ja/tai Ukraina-myönteistä disinformaatiota
(esimerkiksi liioittelua olemassa olevasta ilmiöstä nuorten venäläisten maasta pakenemisesta 
asevelvollisuuden välttämiseksi).

COVID-19:ään liittyvä disinformaatio tuotti viraaleja valeuutisia, jotka huomioitiin EDMO:n
kuukasikatsauksissa. On todennäköistä, että merkittävimmät esimerkit levisivät pandemian alussa vuonna 
2020, jolloin EDMO:n kuukausitiedotteita ei vielä julkaistu.



METODOLOGIA

Tämän tiedotteen sisältämä informaatio kerättiin analysoimalla 18 vuoden 2022 loppuun 
mennessä julkaistua EDMO:n kuukaustiedotetta (https://edmo.eu/fact-checking-briefs/). 

Viitejakso: kesäkuu 2021 - marraskuu 2022. Päätoimittaja: Tommaso Canetta, Pagella 
Politica/Facta.news. Lisätietoja: t.canetta@pagellapolitica.it.

EDMO on saanut Euroopan Unionin rahoitusta 
sopimusnumerolla: LC-01935415 

mailto:t.canetta@pagellapolitica.it
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