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sin amerikkalaisen internet-ak-
tivisti Eli Pariserin kirjasta The 
 Filter Bubble (2010).

Pariser kuvaa filtterikuplak-
si ilmiötä, jossa Googlen haku-
palvelun tai Facebookin käyt-
täjä saa algoritmien avulla suo-
datettuja hakutuloksia tai uu-
tisvirtaa, joka vastaavat käyttä-
jät oletettuja toiveita. Käsittee-
nä filtterikupla on tosin turhan 
kapea ja tekninen.

Pariser kertoo havahtuneensa 
ilmiöön kun hänen Facebook-
maailmansa yhtäkkiä muuttui. 
Liberaalina yhteiskunta-aktivis-
tina tunnetun Pariserin Face-
book-kaverit olivat enimmäk-
seen liberaaleja ja vasemmisto-
laisia, mutta hän oli kutsunut 
mukaan myös monia konserva-
tiiveja. Yhtäkkiä konservatiivi-
set kaverit katosivat. Selvittäes-
sään asiaa Pariser havaitsi, että 
Facebook oli ryhtynyt suodat-
tamaan käyttäjiensä uutisvirtaa, 
nyt sinne tulivat vain päivityk-
set niiltä ihmisiltä, joiden kans-
sa kukin oli eniten tekemisissä.

Suodattaminen on ymmär-
rettävää, kun tavoitteena on 
palvella jokaista käyttäjää mah-
dollisimman hyvin. Internetissä 
olevan informaation määrä on 
niin valtava, että esim. hakutu-
loksia on pakko karsia. Pariserin 
mukaan personointi voi kuiten-
kin myös tuottaa käyttäjälleen 
tuloksia, jotka vahvistavat hä-
nen maailmankuvaansa, mutta 
eivät haasta ajattelemaan asioita 
toisesta näkökulmasta.”

Suomen tiedetoimittajain liit-
to on valinnut uudeksi pääsih-
teerikseen toimittaja, FT Ul-
la Järven – YP onnittelee! YP:n 
palstoiltakin tuttu Ulla ohjeis-

merkiksi vuorotteluvapaalla, 
kotihoidon tuella tai ansiosi-
donnaisella työttömyysturval-
la olevilla. Kannustamisessa pi-
täisi olla joku työvaihtoehto jo-
hon kannustetaan. Pitkäaikais-
työttömillä tuo vaihtoehto on 
usein näennäinen tai sitä ei ole.”

Joistakin uusista käsitteistä tie-
tää heti tuoreeltaan, että nyt 
osui ja upposi. YP:n toimitus-
neuvoston tuore jäsen, Helsin-
gin yliopiston viestinnän pro-
fessori Esa Väliverronen esit-
telee Mediayhteiskunta-blo-
gissaan (21.8.2014) sosiaali-
sen kuplan käsitteen, jonka hän 
liittää nimenomaan sosiaalisen 
mediaan ja sen mahdollistamiin 
sisältö- ja ihmisfilttereihin:

”Sosiaalista kuplista on tullut 
yksi tärkeimmistä 2010-luvun 
mediailmiöistä. Kuplat ovat sa-
manmielisten yhteisöjä, joissa 
ei tarvitse välittää omaa maail-
mankuvaa horjuttavasta tiedos-
ta tai vasta-argumenteista.

Yhä useammin median käyt-
täjän uutisvirta suodattuu tänä 
päivänä sosiaalisen median pal-
velujen kautta. Sosiaalisen me-
dian suodattimena puolestaan 
toimivat algoritmit, jotka aut-
tavat tarjoamaan meille sellais-
ta tietoa ja sellaisia keskustelu-
kumppaneita, joista meidän ole-
tetaan valmiiksi tykkäävän. Kup-
lan suojissa jokainen voi vahvis-
taa omia ennakkoluulojaan.

Kehittelimme sosiaalisen 
kuplan käsitettä Mediayhteis-
kunnan [Janne Seppäsen ja Vä-
liverrosen kirja vuodelta 2012; 
toim. huom.] päätösluvussa, jos-
sa yritimme hahmotella median 
ja journalismin muutostrende-
jä 2010-luvulla. Idea on peräi-
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Edellisessä YP:ssä (3/14) ilmesty-
nyt Juhana Vartiaisen avaus ”Hy-
vinvointivaltio ja markkinatalous” 
nostatti keskustelua useilla foo-
rumeilla. Keskustelu jatkui hie-
nosti myös YP:n blogissa, jonne 
Heikki Hiilamo intoutui kirjoit-
tamaan (26.6.2014) kommen-
tin Vartiaiselle. Siinä hän totesi: 
”[Juhana Vartiainen] käsittelee 
työvoimaa turhan kovakouraisesti 
vaatiessaan lisää keppiä myös 
pitkäaikaistyöttömille. Pelkäänpä 
että tuo on lääke johon potilas 
kuolee.” 

Vartiainen vastasi heti seu-
raavana päivänä (27.6.2014): 
”Heikki, mukavaa kun jatkat 
keskustelua. En tuossa Yhteis-
kuntapolitiikka-lehden artikke-
lissa tietenkään esitä mitään eri-
tyistä ’keppiä’ pitkäaikaistyöttö-
mille. (…) Ymmärrän toki että 
moni pitkäaikaistyötön tarvit-
see monenlaista apua ja kuntou-
tusta. Mutta aktivointitoimien 
lisääminen jo työttömyyskau-
sien alussa voisi todennäköises-
ti pienentää jo etukäteen virtaa 
pitkäaikaistyöttömyyteen. Siksi 
se voisi myös vähentää ’potilai-
den määrää’, valitsemaasi kieli-
kuvaa käyttääkseni.” 

Päivää myöhemmin (28.6.) 
Hiilamo kirjoitti vielä: ”Kii-
tos, Juhana, ystävällisestä vas-
tauksesta! Tottakai taloudelliset 
kannustimet vaikuttavat! Point-
tini on se, että ne vaikuttavat eri 
tavalla eri asemassa oleviin työ-
ikäisiin. Pitkäaikaistyöttömien 
tilanne on erilainen kuin esi-
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kaistaan ilmoille raakana, ilman 
 perusteluita.

Mielipiteiden julkinen ilmai-
seminen koetaan vaaralliseksi, 
koska se paljastaa kenen puo-
lella olet. Emme valitse puol-
ta, koska joku muu voi olla eri 
mieltä, ja mitä muutkin sii-
tä ajattelisivat. Kuvitellaan, et-
tä jos ei ilmaise mielipidettään, 
ei voi tehdä väärin.”

Lapin yliopiston tutkija Laura 
Tiitinen Talentia-lehdessä (5/14).

Monet muistavat, kuinka Har-
ri Holkeri kehotti kansaa syö-
mään silakkaa, mutta harvem-
pi muistaa Sauli Niinistön Tar-
zan-henkisen liikuntasuosituk-
sen, jonka hän antoi kansalle 
ministeriaikoinaan: 

”Suomalaisten arkiliikunnan 
vähenemisestä on tähän men-
nessä sanottu jo kaikki olennai-
nen. Ongelma on hyvin tiedos-
sa, mutta ratkaisua siihen ei ole 
vielä löydetty. Vaikka yhä useam-
pi harrastaa liikuntaa aiempaa 
aktiivisemmin, koko väestössä 
hyvin vähän liikkuvien osuus on 
kasvanut dramaattisesti. (…)

Presidentti Sauli Niinistö kan-
nusti aikanaan ministerinä toi-
miessaan kansalaisia kiipeile-
mään vaikka puissa kuntonsa yl-
läpitämiseksi. Siinäpä se! Kotipi-
ha ja lähiympäristö voivat tarjo-
ta lapselle paljon mahdollisuuk-
sia elämykselliseen liikuntaan.”

Sakari Karjalainen Val-
tion liikuntaneuvoston blogissa 
18.8.2014

Ajatusten Tonava ottaa vastaan 
tuoreita ja nasevia otoksia ajan 
ilmiöistä osoitteeseen yhteis-
kuntapolitiikka@thl.fi.

välttämättömyyden ja annam-
me arvon sen taistelulle korkei-
den ihanteidensa puolesta. Sen 
vuoksi vain aniharvoin ryhdym-
me polemisoimaan raittiusväen 
ja sen järjestöjen kanssa.

Mutta lienee sentään paikal-
laan joskus puuttua asiaan – 
kun raittiusliike väärin perus-
tein hyökkää kimppuumme. 
Meidän – ehkä vanhanaikainen 
– kantamme on, että aatteelli-
sen järjestön on käytävä tais-
telua puhtain asein. Toisinaan 
raittiusväkikin unohtaa tuon 
kohtuullisen vaatimuksen. Vii-
meinen esimerkki siitä on Kyl-
väjässä n:o 9/1964. Otsikolla 
’Surullinen esimerkki’ lehti kir-
joittaa olutravintolakokeilusta 
ja tuo selvästi ilmi tyytymättö-
myytensä siitä, että se on onnis-
tunut erittäin hyvin. (…) Ter-
veen alkoholipolitiikan ystävät 
ovat olleet iloisia siitä, että olut-
ravintokokeilu on toistaiseksi 
onnistunut erittäin hyvin.” 

”Sosiaalityöntekijöistä saisi hy-
vän mykkien kuoron, tokaisi 
sosiaalityöntekijä, jolta kyselin 
alan julkisen viestinnän haas-
teista.

Hiljaisuus ei kosketa vain 
sosiaalialaa. Suomalaiset ovat 
tarkkailijakansaa. Seuraamme 
julkisuudessa esillä olevien ih-
misten mielipiteitä ja arvoste-
lemme heitä kotisohvalla tai 
tietokoneen äärestä. Emme kui-
tenkaan itse esittäisi mielipidet-
tämme julkisesti.

Mielipiteettömyys ja julki-
sen esiintymisen arkuus kum-
puavat syvältä kulttuuristam-
me, joka ohjaa pysymään vaa-
timattomina, hiljaisina ja tot-
televaisina. Mielipiteen esittä-
minen koetaan kapinoinnik-
si. Hyvin suomalaista on sekin, 
että jos mielipide löytyy, se par-

taa aloittelevia toimittajia tiede-
uutistyöhön Journalisti-lehdes-
sä (9/2014): ”Jos joku näyttää 
liian hyvältä, se ei ole totta. Tu-
keutuisin kotimaisen tutkimus-
tietoon, jota on paljon saatavil-
la avoimesti verkossa. Pitää säi-
lyttää aina terve epäilys niin yk-
sittäistä tarinaa kuin arvostettua 
professoriakin kohtaan.”

Kun nyt onnittelujen tielle 
lähdettiin, niin jatketaan sillä 
vielä hetki: Jyväskylän yliopis-
tossa yhteiskuntapolitiikan pro-
fessorin tehtävään on nimitet-
ty VTT, dosentti Tiina Silvasti 
elokuun alusta alkaen. YP on-
nittelee!

Kesäkeskiviikkoja on piristänyt 
Tommi Liimatan mainio ilta-
päivälähetys Yle Puheella. Oh-
jelman nerokas idea on, et-
tä ”Liimatta puhuu itsekseen”. 
Elokuun lopulla (20.8.2014) 
monologin aiheena oli keski-
olut. Liimatta referoi muun 
muassa pitkiä pätkiä K. A. Fa-
gerholmin haastattelua vuoden 
1968 Hymy-lehdestä (jutun ot-
sikko taisi olla ”Alkon pääjoh-
taja ei maitoa juo”). Fagerholm 
käsitteli Hymyn jutussa pait-
si seuraavana vuonna tulollaan 
olevaa keskioluen vapauttamis-
ta, myös raittiusliikettä ja sen 
epärealistisia tavoitteita. 

Lisävaloa Alkon ja raittius-
liikkeen jännitteiseen suhtee-
seen tuo YP:n edeltäjän Alko-
holipolitiikan (AP) pääkirjoitus 
50 vuoden takaa (nro 4/1964). 
Alkon pääjohtaja Fagerholm 
kirjoittaa ”Kunniattomia kei-
noja” -otsikon alla seuraavasti: 
”On itsestään selvää, ettei Al-
ko yritä taistella raittiusliikettä 
vastaan. Päinvastoin: toivomme 
sille menestystä joka suhteessa. 
Tunnustamme raittiusliikkeen 


