
Eurooppa on keskellä maailmanlaajuista kamppailua, jossa demokratian peruspilareita 
horjutetaan disinformaatiolla ja poliittisilla valeuutisilla. Donald Trumpin valtaannousun 
jälkeen keskusteluilmapiiri on kärjistynyt entisestään, eivätkä propagandan rintamalinjat kulje 
enää demokratioiden ja autoritaaristen maiden välillä, vaan vyöryvät kaikkialla eteenpäin. 
Seuraavaksi polttopisteessä ovat Yhdysvaltojen välivaalit sekä ensi toukokuun Euroopan 
parlamentin vaalit. Kaapataanko informaatiotila jälleen valeuutisilla ja tietomurroilla? Onko 
ulkoiset vaikuttamisyritykset opittu tunnistamaan ja torjumaan?
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Päivi Anttikoski on valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja ja osastopäällikkö. Hän vastaa 
työssään pääministerin ja hallituksen viestinnästä, sekä koordinoi ja kehittää ministeriöiden 
ulkoista viestintää. Anttikoski on Turvallisuuskomitean jäsen ja toimii valtionhallinnon 
informaatiovaikuttamisverkoston puheenjohtajana. Aiemmin Anttikoski on työskennellyt 
Helsingin Sanomien päätoimittajana vastuualueenaan digitaaliset sisällöt ja tuotteistukset, sekä 
MTV Uutisissa mm. uutispäätoimittajana, uutispäällikkönä, ulkomaantoimituksen esimiehenä ja 
politiikan toimittajana.

Mika Aaltola (YTT, dosentti) toimii Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus 
-tutkimusohjelman ohjelmajohtajana. Aaltola on turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisten 
suhteiden asiantuntija. Hänen tutkimuksensa käsittelevät muun muassa globaalihallinnan 
järjestelmiä, kyberturvallisuutta ja Yhdysvaltojen   sisä- ja  ulkopolitiikkaa. Aaltolalla on dosentuuri 
Tampereen yliopistoon. Lisäksi hän on ollut vierailevana tutkijana yliopistoissa Ranskassa ja 
Yhdysvalloissa.

Joonas Pörsti (FM) on työskennellyt Ulkopolitiikka-lehden toimituspäällikkönä vuodesta 2008. 
Hänet palkittiin syyskuussa 2018 Valtion tiedonjulkistamispalkinnolla kirjasta Propagandan 
lumo – Sata vuotta mielten hallintaa (2017). Kirja käsittelee poliittista propagandaa ensimmäisen 
maailmansodan syttymisestä Krimin miehitykseen, Trumpin valtaannousuun ja äärijärjestö 
Isisin rekrytointivideoihin. Pörsti on aikaisemmin työskennellyt yleisen tietokirjallisuuden 
kustannuspäällikkönä Edita Publishing Oy:ssä sekä Vihreän Langan toimittajana. 

Antto Vihma on vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänellä on myös dosentin 
titteli Itä-Suomen yliopistosta. Hän on erikoistunut vaikuttavuuteen, legitimiteettiin sekä 
neuvotteluprosessien organisoimiseen liittyviin kysymyksiin, joiden tiimoilta hän konsultoi 
neuvottelijoita, kansalaisjärjestöjä sekä kansainvälisiä organisaatioita. Vihma on juuri julkaissut 
muiden kirjoittajien kanssa teoksen Totuuden jälkeen (2018).

Charly Salonius-Pasternak työskentelee vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Hän 
on yksi Suomen johtavia asiantuntijoita Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan liittyvissa asioissa. 
Hänen muita erikoisalojaan ovat Suomen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, rauhanturvaaminen 
ja kriisinhallinta.


