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valtamediankin 
tietoisuuteen sel-
vitettyään vas-

taansanomattomasti male-
-

kustajakoneen Ukrainassa 
-

män käyttämän venäläisen 
it-ohjusajoneuvon liikkeet 
Venäjältä sotatoimialueelle 
ja takaisin. Vielä tätäkin laa-
jemman mediahuomion va-

-
set saivat, kun oli selvitetty 
rauhalliseen englantilaiseen 

hermomyrkkyiskun tekijöi-

-
kanneiden rikollisten oikeat 

Toki sotarikoksiin ja kan-
-

lettyjen kemiallisten asei-
den käyttöön syyllistyneessä 
maassa kaikki todisteet kiis-

suunnittelemiksi lavastuk-

maalittivat Venäjän armeijan 
-
-

Nettietsivät neljännen
valtiovallan vasalleina

maiden vastaavien valtio-or-
ganisaatioiden toteuttamien 
rikosten selvittämisiä ei länti-
sessä mediassa ole uutisoitu 
läheskään yhtä näyttävästi, 
eikä ilmeisesti Venäjälläkään.

-

ja tarkkoja selvityksiä myös 
-

mittajan Jamal Khashoggin 
-

rian kemikaaliaseiskuista, si-
viilien teloituksista Kameru-

-

saudijohtoi-
sen koalition 
i lmaiskuis-
ta Jemenissä 
amerikkalaisil-
la aseilla, jot-
ka oli siis toi-
mitettu sinne 
vastoin kan-
sainvälistä la-
kia. Näistä ei kuitenkaan ole 
nähty yhtä isoja otsikoita. 

-

kestäisi syytteiden nostamis-

rikostuomioistuimessa var-

sinkaan, kun ne ovat jo ennal-
ta ilmoittaneet kieltäytyvän-
sä koskaan luovuttamasta 
omia kansalaisiaan sen tuo-
mittaviksi.

-

-

teoksessa synty- ja kasvuta-
-

ja Eliot Higgins itse:
Kauan sitten olin harkinnut 

journalistin uraa. Olin kuiten-
kin menestynyt heikonlaises-
ti yliopistossa ja keskeyttänyt 

opintoni… Minulle oli päi-
vänselvää, että työmme oli ol-
tava kehnoimman perinteisen 
journalismin vastakohta. Tie-
tolähteidemme täytyi pysyä 
mahdollisimman avoimina jul-
kisuudelle. Meistä ei koskaan 

tulisi suljettua toimialaa, jonka 
myyntivalttina olisi vallan lä-
heisyys. -

median käyttöön riittävien 
lähdeviitteiden kera, jotta 
tutkiva journalismi voi käyt-
tämillään kriteereillä varmis-
tua niiden luotettavuudes-
ta. Oman toimintansa ryhmä 
on onnistunut turvaamaan 
joukkorahoituksella. Se ei 
maksa kenellekään mitään 

-
ten lentoyhtiöiden matkus-

tajaluetteloista 
hankituista tie-
doista (lukuun 
ottamatta nii-

-

joissa julkisen-
kin tiedon vuo-
tajat ovat tottu-
neet saamaan 

-
-

vottavasti tilanne jatkuu täl-
laisena.

-
mässä alusta alkaen muka-
na ollut Veli-Pekka Kivimäki.

-

   KIRJA-arvostelu      Olavi Kanervisto

Perättömät uutiset ja agenda-

journalismi syrjäyttävät totuuden 

ja oikeat tiedot erityisesti vähiten 

koulutetun ja tietämättömimmän 

väestön keskuudessa.
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tamista saanut jonkin verran 
-

niikan tuntemuksellaan, joka 
-

seen ilmatorjuntarykmentis-
sä. Olettamus viattomien si-
viilien joukkomurha-aseena 
käytetyn ohjuksen merkistä 
ja mallista varmistui netistä 
löytyneistä somevalokuvis-
ta, joista ilmenee turmako-
neen ohjaamon vasemman 

-
-

tettiin sittemmin vertaamalla 

jälkiä oikean samanmallisen 
ohjuksen räjäytyksen aikaan-
saamiin.

Ns. sosiaalisen median 
vallattua yhä suuremman 
osan kansalaisten uutisnä-
län tyydyttämisestä televi-

ovat menettäneet lukijoitaan 
ja sen myötä mainostulo-
ja sekä luotettavia toimitta-
jiaan. Perättömät uutiset ja 
agendajournalismi syrjäyttä-
vät totuuden ja oikeat tiedot 
erityisesti vähiten koulutetun 

ja tietämättömimmän väes-
tön keskuudessa.

Kun oikeusjärjestelmät 
-

kunnissa toimivat vain val-
-

jännelle valtiomahdille eli 

toimintaedellytyksiä, ihmis-
-

mentoon. Siksi ryhmä yllyt-

kansalaisia hyödyntämään 
julkisia tietolähteitä vääryyk-

-
jastamiseksi.

Viimeisessä luvussa mai-
nitaan netistä löytyvä, ilmai-

-

joka koostuu nettiosoitteista 
mm. satelliittikarttoihin, len-
nonseurantaan, yritysrekiste-
reihin ja videotodennukseen. 
Näin menetelmistä kiinnos-
tuneet voivat ryhmään kuu-
lumattakin tutkistella esi-

taustavoimia tai dokumen-
-

kunnan jätehuolto-ongelmia 
-

eilla vastaavia vaikeuksia ei 
Naapuriyh-

teisön avulla voi koota tieto-
joukon ja toimittaa valmiin 
selvityksen toimittajille ja vir-
kamiehille sekä paljastaa kan-

santerveydellisen vaaran. Mu-
kaan voisi kutsua myös paikal-
lismediat, jotka ovat kärsineet 
eniten uutisalan kokemasta 
romahduksesta ja kamppaile-
vat olemassaolostaan ja sel-
viytyäkseen kuluistaan. He 
saisivat ainutlaatuisen roolin 
paikallisen tutkimustyön avul-
la.

Entisenä toimittajana ja 

avustajana en voi kuin allekir-
joittaa edellä sanotun. Nyt, 
kun kaksi suurta suomalaista 
mediakonsernia ovat hankki-
neet omistukseensa suuren 
osan alueuutislehdistä ja ir-
tisanoneet osaavia ja levikki-
alueensa tuntevia toimittajia 

-
sia omien sisällöntuottajien-
sa kiertoartikkeleilla, tämän-
kaltaisella kansalaisaktivis-
milla voisi olla suuri merkitys 

-
lismin näivettymisen yhä jat-
kuessa:

Sosiaalinen media on tar-
jonnut pakopaikan pettyneille 
ja turhautuneille, ja jotkut ovat 
hyötyneet siitä: Bellingcatia 
voisi pitää tämän kehityskulun 
tuotteena. On kuitenkin synty-
nyt myös vahingollisia yhtei-
söjä, jotka levittävät valheita, 
kiihottavat väkivaltaan ja ja-
kavat yhteiskuntia. Paikalli-
set tutkimushankkeet voisivat 
näyttää kansalaisille, että he 
eivät ole voimattomia eivätkä 
myöskään yksin — meillä on 
edelleenkin yhteisiä päämää-
riä, jotka yhdistävät meitä


