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VAPAA INTERNET EI OLE 
PELKKÄÄ UTOPIAA
Internetiin on liitetty sen keksimisestä alkaen erilaisia utopioita. Esimerkiksi 
vuonna 1996 John Perry Barlow julisti, että kyberavaruus, tietokoneiden välisiin 
yhteyksiin perustuva virtuaalinen todellisuus, tarjoaa paikan, jossa fyysisen 
maailman auktoriteetit eivät hallitse ja jossa jokainen voi ilmaista näkemyk-
sensä ilman pelkoa hiljentämisestä. A Declaration of the Independence of 
Cyberspace julistaa: 
 Me luomme Mielen sivilisaation kyberavaruuteen. Olkoon se inhimillisempi 
ja reilumpi kuin maailma, jonka hallituksenne ovat luoneet aikaisemmin. 
 Nyt, lähes 25 vuotta myöhemmin, Barlowin sanat kuulostavat naiiveilta ja 
täysin epärealistisilta. Internet on tuonut maailmaan paljon hyvää, mutta se on 
myös tehnyt paljon tuhoa. Vaikka internet antaa äänen marginalisoiduille, se 
samalla mahdollistaa vaientamisen. Internetin avulla voi voimaantua, mutta 
samalla sitä voi käyttää ihmisryhmien alistamiseen. Ja vaikka internet yhdistää, 
se myös polarisoi.
 Tämä Globalistin numero käsittelee vapaata internetiä. Lehti tarjoaa näkö-
kulmia siihen, millaisia kääntöpuolia vapaalla internetillä on. Esimerkiksi Mira 
Pohjanrinteen jutussa käsitellään sitä, miten internet ja sosiaalinen media on 
lisännyt ääriliikkeiden mahdollisuuksia toimia ja kerätä kannattajia. Sosiaalisen 
median alustat tarjoavat keskustelufoorumeita, joissa rajut näkemykset saavat 
helposti vastakaikua. Lue lisää radikalisoitumisesta sivulta 12.
 Toisaalta vapaassa internetissä on myös paljon hyvää, kuten Anna Heikkisen 
jutussa tuodaan esiin. Latinalaisen Amerikan viimeaikaisissa mielenosoituksissa 
sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että kansalaiset voivat yhdistää 
voimansa ja taistella demokraattisemman yhteiskunnan puolesta.
 On myös toivoa siitä, että vapaa internet voisi olla tasa-arvoisempi paikka. 
Esimerkiksi Mimmit koodaa -yhteisö lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa mies-
valtaisella koodausalalla. Sovellusten käyttäjät tulevat erilaisista taustoista, joten 
myös koodareiden olisi tärkeää kuvastaa väestöä mahdollisimman monipuoli-
sesti. Lue lisää aiheesta Elisa Kaartisen jutusta sivulta 14.
 Kun World Wide Web luotiin vuonna 1989, kukaan ei osannut ennakoida, 
millaisia seurauksia sillä tulee olemaan. Nyt kun olemme nähneet vapaan 
internetin varjopuolet, meidän tulee keskittyä siihen, miten internetistä saatai-
siin työkalu rauhan, turvallisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Kysymys ei ole 
helppo, mutta pienin askelin siihen voimme edetä kohti Barlowin maalaamaa 
utopiaa, jossa internet toimii kehitystä edistävänä voimana. Ü
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V
uosi 2020 oli ollut Changema-
kerille, kuten monille muillakin 
järjestöille haastava. Keväällä 
suuri osa tapahtumista joudut-

tiin siirtämään verkkoon ja kevään Change-
maker-viikonloppu jouduttiin perumaan. 
Tästä huolimatta verkosto onnistui sopeu-
tumaan uuteen tilanteeseen nopeasti ja 
saikin järjestettyä vuonna 2020 peräti 120 
tapahtumaa. Tapahtumat ovat sisältäneet 
mm. koulutuksia ajankohtaisista aiheista, 
suunnittelukokouksia sekä lokakuussa 
2020 järjestetyn Ch angemaker-viikon-
lopun. Vuonna 2021 Changemakerin toi-
minta jatkuu sekä etänä, että toivottavasti 
tilanteen niin salliessa myös paikan päällä 
tapahtuvina kokoontumisina.

CHANGEMAKER-
VIIKONLOPUSSA 
MIELENKIINTOISIA 
KOULUTUKSIA JA TULEVAN 
TOIMINNAN SUUNNITTELUA

Changemaker-viikonloppu onnistuttiin 
järjestämään lokakuussa tarkkoja turva-
toimia noudattaen. Osallistujille oli tarjolla 
kertakäyttömaskeja ja turvaväleistä pidet-
tiin kiinni järjestämällä yhteistä toimintaa 
leirikeskuksen isossa salissa, jota tuuletet-
tiin mahdollisuuksien mukaan.

 Viikonlopun aikana järjestettiin useita 
koulutuksia mm. EU-vaikuttamisesta, erä-
taukodialogista sekä sukupuolittuneesta 
internethäirinnästä. Sukupuolittuneesta 
internethäirinnästä meille oli kertomassa 
Plan International Suomen Ronja Kar-
kinen, joka on toiminut myös Changema-
kerin puheenjohtajana vuonna 2016.
 Koulutusten lisäksi viikonlopun aikana 
suunniteltiin vuoden 2021 vapaaseen in-
ternetiin keskittyvää pääkampanjaa, nau-
tittiin herkullista vegaaniruokaa, saunottiin 
ja vietettiin rentoa aikaa muiden Change-
makereiden kanssa.

UUSIA AVAUKSIA SYKSYLLÄ 
2020

Changemakerin uutena avauksena järjes-
tettiin viime syksynä yhdessä Eetti ry:n 
kanssa koko päivän koulutus, jossa tutus-
tuttiin vaateteollisuuden ongelmakohtiin. 
Koulutuksessa Eetti ry:n vastuullisuus-
koordinaattori Maija Lumme tutustutti 
Changemakerin vapaaehtoisia vaatete-
ollisuuden tuotantoketjuihin. Osallistujat 
pääsivät myös tarkastelemaan, miten eri 
vaatebrändit viestivät omasta vastuulli-
suudestaan.
 Koronapandemian aiheuttamat rajoit-
teet pakottivat Changemakerin mietti-

mään toiminnalleen uusia tapoja. Koska 
suuria kampanjatempauksia ei voitu jär-
jestää, toteutettiin Changemakerin pää-
kampanja miltei kokonaan etänä. Kehyä, 
kiitos! –kampanjassa kerättiin internetve-
toomuksella nuorten näkemyksiä kehitys-
yhteistyön merkityksestä. Vetoomukseen 
kerättyjä näkemyksiä jaettiin sosiaalisessa 
mediassa ja vetoomuksen kanssa tavattiin 
Keskustan ja Vihreiden kansanedustajia 
syksyn budjettineuvotteluiden alla.
 Uutta Changemakerissa olivat myös 
syksyllä 2020 aloittaneet Turun ja Jyväs-
kylän paikalliskoordinaattorit Pauliina 
Lampi ja Heli Oksanen, jotka järjestivät 
paikallistoimintaa Turussa ja Jyväskylässä 
sekä etänä. Paikallistoiminnan koordi-
naattorit jatkavat toiminnan järjestämissä 
isoissa kaupungeissa myös keväällä 2021

Changemaker on sopeutunut vallitsevaan 
pandemiatilanteeseen hyvin ja onnistui haas-
tavassa tilanteessa järjestämään vuonna 
2020 yli 120 eri tapahtumaa.

VERKOSTON
AJANKOHTAISET 
KUULUMISET

TEKSTI MATIAS UUSISILTA    Ü   KUVAT CHANGEMAKER

Changemaker-viikonlopussa tutustuttiin 
mm. Erätauko-menetelmään.

AJANKOHTAISTA
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Olen Anna Marjaana Heikkinen, 
globaalin kehitystutkimuksen väitöskir-
jatutkija Helsingin yliopistosta.
 Kirjoitin tähän lehteen jutun sosiaa-
lisen median vaikutuksista kansalaisvai-
kuttamiseen Latinalaisessa Amerikassa.  
 Tekstini keskittyy tarkastelemaan 
Brasiliaa, jossa demokratia ja sananva-
paus ovat viime vuosina kaventuneet. 
Halusin selvittää, tarjoaako sosiaalisen 
median areena ihmisille vaihtoehtoisen 
tavan saada äänensä kuuluviin.
 Haastattelut brasilialaisten tutki-
joiden, Mariana Lyran sekä Philippe 
Hannan, kanssa auttoivat ymmärtä-
mään, ettei vastaus ole yksiselitteinen. 
Sosiaalinen media on saanut kansaa 
liikkeelle ja laajentanut etenkin syrjit-
tyjen ihmisryhmien vaikuttamisen mah-
dollisuuksia. Toisaalta eriarvoinen pääsy 
verkkoon sekä internetissä leviävät 
valeuutiset luovat myös uudenlaisia 
haasteita demokratialle.

Lue Annan juttu sivuilta 6.
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TULE MUKAAN 
VAIKUTTAMISTOIMINTAAN!
Haluaisitko vaikuttaa oikeuden-
mukaisemman maailman puolesta? 

Jos vastasit kyllä, tule mukaan – nuoriso-
verkosto Changemaker on olemassa sinua 
varten.

Lisätietoja osoitteesta www.changemaker.fi

ANNA MARJAANA HEIKKINEN
TEKSTI MATIAS UUSISILTA    Ü   KUVAT CHANGEMAKER

JÄSENKOKOUS VALITSI 
TIIMIN VUODELLE 2021

Changemaker järjesti sääntömääräisen 
jäsenkokouksensa etänä lauantaina 
14.11. Kokousta johti verkoston tämän-
hetkinen puheenjohtaja Petteri Nä-
reikkö. Jäsenkokouksessa hyväksyttiin 
myös Changemakerin toimintasuunni-
telma vuodelle 2021. Tulevana vuonna 
Changemaker aikoo pitää strategisina 
painopisteinään ruohonjuuritason vai-
kuttamisen sekä innostavan globaa-
likasvatuksen. Ruohonjuuritason vai-
kuttamiseen aiotaan panostaa muun 
muassa jatkamalla tänä vuonna pilo-
toitua paikalliskoordinaattorikonseptia, 
jossa vapaaehtoiset paikalliskoordi-
naattorit järjestävät tapahtumia omilla 
paikkakunnillaan.
 Tämän lisäksi Changemaker aikoo 
kampanjoinnissaan panostaa paikalli-
sesti järjestettäviin tempauksiin, joita 
ei tänä vuonna pystytty pandemian 
takia järjestämään. Innostava globaa-
likasvatus taas sisältää keväällä käyn-
nistyvän Globalisti-podcastin sekä 
uudistetun globaalikasvatusmateriaalin 
tuottamisen.
 Kokouksessa äänestettiin sekä Chan-
gemakerin tiimin puheenjohtajasta, että 
varapuheenjohtajasta ja sekä muista 
tiimin jäsenistä vuodelle 2021. Puheen-
johtajaksi valittiin Iida Silfverhuth ja 
varapuheenjohtajaksi Essi Kurki.
 Chagemakerin tiimi vuonna 2021 
koostuu kokonaisuudessaan seuraa-
vista henkilöistä.

 Iida Silfverhuth, Essi Kurki, Emil 
Kusnetsoff, Joanna Slama, Otto Euro-
paeus, Terhi Raikas.

CHANGEMAKERIN VUODEN 
2021 PÄÄKAMPANJAN 
TEEMANA VAPAA INTERNET

Kuten tämän lehden, myös Change-
makerin vuoden 2021 pääkampanjan 
teemana on vapaa internet. Kampanjan 
suunnittelu aloitettiin syksyllä 2020 ja 
kampanja starttaa alkukeväästä 2021. 
Kampanja keskittyy poliittisesti aktii-
visten nuorten kohtaamaan häirintään ja 
pyrkii puolustamaan nuorten oikeuksia 
ilmaista mielipiteensä internetissä. Mu-
kaan kampanjatiimin mahtuu vielä.
 Vuonna 2021 Changemakerissa ta-
pahtuu myös paljon uutta kuten Globa-
listi-podcast, joka starttaa maaliskuussa. 
Globalisti-podcast on poliittisesti si-
toutumaton kansainvälisiin globaalin 
oikeudenmukaisuuden kysymyksiin 
keskittyvä podcast nuorilta nuorille. Kä-
siteltävinä aiheina ovat nuorten oman 
kiinnostuksen mukaan kohteet, jotka 
liittyvät globaaleihin kysymyksiin, kehi-
tysyhteistyöhön, ilmastonmuutokseen 
ja tasa-arvoon. Podcastia koordinoivat 
vapaaehtoiset itse.
 Myöskin keväällä 2021 järjeste-
tään suosittu vaikuttamistoiminnan 
ABC-koulutus. ABC-koulutuksissa aio-
taan ensi vuonna panostaa saavutetta-
vuuteen jatkamalla koulutusten järjes-
tämistä eri puolilla Suomea sekä etänä 
suomeksi ja ruotsiksi. Ü

Changemakerin vuoden 2021 tiimi valittiin Changemakerin historian toisessa 
etäjäsenkokouksessa.
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BRASILIALAISET 
PAIKKAAVAT
DEMOKRATIAA
SOSIAALISESSA
MEDIASSA 
TEKSTI ANNA MARJAANA HEIKKINEN    Ü   KUVAT ANNA MARJAANA HEIKKINEN & PHILIPPE HANNA

VAPAA INTERNET

Brasilian alkuperäiskansat osoittivat mieltä toukokuussa 2014 maan 
pääkaupungissa Brasíliassa maaoikeuksiensa rajoittamista sekä Belo Monten 
patohanketta vastaan. Etualalla Brasilian alkuperäiskansoihin kuuluva 
elokuvaohjaaja Kamikiã Kisêdjê. (Kuva: Philippe Hanna)



L
atinalaisessa Amerikassa eletään 
kansalaisvaikuttamisen uutta ai-
kakautta. Tähän johtopäätökseen 
päätyivät Ricardo Fuentes-Nieva 

ja Gianandrea Feroci tutkiessaan Latina-
laisen Amerikan kansanliikkeiden muu-
toksia 2010-luvulla. 
 Latinalainen Amerikka on tunnettu 
äänekkäista kansanliikkeistään ja mielen-
osoituksistaan. Ne ovat perinteisesti järjes-
täytyneet tietyn johtohahmon ja poliittisen 
aatteen ympärille. Sosiaalinen median 
myötä kansanliikkeiden ja aktivismin ta-
vanomaiset kehikot ovat kuitenkin murtu-
neet. 
 Fuentes-Nievan ja Ferocin mukaan 
murros kietoutuu laajempaan globaaliin 
ilmiöön, jonka katsotaan alkaneen vuoden 
2011 Arabikeväästä. Internet toimi tällöin 
keskeisessä roolissa mielenosoitusten jär-
jestäytymisessä. Uutta oli myös se, että 
kadut täyttyivät spontaanilla tavalla ih-
misistä, jotka tulivat niin kansanliikkeiden 
sisältä kuin ulkopuolelta.
 Samoihin aikoihin monessa Latina-
laisen Amerikan maassa kyti tyytymät-
tömyys 2000-luvun taitteessa alkaneen 

talouskasvun hyötyjen epätasaiseen ja-
kautumiseen. Talouden kehityksen myötä 
oli syntynyt myös uusi, mutta hauras 
keskiluokka, joka oli entistä tietoisempi 
oikeuksistaan. 
 Eriarvoisuuden loppua alettiin penätä 
yli luokkarajojen yhdessä perinteisesti syr-
jittyjen väestöryhmien kanssa. Tälle poh-
jalle syntyi uusia kansalaisvaikuttamisen 
muotoja, joissa sosiaalinen media toimii 
keskeisenä areenana.
 Tämä nähtiin esimerkiksi syksyllä 2019, 
kun mielenosoitusten aalto vyöryi läpi La-
tinalaisen Amerikan. Kansa lähti kaduille 
Andimaa Chilestä Karibian Haitiin vaati-
maan tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Li-
säksi mielenosoittajat esittivät ja jakoivat 
kannanottoja ahkerasti sosiaalisessa me-
diassa.

INTERNET INNOSTAA 
KANSALAISVAIKUTTAMISEEN 

Väitöskirjassaan Brasilian kansanliikkei-
siin perehtynyt Philippe Hanna kertoo, 
että internetajan keskeisimpiä muutoksia 
on madaltunut kansalaisvaikuttamisen 

kynnys. Hannan mukaan internet innostaa 
yhä useampia yhteiskunnalliseen aktiivi-
suuteen.
 ”Minulla on Brasiliassa sukulaisia, joita 
politiikka tai aktivismi ole koskaan kiinnos-
tanut. Nyt näen heidän jakavan hyvinkin 
kantaaottavia julkaisuja sosiaalisessa 
mediassa. Ilmiö on yleistynyt Brasiliassa”, 
Hanna kertoo.
 Etenkin sosiaalisessa mediassa toi-
mivat aktiivit eivät välttämättä kuulu mi-
hinkään järjestäytyneeseen liikkeeseen tai 
poliittiseen puolueeseen. Sen sijaan heitä 
yhdistää tyytymättömyys eriarvoisuuteen 
sekä demokratian puutteeseen perinteisen 
puoluejaon molemmissa päissä.
 Viime vuosikymmeninä luotto demo-
kratiaan on romahtanut ympäri Latina-
laista Amerikkaa. Latinobarometrin kysely-
tutkimusten mukaan vuonna 2018 vain 24 
prosenttia Latinalaisen Amerikan ja Kari-
bian väestöstä oli tyytyväisiä demokratian 
tilaan. Kaikkein heikointa se oli Perussa (11 
prosenttia) sekä Brasiliassa (9 prosenttia).

BRASILIA SOME-AKTIVISMIN 
SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ

Brasilia oli Latinalaisen Amerikan ensim-
mäisiä maita, jossa sosiaalinen media iski 
kipinän laajalle kansannousulle.
 Kaikki alkoi vuonna 2013 bussilippujen 
hintojen korotuksesta. Mielenosoitukset 

Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä kansa-
laisvaikuttamisen areena Latinalaisessa Ame-
rikassa. Samalla somekuplat ja valeuutiset 
uhkaavat syventää poliittista polarisaatiota.

VAPAA INTERNET

“Latinalaisessa 
Amerikassa eletään 

kansalaisvaikuttamisen 
uutta aikakautta.”

Mielenosoittajia Chilen pääkaupungissa Santiagon kaduilla helmikuussa 2020. (Kuva: Anna Marjaana Heikkinen)
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alkoivat ensin paikallisina, jo vuosia il-
maista julkista liikennettä vaatineen Free 
Fare Movement -liikkeen aloitteesta. Viesti 
kiiri sosiaalisessa mediassa ja pian kau-
punkien kadut ympäri Brasilian täyttyivät 
protestoivista ihmisistä. 
 Mielenosoittajat kohtasivat monessa 
paikassa poliisiväkivaltaa, josta media py-
sytteli vaitonaisena. Se kasvatti ihmisten 
suuttumusta entisestään. Syntyi maanlaa-
juinen, limittäin sosiaalisessa mediassa ja 
kaduilla vaikuttava mielenilmausten ketju, 
joka vaati muutoksia lukuisiin yhteiskun-
nallisiin epäkohtiin.
 Brasiliasta kotoisin oleva Itä-Suomen 
yliopiston väitöskirjatutkija Mariana Lyra 
kertoo, että erityisesti nuoret tukivat mie-
lenosoituksia jakamalla niistä tietoa ja vi-
deoita verkossa.
 “Brasilian valtamedian viestintä mielen-
osoituksista oli aika yksipuolista. Siksi moni 
alkoi hakea tietoa sosiaalisesta mediasta ja 
innostui siten lähtemään itsekin mukaan”, 
Lyra sanoo.
 Yhdeksi mielenosoitusten kantavaksi 
teemaksi nousi Brasilian isännöimät jal-
kapallon MM-kisat vuonna 2014. Ihmiset 
kritisoivat niiden järjestämisen suuria kus-
tannuksia samalla, kun maan koulutus- ja 
terveydenhuoltojärjestelmän annettiin 
rapistua. Tämän ohelle syntyi pienempiä 

mielenilmauksia, joissa vaadittiin muun 
muassa ihmisoikeuksien toteutumista, 
puolueetonta mediaa sekä seksuaalivä-
hemmistön oikeuksia.
 Lyran mukaan mielenosoitusten poliit-
tiset vaikutukset jäivät kuitenkin leijaile-
maan ilmaan. 
 “Mielenilmaukset ja niiden vaatimukset 
levisivät internetin kyydittäminä hyvin pirs-
taleisina. Niiltä puuttui selkeä koordinointi. 
Vaikka poliittiset päättäjät olisivat olleet val-
miita dialogiin, sellaisen luominen oli käytän-
nössä hyvin hankalaa.”
 Lähes kymmenen vuoden takaisten 
tapahtumien jatkumo näkyy kuitenkin Bra-
siliassa vielä tänäkin päivänä. Moni vuoden 
2013 mielenilmauksiin osallistuneista päätyi 
kampanjoimaan vuonna 2019 virkaan as-
tuneen oikeistopopulistisen presidentin Jair 
Bolsonaron puolesta.
 “Kelkka on mutkitellut ja kääntänyt suun-
taansa. Alun perin vasemmiston aatteisiin 
nojaava liike on saanut matkalla uusia äärioi-
keistolaisia muotoja”, Lyra selventää.

SOME LUO SILTOJA, 
MUTTA MYÖS POLARISOI

Nopean kansallisen mobilisaation lisäksi in-
ternet on mahdollistanut kansalaisaktivismin 
levittäytymisen paikallisesta globaaliksi. 

Lyran mukaan sosiaalinen media on viime 
vuosina synnyttänyt samantyyppisiä mie-
lenosoitusten sarjoja yhtäaikaisesti ympäri 
maailmaa. 
 ”Esimerkiksi Brasilian vuoden 2013 mie-
lenosoituksissa on samanlaisia piirteitä kuin 
Arabikevään tapahtumissa. Toisaalta Es-
panjan Podemos-liikehdintä sai vaikutteita 
Latinalaisesta Amerikasta”, Lyra kertoo.
 Internet on myös auttanut Latinalaisen 
Amerikan vähemmistöryhmiä saamaan 
kansainvälistä huomiota kohtaamalleen 
syrjinnälle. Philippe Hanna kertoo, että so-
siaalisesta mediasta on tullut Brasilian alku-
peräiskansoille tärkeä vaikuttamisen kanava 
esimerkiksi Amazonin metsähakkuiden vas-
taisessa taistelussa.
 Hannan mukaan aiemmin alkuperäis-
kansat saivat viestinsä läpi paikallisen me-
dian tai kansalaisjärjestöjen kautta, mutta 
nykyään taktiikka ei enää toimi.
 “Bolsonaron hallitus on avoimesti alku-
peräiskansojen vastainen. Kansainvälisestä 
tuesta on siksi tullut entistä tärkeämpää ja 
sosiaalinen media on auttanut luomaan 
näitä yhteyksiä”, Hanna sanoo.
 Hanna pitää sosiaalisen median kansa-
laisvaikuttamisen rajoja ylittävää voimaa 
tärkeänä, mutta varoittaa myös internetin 
riskeistä.
 ”Brasiliassa on ollut nähtävissä, että so-
siaalinen media on joissain tapauksissa jopa 
kasvattanut polarisaatiota. Syynä tähän ovat 
sosiaalisen median kuplat sekä niissä pyö-
rivät valeuutiset. Kun ihmiset altistuvat vain 
tietynlaisille näkemyksille, nurkkakuntaisuus 
vahvistuu.”
 Brasilialaisten huoli valeuutista sekä disin-
formaatiosta on maailman korkein, selviää 
Digital 2020 Global Overview -raportista. 
Etenkin WhatsApp-viestiketjuissa leviävät 
valeuutiset ovat yleistyneet. »

VAPAA INTERNET

Brasilian alkuperäiskansat hyödyntävät yhä enemmän teknologiaa ja sosiaalista mediaa 
saadakseen äänensä kuuluviin. (Kuva: Philippe Hanna)

“Vuonna 2018 vain 24 
prosenttia Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian 

väestöstä oli tyytyväisiä 
demokratian tilaan.”

8    GLOBALISTI



SOSIAALISEN MEDIAN SUOSIO 
KASVAA LATINALAISESSA 
AMERIKASSA
Latinalaisessa Amerikassa eletään 
digitalisaation aallolla. Yhä useampi 
käyttää internetiä säännöllisesti. 
Tämä on nostanut sosiaalisen median 
tärkeäksi vaikuttamisen kanavaksi.
 Vuosien 2010 ja 2020 välillä in-
ternetin käyttäjien määrä kipusi 22 
prosentista 56 prosenttiin. Lähes 70 
prosentilla mantereen väestöstä on 
tänä päivänä pääsy verkkoon. Kärkeä 
pitävät Venezuela, Brasilia ja Argen-
tiina.
 Latinalaisesta Amerikasta löytyy 
myös yksi maailman aktiivisimmista 
sosiaalisen median käyttäjäkunnista. 
Digital 2020 Global Overview -raportin 
mukaan Etelä-Amerikassa noin 67 pro-
senttia väestöstä käyttää sosiaalista 
mediaa päivittäin. Lukema on glo-
baalin vertailun kolmanneksi korkein 
heti Itä-Aasian ja Pohjois-Amerikan 
jälkeen. 
 Ahkerimmat sosiaalisen median 
käyttäjät tulevat Kolumbiasta ja Brasi-
liasta. Molemmissa maissa vietetään 
yli puolitoista tuntia enemmän aikaa 
sosiaalisessa mediassa kuin maail-
massa keskimäärin. Suosituimmat 
alustat ovat Facebook ja WhatsApp. 
Facebookilla on Latinalaisessa Ame-
rikassa yli 400 miljoonaa käyttäjää, 
mikä on noin kaksi kolmasosaa koko 
mantereen väkiluvusta. 

FAKTA

Chileläiset marssivat pääkaupungissa Santiagossa eriarvoisuutta vastaan 
helmikuussa 2020. Mielenosoituksissa kuvattuja videoita jaettiin ahkerasti 
sosiaalisessa mediassa. (Kuva: Anna Marjaana Heikkinen)
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TEKSTI PETTERI NÄREIKKÖ

 Maailmalla on käytetty myös internetin 
sulkemista kansan äänen hiljentämiseksi. 
Näin tapahtui Arabikevään aikana Libyassa ja 
Egyptissä, sekä kesällä 2020 Valko-Venäjän 
presidentinvaalien jälkipuinnissa. 
 Hannan mukaan Brasiliassa tilanne ei ole 
mennyt vielä näin äärimmäisyyksiin. Sosi-
aalisessa mediassa Bolsonaron hallitusta 
kritisoivien aktivistien uhkailu on kuitenkin 
lisääntynyt.

KANSALAISAKTIVISMIA 
YOUTUBESSA KORONAN 
AIKANA

Latinalaisen Amerikan syksyllä 2019 alkaneet 
mielenosoitukset loppuivat maaliskuussa 
koronapandemiaan, kun moni maa määräsi 
tiukat karanteenit sekä ulkonaliikkumiskiellot. 
 Brasiliassa mielenosoitukset jäivät 
alunperinkin pieniksi. Hanna arvioi tämän 
johtuvan Bolsonaron presidenttikaudella 
kasvaneesta pelosta sekä syventyneestä 
kahtiajaosta. Hän vieraili itse kotimaassaan 
viimeksi tammikuussa 2020 ja kuvailee tun-
nelman olleen silloin oudoin hiljainen.
 “Brasiliassa pitää nykyään olla tarkkana 
kenen seurassa kritisoi Bolsonaron hallitusta. 
Tavallisia ihmisiä on jopa pahoinpidelty ka-
duilla vain koska heillä on päällään punainen 
t-paita ja se tulkitaan kommunismiksi”, 
Hanna kertoo.
 Bolsonaron koronatoimet ovat kiristäneet 
jännitteitä entisestään. Brasilian koronalin-
jaus on ollut hyvin poikkeava moniin muihin 
Latinalaisen Amerikan maihin verrattuna. 
Bolsonaro on muun muassa kuvannut koro-
navirusta harmittomaksi flunssaksi ja järjes-
tänyt yleisötapahtumia keskellä pandemiaa. 
Brasiliassa koronaan sairastuneita ja meneh-
tyneitä oli lokakuussa 2020 maailman kol-
manneksi eniten. 
 Hanna kertoo, että moni on osoittanut 
mieltään hallituksen koronapolitiikkaa vas-
taan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi 
julkaisemalla itsestään kuvia kasvomaski 
päällä.  
 ”Ihmiset haluavat osoittaa, että nyt ka-
dulle meneminen on terveydelle vaarallista. 
Sen sijaan he pitävät ääntä sosiaalisessa 
mediassa. Monilla aktivisteilla on esimerkiksi 
Youtube-kanavia.”

INTERNET EI OLE 
ONGELMATON, MUTTA
AUTTAA MONIA SAAMAAN 
ÄÄNENSÄ KUULUVIIN

Internetin suuresta suosiosta huolimatta osa 
brasilialaisista elää edelleen vailla verkkoyh-
teyttä. UNESCO:n vuonna 2017 julkaiseman 
Digitaalinen yhteiskunta-raportin mukaan 
Brasilian maaseudun asukkaista vain 22 
prosentilla on pääsy verkkoon. 
 Mariana Lyra korostaa, että eriarvoinen 
pääsy internetiin rajoittaa monien kansalais-
vaikuttamisen mahdollisuuksia.
 “Kaikilla brasilialaisilla ei ole kotona tieto-
konetta tai nettiyhteyttä. Yleensä nämä ovat 
ihmisryhmiä, jotka ovat päätöksenteossa 
kaikkein syrjityimpiä”, Lyra sanoo. 
 Sosiaalisen median suotuisista vaikutuk-
sista huolimatta myös Hanna on huolissaan 
internetin haittapuolista. 
 ”Ennen mielenilmauksiin osallistuneet 
ihmisillä oli jokin yhteys järjestäytyneisiin 
kansanliikkeisiin, joilla oli selkeät tavoitteet. 
Nyt netissä saatetaan masinoida protesteja, 
joiden tausta ja vaatimukset ovat epämää-

räisiä. Pahimmillaan ne voivat kääntyä jopa 
demokratiaa vastaan.”
 Hanna oli itse mukana perustamassa 
Brasilian julkisen liikenteen matkalippujen 
hinnan korotuksia vastustavaa kansanliikettä 
vuonna 2006. Liikkeen vaatimusten taustalla 
oli tasavertaisempi ja demokraattisempi yh-
teiskunta. Mielenosoitusten levitessä ver-
kossa, tilanne muuttui Hannan mukaan 
kaoottiseksi.
 “Alkuperäinen ideamme muovautui ää-
rioikeiston agendaksi. Se johti lopulta presi-
dentti Dilma Roussefin virkavirhesyytökseen, 
tai oikeastaan vallankaappaukseen, vuonna 
2014. Moni sanoo, että siihen päättyi Brasilian 
demokratia.”
 Ongelmista huolimatta sosiaalinen media 
tarjoaa monille brasilialaisille tärkeän alustan 
saada äänensä kuuluviin. Kampanjointi sosi-
aalisessa mediassa tuotti tuloksia esimerkiksi 
vuoden 2015 Minais Geraisin osavaltion kai-
vosturmasta aiheutuneen ympäristökatast-
rofin vastuunkannossa. Myös koronapan-
demian aikana internet on auttanut etenkin 
Amazonin alkuperäiskansoja saamaan elin-
tärkeää apua. Ü

VAPAA INTERNET

Mielenosoittajat suojaavat kasvonsa poliisisotilaiden protestien hajottamiseen käyttämää 
kyynelkaasua vastaan Santiagossa. Taustalla Plaza Italia, josta muodostui viime vuoden 
mielenosoitusten keskipiste. (Kuva: Anna Marjaana Heikkinen)
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C
hangemaker kam-
panjoi tänä vuonna 
internetin vapauden 
puolesta. Painopis-

teenä ovat erityisesti nuorten 
aktivismi ja nuorten äänen 
pääseminen esiin internetissä. 
Internet on nuorille ja nuorten 
aktivismille luonnollinen ja te-
hokas ympäristö, joka sisältää 
paljon sekä mahdollisuuksia 
että uhkia. Kampanja antaakin 
hyvän tilaisuuden pohtia sa-
malla laajemminkin sitä, keiden 
äänet ja ajatukset internetissä 
saavat näkyvyyttä ja millä eh-
doilla ne leviävät.
 Vapaaseen internetiin kes-
kittyvä kampanja pohjaa siihen, 
että YK:n ihmisoikeusneuvosto 
on julistanut vapaan inter-
netin ihmisoikeudeksi. Tästä 
huolimatta vapaa internet ei 
kuitenkaan ole yksinomaan 
positiivinen asia. Esimerkiksi 
teknologian kehitys ja vapaa 
internet osana tätä kehitystä 
ovat yleisesti ottaen kiihdyt-
täneet alkuperäiskansakult-
tuurien muutosta uhaten 
nimenomaan perinteisiä alku-
peräiskansakulttuureja.

 Alexander Castletonin kir-
joittaman tutkimuksen Inuit 
Identity and Technology: An 
Exploration of the Use of Face-
book by Inuit Youth mukaan 
inuiittinuoret rakentavat identi-
teettiään Facebookin kaltaisilla 
alustoilla niiden tarjoamien 
mahdollisuuksien mukaan. 
Tämä muokkaa inuiittikult-
tuurin perusteita, tapoja ja tie-
tämystä, joiden varaan heidän 
yhteisönsä rakentuvat. Kehitys 
uhkaa alkuperäiskansojen pe-
rinteistä kulttuuria.
 Minkä tahansa kulttuurin 
katoaminen on aina inhimil-
linen tragedia. Kanadassa se 
konkretisoitui inuiitteihin kuu-
luneiden nuorten itsemurhina. 
Lisa Marin Wexler yhdistää 
tutkimuksessaan Inupiat youth 
suicide: A critical ethnography 
of problem finding and res-
ponse in northwest Alaska 
tällaiset tragediat perinteisten 
kulttuurien kuihtumiseen, kun 
moderni kulttuuri ja teknologia 
katkoo nuorten siteitä perintei-
siin kulttuurin harjoittamisen 
muotoihin, kuten metsästyk-
seen.

 Tutkimuksessaan Wexler 
kirjoittaa, että Alaskan inuiit-
tien kohdalla itsemurhat lau-
kaiseva tekijä on ollut moderni 
koulutus, joka on sitonut inuiit-
tinuorison kouluihin heidän 
vanhempiensa metsästysmat-
kojen ajaksi. 
 Tämän merkittävyyden voi 
käsittää, kun ymmärtää inuiit-
tien perinteisten kulttuurien 
olevan sidoksissa metsästys-
reittien varsilla oleviin paik-
koihin, ympäristöihin ja luon-
toon. Nämä liittävät näiden 
inuiittikulttuurien yhteisöt, 
perheet, isovanhemmat ja 
kulttuurisen tietämyksen sekä 
arvot toisiinsa. Inuiittinuoret 
ovat Wexlerin tutkimuksien 
mukaan tunteneet häpeää 
siitä, että ovat taakka perheil-
leen ja yhteisöilleen.
 Demokratian ihanteisiin 
kuuluu huolehtia myös vähem-
mistöjen oikeuksista, vaikka 
yhteiskuntaa kehitettäisiinkin 
enemmistön johdolla. Tämä ei 
kuitenkaan onnistu, jos huoleh-
ditaan vain vapaan internetin 
teknisistä reunaehdoista unoh-
taen sosiaaliset reunaehdot. Ü

INTERNETIN VAPAUS EI OLE 
VAPAUTTA KAIKILLE

TEKSTI PETTERI NÄREIKKÖ

KOLUMNI

“Kulttuurin 
katoaminen on 

aina inhimillinen 
tragedia.”
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VERKON
KAIKUKAMMIOT 
VAHVISTAVAT
ÄÄRIAJATTELUA

TEKSTI MIRA POHJANRINNE    Ü   KUVA GRETA SCHÖLDERLE MØLLER (UNSPLASH)

E
kstremistiset rikokset ovat viisin-
kertaistuneet Suomessa neljässä 
vuodessa. Etenkin radikaali ää-
rioikeisto on kasvattanut näky-

vyyttään viime vuosina huomattavasti. 
Tämä ilmiö ei suinkaan rajoitu vain Suo-
meen, vaan samankaltaista liikehdintää 
on havaittavissa myös kansainvälisesti. 
Yksi suuri tekijä, joka on helpottanut vä-
kivaltaisten ääriliikkeiden toimintaa aina 
rekrytoimisesta iskujen suunnittelemiseen, 
on internetin käytön yleistyminen.
 Pelastakaa Lapset Ry:n Radi-
calWeb-hanke pyrkii tunnistamaan ja 
ehkäisemään verkkoympäristöissä ilme-
nevää nuorten hyvinvointia ja oikeuksia 
uhkaavaa ääriajattelua ja väkivaltaista 
radikalisoitumista. Changemaker-illassa 
8.9.2020 hankkeen suunnittelijat Annukka 
Kurki ja Veera Tuomala toivat esiin hank-
keen selvitystyön tuloksia väkivaltaisista 
ääriliikkeistä Suomessa.

 ”Väkivaltainen ääriajattelu ja sen mo-
tivoima väkivaltainen toiminta on viime 
vuosina lisääntynyt. Ääriliikkeet ovat saa-
neet enemmän näkyvyyttä sekä perintei-
sessä että sosiaalisessa mediassa, jossa 
niiden jyrkän ehdoton retoriikka tavoittaa 

yhä useampia ihmisiä”, todetaan hank-
keen vuonna 2020 julkaistussa raportissa. 
Verkon ansiosta liikkeet pystyvät tavoitta-
maan suuremman määrän ihmisiä vuoro-
kaudenajasta tai maantieteellisestä sijain-
nista huolimatta.

ENSIKOSKETUS 
ÄÄRIAJATTELUN MAAILMAAN

”Nykykäsityksen mukaan verkko itsessään 
ei radikalisoi, mutta se luo lisää mahdolli-
suuksia radikalisoitua”, Kurki sanoo. 
 Sosiaalisen median alustat muun 
muassa mahdollistavat ääriliikkeiden si-
säisen keskustelun ja ääriajattelua norma-
lisoivan propagandan levittämisen. Ensi-
kosketus radikalisoituneen ääriajattelun 
maailmaan tapahtuukin usein sosiaalisen 
median kanavilla, kuten Twitterissä, Face-
bookissa tai videopelialustoilla, josta kiin-
nostuneet voivat jatkaa rajatummille kes-
kustelukanaville.
 ”Tämä ei suinkaan ole vain Suomeen 
rajoittuva ilmiö, vaan vastaavanlaista ra-
dikalisoitumista on havaittavissa kansain-
välisestikin”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun 
Reach Out -hankkeen vanhempi tutkija 
Marko Juntunen. 
 Erityisen huolestuttavaa ilmiöstä tekee 
sen, että verkossa ääriliikkeiden propa-
ganda on kohdistettu etenkin nuoriin, 
koska he käyttävät verkkoa vanhempia 
sukupolvia enemmän. Nuoret ovat myös 
sosiaalisille vaikutuksille alttiissa kehitys-
vaiheessa, jolle on usein myös tyypillistä 
ajattelun mustavalkoisuus. Tässä vaiheessa 

Ekstremistiset rikokset ovat yleistyneet viime 
vuosina niin Suomessa kuin maailmalla. Yksi 
selkeä syy väkivaltaisen ääriajattelun norma-
lisoitumiselle on internet ja sen mahdollista-
mat kaikukammiot, jotka laskevat kynnystä 
osallistua ekstremistiseen toimintaan.

VAPAA INTERNET

“Verkon ansiosta liikkeet 
pystyvät tavoittamaan 

suuremman määrän 
ihmisiä vuorokaudenajasta 

tai maantieteellisestä 
sijainnista huolimatta.”
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TEKSTI MIRA POHJANRINNE    Ü   KUVA GRETA SCHÖLDERLE MØLLER (UNSPLASH)

ääriliikkeiden jyrkkä retoriikka voikin vedota 
moniin nuoriin, todetaan RadicalWeb-ra-
portissa. 

VIHAPUHE EI JÄÄ VAIN 
VERKKOON

”Sosiaalisesta mediasta löytää helposti 
mitä rajuimmillekin yhteiskunnallisille 
näkemyksille vastakaikua. Se tuottaa sel-
laisen tietyn hyväksyttävyyden tunteen”, 
Juntunen sanoo.
 Syntyy eräänlainen kaikukammio, jossa 
yksilö saa vahvistusta ääriajatuksilleen. 
Verkon rooli ääriajattelun normalisoimi-
sessa onkin merkittävä, sillä kynnys il-
maista yleisesti paheksuttuina pidettäviä 
mielipiteitä on matalampi. 
 ”On myös huomioitava se, että sosiaa-
lisessa mediassa rajuimmat kannanotot 
saavat yleensä myös helpommin tykkä-
yksiä”, Juntunen huomauttaa.
 Tämä voi johtaa näissä jo syntyneissä 
kaikukammioissa siihen, että ihmiset kil-
pailevat keskenään siitä, kuka keksii ra-
juimman kommentin.

 Tällainen vihapuhe ja propaganda näh-
dään Pelastakaa Lapset Ry:n raportissa 
yhtenä ääriajattelun ilmentymänä tai vä-
hintään sitä rakentavana tekijänä. Verkossa 
käytyjä keskusteluja ei pidä ajatella muusta 
sosiaalisesta maailmasta irrallisena. Jat-
kuva vihapuhe tiettyä ryhmää kohtaan 
muovaa ihmisten käsityksiä vihapuheen 
kohteena olevasta ryhmästä ja lisää en-
nakkoluuloja sitä kohtaan. Vihapuheen 
normalisoituminen internetissä laskee 
kynnystä myös ilmaista kyseisiä mielipi-
teitä muissakin vuorovaikutustilanteissa 
tai jopa politiikan piirissä.
 Pitääkö nyt sitten huolestua? Tuleeko 
vihapuheen yleistyminen korostamaan 
yhteiskunnan polarisoitumista ja mahdol-
lisesti lisäämään väkivaltaista radikalisoi-
tumista? Juntunen toteaa, että tietynlai-
sesta yhteiskunnallisesta epätasapainosta 
huolimatta hän ei näe nykyistä tilannetta 
kriittisenä muutoskohtana ekstremistisen 
toiminnan yhteiskuntaan heijastuvan ko-
konaisvaikutuksen kannalta. 
 ”Ennustaminen on tietysti kauhean vai-
keata”, hän naurahtaa. Ü

Väkivaltainen ekstremismi on 
väkivaltaa, jonka perustelut 
kumpuavat ideologiasta. Siinä 
korostuu ajattelun jäykkyys ja 
mustavalkoisuus, ja yhteis-
kunnan vastakkainasettelu: 
ajatus meistä ja muista. 
Äärimmäiset keinot nähdään 
oikeutettuina. Vaikka väkival-
tainen ääriajattelu rakentuukin 
samankaltaisten kaavojen 
kautta, sitä ei voida typistää 
mihinkään tiettyyn ideologiaan, 
uskontoon tai arvomaailmaan.

FAKTA

GLOBALISTI    13



KAIKKI
KOODAAMAAN!

TEKSTI ELISA KAARTINEN    Ü   KUVAT MILJA KÖPSI & JYRI KERONEN

T
iesitkö, että tällä hetkellä kuu-
kautisten kiertoa seuraavan so-
velluksen on voinut suunnitella 
mies. Olisiko kuitenkin tarkoi-

tuksenmukaisempaa, jos suunnittelija 
olisi nainen?
 Esimerkiksi tällä tavoin sukupuolten 
välinen digikuilu näyttäytyy käytännössä. 
Digikuilu näkyy globaalilla tasolla niin tek-
nologian suunnittelussa kuin saavutetta-
vuudessa.
 Unescon tekemän selvityksen mukaan 
tytöt valitsevat viisi kertaa epätodennä-
köisemmin teknologiauran kuin pojat ja 
ohjelmoijista vain 6 prosenttia on naisia. 
Lisäksi kehittyvissä maissa tytöillä on 
harvemmin pääsy teknologian pariin kuin 
pojilla.
 Laajemmin puhutaan sukupuolit-
tuneisuudesta STEM-aloilla (science, 
technology, engineering, mathematics), 
joissa enemmistö on miehiä. Jotta kes-
tävän kehityksen tavoitteet saavutetaan, 
tarvitaan ratkaisuja etsimään ihmisiä eri 
sukupuolista ja taustoista. Teknologia-alat 
ovat merkittävässä roolissa globaalien 
kriisien kuten ilmastonmuutoksen ratkai-
semisessa. 

 Teknologia-alojen sukupuolittuneisuus 
ylläpitää sukupuolten välistä epätasa-arvoa, 
koska monet tulevaisuuden työt ovat STEM-
aloilla. Lisäksi nämä alat ovat tällä hetkellä 
korkeimmin palkattuja.

 Teknologian ymmärtäminen on myös 
nykypäivän ymmärtämistä. Digitaalinen lu-
kutaito on tärkeä osa nykypäivän lukutaitoa 
ja esimerkiksi ohjelmoinnin perusteiden ym-
märtäminen ja puhelimen käyttö on tätä osa.

MIMMITKIN VOI KOODATA

Digikuilua on viime vuosina pyritty purka-
maan erilaisin toimin. Yksi tapa vaikuttaa 
ohjelmointialan sukupuolittuneisuuteen on 
kansalaisvaikuttaminen. Tällaisesta vaikutta-
misesta esimerkkinä toimii Mimmit koodaa 
–ohjelma. 

 Mimmit koodaa –ohjelman koordinaat-
tori Milja Köpsi näkee ongelmia siinä, että 
teknologian kehittäjät ja sen käyttäjät tu-
levat erilaisista taustoista. 
 "Softaa käyttävät kaikenlaiset ihmiset 
eri sukupuolista ja yhteiskuntaluokista. 
Moninaisille käyttäjille suunnattu softa ei 
voi olla pelkästään valkoisen heteromiehen 
suunnittelema", toteaa Köpsi. 
 Hän myös korostaa sitä, miten tekno-
logia vaikuttaa yhteiskunnassamme kaik-
keen.
 Mimmit koodaa järjestää ilmaisia työ-
pajoja koodaamisesta kiinnostuneille nai-
sille. Ohjelma on saanut toiminnastaan 
EU:n tasa-arvopalkinnon vuonna 2019. 
Toiminnan tarkoituksena on myös purkaa 
ennakko-oletuksia ja uskomuksia siitä, 
kuka voi koodata ja mitä koodaaminen on.
 “Kyllä valitettavasti edelleen stereotypia 
on sellainen, että koodia tekee pimeässä 
kellarissa poika, joka juo energiajuomaa 
ja jolla ei ole sosiaalisia taitoja. Naisilta 
puuttuu esikuvia koodareista”, Köpsi to-
teaa.
 Mitä se koodaaminen sitten todella on? 
Köpsi toteaa koodaamisen olevan ennen 
kaikkea tiimityötä. Työtehtävät voivat liittyä 
esimerkiksi käyttöliittymien suunnitteluun 
ja asiakaskokemuksien kartoittamiseen. 
Koodaamiseen liitetään matemaattiset 
taidot, mutta Köpsi sanoo niiden olevan 
opeteltavissa olevia taitoja. Koodaaminen 
vaatii määrätietoisuutta, kokonaisuuksien 
hahmottamiskykyä sekä ongelmanratkai-
sutaitoja.

Teknologia-ala on edelleen vahvasti sukupuo-
littunut. Jotta kestävän kehityksen tavoitteet 
saavutetaan, on tärkeää, että myös tytöt ote-
taan mukaan suunnittelemaan ja kehittä-
mään teknologiaa.

VAPAA INTERNET

“Stereotypia on sellainen, 
että koodia tekee pimeässä 

kellarissa poika, joka juo 
energiajuomaa ja jolla ei 

ole sosiaalisia taitoja.”
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Milja Köpsin mukaan koodaaminen on ennen 
kaikkea tiimityötä. (Kuva: Jyri Keronen)

 Tutkimukset osoittavat, että lapsina 
tytöt ja pojat osoittavat yhtäläistä kiinnos-
tusta STEM-aloja kohtaan. Kasvaessaan 
tytöiltä kuitenkin lopahtaa kiinnostus. 
Koulutuspolut ovatkin voimakkaasti eriy-
tyneet sukupuolen mukaan. 
 Köpsi muistelee omaa kokemustaan 
yläkoulussa vuosia sitten. Silloin opettaja 
oli pyytänyt häntä antamaan paikkaansa 
atk-kurssilta pojalle ja menemään kone-
kirjoituksen kurssille, joka sopisi hänelle 
paremmin. 
 “Ei 14-vuotias osaa sanoa, että en 
vaihda, vaan menee kiltisti kirjoituskurs-
sille. Surullista on se, että tätä näkee edel-
leen. Tällaista palautetta saamme koulu-
maailmasta”, Köpsi kertoo. 
 Hän toivookin lisää koulutusta opetta-
jille ja opinto-ohjaajille. Pelkkä maininta 
opetussuunnitelmassa ei riitä.

DIGIKUILU KAVENTUU 
USKOMUKSIA MURTAMALLA

Digikuilu sukupuolten välillä on globaali 
ilmiö. Suomessa työelämä on erityisen 
jakautunutta. Tilastokeskuksen mukaan 
Suomessa tekniikan alalla opiskelevista 
vain hieman yli 20 prosenttia on naisia. 
Joissakin koulutusohjelmissa vain joka 
kymmenes opiskelijoista on naisia. Tek-
niikan Akateemisten Liiton (TEK) vuonna 
2018 tekemän selvityksen mukaan tek-
niikan alalla naisia oli asiantuntijatehtä-
vissä noin kolmasosa ja vaativissa asian-
tuntijatehtävissä vain viidesosa.
 Syitä teknologia-alan miesvaltaisuu-
delle on esitetty monia. Muun muassa 
yhteiskunnan asenteet, sosiaalinen ympä-
ristö ja koulutuksen ja kasvatuksen sisällöt 
vaikuttavat siihen, että työelämä on suku-
puolittunutta.
 Suomessa onkin aloitettu hankkeita, 
joissa kiinnitetään huomiota siihen, miten 
teknologia-alasta puhutaan ja millaisia 
alalle tyypillisiä piirteitä esimerkiksi korkea-
koulut tuovat esiin rekrytointi- ja opetus-
kulttuureissaan. Softa-alan markkinointia 
muuttamalla alasta voidaan saada kiin-
nostumaan hakijoita erilaisista taustoista 
ja sukupuolista. »



VAPAA INTERNET

Mimmit koodaa järjestää ilmaisia työpajoja koodaamisesta kiinnostuneille naisille. 
(Kuva: Milja Köpsi)

Kuusi vuotta sitten hakeuduin opis-
kelemaan naisvaltaista kasvatusalaa. 
Minulla oli kuitenkin alusta asti tunne, 
ettei ala ole täysin minua varten. Mitkä 
tekijät vaikuttivat siihen, että hakeu-
duin opiskelemaan juuri kasvatustie-
teitä? 
 Olen luonteeltani analyyttinen ja 
ollut peruskoulussa hyvä matemaatti-
sissa aineissa. En kuitenkaan ajatellut 
missään vaiheessa teknologia-alojen 
koskettavan itseäni tai nähnyt niitä 
edes kiinnostavina. Teknologia-aloihin 
liitetään mielestäni edelleen maskulii-
nisina pidettyjä piirteitä ja alaa ei ole 
tehty naisille saavutettavaksi. Miten 
voisi lähteä opiskelemaan alaa, josta ei 
tiedä mitään ja johon ei osaa sijoittaa 
itseään? 
 Tiedämme, että koulutus ja ammatit 
periytyvät Suomessa sukupolvelta toi-

selle ja ilman asiaan aktiivista puuttu-
mista ei muutosta tapahdu. Sukupuoli 
luo edelleen uskomuksia siitä, mikä 
on itselle tavoittelemisen arvoista, 
mahdollista ja sopivaa, riippumatta 
siitä millaisia taitoja tai mielenkiinnon 
kohteita yksilöllä on.
 Tutkimusten mukaan naisille on 
usein tärkeää tehdä työtä, joka koe-
taan merkityksellisenä. Ehkä se oli 
itsellänikin syy hakea opiskelemaan 
juuri kasvatustieteitä. Ei ole kuitenkaan 
kestävää ajatella, että osa aloista olisi 
merkityksellisiä ja osa ei. Tällöin myös 
hukataan mahdollisuus tehdä työtä joka 
merkityksellisen lisäksi koetaan mielek-
kääksi ja omia vahvuuksia vastaavaksi.
 Suomella on vahva maine tasa-arvon 
mallimaana ja uskon, että osittain 
siksi työelämän jakautuneisuudesta on 
vaikea puhua. Valloilla on myös vahvasti 

yksilöllisyyttä korostava ajattelutapa 
– jokainen valitsee itse oman tiensä. 
Päätöksemme eivät kuitenkaan synny 
tyhjiössä, vaan monien tiedostettujen 
ja tiedostamattomien uskomusten 
ympäröimänä. 
 Olen liittänyt teknologiaan alitajun-
taisesti ajatuksen, että se on jotain 
mitä en pysty käsittämään tai hahmot-
tamaan. Juuri tällaiset sukupuolittu-
neet uskomukset ovat kaikista haitalli-
simpia. Ja samalla on ollut helpompaa 
asettua valmiiseen muottiin, kuin 
rakentaa uutta. 
 Toivon, että tulevaisuudessa niin 
teknologia- kuin kasvatusaloista opi-
taan puhumaan tavalla, joka herättää 
kaikkien sukupuolien kiinnostuksen. 
Olemassa olevien uskomusten murta-
minen vie aikaa, mutta se on välttämä-
töntä.  ELISA KAARTINEN

KOMMENTTI

 Muutosta alalla näkyy jo. Esimer-
kiksi Helsingin yliopistolla naisten osuus 
atk-opinnoissa on kasvanut. Köpsi toteaa, 
että esimerkiksi Intiassa ja Ruotsissa on 
paljon naisia töissä teknologia-alalla.
 Yhteiskunnassa vallitsevat uskomukset 
ovat syvästi juurtuneita yksilöihin. Jotta 
muutosta tapahtuu, vaatii se myös omien 
uskomusten tarkastelua. 
 “Päätöksiin ei pitäisi vaikuttaa yhteis-
kunnan tai lähipiirin odotukset ja ne pitäisi 
tunnistaa itsessä ja muissa. Pitää opetella 
näkemään sukupuolen ohi”, Köpsi toteaa.
 Samalla teknologia-alat eivät tasa-ar-
voistu sillä, että huomio kiinnitetään vain 
naisten valintoihin. Ei ole myöskään kyse 
siitä, etteikö naisia kiinnostaisi koodaa-
misen opettelu. Kun Mimmit koodaa -oh-
jelma järjesti ensimmäistä työpajaansa, 
he toivoivat 100 osallistujaa. Naisia olikin 
jonossa 800. Ü

SUKUPUOLITTUNEET OPISKELUVALINNAT
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V
uosi 2020 tullaan 
muistamaan erityi-
sesti COVID-19-vi-
ruksen aiheutta-

masta maailmanlaajuisesta 
kriisistä. Suomessa tiedotettiin 
päivästä toiseen uusista tar-
tuntaluvuista ja hallituksen tiu-
koista rajoitustoimenpiteistä. 
Minä katselin ministeririviä, 
mutta mietin ilmastonmuu-
tosta ja vallitsevaa ympäris-
tökriisiä. Ovatko vakavat minis-
terit pysyvä osa tulevaisuuden 
mediakuvastoa, kun ilmas-
tokriisi ohittaa koronakriisin?
 Ilmastoahdistus ja ilmaston-
muutoksen tuoma epävarmuus 
tulevaisuudesta on ollut kiinteä 
osa elämääni jo usean vuoden 
ajan. Ilmastonmuutoksen vai-
kutukset omassa elämässäni 
liittyvät lähinnä kulutukseen ja 
elintapojen muuttamiseen. 
 Changemakerinä katseeni 
kääntyy pois omasta tilantees-
tani Suomessa: oikeustajuni ei 
suostu seuraamaan, kuinka pla-
neetan tuhoutuminen vaikuttaa 
ihmisten elämänlaatuun alu-
eilla, joiden asukkaat kamppai-

levat jo nyt selvitäkseen. Myös 
luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen pelottaa, sillä 
seuraamukset voivat olla mitä 
tahansa uusista kulkutaudeista 
ruokaturvan romahtamiseen. 
 Koronakriisiä ja ilmastoah-
distusta yhdistää epävarmuus 
tulevasta. Pandemian ennus-
taminen kiteytyy siihen, kuinka 
moni sairastunut kuolee ja onko 
tauti kivulias. Ilmastonmuu-
toksen suhteen ennustaminen 
on vaikeampaa, sillä muuttujia 
on enemmän. Tuntemattoman 
pelosta kumpuaa ahdistus, 
koska emme tiedä, toteutu-
vatko uhat. Ahdistuksen kä-
sitteleminen vaatii tunnetyötä, 
koska ahdistus tuo mukanaan 
muita negatiivisia tunteita.  
 Koronakriisin edellyttämä 
eristäytyminen on ollut osal-
taan erityisen raskasta, mutta 
kannustus yhteydenpitoon ja 
etäyhteydelläkin tapahtuvaan 
keskusteluun on ollut keskeistä 
tunteiden käsittelyssä. Samaan 
kannustan myös ilmastoahdis-
tuksen suhteen. Omista negatii-
visistakin tunteista puhuminen 

tai niiden kirjoittaminen tuo 
monesti helpotusta ja huolen 
jakaminen helpottaa. Myös 
toimintaan ryhtyminen on tut-
kitusti vähentänyt ahdistusta. 
Monet ilmastonmuutosta vas-
taan taistelevat järjestöt ovat 
kehittäneet etätoimintaa, ja 
päättäjiin yhteyden ottaminen 
onnistuu sähköisesti. Kuluttajan 
tekemät ilmastoystävälliset va-
linnat tukevat tunnetta, että 
omalla toiminnalla on merki-
tystä.
 Ilmastonmuutos tulee 
muuttamaan tuntemaamme 
maailmaa. Se ei kuitenkaan 
tarkoita, että muutos on yk-
sinomaan katastrofaalinen. 
Meidän on muututtava, mutta 
muutoksen voi suhtautua myös 
odottavasti. Ihminen on luova 
ja nopeasti mukautuva. Toimi-
malla voimme  luoda puitteet 
myös ilmastonmuutoksesta 
selviytymiselle. Edesmenneen 
presidentti Mauno Koiviston 
lohdullisin sanoin: Ellemme 
varmuudella tiedä, kuinka tulee 
käymään, olettakaamme, että 
kaikki käy hyvin. Ü

TARJOAAKO KORONASTA
SELVIÄMINEN EVÄITÄ MYÖS
ILMASTOAHDISTUKSEEN?

TEKSTI IIDA SILFVERHUTH

KOLUMNI

“Omista 
negatiivisistakin 

tunteista 
puhuminen 
tai niiden 

kirjoittaminen tuo 
monesti helpotusta 

ahdistukseen ja 
huolen jakaminen 
helpottaa. Myös 

toimintaan 
ryhtyminen 
on tutkitusti 
vähentänyt 
ahdistusta.”
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AVOIMEN
LÄHDEKOODIN
TARINA ON OSOITUS 
YHTEISTYÖN
VOIMASTA

TEKSTI JORI PAKKANEN    Ü   KUVAT KEVIN CANLAS (UNSPLASH) & SHAHADAT RAHMAN (UNSPLASH)

T
avanomainen osakeyhtiö on sa-
toja vuosia vanha ja yhä toimiva 
keksintö. Malli on yksinkertainen: 
Joku tai jotkut saavat liikeidean. 

He perustavat yrityksen, joka tuottaa idean 
mukaista tuotetta tai palvelua. Tuotetta 
myydään kuluttajille tiettyyn kappalehin-
taan, ja omistajat saavat ottamastaan ris-
kistä palkkion esimerkiksi osinkoina.
 Nike, Inc. tekee lenkkareita, Kone Oyj 
rakentaa hissejä ja the Coca-Cola Com-
pany valmistaa virvoitusjuomia. Jokai-
sesta myydystä kenkäparista tai Cokiksen 
lasipullosta omistajat saavat pienen osan 
ja loput menevät yhtiön operatiiviseen 
toimintaan, kuten palkkoihin, tuotantoko-
neisiin ja vuokriin. 
 Täysin ongelmatonta ei osakeyhtiön 
kulku ole ollut. Kasvavat tuloerot ja ilmas-
tonmuutos ovat vain muutamia niistä 

haasteista, joita vuosisatoja kestänyt 
voitontavoittelu on luonut. Vasta digitali-
saatio on pystynyt kunnolla haastamaan 
tavanomaisen liiketoiminnan periaatteet, 
hyvässä ja pahassa. Tuotteiden ja palve-

luiden rajat ovat hämärtyneet, ja digitaa-
listen tuotteiden kopioiminen on paikoin 
käynyt niin helpoksi, ettei sitä voida estää. 
 Myös erilaiset alusta- ja kiertotalouden 
palvelut ovat muuttaneet ajatteluamme 
siitä, mitä liiketoiminta on. Ensimmäisistä 

käyvät esimerkkeinä Wolt ja Tori.fi, jälkim-
mäisistä vaikkapa Swappie, joka ostaa ja 
myy käytettyjä puhelimia.
 Tällaiset palvelut eivät silti olisi mahdol-
lisia ilman yhtä teknologista mullistusta: 
avointa lähdekoodia (engl. open source).

TÄRKEIN OSA ON YDIN

Suomalais-amerikkalaisen Linus Tor-
valdsin nimi on varmasti monille tuttu, 
mutta vielä tutumpi lienee hänen kek-
sintönsä Linux. Siitä useimmat tietävät 
ainakin yhden asian: että se on ilmainen.
 Maksuttomuus on yksi Linuxin keskei-
sistä ominaisuuksista, mutta se on paljon 
muutakin. Linus Torvaldsin pomo, Jim 
Zemlin, kertoo Portlandin yliopistossa pi-
tämässään TEDx -puheessa, kuinka valta-
vasti enemmän. 

Digitalisaatio haastaa perinteiset liiketoimintamallit monella rintamal-
la. Yksi tärkeimmistä muutoksen ajureista on avoin lähdekoodi. Sen 
varaan on rakentunut iso osa nykyään tuntemistamme digitaalisista 
laitteista ja ohjelmistoista. Vaikka avoin lähdekoodi on toistaiseksi ollut 
ennemmin kekseliäämpi ideologia kuin tapa harjoittaa liiketoimintaa, 
ovat sen tuottamat hyödyt mittaamattomia.

VAPAA INTERNET

“Linuxia käytetään niin 
älykkäissä jääkaapeissa 

kuin ydinohjusten 
laukaisujärjestelmissä.”
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 ”Se pyörittää kaikkea. Se on puhelimissa, 
autoissa, televisiossa. Se pyörittää pankkeja, 
suurinta osaa maailmanlaajuisesta talou-
desta, lennonjohdon laitteistoja, ydinaseilla 
varustettuja sukellusveneitä ja isoa osaa 
internetistä. Te käytätte Linuxia joka ikinen 
päivä, useita kertoja päivässä, ettekä edes 
tiedä sitä”, Zemlin sanoo.
 Tarkempi selitys lienee paikallaan. Linux 
kun on sekä yksinkertainen että varsin mo-
nimutkainen asia.
 Tietokone koostuu pääpiirteittäin kah-
desta osa-alueesta: ohjelmista (software) 
ja laitteistosta (hardware). Fyysisiä laitteita 
ovat esimerkiksi keskusmuisti, tuuletin ja 
hiiri. Ohjelmistot taas ovat tietokoneen nä-
kymätön osa. Ne voidaan jakaa edelleen 
kolmeen alalajiin – kiinteisiin laiteohjelmiin, 
käyttöjärjestelmään ja sovelluksiin. 
 Sovellukset ovat näistä meille nykyään 
tutuimpia. Sellaisia ovat Microsoft Word, 
Angry Birds ja Spotify. Kiinteät laiteoh-
jelmat ovat toimintoja, joita tarvitaan muun 
muassa tietokoneen käynnistämiseen ja 
sulkemiseen. Käyttöjärjestelmä on nimensä 
mukaisesti se järjestelmä, jolla tietokonetta 
käytetään. Sitä voisi kutsua laitteen aivoiksi. 
 Kun arkikielessä puhutaan Linuxista, 
tarkoitetaan tällaista kokonaista käyttö-
järjestelmää. Kuitenkin ymmärtääkseen 
Linuxin sielua täytyy mennä syvemmälle. 
Mullistavinta Linuxissa on nimittäin sen ydin 
(kernel). Ytimen seikkaperäinen selittäminen 
on hankalaa, mutta tärkeää on tietää, että 
se mahdollistaa tietokoneen muiden ohjel-
mien toiminnan. Linus Torvaldsin suuri kek-
sintö oli Linux-ydin, ja se on koko avoimen 
lähdekoodin tarinan alku. Ainakin melkein.

LINUX ON KEHITYKSEN 
LOPPU JA ALKU

Ennen kuin Linus Torvalds oli kirjoittanut 
yhtään koodiriviä, oli Richard Stallman 
tehnyt vuosien pohjatyöt.
 Stallman käynnisti vuonna 1983 the 
GNU Project -nimisen ohjelmistoprojektin, 
joka oli samalla lähtölaukaus free software 
movement -liikkeelle. Stallmanin tavoit-
teena oli vapauttaa tietokoneiden käyttäjät 
Microsoftin kaltaisten toimijoiden ”luki-
tuista järjestelmistä”. Stallman halusi va-
paaehtoisuuteen perustuvalla yhteistyöllä 
luoda järjestelmän, jota käyttäjät voisivat 
kopioida, muokata, kehittää ja jakaa eteen-
päin omiin tarpeisiinsa nojautuen.
 Kuten kaikilla kansanliikkeillä, myös free 
software movementilla on oma manifes-
tinsa. Vaikka teksti on julkaistu vuonna 
1983, kuulostaa sisältö yhä ajankohtaiselta. 
Se on vapaasti netistä luettavissa, mutta 
pääviesti on yksinkertainen.
 ”Kultainen sääntö vaatii, että jos minä 
pidän jostakin ohjelmasta, minun pitää 
jakaa se myös muiden kanssa”, Stallman 
kirjoittaa. Myöhemmin hän jatkaa:
 ”Kun GNU on valmis, kaikki saavat käyt-
töönsä hyvän käyttöjärjestelmän täysin va-
paasti, aivan kuten ilmaakin.” 
 The GNU Project alkoi tammikuussa 
1984, mutta työ eteni hitaasti. Toimivaan 
järjestelmään kun vaaditaan niin käännös- 
ja tekstinkäsittelyohjelmia, kokoajia, kirjas-
toja kuin graafisia elementtejä. Tärkein on 
silti edellä mainittu ydin, jota the GNU Pro-
ject ei onnistunut tekemään. Sen loi Linus 
Torvalds. 

 Tästä syystä Linuxia tulisi monien – 
muun muassa Richard Stallmanin – mie-
lestä kutsua GNU/Linuxiksi. Torvalds itse 
pitää ajatusta ”naurettavana”. Molemmilla 
näkemyksillä on puolensa, mutta selvää 
on, ettei Linuxia olisi ilman GNU -projektia, 
eikä GNU:sta olisi tullut käyttöjärjestelmää 
ilman Torvaldsia.

AVOIMEN LÄHDEKOODIN 
MAAILMANVALLOITUS 
ON KESKEN

Stallman ja Torvalds ovat vapaiden oh-
jelmistojen edelläkävijöitä, mutta termin 
”avoin lähdekoodi” kehitti muu taho. Se 
tapahtui vuonna 1998 Californian Palo 
Altossa, kun Netscape Communications 
Corporation oli ilmoittanut julkaisevansa 
internetselaimensa lähdekoodin ”vapaalla 
lisenssillä”.
 Myös GNU ja Linux perustuvat tällaiseen 
vapaaseen lisenssiin. Tarkalleen ottaen se 
on nimeltään GNU General Public License, 
ja sen on kirjoittanut Richard Stallman. Hän 
laati lisenssin, jotta ohjelmistoja voitaisiin 
jakaa eteenpäin mutta niin, että uudet 
versiot noudattaisivat samoja periaatteita 
kuin alkuperäiset.
 Myöhemmin Open Source Initiative 
-järjestö laati avoimelle lähdekoodille 
tarkan määritelmän. Ohjelmisto perustuu 
virallisesti avoimeen lähdekoodiin, kun se 
täyttää kymmenen ehtoa sisältävän listan. 
Kaikki ehtokohdat korostavat tavalla tai 
toisella vapautta: ohjelman täytyy olla 
vapaasti levitettävissä ja välitettävissä, 
lähdekoodin tulee olla vapaasti saatavilla, 

VAPAA INTERNET



“Facebookista, Twitteristä 
ja YouTubesta on tullut 

maailman arvokkaimpia 
yrityksiä, vaikka niiden 

palvelut ovat yksittäisille 
kuluttajille täysin ilmaisia.”

AVOIMEN LÄHDEKOODIN 
SÄÄNNÖT
1. Ohjelman täytyy olla vapaasti 
levitettävissä ja välitettävissä.

2. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman 
mukana tai olla vapaasti saatavissa.

3. Myös johdettujen teosten luominen 
ja levitys pitää sallia.

4. Lisenssi voi rajoittaa muokatun 
lähdekoodin levittämistä vain siinä ta-
pauksessa, että lisenssi sallii erillisten 
korjaustiedostojen ja niiden lähde-
koodin levittämisen. Voidaan myös 
vaatia, ettei johdettua teosta levitetä 
samalla nimellä tai versionumerolla 
kuin lähtöteosta.

5. Yksilöitä tai ihmisryhmiä ei saa 
asettaa eriarvoiseen asemaan.

6. Käyttötarkoituksia ei saa rajoittaa.

7. Kaikilla ohjelman saavilla on samat 
oikeudet.

8. Lisenssi ei saa olla riippuvainen laa-
jemmasta ohjelmistokokonaisuudesta, 
jonka osana ohjelmaa levitetään. 
Ohjelmaan liittyvät oikeudet säilyvät, 
vaikka se irrotettaisiin kokonaisuu-
desta.

9. Lisenssi ei voi asettaa ehtoja muille 
ohjelmille. Ohjelmaa saa levittää myös 
yhdessä sellaisten ohjelmien kanssa, 
joiden lähdekoodi ei ole avointa.

10. Lisenssin sisällön pitää olla 
riippumaton teknisestä toteutuksesta. 
Oikeuksiin ei saa liittää varaumia jake-
lutavan tai käyttöliittymän varjolla. 

FAKTA

yksilöitä tai ryhmiä ei saa asettaa eriarvoi-
seen asemaan ja käyttötarkoituksia ei saa 
rajoittaa.
 Torvalds loi Linuxin alun perin itseään 
varten. Hän halusi Helsingin yliopistossa 
opiskellessaan päästä lukemaan erilaisia 
uutisryhmiä. Tähän tarkoitukseen ei ollut 
olemassa riittävän ketterää järjestelmää, 
joten hän loi sellaisen itse hyödyntäen 
työhön Stallmanin luomia perustuksia. 
 Samalla tavalla Linux on saavuttanut 
nykyisen asemansa. Alkuperäisen ytimen 
päälle on kirjoitettu miljoonia rivejä uutta 
koodia, minkä ansiosta Linuxia käytetään 
niin älykkäissä jääkaapeissa kuin ydinoh-
justen laukaisujärjestelmissä.
 Torvalds ei luonut avoimen lähdekoodin 
periaatteita, mutta adoptoi ne välittömästi 
koskemaan Linuxia. Hän ei ollut koskaan 
pitänyt free software movementissa sa-
nasta ”free”. Torvalds ei halunnut antaa sel-
laista kuvaa, ettei Linuxia hyödyntämällä 
saisi harjoittaa liiketoimintaa.
 Näin tosin ajatteli myös Richard 
Stallman. Hän huomauttaa manifestinsa 
loppuviitteissä, että sanavalinta ”free” 
osoittautui varsin ongelmalliseksi. 
 ”Myöhemmin olen oppinut erottamaan 
huolellisesti ’vapaan’ ja ilmaisen”, hän ko-
rostaa.

MITÄ TULEVAISUUS 
TUO TULLESSAAN? 

Erilaisia Linux-käyttöjärjestelmiä on 
nykyään useita. Niistä yksi tunnetuim-
mista on Red Hat Enterprise Linux. Sen 
kehittäjän, Red Hat, Incin, liiketoiminta 

perustuu tuki-, ohjaus- ja konsultointi-
palveluille.
 IBM osti Red Hatin vuonna 2019 noin 34 
miljardilla dollarilla. Muuten avoin lähdekoodi 
on toistaiseksi ollut nerokkaampi ideologia 
kuin liiketoimintamalli. Näin ainakin, jos hyö-
tyjä tarkastellaan vain omistajien näkökul-
masta.
 Red Hatin tukimalli on yksi keino tehdä 
avoimella lähdekoodilla rahaa. Muita ovat 
esimerkiksi rajoitetut lisenssit tai jaetut koo-
dipohjat. Näistä jälkimmäinen on selvästi 
suositumpi. Kyseisessä mallissa suurin osa 
koodista on avointa ja pienempi, ammatti-
maisille käyttäjille suunnattu osa on maksul-
linen. 
 Oli malli jatkossa mikä tahansa, avoin läh-
dekoodi on tullut jäädäkseen. Sama ideologia 
on murtautunut myös muille toimialoille. 
Facebookista, Twitteristä ja YouTubesta on 
tullut maailman arvokkaimpia yrityksiä, 
vaikka niiden palvelut ovat yksittäisille kulut-
tajille täysin ilmaisia. Tätä kehitystä vastaan 
perinteisten mediatalojen on ollut vaikeaa 
kamppailla. Toisaalta kuluttajilla on käytössä 
enemmän palveluita kuin koskaan ja usein 
ilmaiseksi.
 Nähtäväksi jää, kuinka laajalle avoimen 
lähdekoodin kaltainen yhteistyö voi levitä. 
Kenties lääketieteeseen, taisteluun ilmaston-
muutosta vastaan tai politiikkaan? 
 Linus Torvalds ja Richard Stallman loivat 
aikoinaan järjestelmänsä vain itseään varten, 
mutta jakoivat sen myöhemmin kaikille 
muillekin. Koko maailman näkökulmasta 
hyöty on mittaamaton. 
 Ehkä odotammekin, juuri nyt, seuraavaa 
yhteistyöhön perustuvaa vallankumousta. Ü
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TEKNOLOGIA –
KOULUTUKSEN
PELASTAJA?

TEKSTI REETTA HARKKO    Ü   KUVA FERESHTEH AKBARI

T
eknologiaan, sähköisiin oppi-
misympäristöihin ja erilaisiin 
sovelluksiin liitetään nykyaikana 
paljon odotuksia, kun visioidaan 

koulutuksen tulevaisuutta. Pääsy oppi-
misteknologioiden äärelle on ajankohtaista 
erityisesti nyt, kun kouluja on jouduttu 
koronavirustilanteen vuoksi sulkemaan ja 
opetusta toteuttamaan etäratkaisuin ym-
päri maailmaa. Etäopetuksella on pyritty 
varmistamaan oppimisen jatkuvuus myös 
poikkeusoloissa. 
 Maailmanpankin mukaan näkymät tek-
nologian mahdollisuuksista eivät kuiten-
kaan ole ruusuisia. Esimerkiksi Afrikassa 
köyhimmissä perheissä vain 30 prosen-
tilla on radio, kun sama luku rikkaimmissa 
perheissä on 79 prosenttia. Tietokone taas 
löytyy köyhimmistä perheistä harvem-
malta kuin 1 prosentilta, ja internet-yhteys 
0,3 prosentilta, kun taas rikkaimmissa 
perheissä vastaavat luvut ovat noin 20–25 
prosenttia. 
 Tutkimuksissa on myös havaittu, 
että naiset ja kehitysvammaiset koh-

taavat enemmän sekä asenteellisia että 
fyysisiä esteitä pyrkiessään käyttämään 
internetissä olevia oppiaineistoja. Tämä 
voi ilmetä muun muassa miesten tekno-
logiaosaamisen priorisointina sekä tekno-
logiavälineisen omistajuuden kuulumisena 
miehille. 
 Saavutettavuuden lisäksi koulutus-
teknologioihin liittyy toinen merkittävä 
ongelma: niiden tehosta ei ole vielä riittä-
västi pitkäaikaista, täsmällistä tutkimusta. 
Monelta osin investoinnit koulutustekno-
logiaan ovat tapahtuneet enemmän uskon 
kuin tiedon valossa. 
 Lisäksi koulutusteknologioihin liittyvää 
tutkimusta tehdään usein Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa tai itä-Aasiassa, eli 
alueilla, joiden mahdollisuudet panostaa 
teknologiaan ovat jo lähtökohtaisesti pa-
remmat kuin globaalissa etelässä.
 Jos teknologisia ratkaisuja käytetään 
ilman tutkimukseen perustuvaa näyttöä, 
ne usein vain lisäävät eriarvoisuutta, sillä 
silloin niiden käyttöä ohjaavat opettajien 
usein tiedostamattomat toimintatavat. 

 Esimerkkinä tästä toimii Stanford Ins-
titute for Economic Policy Researchin 
tutkimus, jonka mukaan opettajat vasta-
sivat huomattavasti todennäköisemmin 
valkoisten miesten kuin minkään muun 
sukupuolen ja etnisen ryhmän edustajien 
esittämiin julkaisuihin verkkokurssien kes-
kustelufoorumeilla. Teknologian ammatti-
taidoton käyttö voi siis pahimmillaan lisätä 
epätasa-arvoa. 
 Kolmas keskeinen ongelma teknologian 
käytössä liittyy opettajien kykyihin hyö-
dyntää teknologiaa tehokkaasti omassa 
opetuksessaan. Tutkimuksen mukaan 
opettajat eivät ole tässä suhteessa tasa-ar-
voisessa asemassa, sillä matalamman 
tulotason kouluissa opettajat saavat vä-
hemmän koulutusta siitä, miten tekno-
logiaa voi integroida onnistuneesti osaksi 
omaa opetusta.
 Ilman tehokasta teknologiakoulutusta 
investoinnit kannettaviin tietokoneisiin tai 
muihin älylaitteisiin ovat turhia, sillä koulut-
tamattomat opettajat eivät kykene ohjaa-
maan oppilaitaan teknologisten työkalujen 

Erilaisilla sovelluksilla ja internetin vapailla aineistoilla on mahdollisuus 
tehdä tiedonsaannista ja oppimisesta tasa-arvoisempaa. Millaisia toi-
mia vaaditaan, jotta koulutusteknologiat eivät syventäisi koulutuksen 
eriarvoistumista globaalisti, vaan tukisivat kaikille avointa oppimista?
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käytössä tai netissä olevien hyödyllisten 
lähteiden hyödyntämisessä. Hyvä uutinen 
on kuitenkin se, että onnistunut teknolo-
giavälitteinen opetus edistää oppilaiden 
sosiaalista liikkuvuutta yhteiskuntaluo-
kasta toiseen. 

MITEN TEKNOLOGIASTA 
JOHTUVAA KOULUTUKSEN 
ERIARVOISTUMISTA VOIDAAN 
VÄHENTÄÄ?

Erityisesti maissa, joissa koulutusjärjes-
telmä ei pysty mukautumaan ja siirtymään 
kokonaisvaltaisesti teknologiavälitteisiin 
oppimisratkaisuihin, opetuksen monika-
navaisuus korostuu. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että yhden väylän ei oleteta tavoittavan 
kaikkia oppilaita, vaan opetuksessa käy-
tetään apuna eri kanavia ja teknologioita: 
monisteita, radiota, TV:tä, kännyköitä ja 
verkkoa. 
 Esimerkiksi Ugandassa radiota käy-
tetään tehokkaasti hyväksi opetuksessa, 
sillä radion tiedetään tavoittavan huomat-

tavasti laajemman joukon oppilaita kuin 
muiden medioiden. 
 Lisäksi, koska Afrikassa köyhemmis-
täkin kotitalouksista matkapuhelin löytyy 
46 prosentilta, tulisi jo kursseja suunnitel-
taessa panostaa entistä enemmän kän-
nyköiden kanssa yhteensopiviin oppimi-
salustoihin. Kännyköiden etuna on myös 
se, että niiden käyttöliittymä on usein 
oppilaille jo valmiiksi tuttu.
 Yhteiskuntien rooli suunnannäyttäjänä 
on myös tärkeä. Panostamalla koulutuk-
seen ja koulutusteknologisen infrastruk-
tuurin kehittämiseen päättäjät voivat 
näyttää ymmärtävänsä, millaisia posi-
tiivisia vaikutuksia teknologian käytöllä 
opetuksessa voi olla. Nämä investoinnit 
varmistavat, että yhteiskunta pystyy jat-
kossakin säilyttämään toimintakykynsä. 
Siksi koulutuksesta leikkaaminen on aina 
hyvin lyhytnäköistä.
 Keskeistä teknologian tuomisessa 
kouluihin on myös suunnitelmien koko-
naisvaltaisuus. Esimerkiksi kannettavien 
tietokoneiden antaminen jokaiselle op-

pilaalle on kannattavaa vain, jos laitteen 
käytöstä järjestetään koulutusta koko 
kouluyhteisölle. 
 Toinen oleellinen tekijä liittyy toimi-
juuteen: jotta oppiminen ei uusintaisi jo 
olemassa olevia valtarakenteita, verkossa 
olevia kursseja ja materiaalia tulisi tuottaa 
paikallisesti ja asianmukaisilla kielillä. Näin 
varmistetaan oppimateriaalien kulttuu-
rinen sopivuus, jossa on otettu huomioon 
oppilaiden paikalliset lähtökohdat.
 Kaikessa oppimisessa on olennaista 
muistaa, että teknologia voi olla valtavan 
hieno työkalu, mutta sen käytön tulisi aina 
olla perusteltua. Teknologian kaikkivoi-
paisuuden korostamisen sijaan tulisikin 
pohtia, millainen oppimisen tapa ja ka-
nava on pedagogisesti asianmukaisin. Ü

TEKSTI REETTA HARKKO    Ü   KUVA FERESHTEH AKBARI

“Kännyköiden etuna 
on myös se, että niiden 
käyttöliittymä on usein 

oppilaille jo valmiiksi tuttu.”

Teknologian käyttö opetuksessa tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta siitä on hyötyä vain, jos sitä osataan hyödyntää oikein.
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IRENA BAKIC AJAA 
TYTTÖJEN OIKEUKSIA
TEKNOLOGIAN
KEINOIN

TEKSTI IIDA SILFVERHUTH & TEIJA KUKKONEN    Ü   KUVA IRENA BAKIC

I
rena Bakic, 35, työskentelee innovaa-
tion ja digitaalisen kehityksen ohjel-
mapäällikkönä lastenoikeusjärjestö 
Plan Internationalissa, joka on tunnettu 

erityisesti tyttöjen ihmisoikeuksien puo-
lustamisesta. 
 Bakicin työpäivät kuluvat erilaisten tek-
nologiaan ja innovaatioihin liittyvien pro-
jektien koordinoinnissa. Projektit sisältävät 
muun muassa innovointikoulutuksen 
mahdollistamista Etiopian ja Ugandan 
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, digi-
työkalujen kehittämistä, kestokuukautis-
suojien valmistamista Etiopiassa sekä yh-
teistyötä eri yliopistojen ja yritysten kanssa.
 ”Työ Planilla on erittäin monipuolista”, 
summaa Bakic.

GIRLS TAKEOVER
KIINNITTÄÄ HUOMIOTA 
TYTTÖJEN OIKEUKSIIN

Bakic oli toteuttamassa vuoden 2020 
kansainvälisen tyttöjen päivän Girls Take-
over -tempausta Suomessa. Moni yhteis-
kunnan näkyvällä paikalla työskentelevä 
antoi työtehtävänsä päivän ajaksi nuoren 
tytön täytettäväksi. Tempaukseen osal-
listui esimerkiksi tietotekniikka-alan yri-
tyksiä ja yliopistoja. Pääministeri Sanna 
Marinia sijaisti 16-vuotias Aava Murto. 
 Jo useana vuonna kansainvälisesti 
järjestetty tempaus keskittyi tällä kertaa 
tasa-arvoon teknologian saralla, erityisesti 
tyttöjen kohtaamaan häirintään verkossa. 

 ”Tytöillä on oikeus olla vapaasti oma it-
sensä ja sanoa mielipiteensä netissä ilman, 
että heitä rajoitetaan”, sanoo Bakic.
 Plan Internationalin tekemä State of 
the World’s Girls -raporttiin vastasi yli 14 
000 tyttöä ja nuorta naista 22 eri maasta. 
Yli puolet kyselyyn vastanneista tytöistä 
kertoi kokeneensa häirintää verkossa. Suo-
malaistytöistä 42 prosenttia vastasi koke-
neensa verkkohäirintää.

TEKNOLOGIAA KEHITETÄÄN 
MIESTEN EHDOILLA

Bakicin mukaan internetin saatavuudessa 
on valtavia eroja eri puolilla maailmaa. In-
ternetin käyttö mahdollistaa tiedon saata-
vuuden. Kun nettiin ei ole pääsyä, mahdol-
lisuudet hakea ja jakaa tietoa vähenevät. 
Vaarana on näin ollen informaatioköyhyys, 
joka eriarvoistaa ihmisiä entisestään. 
 Koronapandemian hankaloittaessa 
opiskelua ja työtä, on erityisen tärkeää, 
että mahdollisimman monella on mahdol-
lisuus päästä työskentelemään verkossa.
 Bakic on tehnyt paljon työssään ha-
vaintoja teknologian käytöstä kehittyvissä 
maissa, joita tukee myös tutkimustieto: 
tyttöjen pääsy nettiin globaalisti on hyvin 

Teknologia ja sen kehitys vaikuttavat vahvasti 
ihmisten arkeen eri puolilla maailmaa, mutta 
tytöt ovat jääneet jälkeen tästä kehityksestä. 
Asian on huomannut Irena Bakic työssään 
Plan Internationalissa. Tyttöjen päivän Girls 
Takeover -tempaus vuonna 2020 oli yksi jär-
jestön keinoista puuttua tyttöjen kohtaamiin 
ongelmiin verkossa. 

HENKILÖHAASTATTELU
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rajoitettua. Kyseessä on paitsi teknolo-
gian kalleus, myös asenteellisuus tyttöjä 
kohtaan. Yleensä kallista teknologiaa an-
netaan ensisijaisesti perheiden poikien 
käyttöön. 
 Myös tytöt itse voivat epäillä mah-
dollisuuksiaan käyttää teknologiaa. 
Tämä näkyy Suomessakin, jossa tekno-
logia-alan koulutukseen ja -työhön ha-
keutuu huomattavasti vähemmän naisia 
kuin miehiä. 
 ”Vain pieni osa maailman teknologian 
kehittäjistä on naisia ja tämä vaarantaa 
tasa-arvon toteutumista”, huomauttaa 
Bakic. 
 Helsingin Sanomat uutisoi heinä-
kuussa 2020 seurauksista, joita syntyy 
kun teknologiaa suunnitellaan miesten 
ehdoilla. Uutisen mukaan naiset esi-
merkiksi “ajavat autoa usein väärässä 
asennossa, koska autojen turvallisuutta 
kehitetään mieskeho edellä.”

BAKIC KANNUSTAA 
TEKNOLOGIAN PARIIN

Bakic nimeää omaksi esikuvakseen sis-
konsa, joka opiskeli häntä ennen teknolo-
gia-alaa sekä uransa alussa tutuksi tulleen 
UNICEFin innovaatiotiimin työntekijät, 
jotka näyttivät luovuudellaan mihin kaik-
keen teknologiaa voi käyttää. 
 Bakicin alkuperäinen suunnitelma oli 
opiskella lääkäriksi, mutta hän päätyikin 
Teknilliseen korkeakouluun eli nykyiseen 
Aalto-yliopistoon opiskelemaan diplo-
mi-insinööriksi. 
 Vaikka koulutusvalinta mietitytti, pa-
laset alkoivat pian loksahdella kohdilleen: 
Bakic löysi koulutusohjelmasta kestävään 
kehitykseen liittyviä opintoja ja huomasi, 
että hänellä on mielenkiintoisia mahdol-
lisuuksia työskennellä järjestöjen kanssa.
 Bakic kannustaa ihmisiä kehittämään 
osaamistaan teknologiasta jatkuvasti, ja 
muistuttaa, että koskaan ei ole myöhäistä 
vaihtaa alaa tai opintojen suuntaa. 
 ”Teknologian osaaminen on kytkök-
sissä moneen eri alaan ja se on vain väline, 
ei päämäärä”, kertoo Bakic. Ü

“Tytöillä on oikeus olla 
vapaasti omia itsejään 
ja sanoa mielipiteensä 
netissä ilman että heitä 

rajoitetaan.”

Jos olet kiinnostunut Planin vaikuttamistyöstä ja liittymään 
mukaan esimerkiksi vapaaehtoiseksi, lisätietoja saat Planin 
verkkosivuilta: https://plan.fi/mita-teemme
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VOIKO KAIKILLA OLLA 
MAHDOLLISUUS
INTERNETIIN?

TEKSTI IIRIS YLI-JUNNILA    Ü   GRAFIIKKA IIRIS YLI-JUNNILA

T
ällä hetkellä jo yli puolella maa-
pallon väestöä on pääsy in-
ternetiin ja luku on jatkuvassa 
kasvussa erityisesti Afrikassa. 

OECD-maissa, joissa lähes jokaisella on 
pääsy internetiin, on netin tarjoamista 
hyödyistä otettu ilo irti. Globaalin etelän 
mailla ei ole samanlaisia resursseja tarjota 
internetin tarjoamia hyötyjä kansalaisil-
leen, mutta digitaalista kuilua kurotaan 
jatkuvasti umpeen.
 Erityisesti koronakriisin puhjettua huo-
mattiin, miten tärkeä internet kokonai-
suudessaan on. Koronavilkun kaltaiset 
sovellukset ovat auttaneet koronakriisin 
hoidossa ja välittäneet ajankohtaista tietoa 
uudesta viruksesta. Puhumattakaan siitä, 
miten internet on mahdollistanut uusia 
koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä ta-
poja ja helpottanut yhteydenpitoa.
 Onkin monta syytä, miksi jokaisella 
ihmisellä tulisi asuinpaikasta riippumatta 
olla oikeus päästä internetiin. Ongelmana 
kuitenkin on se, että internetin käyttö vaatii 
jonkinlaisen älylaitteen.

METALLIEN
ONGELMALLINEN ELINKAARI

Otetaanpa tarkasteluun tavallinen puhelin, 
joka tarvitsee toimiakseen akun. Akku tar-
vitsee toimiakseen monia eri hi-tech me-
talleja, kuten litiumia ja kobolttia, joiden 
louhinta on kaikkea muuta kuin ongel-
matonta. Tämä tekee akkujen elinkaaresta 
kestämättömän ja epäekologisen.  
 Metallien saatavuutta rajoittavat niiden 
esiintymisalueet. Huoltovarmuuskes-
kuksen mukaan noin 55 prosenttia koboltin 
tuotannosta tapahtuu Kongossa, jossa 
noin puolet maailman kobolttivarannoista 
sijaitsevat. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn 
mukaan juuri koboltin louhintaan liittyy 
ihmisoikeusrikkomuksia, kuten lapsityö-
voiman käyttöä ja vaarallisia työolosuh-
teita sekä ympäristön saastumista.
 Metallien kaivuun tieltä raivataan sade-
metsää ja kaivosten sijaitessa maailman 
korruptoituneimmissa maissa, kuten Kon-
gossa, tuotot metalleista valuvat vain har-
voille. Kaivosten jätteet ovat ympäristölle 

ongelmallisia. Esimerkiksi kun sulfidimi-
neraaleja sisältämään jätekiveen pääsee 
happea ja vettä, rikin ja metallin yhdis-
telmä hapettuu. Näin syntyy ympäristölle 
vaarallista hapanta valumaa. Tämän lisäksi 
älylaitteista muodostuu elektroniikkajä-
tettä, jota Ylen mukaan laivataan laitto-
masti Afrikkaan myös Suomesta. Kohde-
maassa lajittelijat altistuvat usein jätteestä 
peräisin oleville myrkyille ja raskasmetal-
leille.
 Vaikka metallien elinkaari on ongel-
mallinen, on metallien tarve kuitenkin 
ilmeinen. Tarvitsemme metalleja puheli-
mien ja tietokoneiden lisäksi esimerkiksi 
uusiutuvan energian tuottamiseen kuten 
sähköautojen akkuihin, aurinkopaneeleihin 
ja tuuliturbiineihin. Hi-tech-metallit ovat 
välttämättömiä OECD-maiden talouden 
kasvulle ja siten myös talouden kehitty-
misen ehto.
 Maailmanlaajuinen digitalisoituminen 
ja siihen panostaminen luo paineita ja 
tarpeita myös globaalin etelän maille. 
Eetti ry:n mukaan, jos kehittyvien maiden 

Nykypäivän maailmassa internetin voidaan nähdä olevan perusoi-
keus, johon jokaisen tulisi päästä osalliseksi sijainnista riippumatta. 
Monet kehitysyhteistyöohjelmat tähtäävätkin teknologian lisäämiseen 
ja teknologisesti kehittyneet maat tukevat kyseistä tavoitetta. Digita-
lisoituminen on kuitenkin ongelmallista niin ympäristön, maapallon 
kantokyvyn kuin eettisten syiden takia.
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ihmiset omaksuisivat samanlaisen elämäntavan kuin ihmi-
sillä OECD-maissa on ja ottaen huomioon kulutuksen kas-
vutrendit, globaali metallien tarve saattaisi tulevaisuudessa 
kasvaa jopa 10-kertaiseksi nykyiseen metallien tarpeeseen 
verrattuna. Jo nyt metallien tuotanto on vastuussa noin 8 
prosentista globaalista energian kulutuksesta.
 Nykyinen kestämätön metallien käyttö ja jatkuvasti 
kasvava metallien kysyntä tuo jossakin vaiheessa seinän 
vastaan. Uusiutumattomia luonnonvaroja, joihin metallit 
lukeutuvat, on saatavissa vain rajallinen määrä maapallolla. 
 Mikäli haluamme ylläpitää teknologista kehitystä ja 
vastata älylaitteiden kasvavaan kysyntään, on yritysten 
louhittava enemmän, syvemmältä, voimaperäisemmin ja 
syrjäisemmiltä seuduilta.

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Onko siis mahdollista tai edes haluttavaa tavoitella ti-
lannetta, jossa kaikilla on mahdollisuus päästä interne-
tiin? Tämä tarkoittaisi sitä, että metalleja tulisi kaivaa yhä 
enemmän ja metallien kaivamiseen liittyvät ongelmat, 
kuten ympäristön saastuminen sekä ihmisoikeusrikko-
mukset, lisääntyisivät. Voimmeko vastata tulevaisuuden 
metallien tarpeeseen ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen?
 Kierrätys voi olla yksi ratkaisu tähän ongelmaan. Tällä 
hetkellä metallien kierrätys on kuitenkin vasta alkutekijöissä 
ja Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2017 teettämän selvi-
tyksen mukaan harvinaisten maametallien kierrätysaste on 
vain noin 1 prosenttia. Kriittisten metallien kierrätys sähkö- 
ja elektroniikkaromusta on haastavaa, sillä pitoisuudet ovat 
yksittäisissä tuotteissa pienet. Tulevaisuudessa kierrätystä 
tehostamalla ja uusilla kierrätykseen liittyvillä innovaatioilla 
voidaan tehostaa metallien uudelleenkäyttöä ja siten vä-
hentää metallien kaivamiseen liittyviä ongelmia ja riskejä.
 YK on määritellyt kestävän kehityksen olevan kehitystä, 
joka täyttää nykyisen sukupolven tarpeet ilman, että se vaa-
rantaa tulevien sukupolvien tarpeita. Kun metalliesiintymiä 
kaivetaan ja käytetään ne ehtyvät. Näitä samoja esiintymiä 
myös tulevat sukupolvet haluaisivat käyttää. Monet yri-
tykset ovatkin alkaneet kehittää uudenlaisia akkuja, jotka 
eivät toimiakseen tarvitse enää yhtä paljon metalleja. On 
myös yrityksiä, jotka kehittelevät uudenlaisia akkuja, joiden 
toiminta ei perustu kalliisiin ja epäekologisiin metalleihin. 
Esimerkiksi Espoossa toimiva startup yritys BroadBit Bat-
teries kehittelee suola-akkua, joka toimiakseen ei tarvitse 
kobolttia ja litiumia.
 Vaikka pessimisti ei pety, on tunnelin päässä nähtävissä 
valoa. On mahdollista, että kasvaneeseen älylaitteiden ja 
siten myös metallien kysyntään voidaan tulevaisuudessa 
vastata aiempaa paremmin. Uudet innovaatiot sekä kier-
rätys ovat tässä keskeisessä asemassa. Ü



NÄTETS
EKOKAMMARE ÖKAR 
DET EXTREMISTISKA 
TÄNKANDET

TEXT MIRA POHJANRINNE    Ü   ÖVERSÄTTNING LINNEA PARKATTI    Ü   BILD KAUR KRISTJAN (UNSPLASH)

E
xtremistiska brott har blivit fem 
gånger vanligare i Finland på fyra 
år. Framförallt extremhögern har 
fått märkbart mera synlighet än 

förut. Det här fenomenet gäller inte bara 
Finland, utan samma mönster går att 
skönja också internationellt. Då internet 
spelar en nyckelroll i rekryteringen av nya 
medlemmar och i planeringen av dåden, 
har den ökade användningen av internet 
underlättat arbetet för extremrörelserna.
 Rädda Barnen rf:s RadicalWeb-projekt 
strävar efter att identifiera och förebygga 
extremistiskt tänkande och radikalisering 
på nätet som hotar barns och ungas hälsa 
och välmående. Under Changemaker-
kvällen 8.9 2020 presenterade Annukka 

Kurki och Veera Tuomala, som har pla-
nerat projektet, projektets utredning om 
våldsamma extremrörelser i Finland.

 ”Våldsamt extremistiskt tänkande 
och den våldsamma verksamhet som 
tänkandet leder till har under de senaste 
åren ökat. Extremrörelserna har fått mera 
synlighet såväl i traditionella som i sociala 
medier där deras strikt ovillkorliga retorik 

når allt flera människor”, konstateras i den 
pinfärska rapporten. Med hjälp av nätet kan 
rörelserna nå ut till en allt större mängd 
människor oberoende av plats eller tid på 
dygnet.

PORT TILL DEN 
EXTREMISTISKA VÄRLDEN

”Enligt min uppfattning är det inte nätet 
i sig självt som radikaliserar människor, 
men det ökar chanserna att radikaliseras”, 
berättar Kurki.
 Sociala medier möjliggör diskussion 
inom extremrörelserna och propaganda 
som normaliserar extremistiskt tänkande. 
Sociala medier som Twitter, Facebook och 
olika videospelsplattformar fungerar ofta 
som port in i den extremistiska världen, 
därifrån de intresserade sedan kan fortsätta 
till mera avgränsade diskussionsforum.
”Det är inte bara Finland detta gäller, utan 
samma mönster finns också internatio-
nellt”, konstaterar Kyrkans Utlandshjälps 
Reach Out-projekts äldre forskare Marko 
Juntunen.

Under de senaste åren har extremistiska brott 
ökat både i Finland och ute i världen. En klar 
orsak till ökningen av våldsamt extremistiskt 
tänkande är internets ekokammare som sän-
ker tröskeln att delta i extremistisk verksam-
het.

VAPAA INTERNET

“Diskussionerna på nätet 
ska inte tas som ett 

separat fenomen skilt från 
den övriga sociala världen.”
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 Ett mycket oroväckande feonmen är 
att propagandan på nätet riktas speciellt 
till unga, då de använder nätet i större ut-
sträckning än äldre generationer. De unga 
befinner sig också i ett utvecklingsstadium 
där de lättare tar intryck och kanske också 
ser på livet relativt svartvitt, vilket lättare gör 
dem till offer för extremrörelserna”, konsta-
teras i RadicalWeb-rappoten.

HATPRATET STANNAR
INTE PÅ NÄTET

”På sociala medier får man lätt bekräftelse 
på de allra brutalaste åsikter. Det skapar 
en känsla av godkännande”, berättar Jun-
tunen. 
 Så bildas en ekokammare där individen 
får förstärkning av likasinnade. Nätets roll i 
att normalisera extremistiskt tänkande är 
enorm då tröskeln för att uttrycka åsikter 
som annars är oacceptabla sänks.
 ”Det är också anmärkningsvärt att hejd-
lösa ställningstaganden oftast får mest 
gillanden på sociala medier”, poängterar 
Juntunen.

 Detta kan leda till att människor tävlar 
med varandra om vem som hittar på den 
radikalaste kommentaren för att få flest 
gillanden.
 Propagandan och hatpratet som ut-
vecklas på sociala medier ser man i Rädda 
Barnens utredning som en uttrycksform av 
extremism eller åtminstone som en faktor 
som kan leda till extremistiskt tänkande. 
Diskussionerna på nätet ska inte tas som 
ett separat fenomen skilt från den övriga 
sociala världen. Konstant hatprat mot en 
viss grupp förändrar människors uppfatt-
ning och skapar fördomar om den gruppen. 
Normaliseringen av hatprat på nätet kan 
sänka tröskeln till att uttrycka likadana 
åsikter i andra sociala sammanhang eller 
till och med i politiken.
 Finns det då skäl att vara orolig? 
Kommer normaliseringen av hatprat att 
öka samhällets polarisering och möjligtvis 
öka radikaliseringen? Enligt Juntunen är 
nuläget relativt stablit trots viss samhällelig 
obalans.
 ”Men att förutspå saker och ting är ju 
väldigt svårt”, lägger han till. Ü

Våldsam extremism är våld 
som ideologin motiverar till. 
I ideologin framstår världen 
som svartvit, det är vi mot 
de. Extrema metoder ses som 
acceptabla. Trots att extremis-
tiskt tänkande byggs upp enligt 
samma mönter kan det inte 
förknippas med någon specifik 
ideologi eller religion.

FAKTUM
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VÄN ELLER
FIENDE?

TEXT JORI PAKKANEN    Ü   BILD ECOSIA

D
et största problemet gällande 
klimatförändring handlar om 
mängd. Det finns ungefär åtta 
miljarder människor i världen 

och alla behöver mat, kläder och möjlig-
heter att gå från en plats till en annan. 
Precis dessa saker skapar problem det 
vill säga det obligatoriska i vår vardag. 
 Största delen av vårt samhälle är upp-
byggt och ligger på stränga och starka 
system vilket leder till att lösningen på 
klimatförändringen tar tid. Som individ 
kan man givetvis påverka med små saker 
som att äta grönsaker, åka kollektivt och 
duscha fem minuter istället för tio. 
 Men tyvärr räcker det inte eftersom 
mängden människor på denna planet är 
för stor för att det nuvarande systemet 
skulle fungera.
 Det finns två alternativa lösningar för 
detta: bestämma att man inte får skaffa 
fler barn eller bygga ett bättre system 
för att motarbeta klimatförändringen 
tillsammans. 
 Det sist nämnda alternativet låter lite 
mer humant än det första. I framtiden 
kommer det att finnas många människor 
på denna jord därför måste vi fundera 
ut hållbara lösningar som fungerar på 
det långa loppet samt måste lösningar 
hittas där kvantitet inte gör skada för 
oss. 
 Kunde internet gömma en lösning 
inuti sig? 

KLICKA I FINLAND OCH 
DET VÄXER ETT TRÄD I 
AUSTRALIEN

Ecosia är en sökmotor, såsom Google eller 
Bing, men med en stor skillnad – med varje 
sökning planterar Ecosia ett träd. Det sker 
på detta sätt: Ecosia säljer annonsutrymme 
till företag varav inkomsterna läggs i projekt 
som är relaterade till trädodling och miljö-
arbete.
 Enligt Ecosias hemsida har de exempelvis 
påbörjat trädprojekt i Storbritannien, Indien, 
Colombia, Australien, Indonesien och i flera 
afrikanska länder. Ecosia har hjälpt Peru att 
återställa mark som förstörts av kokain-
produktion på 1980- talet. I Brasilien håller 
Ecosia på att återuppliva Atlantskogen som 
varit lika hotad som Amazonas. 
 I slutet av 2020 har Ecosia odlat nästan 
115 miljoner träd. I antal kan det vara mycket 
men tyvärr huggs det ner fler träd än vad det 
hinner odlas. 
 I en artikel publicerad i Nature (2015) 
uppskattade forskarna att det årligen fälls 
15 miljarder träd i världen. Inom tolvtusen 
år har antalet träd minskat med 46 procent.
 Ecosia har 15 miljoner användare som 
odlar ett träd via deras sökmotor var 1.3 se-
kund. Detta resulterar i att det odlas cirka 
24 miljoner träd per år. Om varje människa 
i världen skulle använda Ecosia sökmotorn 
skulle det odlas lika många träd som det 
huggs ner. 

 Troligen är detta inte möjligt eller ens 
nödvändigt eftersom människor och olika 
företag också odlar träd runtom i världen. 
Men Ecosias tankesätt gällande hållbar ut-
veckling som tangerar klimatförändring är 
det viktiga. 

PENGAR VÄXER PÅ TRÄD – 
ELLER ÅTMINSTONE BORDE

I dagens läge kan ordet ”koldioxid” nästan 
tolkas som ett svärord fastän det är en 
viktig del av livet på vår planet. Just nu 
producerar vi i genomsnitt mera koldioxid 
än vad naturen hinner använda.  
 Återigen finns det två alternativa lös-
ningar: vi begränsar utsläppet av koldioxid 
i luften eller fångar upp mer koldioxid än 
vad vi gör just nu. Bästa lösningen skulle 
vara om man kunde göra både och. Här 
kommer idén Ecosia in. 
 Dagligen används internet och olika 
sökmotorer och därför är det bra att vi har 
en som jobbar för klimatet. Genom att vara 
innovativ och tänka om kunde vi lika bra 
uppfinna exempelvis en bil som suger upp 
koldioxid ur luften eller bussar som samlar 
skräp från marken då de kör. 
 I framtiden kommer det att vara viktigt 
att skapa företag som jobbar för naturen 
men som också skapar arbetsplatser. Den 
tiden då pengar inte mera har något värde 
ligger långt framför oss. Ü

Om internet var ett land skulle det vara världens tredje största konsu-
ment av el. Ecosia tjänsten har uppfattat just detta. Människor kan kol-
lektivt göra skadliga saker men kan även göra förbättringar i samhället i 
samma utsträckning. I framtiden är det viktigt att hitta lösningar gällan-
de klimatförändringen där kvantitet resulterar i nytta och inte skada.

VAPAA INTERNET
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EDWARD SNOWDEN:
PYSYVÄSTI MERKITTY

RAUHANTEKIJÄ

TEXT JORI PAKKANEN    Ü   BILD ECOSIA

ARVOSTELUT

Edward Snowdenin omaelämäkerta Pysyvästi 
merkitty (Permanent Record) kertoo tarinan siitä, 
kuinka hän päätyi paljastamaan Yhdysvaltain 
kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n joukkoval-
vonnantaan liittyviä asiakirjoja vuonna 2013.
 Tarkoin suunnittelun tietovuodon seurauk-
sena Snowden sai tittelin ”pilliin puhaltajana”. Hän 
itse toimi huippusalaisen vakoilujärjestelmän ke-
hittäjänä.
 Snowden kuvailee lapsuuttaan, nuoruuttaan 
ja paljastuksen edeltäviä aikoja omalla seikkape-
räisellä ja ironisella tavallaan. Kirjan ei varmastikaan 
ole tarkoitettu olevan ainoastaan viihteellinen, 
joten sen osittain tietokirjamainen pitkäveteisyys 
voidaan antaa anteeksi.

 Snowden kertoo kirjassa avoimesti urake-
hityksestään, parisuhteestaan sekä perheestään. 
Hän kertoo myös reflektoinnistaan oikean ja väärän 
suhteen, ihmetellen hänelle suotuja valtuutuksia 
puuttua siviilien elämään. Snowden kuvailee luki-
jalle omaa kasvutarinaansa, jossa lopulta koki aja-
tustensa ja tekojensa olevan vahvasti ristiriitaisia.
 Snowden nostaa esille monta asiaa, jotka jä-
tämme turhan vähälle huomiolle tietoturvaamme 
liittyen. Hän vastuuttaa ihmisiä ottamaan aktiivi-
sempaa roolia joukkovalvonnan ja teknologialle 
suotujen erityisvapauksien suhteen. 
 Snowden toimii tätä nykyään Freedom of 
the Press -säätiön johtoryhmän puheenjohtajana.
TEIJA KUKKONEN

Ylen Rauhantekijä-sarja seuraa suomalaisen rau-
hanneuvottelijan Ann-Mari Sundellin ja hänen 
tiiminsä työtä heidän yrittäessä neuvotella rauhaa 
Turkin ja kurdien välille. Kymmenenosaisen sarjan 
aikana sukelletaan niin rauhanneuvotteluiden kuin 
asekaupankin maailmaan ja seurataan valtaapitä-
vien moniulotteisia suhteita. Katsojaa viedään aina 
Turkista Espanjaan, ja taas Helsingistä New Yorkiin. 
Jännityksen kaari pysyy yllä alusta loppuun, sillä 
yllättäviä käänteitä saattaa tapahtua useampiakin 
yhden jakson aikana.
 Sarjan tarina ja henkilöt ovat fiktiivisiä, mutta 
ovat saaneet vaikutteita todellisista tapahtumista 
ja henkilöistä. Tämän seurauksena jäin välillä poh-
timaan, ovatko rauhanneuvottelut todella näin 
selkeästi yhtä teatteria ja salamurhaa. Hotelleissa 
odottelemisen ja tapaamisten lisäksi rauhanpro-

sessia vaikeuttavat konfliktin osapuolet vaatimuk-
sineen, mutta tämän lisäksi myös kansainväliset 
tekijät pyrkivät muuttamaan prosessin suuntaa.
 Selvää kuitenkin on, että sarjan lähtökohtana 
ei olekaan ollut totuuden täydellinen kuvaaminen, 
vaan enemmänkin keskustelun herättäminen. 
Vasta katsottuani koko sarjan aloin hieman pa-
remmin ymmärtää, miten monimutkaisia ja mo-
nitasoisia konfliktit ja niiden ratkaiseminen ovat. 
 Suosittelisinkin sarjaa kaikille kansainvä-
lisestä politiikasta kiinnostuneille. Se nimittäin 
tarjoaa draaman lisäksi myös hyvän kuvan siitä, 
miten erilaisia motiiveja ja tarkoitusperiä saman 
asian parissa työskentelevillä voi olla. Tekijöiden 
mukaan sarja on herättänyt jo ennen julkaisuaan 
kansainvälistäkin kiinnostusta, mikä ei yllätä.
MIRA POHJANRINNE

WSOY 2019, 397 s. Ü Ü Ü Ü Ü

2020, OHJAUS: Antti-Jussi Annila, Käsikirjoitus: Eriikka Etholén-Paju,
PÄÄOSISSA: Irina Björklund, Mikko Nousiainen, Louise Petehoff, Kardo Razzazi. Ü Ü Ü Ü Ü

Kuva: YLE

Kuva: WSOY
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Changemakerin vuoden tärkein koulutustapahtuma Changemaker-viikonloppu järjestetään tänä kevää-
nä poikkeuksellisesti etänä. Changemakerin vuoden suurin koulutustapahtuma kerää Changemakerin 
jäsenet sekä kaikki toiminnasta kiinnostuneet ympäri Suomea mielenkiintoisten koulutusten, innostavien 
työpajojen sekä rennon yhdessäolon äärelle. Etätapahtuman tarkempi aikataulu, sekä ilmoittautuminen 
viikonloppuun julkaistaan Changemakerin nettisivuilla maaliskuussa. Ota kaverisikin mukaan!

Changemakerin suositut Vaikuttamistoimin-
nan ABC-koulutukset jatkuvat keväällä 2021.

Kolmiosaisessa koulutuksessa opitaan perus-
asioita rakenteellisiin ongelmiin vaikuttamisesta, 
kampanjoinnista ja kampanjaviestinnästä.    
Koulutuksia järjestetään kevään mittaan ympäri 
Suomea ja etänä suomeksi sekä ruotsiksi.

Ilmoittautuminen sekä koulutusten ajankohdat 
löytyvät Changemakerin nettisivuilta.

CHANGEMAKER-ETÄVIIKONLOPPU

HUHTIKUUSSA 2021

VAIKUTTAMISTOIMINNAN ABC-KOULUTUKSESSA
OPIT VAIKUTTAMAAN ISOIHIN ONGELMIIN

Ü
WWW.CHANGEMAKER.FI


