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Tarkastus vai tarkistus?

- Tarkastaa = tutkia asianmukaisuuden
toteamiseksi tai virheiden löytämiseksi

- Tarkistaa = korjata havaitut virheet ja
puutteet



Maahanmuuttoa koskevat väitteet

- Kymmenkunta tarkistuspyyntöä
- Yli 10 korjausta vaatinutta väitettä
- Apuna 100 eri alan asiantuntijaa

informaatikoista ja virkamiehistä
yliaktuaareihin ja tutkijoista
professoreihin.



Maahanmuuttoa koskevat väitteet

- Erilaisia tapauksia (Libya, JSN…)
- Termipankki
- Metodologia (maahanmuuttoväitteen

faktantarkistusprosessi vaihe vaiheelta)
- Tiekartta



Faktabaari on kansalaispalvelu

- Vihjelomake nettisivuilla: (Kuka sanoi, mitä
ja missä?)

- Kysyjän jaettava linkki väitteeseen



Faktabaarin somestrategia

faktabaari.fi - Faktapankki kaikkien käytössä
@FaktaBaari - Tarkistusten jakamisalusta
Facebook - keskusteluareena



Faktabari somessa 2

Juttupankin juttuja voi linkata yhä uudelleen.
Ne eivät katoa.
Twitterissä juttuja voi jakaa kohdennetusti.
Twitterissä juttuja voi jakaa aiheeseen
liittyvässä keskusteluketjussa
Facebookissa voi juttujen esittelytekstit olla
pitkiä ja selittäviä, lennokkaita



Faktabaari somessa 3

Keskeistä on sisältö, hyvää sisältöä luetaan ja
sitä jaetaan (ei pelkästään kuvia ja videoita)
Kuratointi: somessa ei olla vain, koska kaikki
muutkin ovat, on oltava aktiivinen,
kommentoitava, oltava mukana keskusteluissa
henkilökohtaisella panoksella, käy dialogia ja
vastaa, kun kysytään



Faktabaari somessa 4

Livetwiittaus vaaliväittelyistä.

Sometoiminta on kokopäiväistä.

Julkaisuajankohta tärkeä.

Uudelleenlinkitys ei ole pahasta.



Faktantarkistusprosessi 1

1 Lomakkeella tullut pyyntö
2 Yhteys dokumentointiammattilaiseen

- häneltä linkit asiaa koskeviin lakeihin yms.
3 Yhteys mahdolliseen asiantuntijaan (n.50)

- pyyntö tutkia väitteen paikkansapitävyys



Faktantarkistusprosessi 2

1 Asiantuntijan/asiantuntijoiden vastaus
2 Tekstin muokkaaminen journalistiseen
muotoon
3 Muokatun tekstin lähettäminen uudelleen
arvioitavaksi
4 Kun muokattu teksti hyväksytty, lisätään
informaatikolta saadut linkit



“Tuomio”

Faktabaari antaa väitteelle lopuksi tuomion:

1 totta
2 valhetta
3 50/50 (monimutkaisemmissa tapauksissa =
tarve pidempään blogikirjoitukseen)



Havaintoja

Kaksi tehtävää:
1 tarkistaa faktoja jälkeenpäin
2 olla “vahtikoira” ja estää jo ennalta verkossa
helposti leviävä huhupuhe.

Mediassa ei ole erillistä faktantarkistusta,
vaikka se on keskeinen osa journalismia.



Havaintoja 2

- Väitteet usein 50/50 = tarve Debattibaarille
ilmeinen

- Faktoja ja tiedettä ei uskota kuten ennen
- False balance -uutisoinnista päästävä eroon
- Helpompaa, kun on rakenne (vaalit)
- Faktantarkistuksesta puhutaan enemmän



Joukkoistettu sisällöntuotanto?

2015 uutuuksia: opiskelijat ja ilmastotieto
2016 uutuuksia: vuokaavio, termipankki
2016-2019: kansainvälistyminen, pedagoginen
ulottuvuus
Kysymyksiä?



Kiitos.







Väliotsikkokalvo



Seminaarin avaus

Mikko Salo



Ideoinnin työtapa

Jussi Salmio



Työtapa

- Pienryhmät, ei tuttuja
- Faktabaarilainen sihteerinä
- Ensin miettiminen itse, sitten keskustelu

- Muiden ideoiden jatkaminen
- Ei tyrmätä mitään ideoita

- Parhaan idean valinta
… ja lopuksi palkinta


