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Sisältö

• Muuttuva digitaalinen toimintaympäristö

• Nykyiset käytännöt

• Mahdollisia uusia mittareita

• Uudenlainen vastuullinen media



Digitaalisen ja perinteisen median eroja 
vastuullisuuden kannalta

• Tarkkuus vai nopeus?

• Amatöörien rooli journalistisen sisällön tuotannossa
• Amatöörien vs. journalistien vs. median vs. sovellusten vastuullisuus

• Sisällön evoluutio digitaalisessa ympäristössä

• Versiot ja lopullisuus 

• Sisältöjen “vaeltaminen” toisille alustoille

• Yhteiskunnallinen ja poliittinen “muisti”

• AI ja sisällön autenttisuus
• Deepfaket

• Botit

• Automaattisesti tuotettu sisältö



Digitaalisten alustojen muuttuva rooli

• GDPR

• Applen advertiser-id-kielto ja salattu selaus (+ apit)

• Google (FloC) ja kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen

• Walled gardens ja selaimen hallinta

❖ Suuria muutoksia tulossa selain- ja digialustamainontaan



Kuka hallitsee dataa?

• Missä hallitaan dataa?
• GAFAM

• Kansainväliset mediat

• Kotimaiset mediat

• Käyttäjät -> MyData

• Mainosverkostot -> Nettix, Ampparit

• Toimijoiden roolit ja datan sijainti muutoksessa



Vastuullisen toiminnan nykyinen malli

• Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) itsesäätelyelimenä

• IAB (International Advertising Bureau) mediamarkkinoinnin 

itsesäätelyelimenä

• GDPR (General Data Protection Regulation) alustojen ja ennen 

kaikkea henkilötiedon reguloijana

• Tietosuojavaltuutettu ja Traficom tulkitsevat ja valvovat

https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/

https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/


Yleisiä yksityisyyden (organisaation vastuullisen 
toiminnan) mittareita

• Tietopyyntöjen määrä ja vasteaika

• Yksityisyyttä koskevien huomautusten määrä

• Yksityisyysloukkausten vaikutusarviointien toteutusaste

• Yksityisyyttä koskevien tietovuotoilmoitusten määrä 

• Yksityisyyttä koskevien tietovuotoilmoitusten vasteaika

ISO 27001 ja 27701 -standardithttps://www.iso.org/standard/71670.html



Ehdotuksia median vastuullisesta toiminnasta: 
Mitattavia asioita

• Seurannan aste
• Sivustolla tunnistautuneena/yksilöityneenä, saman konsernin sisällä, kaikki selaimessa, kaikki 

koneessa, yli laitteiden

• Seurannan läpinäkyvyys
• Kuka seuraa, mitä seuraa, miten seuraa

• MyData? (käyttäjä hallitsee/myy dataansa)

• Seurannan suorittajat
• Yksittäinen julkaisu, konserni, kolmas osapuoli, GAFAM

• Data leviäminen
• Mediassa, konsernin sisällä, tiedetyille kumppaneille, tuntemattomille kumppaneille?



Läpinäkyvä personointi

Käyttäjällä ainakin läpinäkyvyys ja osittainen kontrolli siihen, mitä hänelle 
näytetään:

• Uutisvirta
• Aihealueet
• Itsevalitut aiheet
• Kuratoitu virta
• Algoritmin tuottama uutisvirta (automaattinen/käyttäjän opettama)



www.vr.fi













Simppeli esimerkki liukusäätimistä



Miten vastuullisuus voisi toimia käytännössä?

• Selkeät, standardoidut valinnat käyttäjälle
• Kaikilla medioilla saman tyyppinen valinta

• Liukusäätimet tai vakioidut painikkeet

• Standardoitu kuvaus siitä, miten seurataan ja miksi

• Käyttäjälle suurempi hallinta siitä mitä jakaa
• Erityisesti tilaajalle etuja siitä että maksaa tuotteesta

• Privacy-by-design

• Käyttäjän käsittely asiakkaana, eikä tuotteena

• Pay-for-privacy



Kysymyksiä?



Extra, Jatkossa: Algoritmien läpinäkyvyys

• Tutkiva journalismi algoritmien vastuullisuudesta

• Median omien algoritmien läpinäkyvyys:

• Kerrotaan miten algoritmit valitsevat asioita

• Kerrotaan miten käyttäjiä luokitellaan


