
Toimittaja Mikko Rantanen 

Oletko törmännyt väärään tietoon esimerkiksi mediassa tai julkisessa keskustelussa? 

Paula luoto 

No aina silloin tällöin epäilyttää joku tieto. 

Vilhelmiina Jonasson 

No olen mielestäni törmännyt ainakin nyt niinku keskusteluissa, että tietysti riippuu vähän mitä 
medioitakin seuraa, mutta ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa tuntuu että liikkuu kaikenlaista 
tietoa. 

Jani Järviö 

Niin totta kai. Eikö niihin törmää nyt aina, että eikö se ole se ideakin, että vähintään puolet tiedosta 
on väärää, että saa sitten ihmiset lukee itse siitä ja tehdä omat mielikuvansa mitä ne haluaa. 

Jani Huopala 

No enköhän ole. Todennäköisesti. 

Toimittaja Mikko Rantanen 

Miten erotat oikean tiedon väärästä vai erotatko? 

Paula luoto 

No joskus se on helpompaa ja joskus vaikeampaa. Itse pitää ajatella. 

Vilhelmiina Jonasson 

No luulisin, että erotan. Tietysti jos en ole varma, niin sitten vähän teen itse taustatyötä jos on 
semmoinen asia mistä oikeasti haluaa varmasti sen oikean tiedon niin. Ei usko ihan heti ensin 
kuulemalla, jos ei ole itsellä mitään taustatietoa, vaan katsoo vähän mikä on lähde ja kuinka 
uskottavalta se väite kuulostaa. 

Jani Järviö 

Kai se on vähän tilannekohtaista, että miten sen haluaa erottaa, että tota niin että jos sen oikein 
syvällisesti ajattelee niin kai sen nyt erottaa maalaisjärjellä. 

Jani Huopala 

No kyllä se hankalaa on. Paljon on uskomuksia itse kullakin. Joskus pitää luottaa johonkin 
korkeampaan auktoriteettiin tai sitten vaan ihan mutuun, johon olen kyllä pitkälti asiassa 
turvautunut. 

Toimittaja Mikko Rantanen 

Majattelet väärän tiedon leviämisen vaikuttavan yhteiskuntaamme? 

Paula luoto 

Onhan se aika vaikuttava tie nykyään kun ajattelee tätä some meininkiä mihin ei juuri itse osallistu. 

 



Vilhelmiina Jonasson 

No monella tavalla ja mä luulen että se on semmoinen nykyajan yks iso ongelma että kun tulee 
vähän niinku joka paikasta sitä tietoa ja että ehkä sitten se medialukutaito on vähän jäljessä siitä 
mitä nykyään tarvitsisi olla. Kun on sitä tietoa tulee niin kun niin hirveästi. Joka tuutista niin kyllä mä 
luulen että se vaikuttaa silleen, että ihmiset niinku tavallaan on semmoisen tietotulvan keskellä, ettei 
enää sitten välttämättä erota, mikä on oikeaa tietoa ja mikä väärää. 

Jani Järviö 

Kyllähän se ilman muuta sitä muokkaa siihen suuntaan mitä niitä halutaan muokata, että onhan se 
ihan selvä asia, että eihän se. Mut joo se on kai ollut tietyllä tavalla aina että ei kai se mikään uusi 
ilmiö ole, mutta joo. 

Jani Huopala 

On liian iso liian laaja kysymys kyllä. Mutta selkeästi kyllähän tällä hetkellä on liikkeellä 
kaikennäköistä puhujaa ja olen kategorisesti päättänyt olla juuri luottamatta keneenkään. 

 


