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Vilunki ei vetele
Elämmekö jo vaihtoehto-
todellisuudessa? (MS: Vai 
”totuuden jälkeistä aikaa”?)
Emme, jos se on yhä pitkälti 
oma valintamme. Valitsemalla 
uutislähteensä ja suhtautumalla 
esimerkiksi sosiaalisen median 
kanaviin ja sisältöihin terveen 
kriittisesti voi olla osaltaan pa
toamassa ns. ”totuuden jälkeistä 
aikaa”. Tässä ajassa haasteen 
käyttäytymisellemme luovat so
siaalisten medioiden kaupalliset 
algoritmit ja yksityisyyttämme 
kaventava käyttäjäprofilointi. 
Vaaditaan edelleen ponnisteluja 
nähdä oman kuplansa ulkopuo
lelle ja ymmärtää erilaisuutta.

Voittaako mehevä vale 
julkisuuspelissä tylsän 
faktan?
On näyttöä että mehevä huhu 
leviää esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa faktatietoa ja tarkis
tuksia huomattavasti laajemmin. 
Tähän voimme kuitenkin jokai
nen itse vaikuttaa. Älä anna ke
nenkään käyttää sinua hyväk
seen väärän tiedon levittäjinä. 
Älä jaa erityisesti ”liian hyvää 
ollakseen totta” – tyyppistä 
tunteisiin vetoavaa materiaalia. 
Kehitä medialukutaitoasi ja jaa 
vaikka faktantarkistuksia Fakta
baarista.

Onko maahanmuutto 
lisännyt ”valeuutisia”?
Maahanmuuton on todettu aina
kin Euroopassa lisänneen popu
listista liikehdintää. Sen suh
teesta valeuutisten määrän kas
vuun en ole nähnyt tutkittua tie
toa. Faktabaari on HaagaHelian 
journalistiopiskelijoiden kanssa 
ollut tarkistamassa aiheesta käy
tyä keskustelua 2016. Lisäksi ne
tissä toimii mielenkiintoinen 

joukkoistuskanava Huhumylly.
info, jonne voi rekisteröidä tar
kistetut huhut.

Mikä on faktan suurin uhka?
Faktaa voidaan käyttää väärin 
– aiheuttamaan hämmennystä, 
mitä avoimuuteen perustuva 
ja faktan kontekstin huomioiva 
faktantarkistus pyrkii hälventä
mään.

Kuinka paljon kevään 
kuntavaaliehdokkaat 
puhuivat faktan vierestä?
Faktatietoa ei juurikaan ollut 
tarjolla. Faktabaari pyrki kiin
nijäämisen pelotteella ennalta
ehkäisemään tahatonta ja tahal
lista väärän tiedon levittämistä 
vastaamalla tarkistuspyyntöihin 

Maailmanparantaja

�� Yksi Faktabaarin ja sen si-
sarpalvelu Debattibaarin pe-
rustajista
�� Faktabaari vahtii vaalihank-

keissaan poliittisten toimijoiden 
puheiden totuudenmukaisuut-
ta sekä puuttuu mediassa esi-
tettyihin puolitotuuksiin, myyt-
teihin ja urbaanilegendoihin.
�� Faktabaari tutki kevään 

kuntavaaliehdokkaiden puhei-
den totuudenmukaisuutta.
�� Faktantarkistuspalvelu Fak-

tabaari syntyi talvella 2014. 
Samana vuonna se valittiin 
vuoden journalistiseksi teoksi.
��Debattibaari on argumen-

toidun ja ajankohtaisen asia-
keskustelun alusta, jonka 
sisältöjä moderoidaan ja jae-
taan sosiaaliseen mediaan 
journalistisesti. Referenssi jat-
kokehitykselle on 2015 vaalien 
alla toteutettu laaja-alainen 
energia- ja ilmastokeskustelu: 
www.debattibaari.fi/ilmasto
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TEKSTI HEIKKI SIHTO  KUVA JARI SOINI

ja tarkistamalla erityisesti puo
luejohtajien televisiossa esittä
miä väitteitä asiantuntijoiden ja 
muiden katsojien kanssa. Fakta
baarin joukkoituspalkinnon vai
kuttavimmasta ja ennen kaikkea 

systemaattisimmasta faktantar
kistushankkeestaan voittanut 
Turun yliopiston tutkijaryhmä 
totesi, etteivät ”puolueet juuri 
valehtele vaaliohjelmissaan”. 
(Tosin niiden faktapohjaisuu

Uusia tuulia. Tekoäly voittaa sakkimestarit 
ja kirjoittaa jo lehtijuttuja. Hallituksen puolivälirii-
hen kootut räpistelyt ja puheiden pyörtämiset he-
rättävät ajatuksen, että villtävän tarkka laskukyky ja 
horjumaton putkiaivoinen ajattelu voisivat sitten-
kin tuottaa paremman tuloksen kuin inhimillinen 
horjuva politiikanteko.

Synkkää. Torrakot tanaan ja juhlimaan. Men-
näänköhän muissakin maissa ikävimmän kautta juh-
laan? Esimerkiksi Suomen globalisaatiota juhlista-
van rahan hukkuva lapsi on aika synkkä aihe. Eten-
kin kun Suomi on globalisaation voittaja, vaikka pe-
russuomalaisten propaganda muuta väittääkin.

Ilmapuntari

desta kertoo että vain noin 4 % 
ohjelmien lauseista oli tarkistet
tavissa faktantarkistuksen kei
noin. Tästä voi vetää sen johto
päätöksen että ensisijaisesti py
rittiin vaikuttamaan tunteisiin.)

” Kehitä media
lukutaitoasi.


