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Rakenne 

• Kuinka opettaa IL-taitoja diginatiiveille? 

 

• Lähdekritiikin ongelmat sosiaalisen median ja 
alituisen läsnäinformaation yhteiskunnassa 

 

• Mikä edellä sanotusta voisi seurata  
korkeakoulujen IL-opetuksen kannalta? 

 



Diginatiiveista 
• Digimaailmaan kuulemma jo 

syntyessään sosiaalistunut sukupolvi 

• Bitit ovat diginatiivien äidinkieli 
– Muut kuin diginatiivit puhuvat bittilandiaa 

aksentilla koko lopun ikäänsä 

• Miksi diginatiividiskurssi on niin 
suosittu? 
– Antaako diginatiividiskurssi meille 

iäkkäämmille moraalisen luvan    
huteroihin TVT-taitoihin?  

  

 



In Google we trust 

• Bing Pan et al. 2007 
–  Nuoret luottavat sokeasti Googlen relevanssilajittelualgoritmiin 
– Päätelmät dokumenttien relevanssista oman hakutehtävän suhteen 

ovat kehittymättömiä 

• Wired: Why Johnny can’t search? 
• Lähteitä: 

– http://www.wired.com/magazine/2011/11/st_thompson_searchresults 
– http://www.ala.org/ala/alonline/inetlibrarian/2007columns/ALA_print

_layout_1_329826_329826.cfm 
– http://www.peterpappas.com/2011/10/why-johnny-cant-search-a-

response.html 
– http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue3/pan.html 

• Diginatiivien informaatiomaailma ei ole kolmiulotteinen vaan 
litteä  

 



Mediaympäristön muutoksia:  
kohti alituisen läsnäinformaation yhteiskuntaa! 

• Voit löytää kenet tahansa tai minkä tahansa missä tahansa ja 
koska tahansa  
– säätiedotus näkyy aamulla kylpyhuoneen peilissä, kun harjaat hampaitasi   
– liikenneruuhkavaroitukset ilmestyvät tuulilasin karttanäytölle, kun starttaat 
– mobiililaitteeseesi ilmestyy Akateemisen kirjakaupan alennuskuponki aina, 

kun kävelet Pohjoisesplanadilla 

• Riski: informaation paljous muodostuu meluksi, josta ei saa 
tolkkua! 

• Jos filttereidemme virittelyissä on puutteita, joudumme liialliseen 
viestipommitukseen 

• Informaation luonne on muuttumassa 
– dynaamisuus, joustavuus ja valuvuus, päiväperhomaisuus, epästabiilius           

(vrt. blogit, wikit, podcastit, RSS-syötteet…) 
– kontekstitiedon eroosio aiheuttaa syvällekäyviä muutoksia 

informaatiokäytännöissämme 

 
 



Esimerkkejä informaatiomaailman 
litistymisestä 

• RSS-lukuohjelmat näyttävät ”tekstiperustaisen, 
grafiikasta ja tekijyydestä riisutun version” web-
sivuista 

• Blogiavaruus kaikukammiona 

• Tiedon luomisen anonyymisyys ja kollektiivisuus 

• Saamme vähän kontekstitietoa tekijän 
henkilöllisyydestä 

• Usein jää epäselväksi, kuka on viimekädessä 
vastuussa tarkasteltavasta tietosisällöstä 
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Printtikulttuuri vs. digitaaliset dokumentit 

• Kun arvioimme, kehen tai mihin luottaa, 
tarkastelemme informaatio-objektin näkyviä, 
tuntuvia tai kuuluvia piirteitä 

 
• Emme analysoi pelkästään sisältöä, vaan myös 

tekstin fyysistä kontekstia, joka sisältää 
yhteisöllisiä vihjeitä tiedollisesta auktoriteetista 
ja luotettavuudesta 
 

• Digiteksteillä ei ole fyysistä kontekstia!  



Painettu kirja 

• konkreettinen ja kiinteä 
objekti 

• pysyvyys ja tekstuaalinen 
johdonmukaisuus 

• tekijät, toimittajat, kääntäjät, 
julkaisijat jne. yleensä helposti 
identifioitavissa 

• kirjojen fyysisyys ja metadatan 
vakiintuneet merkintätävat 
(nimiösivut, ISBN, 
kansallisbibliografia jne.) 
helpottivat 
luotettavuuspäätelmien tekoa 
 

Digitaalinen informaatio 

• voidaan muunneella, kopioida 
ja uudelleenkäyttää erilaisissa 
yhteyksissä 

• dynaamiset muutokset 

•  tiedon luomisen yhteisöllisyys 

•  autenttisuus- ja 
auktoriteettikysymykset 
hankaloituvat  

• nyt kaikki näyttää, tuntuu ja 
tuoksuu samalta 

 
  

Litistymisilmiö 

Nostalgisia huomioita 









”Nuoriso-ongelma” 

Kuinka erottaa tieteellinen 
teksti, kun näen sellaisen 
tietokoneeni näytöllä? 

Millaisia videoita 
löydän Youtube-
kanavalta X? 

Kuinka International 
Who is Who eroaa 
LinkedInistä, 
Facebookista tai IRC-
Galleriasta?  



Digitaalisen informaation litteydestä aiheutuvat 
haasteet 

• Kuinka rakentaa uudenlaisia 
ymmärryskonteksteja, kun 
tarkastellaan kuvia ja tekstiä 
näytöllä? 

• Kuinka antaa käyttäjille enemmän 
kontekstivihjeitä autenttisuudesta 
ja tiedollisesta auktoriteetista?  

 

 Kuinka digitaalisten 
dokumenttien konteksti luodaan 
tai rekonstruoidaan?  

 



Elävän olennon lähdekriittinen 
arviointi on vaikeampaa kuin 
kuolleen dokumentin (jonka 
ylösnousemus tapahtuu vasta 
lukijan/kuulijan/katsojan 
tajunnassa) 

IL-opetuksessa pitäisi tuottaa 
opiskelijalle käsitys siitä 
tieteenala-/ammattiperusteisesta 
informaatiomaailmasta, jossa hän 
vastaisuudessa toimii 

IL nivoutuu tieteellisen ajattelun 
ja argumentaation taitoihin: kyse 
ei erillisestä saarekkeesta, vaan 
olennaisesta osasta akateemista 
toimintaa / asiantuntijana 
toimimista 

IL on geneeristä aloittelijatasolla 
mutta eriytyy sitä mukaa, kun 
lähestytään korkealuokkaista 
asiantuntijuutta 

• Esim. eri tieteenalat ovat toiminta- ja 
julkaisukulttuuriltaan hyvin erilaisia 

The Net is alive!  



Sata ritariperhosen toukkaa - 
vain yksi ritariperhonen. 

Se on saatanallista, sanoi hän. 
Sata ritariperhosen toukkaa - 

ja yhdeksänkymmentäyhdeksän 
loispistiäistä, 

vihoviimeistä hyönteismoukkaa, 
raatokärpäsmäistä - 

Vain yksi ritariperhonen. 
Ja maisteri pisti sen.  

Lauri Viita 



Valokuvat 

• Kalvo 11: Encyclopaedia Britannican valokuvan on 
ottanut Heikki Rajala Eduskunnan kirjastosta 

• Kalvo 12: Rembrandt van Rijn: Moses mit den 
Gesetzestafeln (The reproduction is part of a collection 
of reproductions compiled by The Yorck Project. The 
compilation copyright is held by The Yorck Project and 
licensed under the GNU Free Documentation License)  
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