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Faktabaari-sivusto valvoo poliitikkojen
ja puolueiden esittämiä väittämiä
Haaga-Helian journalistiopiskelijat tarkistavat kevään vaalikeskustelussa esitettyjen
faktojen todenperäisyyttä

KOTIMAA  27.2.2015 15:20

Laura Sarpola
SABRINA BQAIN

Martta Kallionpää (kesk.) Karoliina Toivakka ja Jasmin Heino esittelevät faktantarkistustyöskentelyään muulle luokalle. Takana
opettaja Anne Leppäjärvi (vas.) ja Faktabaarin edustaja Taru Taipale.

Faktabaarisivusto avataan tänään perjantaina. Palvelu valvoo poliitikkojen ja
puolueiden esittämiä väittämiä sekä puuttuu mediassa esitettyihin lausuntoihin.
Tänä vuonna faktabaari toimii yhteistyössä ammattikorkeakoulu Haaga-Helian
journalistiopiskelijoiden kanssa.

Ihmiset voivat lähettää Faktabaarin nettisivuilla väittämiä, joita opiskelijat
tarkastavat Faktabaarin perustajien, opettajien sekä tutkijoiden avustuksella.

Viikoittain pidettävissä toimituskokouksissa käydään yhdessä läpi työn alla olevia
väittämiä. Opiskelijoille yhteistyö toimii kurssina, jolla on sekä teoriaopintoja että
oppien käyttöönottoa Faktabaarin kautta. Selvitetyistä väittämistä kootaan raportit,
jotka julkistetaan nettisivuilla.

"Tämä on ollut todella opettavaista. Todella usein nopeus menee
tärkeysjärjestyksessä faktojen edelle. Projekti on ollut hyvä palautus siihen, mitä
journalismin pitäisi olla", opiskelija Jasmin Heino kertoo.

Viimeksi Heinon ryhmä oli tarkastanut entisen europarlamentaarikko EijaRiitta
Korholan väitettä, jonka mukaan vuonna 2012 Suomen uusiutuvasta energiasta 80
prosenttia tuli puusta. Heino kertoo, että tapaus vaati syvällisempääkin
perehtymistä aihealueeseen. Väittämä osoittautui todeksi, vaikkakin luku oli
pyöristetty ylöspäin 76 prosentista.

"Tarkistaminen on ollut yllättävän vaikeaa, mutta kurssina tämä on todella
yleissivistävä", toteaa opiskelija Martta Kallionpää.

Ennen palvelun virallista aukeamista opiskelijat ovat saaneet itse valita aiheita, joita
alkavat tutkia. Aihealueet eivät opiskelijoiden mukaan ole olleet kovin tiukasti
rajattuja, mutta painopiste on tulevissa eduskuntavaaleissa. Vielä on ollut melko
rauhallista, mutta vaalien lähestyessä nuoret uskovat työtahdin kiihtyvän. Samaan
uskoo myös Faktabaarin vuoropäällikkö Taru Taipale.

"Viikot ennen vaaleja ovat varmasti kiireisiä, mutta uskon, että tästä tulee todella
kiva projekti."
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Kaksi loukkaantui kolmen
auton kolarissa
Hämeenlinnassa
LIIKENNEONNETTOMUUDET
Julkaistu 15:38

Hämeenlinnassa tapahtui
maanantaiaamuna kolmen auton
kolari, jossa loukkaantui lievästi
kaksi ihmistä.

Elämä & Hyvinvointi

Blogi: Kirsti Paakkanen on
vaatimaton miljonääri
SAMI SYKÖN TYYLILLÄ Päivitetty 12:28

Kirsti Paakkasen
erikoishaastattelussa selviää,
mikä on ollut hänen suuri
virheensä ja kuinka hankala on
ollut ero Marimekosta.

Auto & Tiede

Autokauppa kasvaa Kiinassa
– katumaasturit myyvät kuin
leipä
AUTOILU Julkaistu 15:58

Virkamies hoitaa hommaa,
johon kykenisi nelivuotias
lapsi

Faktabaari oli avoinna myös viime kevään eurovaalien aikaan. Nyt se on ehdolla
Vuoden journalistinen teko -palkinnon saajaksi vaalien alla tehdystä työstään.
Tällöin laajaa huomiota ja kiitosta saanut palvelu tarkasti 60 väittämää, joista 40
osoitettiin vääräksi. Taipale ei osaa tarkalleen sanoa, mihin saakka projekti tällä
kertaa venyy. Kaikki riippuu yleisöstä ja tarkistettavaksi lähetettyjen väitteiden
määrästä.

"Nämä vaalit ovat kuitenkin vielä läheisemmät ihmisille kuin eurovaalit, joten
odotamme paljon väittämiä. Ihmiset toimivat meidän silminämme ja korvinamme
ympäri Suomea ja toivomme, että he seuraavat poliitikkoja tarkasti ja ilmiantavat
väitteitä meille."

Fakta

Faktabaari

Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin kansalaispalvelu, jonka
tavoitteena on vahtia poliitikkojen ja muiden toimijoiden puheiden
totuudenmukaisuutta.

Taustalla on ajatus siitä, että äänestäjillä tulisi olla mahdollisuus tehdä valintoja
totuudenmukaisten seikkojen perusteella.

Sen perustivat talvella 2014 Mikko Salo, Taru Taipale, Tuomas Muraja, Jussi Salmio sekä
Jukka Rautanen.

Luitko jo nämä?

Uutisraportti: Virkamies hoitaa
hommaa, johon kykenisi
nelivuotias lapsi

Naisen kanssa: Etukäteen sovittu
seksi, näin se toimii

Suurnopeusjuna pyyhälsi
pyöräkilpajoukon läpi Ranskassa
– risteyksen puomit kiertäneitä
uhkaa diskaaminen
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Varpuset pienentyneet
Suomessa – ja vähentyneet
huomattavasti
TIEDE Julkaistu 15:32

Apua äänestyspäätökseen –
HS:n testillä voi haarukoida
itselleen sopivaa puoluetta
EDUSKUNTAVAALIT 2015 Julkaistu 15:08

Yllättävä käänne Aarnio-
jutussa: Vaimon sormenjälki
löytyi osakekirjoista
JARI AARNION OIKEUDENKÄYNTI
Julkaistu 12:02

Seuraa hiihtoa halki Suomen:
Päivät 32 ja 33 – Perillä
Jäämerellä!
HIIHTO Päivitetty 11:14

Blogi: Hyvässä elämässä saa
mennä myös huonosti
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TIEDE Julkaistu 15:32
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