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Sosiaalinen digimedia 
ja mielipide-
terrorikuplat

Jos olet ennen 
matkalle lähtöä 
haeskellut vaikka-

eri majoitusvaih-

-

-
kiin kohdealueesi hotellien ja 
autovuokraamojen mainok-
sia. Etsittyäsi tietoja suku-
historiastasi kuvaruutusi tur-

-

tarjouksia. Osallistuttuasi so-
messa koronaviruskeskuste-
luun nettiaikaasi tuhlaamaan 

-
sättävän hedelmättömyyttä 
aiheuttavia mikrosiruja.

havaita sitä, miten sekä naa-
makirjasi tarjonta että uutis-
syötteesi on vähitellen yksi-

aiemmin olit hakukoneella et-
-

vujen tutkisteluun olit käyttä-
nyt eniten aikaa. Olisiko syy-
tä huolestua, jos alat saada 

-
-
-

-
riä?

nettiuutisten uskottiin vie-
lä neljännesvuosisata sitten 

-

käytännössä uutisvirtaam-

-

algoritmeja voidaan vaikut-
taa siihen, millaista tietoa 
käyttäjien enemmistö löytää 
internetistä mahdollistaen 

-
nan esimerkki osoittaa.

Oma osuuteni työelämäs-
sä osui siihen mielenkiintoi-
seen vaiheeseen, jossa in-
ternet oli juuri tullut yleiseen 

-
-

tia julkisen tiedon etsintään. 
Kurssitettavat olivat erittäin 
motivoituneita ja vastaanot-

-
tua markkinoille selainohjel-

mien ja hakukoneiden käytön 
-
-

sivät välittömästi hyödyntä-
mään uusia taitojaan omas-

ollut mukana edes omaa se-
lainohjelmaa, saati kunnollis-

-
tekniikan hyödyntämisestä 
myös yleisaikakauslehtiin, 
ks.

-
lin AltaVista oli tuolloin ha-
kukoneiden aatelia. Se edel-
lytti kuitenkin käyttäjältään 
mm. suomen syntaksin sekä 
taivutusmuotojen ymmärtä-
mistä, mitä hakualgoritmi ei 
vielä tuolloin hallinnut. Niin-

-
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tua saataville vaihdoin kaik-
kien lehtitalon työntekijöiden 
oletushakukoneeksi tämän 
tekoälykkäämmän ja siten 

-
män ohjelmiston.

Mutta kuten Internet-an-
san kirjoittajan siteeraamas-

-
haat tuotteet eivät voita. Voit-
taja on se, jota kaikki käyttä-

etumatkan kurominen on 
osoittautunut yhä mahdotto-

-

ti kymmenen vuotta, in-
vestoi kymmeniä miljardeja 
dollareita ja teki hämmästyt-

-
-
-

ruusohjelma kuin moderni 

Myös lehtialalla toimii 
sama evoluutio: vain liha-
vimmat jäävät eloon. Vuonna 

-
-

mainostulot romahtivat 
samalla aikavälillä vielä 

enemmän, ja tuo kehitys-
suunta jatkuu Suomessa-

-

ovat kokeneet saman kohta-
lon: vain suurimmilla ja suosi-
tuimmilla sivustoilla on mer-
kitystä, koska ainoastaan ne 

-
västi mainostuloja verkosta.

Ilmoitus- ja tilausmyynti-
tulojen romahdettua osa sa-

-
vänsä myymään journalismia 

-
kelinsa ns. maksumuurin 
taakse. Useimmat ovat siinä 

minä en ole toistaiseksi sor-
tunut kertaakaan maksa-
maan konstikkaiden klikkiot-
sikoiden taakse kätketystä 
sisällöstä.

Washington Post oli vähäl-

-
si jakaa uutissyötteeseen-
sä ilmaisia artikkeleita niil-
le tilaajille, jotka suosittelisi-
vat niitä omille kavereilleen. 

teknisen tukensa lehden al-
goritmille, minkä jälkeen lii-
kenne romahti ja Post joutui 

-
velun.

Kirjoittajan mukaan leh-
titalot tarvitsisivat ohjelmis-
toinsinöörejä, jotka ymmärtä-
vät teknologioiden toiminnan 
maailmanlaajuisissa tuotan-

asian ymmärtävät ohjelmoi-
-

remmin muualla kuin niissä 
mediayhtiöissä, joissa teknis-
tä tukea uskotaan tarvittavan 
vain tulostimien värikasettien 
vaihtamiseen.

Mitä vähemmän netin 
käyttäjillä on koulutusta ja 
ymmärrystä oikean ja vää-

-

ovat uskomaan ihan mitä 
tahansa. Tietyt valtio-orga-
nisaatiot ovat jo oivaltaneet 
tämän: Venäjän tiedetään 
käyttävän tuhansia ammatti-
maisia internet-trolleja, joista 

ja käyttää useita valetilejä. 
Ennen Yhdysvaltojen vuo-

-
-

täysin keksittyjä valeuutisia 
useammin kuin totuudenmu-
kaista tietoa.

ja valistuneen demokratian 
tilalle on saatu digitaalinen 
media, agendajournalismi, 

-
tymättömän enemmistön ty-
rannia.


