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os olet ennen
matkalle lähtöä
haeskellut vaikkaRC6TKR#FXKUQTKUVC
eri majoitusvaihVQGJVQLC TGVMGNVȇ RCNCVVWCUK
UCCVOQPGPXKKMQPCLCP(CEGDQQMUGKPȇNNGUKUGMȇ)QQINGP
JCMWVWNQUUKXWP OCKPQURCNMkiin kohdealueesi hotellien ja
autovuokraamojen mainoksia. Etsittyäsi tietoja sukuhistoriastasi kuvaruutusi turUWCCRKCP&0#VGUVGLȇV[TM[VVȇXKGP IGGPKNCDQTCVQTKQKFGP
tarjouksia. Osallistuttuasi somessa koronaviruskeskusteluun nettiaikaasi tuhlaamaan
KNOGUV[XȇV XKFGQDNQIICTKV
LQVMCŬVKGVȇXȇVŬTQMQVVGKUKKPNKsättävän hedelmättömyyttä
aiheuttavia mikrosiruja.
'JMȇXCKMGCORCCQPQNNWV

mensalainen 1 | 2021

havaita sitä, miten sekä naamakirjasi tarjonta että uutissyötteesi on vähitellen yksiRWQNKUVWPWV VCTLQCOCCP XCKP
UCOCPVCRCKUVCUKUȇNVȘȇOKVȇ
aiemmin olit hakukoneella etUKP[VLCOKPMȇV[[RRKUVGPUKvujen tutkisteluun olit käyttänyt eniten aikaa. Olisiko syytä huolestua, jos alat saada
455U[ȘVVGKPȇ XCKMMCRC ;JF[UXCNVCKP RTGUKFGPVKP MCPPCPQVVQLC XCKMMŨGV QNG MQUMCCP PKKVȇ RGWMWVVCPWV GVMȇ
GJMȇKVUGGFGUMȇ[Vȇ6YKVVGriä?
+PVGTPGVKP LC ŬKNOCKUVGPŬ
nettiuutisten uskottiin vielä neljännesvuosisata sitten
NQRGVVCXCP UWWTVGP OGFKC[JVKȘKFGP QNKIQRQNKP OWVVC
käytännössä uutisvirtaamOG FQOKPQKXCV P[V #RRNGP

(CEGDQQMKP LC )QQINGP MCNVCKUGV VGMPKUGV OQPQRQNKV
*CNNKVUGOCNNC JCMWMQPGKFGP
algoritmeja voidaan vaikuttaa siihen, millaista tietoa
käyttäjien enemmistö löytää
internetistä mahdollistaen
UCOCNNC GRȇVQKXQVWP VKGFQP
RKOKVVȇOKUGPMWVGPOO-KKnan esimerkki osoittaa.
Oma osuuteni työelämässä osui siihen mielenkiintoiseen vaiheeseen, jossa internet oli juuri tullut yleiseen
VKGVQKUWWVGGP RȇȇUKP OO
VWVWUVWVVCOCCP RCTKC UCVCC
MWWMCWUKRCNMMCKUVC LC UCVCMWPVCC HTGGNCPEGLQWTPCNKUtia julkisen tiedon etsintään.
Kurssitettavat olivat erittäin
motivoituneita ja vastaanotVCXCKUKC 9KPFQYU P VWNtua markkinoille selainohjel-

mien ja hakukoneiden käytön
QRCUVCOKPGPQNKGTKV[KUGPRCNMKVUGXCC MWP QRRKNCCV Rȇȇsivät välittömästi hyödyntämään uusia taitojaan omasUCNGKRȇV[ȘUUȇȇP
9KPFQYU UUȇ GK XKGNȇ
ollut mukana edes omaa selainohjelmaa, saati kunnollisVC VKGFQUVQPJCNNKPVCC 0KKPRȇ
RȇȇUKP MKTLQKVVCOCCP JCMWtekniikan hyödyntämisestä
myös yleisaikakauslehtiin,
ks. JVVRYYYVKGVQVKNCEQO
LWVWV#NVC8KUVCLRI  &KIKVClin AltaVista oli tuolloin hakukoneiden aatelia. Se edellytti kuitenkin käyttäjältään
mm. suomen syntaksin sekä
taivutusmuotojen ymmärtämistä, mitä hakualgoritmi ei
vielä tuolloin hallinnut. NiinRȇ XȇNKVVȘOȇUVK )QQINGP VWN-

tua saataville vaihdoin kaikkien lehtitalon työntekijöiden
oletushakukoneeksi tämän
tekoälykkäämmän ja siten
Mȇ[VVȇLKNNG JGNRRQMȇ[VVȘKUGOmän ohjelmiston.
Mutta kuten Internet-ansan kirjoittajan siteeraamasUC (CEGDQQMKP UKUȇKUGUUȇ
OWKUVKQUUC VQFGVCCP ŬRCThaat tuotteet eivät voita. Voittaja on se, jota kaikki käyttäXȇVŬ )QQINGP UCCXWVVCOCP
etumatkan kurominen on
osoittautunut yhä mahdottoOCOOCMUK Ŭ/KETQUQHV Mȇ[V-

ti kymmenen vuotta, investoi kymmeniä miljardeja
dollareita ja teki hämmästytVȇXȇP  OKNLCTFKP FQNNCTKP
VCRRKQP XCMKKPPWVVCCMUGGP
$KPIKPWUMQVVCXCPCMKNRCKNKLCPC1PJCNXGORCCLCJGNRQORCCTCMGPVCCOKGJKVGVV[CXCruusohjelma kuin moderni
JCMWMQPGŬ
Myös lehtialalla toimii
sama evoluutio: vain lihavimmat jäävät eloon. Vuonna
 ;JF[UXCNVCKP WWVKUVQKOKVWMUKUUCQNKšVQKOKVVCLCCXWQPPCGPȇȇXCKP

š 5CPQOCNGJVKGP
mainostulot romahtivat
samalla aikavälillä vielä
enemmän, ja tuo kehityssuunta jatkuu SuomessaMKP $NQIICCLCV LQKVC XKGNȇ
VWQNNQKP RKFGVVKKP UCPCPXCRCWFGP OQPKRWQNKUVWVVCLKPC
ovat kokeneet saman kohtalon: vain suurimmilla ja suosituimmilla sivustoilla on merkitystä, koska ainoastaan ne
R[UV[XȇVJCCNKOCCPOGTMKVVȇvästi mainostuloja verkosta.
Ilmoitus- ja tilausmyyntitulojen romahdettua osa saPQOCNGJFKUVȇ WUMQQ R[UV[vänsä myymään journalismia
UKLQKVVCOCNNCRKVMȇVCUKCCTVKMkelinsa ns. maksumuurin
taakse. Useimmat ovat siinä
GRȇQPPKUVWPGGV #KPCMCCP
minä en ole toistaiseksi sortunut kertaakaan maksamaan konstikkaiden klikkiotsikoiden taakse kätketystä
sisällöstä.
Washington Post oli vähälNȇ QPPKUVWC Ŭ5QEKCN 4GCFGTŬ
QJLGNOCPUC CXWNNC UG NWRCsi jakaa uutissyötteeseensä ilmaisia artikkeleita niille tilaajille, jotka suosittelisivat niitä omille kavereilleen.
(CEGDQQM MWKVGPMKP NQRGVVK
teknisen tukensa lehden algoritmille, minkä jälkeen liikenne romahti ja Post joutui
UWNMGOCCPVȇOȇPXGTMMQRCNvelun.
Kirjoittajan mukaan lehtitalot tarvitsisivat ohjelmistoinsinöörejä, jotka ymmärtävät teknologioiden toiminnan
maailmanlaajuisissa tuotan-

VQ[ORȇTKUVȘKUUȇ 2CTJCKVGP
asian ymmärtävät ohjelmoiLCV VKGPCCXCV MWKVGPMKP RCremmin muualla kuin niissä
mediayhtiöissä, joissa teknistä tukea uskotaan tarvittavan
vain tulostimien värikasettien
vaihtamiseen.
Mitä vähemmän netin
käyttäjillä on koulutusta ja
ymmärrystä oikean ja vääTȇP KPHQTOCCVKQP VWPPKUVCOKUGMUK UKVȇ CNVVKKORKC JG
ovat uskomaan ihan mitä
tahansa. Tietyt valtio-organisaatiot ovat jo oivaltaneet
tämän: Venäjän tiedetään
käyttävän tuhansia ammattimaisia internet-trolleja, joista
LQMCKPGP V[[RKNNKUGUVK XCNXQQ
ja käyttää useita valetilejä.
Ennen Yhdysvaltojen vuoFGP  XCCNGLC GFGNVȇXKPȇ
XKKMMQKPC /KEJKICPKP MCNVCKUKUUC XCCŨCPMKGNKQUCXCNVKQKUUCVQFGVVKKPVYKVVGTKUUȇLCGVWP
täysin keksittyjä valeuutisia
useammin kuin totuudenmukaista tietoa.
6QKOKXCP UCPCPXCRCWFGP
ja valistuneen demokratian
tilalle on saatu digitaalinen
media, agendajournalismi,
HCMGPGYULCCUKQKJKPRGTGJtymättömän enemmistön tyrannia.
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