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Digitalia

kuitenkin mukana 40-45 osallistujaa, ja niin ikään perinteisellä Päivälehden arkiston ja museonkierroksella aluntoistakymmentä. Kaikkien
osallistujien puolesta kiitokset Pekka
Anttoselle ja Tenho KokkosellePäivälehden arkistoon!

Juridiikkaa
igitaalisen tiedonhal
nan taukimus-jakehit
kolmanneneli jo erittäin perinteisendigitaalisen tiedon kesäkoulun. Kurssijärjestettiin Helsingis-

hyväksi havaitulla Helsingin

yliopiston Minerva-torilla.

Kesäkoulu oli tänä vuonnarajattu
kahteenpääteemaan, juridiikkaan
ja eettisyyteen. Sisällöt eivät siis
Monipuolinenja paikoin rönsyileväkinluentokattauspitisisällään
eri lähestymistapojajuridiikkaanja
etiikkaan — tutkimuskäytöstä asia-

kirjahallintoonja yritysarkistoista
yrityksenasiakaspalveluun. Kurssipalautteidenyleisarvosana nousi
4,2:eenja osallistujatolivat valmiita
suosittelemaan kesäkoulua myös
kollegoilleen.
Kurssipäivät onnistuivatsii;
konaisuutenahyvin, vaikka järjesjoutuivatkin toteamaan, että

työkiireetveivät mennessään lähes
kolmanneksenalkunperin ilmoittautuneista. Molemmissapäivissäoli

ju

Juridiikka-teemapäivänavasi nuo-

rempitutkija Evgeniya Kurvinen
Itä-Suomenyliopistosta. Hänen
palautteissakin kiitellyn esityksensä
aihe oli Venäjän tietosuojalainsäädäntöja sen suhde EU:ntietosuojasääntelyyn. Suurin osa kuulijoista
lienee ollut aihepiirin suhteenaivan
alkumetreillä, ja niinpä luentotoi
runsain mitoin uutta tietoa. Kurvinen huomautti esityksensäaluks
että Venäjän oikeudenasiantuntijoitaon kokonaisuutenakin Suomessa
N
vinkkinä
työuraa rakentamaanlähtevien
nuorten vanhemmille ja sukulaisille.
Väitöskirjassaan Kurvinensyventyy
henkilötietojen vaihtoon Suomenja
Venäjän viranomaistenvälillä.
Tietosuojalainsäädäntö eiole yk:
litteinen. Esityksessä käsiteltiin niin
henkilötietojen suojaa perusoikeutena kuin Venäjän henkilötietolain erityispiirteitä. Yhtenätällaisena on ns.

lokalisaatiosäännös, joka oli joitakin
vuosia sitten paljon otsikoissa mer-

tensätakia. Joskäsitellä:
n kansalaisten henkilötietoja,

yritysten ja yhteisöjenon tallennettava henkilötiedotpalvelimille,

jotkasijaitsevat Venäjän maaperällä.

Säännöstäcisovelleta, jos käsittelyn suorittaa ulkomainentaho,joka
sijaitsee ja toimii Venäjän ulkopuo-

lella. Jos ulkomainentoimija suuntaa

toimintansa Venäjän alueelle ja kerää
ven

koskevia henkilötietoja,

lokalisaatiosäännöstä on kuitenkin
noudatettava. Palveluteivät ole aivan
samalla viivalla: esimerkiksij
Linkedlniinonestetty, mutta Facebookiinei.

Onmyöshuomioitava, että Venäjä
onvalinnut ns. eurooppalaisen henkilötietojen suojan mallin, erotuksena esimerkiksi Yhdysvaltoihin.
Henkilötietolaki säädettiin Euroopan neuvostontietosuojasopimuksenallekirjoittamisenja ratifioinnin
myötä.Se tuli voimaan vuonna 2007
ja eräiltä osinsiirtymäaika päättyi
2011. Venäjän informaatiolaki on
vuodelta 2006. Sille ci ole suoraa
vastinetta EU:n
oikeudessa. Informaatiolaissa säädetään oikeudesta
saadatieto ja tiedon avoimuudesta.
Lailla onjoitakin Suomenjulkisuuslainpiirteitä, mutta se ei ole
rinnastettavissasiihen, vaan on

omanlaisensa kokonaisuus. Yleislain

(henkilötietolain) ohella Venäjällä on

voimassarunsaastierityislainsäädän16ä. Anckdoottina Kurvinenkertoi,
mitenpetroskoilaisessahotellissa
matkustajalle annettiin allekirjoitettavaksi lappu ”Annan suostumukseni
henkilötietojeni käsittelyyn” ilman
sen tarkempaayksilöintiä.
Venäjällä yksityiselämää koskevan informaationkäsittely ilman
suostumustaonkielletty. Venäjän

NIIN

perustuslaissa ei säädetä erikseen
oikeudesta henkilötietojen suojaan.
Siinä on kuitenkinsäännös jokaisen
oikeudesta yksityiselämää koskevan
informaationsuojaan. Tosinyksityiselämänpiirin suppeatulkinta rajaa
osan henkilötiedoista perustuslai!-

lisen suojan ulkopuolelle. Rekiste-

röidyllä on Venäjällä muun muassa
henkilötietojen tarkastusoikeus ja
oikeustulla informoiduksi. Esityksensä lopuksi Kurvinenesitteli vielä
valvontaviranomaisentoimintaa.
Tässäkin on merkittävä ero Venäjän
ja EU:nvälillä: Venäjällä valvontaviranomaisenriippumattomuudesta

ei ole säädetty, EU:ssa senonoltava

täysin riippumaton.

Digitaaliset palvelut
Kesäkoulunkansainvälinen puhujavieras Liivi Karpistsenko Viron
viestintäministeriöstä
esitteli digitaalisiin palveluihin ja informaation
hallintaanliittyvän sääntelyn uusim-

pia kehityslinjoja (managingservices
and governing information) maassa,
joka on ”pienija vaatimaton, mutta.

laajentunutrajojensa ulkopuolelle”.
Service excellence -tiimi koordinoi
informaatiojärjestelmienja asiakirjahallinnan kehitystä ja laatua. Luonnollisesti kerrattiin myös e-Viron
palveluiden kehityksen vaiheetviime
vuosituhannenlopun sähköisestä
verotuksesta alkaen. X-Roadkattaa
tällä hetkellä yli 2000 palvelua. Yhdistettynäon yli 900 organisaatiota

ja tietokantaa,vuositasolla tehdään

noin 500 miljoonaa transaktiota.
Asiakirjat voivat olla myös datan
muodossaeli pdfeeiole välttämätön.
Tieto onoletuksenadigitaalista,

palveluja kehitetään käyttäjät edellä,
ja tiedot tarvitsee antaa vain kertaalleen. Informaatio on kokonaisuutena
hyvin hallittua ja MyData -periaatteiden mukaisesti kontrolli omiin

Karpistsenko korosti, että kansalaisille ja työntekijöille on tarjottava
selkeää ohjeistustaja koulutusta —
onnistuneeseenläpivientiin ei ole
helppoja patenttiratkaisuja. Yleisöstä
esitettiin mielenkiintoinen kysym

jos 99 % palveluista onjo sähköisiä,

mitä ne 1 % ovat? Tarkkaa vastausta.
KarpiStSenkoei voinut puheenvuorossaan antaa, mutta kyseessäovat
kuitenkin hyvin suppean käyttäjäkunnanpalvelut.

Erityisasiantuntija Pirre Korhonen
Väestörekisterikeskuksesta avasi Suomi.fi-palvelukokonaisuutta
GDPR:n näkökulmasta. Miten
GDPRonimplementoitu palvelukokonaisuuteen,mitä on tehty ja
mitä tullaan vielä tekemään? Digipalvelujen ohjelmalla 2014-2017
oli kaikkiaan sadan miljoonan euron
budjetti, josta käytettiin 70 M.
Esityksessä
käsitellyiksitulivat laki
yhteisistä hallinnon tukipalveluista

cpalveluille, GDPR,henkilötietojen

käsittely, luokituksiinliittyvät vaatimuksetsekälaki väestötietojärjestelmästäja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista. Yksityisyyttä
styössä arvioitu käymällä läpi tähän liittyvät työkirjat, kuten
Rekisteröidyn oikeudet sekä Sisäänrakennettu ja oletusarvoinentietosuoja. Case-esimerkkinä Korhonen
esitteli minimointiperiaatteen:
logitetaan käyttäjä ainoastaan kun se
ontarpeellista. Käyttäjille tarjotaan
pääsy omiin lokeihin, toimintohistoriassa käyttäjä. näkee omat identilioitumisviestitoimintonsa. Myös
logeihin tehtävistä tarkastuksista

muodostuulogi. Kts. htips://suomi.
fi/activity-history

minenyleisenä periaatteenaja corporate memory,lainsäädännölliset
velvoitteet, yhtiönetujen ja oikeuksienpuolustaminen — Nokiantapauksessa 20 000 patenttia! — historiatiedonkäyttäminen omiintarkoituksiin
kuten brändäykseen, sekätiedon
historiallinenja tieteellinen merkitys
tulevaisuudessa. Yritysarkiston pääi on kuitenkinpalvella yritystä
itseään. Arkisto voidaan nähdä vakuutuksena: on ymmärrettävä mikä
tieto on merkityksellistä. Kaikkea ei
kuitenkaan voida ennakoida. Esimerkiksi ulkomaalaista yritystä vartentarvittiin alkuperäinen toimilupa.
Entä mikä oli Nokian pääkonttorin
osoite vuonna x?

Yritysten näkökulmia

Tiedonk

Failin lukijoille varmasti tuttu Mikko
Hyvärinen Nokialta avasikuulijoille
viisi syytä, miksiyritys arkistoi tietoa.
Näitä ovattärkeän historian tallenta-

ovatyrityksen

juristit, sisäinenja ulkoinen vies-

lintä, yritysjohto, tutkijat ja historioitsijat. Lisäksi onvelvoitteisiin
liittyviä tietopyyntöjä.Tyypillistä

asiakasta ei oikeastaan ole, Hyväri-

nenkorosti. Velvoitteetja yrityksen
edut ovat kuitenkin tavallisimpia
tapauksia. GDPR:n myötä on tullut
entistä enemmän kyselyjäentisiltä
työntekijöiltä mm. omiineläkki
liittyen ja arkistossa onkin pohdittu,
miten GDPRvaikuttaa pidemmällä
tähtäimellä vanhanasiakirjatiedon
pyyntöihin. Jos Englannin kansalainenonollut vuonna 1974 Suomessa

ja töissä Nokialla, mitenkäs nämä

eläkkeet? Myös historiantutkijat te-

kevät säännöllisesti aineistopyyntöjä.
Yksityishenkilöt puolestaanesittävät
kysymyksiäpalveluksessaolleista
sukulaisistaan. Periaatteessanäille
tiedusteluille voi näyttää ovea,ellei

olejotainerityisen vahvaajuridista
perustetta tietojen luovuttamiseen.
Ainaresurssiteivätri tä
kaiken digitointiin, mutta pyyntöihinpyritään
kuitenkin vastaamaan.

Toisessa yritysesimerkissäSalla Soininen kuvasi OP-ryhmän sosiaalisen

Vasemmalta: Henrik Rydenfelt, Noora Talsi, Toni Ryynänenja Salla-Maaria Laaksonen.

median asiakaspalveluntoimintaa.
Moniaorganisaatioita sosiaalisen
median läsnäolo kauhistuttaa,ei

vähiten tietosuojaan liittyvistäsyistä.
Kuitenkin jos pankkialan kotimainenjättiläinen on onnistunuttässä,
osoittaneese,että mahdollisuudet

salaliiton”. Tieteellinen tutkimuskin
alkaa jo hiljalleen ohjautuasiihen,

millä saa huomiota eikä siihen, että
tiedolla olisi arvo sinänsä. Sinänsä
kiinnostuksen vaikutus tekemiseem-

meonneutraali tosiasia, mutta sen
seurauksilla on mielenkiintoisia

ovattoisinaan pahimpia kauhukuvia
suurempivoima. Tavoitteetsosiaalisen medianläsnäololle ovat ihmisten
tavoittaminen, informaation jakaminenja lisäarvo asiakkaille — pankki

vaikutuksianiin arvoihin kuinvalinvoihin.

ovat. Oli Facebookin toimintalogiikasta ja sen eettisyydestä mitä

toisilla on velvollisuustehdätaiolla
tekemättäjotain. Tähänliittyy myös
valta luopuavaateesta: A voi antaa
toiselle luvan toimiavelvollisuuden
vastaisesti, esimerkiksi käyttää hänen
tietojaan,tai vaikkapa kännykkäänsä,
johon hänellä on omistusoikeus. Yksityisyydenkaksi perusmuotoa ovat
kehollinen yksityisyys ja informaationyksityisyys.

onsiellä, missä ihmiset muutenkin

mieltä tahansa,yritys eivoi kääntää

selkäänsä kolmen miljoonan suomalaisen(toistaiseksi) käyttämälle
palvelulle. Informaation muotoilulle
onkysyntää,sillä kukaan eijaksa

lukea sitä tylsää tekstiä, mitä pankki-

ja vakuutusalansisällöt yleensä ovat.
Rennompikeskustelu Twitterissä ja
Facebookissaonsiksikoettu erityi-

sen hyvänä asiana.

Eettisyys

Oikeuksia voidaan Hohleldin op-

peja noudattaen analysoida vaatei-

na. Kun A:lla on oikeus johonkin,

Yksityisyysei informaation tapauk-

sessavoi perustua omistusoikeuteen.
Tästähänkäytiin hyvää keskustelua
jo kaikkien aikojen ensimmäisessä
kesäkoulussa UEF:n Denis Galkinin puheenvuoron myötä. Verkossa
luovutammeherkästi käyttöoikeu-

Eettisyys-teemapäivän avasi oivallisesti tutkijatohtori Henrik Rydenlelt,
aiemmin Helsingin ja nyt Oulunyliopistosta. Rydenfeltaloitti kysym:
den informaatiomme, mutta emme
tuoko digiaika oikeastaanuusiaeetti- oikeutta tarkastella omaa toiminsiä kysymyksiä? Periaatteessa vastaus taammetai tehdäsi tä julkista, koska
onei. Kysymyksetyksityisyydestä,
nämäovateriasioita. Digitaalinen
avoimuudesta,läpinäkyvyydestä j
maailmasiis osoittaa, että yksityisyys
tiedonsaantioikeudesta ovat yhtä
on muutakin kuin omistusoikeutvanhoja kuin mikä tahansa media.
ta — eikäse koskaanole vain yhden
Etiikkaa kannattaisi lähestyä tutkihenkilönasia. Lopuksi Rydenfelt
muksena kriittisenä suhtautuminostiesiin kysymyksensiitä, kuka
sena siihen, mikä onoikeinja mikä
määrittää yksityisyydenrajat käytänväärin. Tuoreita kehityskulkuja ovat
nössä? Ennentätätoteuttivat sovinviestintäkulttuurin muutos ”moninaistapaja instituutiot, nyt yksilöt
napaisuudesta omanapaisuuteen”ja ja EU. Ovatko meiltä
kadonneet
allekirjoittaneenkin mielestä sosiaapelisääntöjä luovat yhteisöt? Aiemlisen median aikakaudenvaarallisin
min kylä sopi keskenään, mikä
sudenkuoppa, dopamiinikoukutja
kuuluukaikille ja mikä onyksityistä.
palkintojärjestelmät. Rydenfelt nosti Nytihmisetjätetään määritteleesiin ”kiinnostuksenja informaation mään jatkuvasti omiayksityisyyden

rajojaan netissä nappia painamalla,
toisaalla taas on etäinen ja kasvoton
EU. Välistä puuttuu ”realistinen”
taso. Tässä kohtaa allekirjoittaneelle
herää kiusaus ennustaa lähiyhteisöjen paluutaja maailmaa,jossa nämä
yhteisöt hallinnoivat käyttämiään
digitaalisia kanaviaitse.

Fettinen tutkimus,eettinen
kulutus
Salla-Maaria Laaksonen Helsingin
yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta avasi näkökulmia sosiaalisen
median tutkimuskäyttöönja sen eettisyyteen. Ns. big data on uusiilmiö
yhteiskuntatieteilijöille, analysoitavia viestejä onkin sadan asemasta
70 miljoonaa tai miljardi. Tekstin,
ihmistenja teknologianvälille ci voi
enää helposti tehdä eroa, vaan puhutaan hybridistä tutkimuskohteesta.
Etiikkataas on Witkijoille enemmän
kuintuttua — tiedettä voi Laaksosen
mukaanpitää tässä edelläkävijänä.
Esimerkkinäoli eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä. Perusprinsiippejä ovat ihmistenitsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoit-

tamisenvälttäminen, yksityisyys ja
tietosuoja.

Tietoa voidaan kerätävain perusteltuuntarkoitukseenja vaintarpeellisilta osin. Jatkokäyttö tulisi myös

hahmottaa etukäteen. Aineistonke-

ruunikuisuuskysymyslience, onko

informoitu suostumustarpeen,jos

materiaali onjulkista. Tiedottaminen

ontarpeenaina,vaikkaerillistä suostumustaei vaadittaisikaan. Digivaalit
2015 -projektissa algoritmivaljastettiin etsimään verkosta vähemmistöihin kohdistettua vihapuhetta, jonka
takanaoli eduskuntavaaliehdokkaita.
Kaikkinäin löydetyt ehdokkaatja

heidän kannattajansa civät pitäneet
tästä: vihapuheen tutkimuksen

seurauksenasyntyi
lisä vihapuheuta.
Se kohdistui erityisesti yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

Mielenkiintoinen on EU-tuomio-

ruotsalainentutkija teki ernograliaa

kiinalaisissa vaatetehtaissa eli soluttautui mukaankertomatta, että on
vutkija. Mitään muuta mahdollisuutta
tutkimuksentoteuttamiseenei olisi

istuimen ennakkop:
ollut.
wiitit ovat yksilöivää henkilötietoa
Ruralia-instituutin vanhempitutkija
(Okayttajatunnus)ja tutkimuskäytössäsyntyy siten henkilörekisteri.
Toni Ryynänen tähdensikulutuksendigitalisoitumista koskevassa
Käsittelyn tulee olla sen mukaista.
Sosiaalisen median aineistoissa
puheenvuorossaan, ettei tavallinen
kulutusoleeettisen kulutuksen
voi myös”piileskellä”sensitiivistä
vastakohta. Moraaliset kysymykset
informaatiota, jokatulee tutkijoilovatainaläsnä. Kulutamisenajureile analyysivaiheessayllätyksenä.
ta ovat kantaaottaminen,identiteetin
Esimerkiksi kasvisruoka-aiheisissa
keskusteluissapesineutiaktiivien
rakentaminen, joukkoon kuuluminen, velvollisuudentunne, asenneja
hyvin tuntemiapitkiä kysymyslistoja, joissa vastaaja onlaittanutrastin
moraaliset normit. Kulutus digitaliruutuunvarsin henkilökohtaistenkin soituu muun muassa verkkokaupan,
kysymysten kohdalla. Anonymisoin- sovellusten, digitaalisen datankenista huolimatta tekstija kuvat voivat -ruun ja arvon yhteisluonnin muodoslöytyä Googlella, ja aineistojen yhdis- sa. Esimerkkeinä käytiin läpi kauptäminen voijohtaa deanonymisaatipojen bonuskortteja ja ostohistoriaa
sekä Shopethical -sovellusta.
oon. Ns.fabrikaatiossa alkuperäistä
dataa muokataanja koostetaan juuri
senverran, ettei se olejäljitettävissä
Yksityisyysjajulkisuus
(Markham, 2012).

Laaksonen muistutti lopuksi, että

tutkimussuunnitelmassaoneettisyysosio hyvästä syystä. Kaikkea ei

voi ennakoida, mutta dokumentointi

ja pohtiminen kannattaa. Sc, miten
wtkijat toimivat nyt, vaikuttaa siihen,
mihin ihmisetantavatjatkossa suostumuksensa. Utrechtin yliopistossa
ontuotettu Data Ethics Decision
Aid- eli DEDA-työkalu avustamaan
eettisessa datankäytössä. Lopuksi
esiteltiin neljä askelta eettiseen sometutkimukseen: älä aiheuta harmia,
pohdihuolellisesti mahdollisia seurauksiayksilöitä laajemmin,tutustu
lakiin, ohjeisiin ja alustojen käyttöehtoihin, mutta muista myöstutkijan
tehtävä eli tuottaa tietoa nopeasti

muuttuvasta maailmasta. Joskus tämä

johtaa etiikan harmaille alueille. Eräs

Yliopistonlehtori Pekka Henttonen
jatkoi edellisvuonnahyväksi havaitusta teemastaeli yksityisyydestä
asiakirjahallinnassa. Arkistot ovat
yksityisyyden polttopisteessä, koska
niiden perustehtävä on s
tietoa
ajastaja paikasta toiseen. Tiedon
joutuminentietynpiirin ulkopuolelle voi olla yksityisyyden loukkaus. Yhteiskunnan kyky unohtaa on
hävinnyt,ja sen on korvannuttäydellinen muisti. Käytötarkoitussidonnaisuus tuottaa merkittäviä ongelmiaarkistoille: päätearkistokäyttö
on nimenomaan käyttöä johonkin
muuhunkuin alkuperäiseentarkoitukseen. Tieto voiolla joko täysin
anonymisoituatai hyödyllistä (Paul
Ohm). Aina anonymisointi ei mene
putkeen, kuten Netflixin tai amerik-

kalaissairaalan tapaukset muistutti-

vat. Jo postinumeron, sukupuolen
ja iän perusteella ihmiset voidaan
tunnistaa yllättävän tarkasti. Esimerkiksi tämän tekstin onkirjoittanut
40-vuotias ruokolahtelainen KTT.
Onkopohjoismaisen hallinnonavoimuusharhaa?
käsitteli Henttosenkirjoitus taannoin HS Vieraskynässä. Hallinto tuottaa pintapuolista
tietoa, todelliset keskustelutjäävät
pimentoon.Asiakirjat laaditaan aina
jotainyleisöävarten. Tieto julkisuudesta vaikuttaa sisältöönja siihen,
laaditaanko asiakirjojayli
ollenkaan. Ruotsissa m
paperille, jos on asiaa pääministeril-

le, vaan kaikki hoidetaan varmuuden

vuoksi puhumalla. Sattuvasti seuraavanesityksen aiheenaolikin Avoin
eduskunta -projekti, josta kertoi
Open Knowledge Finlandin Teemu
Ropponen.
Olisi erittäin kummallista, jos

eduskunnanvierailijalistat eivätolisi
julkisia. KHOlinjasikin, että eduskuntarikkoolakia. Tietopyyntöjohti
ilmoitukseensiitä, ettei tietoja voida
antaa, koska ne on tuhottu.Esillä

olivat visualisoinnit eduskunnan

yleisimmistävierailijoista. Elinkeinoelämänliittojen ohella vaikuttajaviestinnän ammattilaiset näyttävät olevan
erityisen ahkeria vierailijoita, kärjessäoli Miltton. Julkisuuslain osaamisenlisääminen on Suomessa avoimenhallinnontoimintaohjelmassaja
toivottavasti eteneesitä kautta,toivoi
Ropponen.

Digitalisaation tulevaisuus?
Eeutisyyspäivän päättidigitalisaation
tulevaisuusja asialla oli Aalto-yliopistontutkijatohtori Kari Hiekkanenerinomaisia palautteita koonneclla puheenvuorollaan. Ehkäpä

A Ion

tulevaisuudessa emmeensinkehitä
digitaalisia palveluja ja mieti niiden
seurauksiavasta sitten. Aallossa

eettisyys on tulossa myösosaksitie-

totekniikanalan koulutusta. Hiekka-

nen on mukana VM:n tietopoliittisen

selonteoneettisessä valiokunnassa
ja hänellä on pitkä kokemusIT-alan
yritysmaailmasta.

Mikäonhyvääja oikein? Mitä digitaalisessa maailmassaoikein halutaan
tapahtuvan? Tätä keskusteluaei käyty etukäteen — yksityisyys vain meni
jo. Netllix tietää parhaiten, kuinka
pitkään ihmisetviettävät aikaa vess

. Samsungin ly-TV kuunteli

kaiken mitä ympäröivässä huoneessa
tapahtuu, Hiekkanenkärjisti aiheellisesti: kuinka monitietää televisiota

ostaessaan kysyä, kuunteleeko tämä

laite minua? Insinöörikielellä kyse
tokioli vain puheohjauksesta. Tietoa
käännettiinerikielille ja se meni suoraan amerikkalaiseenpilvipalveluun.
Kun asia tuli sattumaltailmi, Sam-

sunglisäsi kaksiriviä käytöehtoihin.
Mahdollisimman koukuttavat palautemekanismit ovat verkkojäteille
niin merkittävä kysymys,että niiden
kehittäminenonPiilaaksossa iso
bisnes. Tiedetään myös, millaiset
addiktoituvat helpoimminja
missä vaiheessa bipolaarisille ihmisille kannattaa markkinoida mitäkin.
Ohjaamatonja valvomaton koneoppiminenonsuuri uhka, kuten
esimerkki Amazonin pommiohjeita
ehdottavasta algoritmista muistutti.
Samalla jacttakoon lukuvinkki tam-

mikuussa 2019 ilmestyvästä Zubof*lin kirjasta Big Orher:surveillance
capitalism andtheprospects ofan
informationcapitalism.
Mikä

si neuvoksi? Hiekkasenrc-

septi oli, että eettisiä kysymyksiä on

pidettävä näkyvästi esillä ja otettava
ne osaksitoimintaa. Tätätavoitetta
toivottavasti onnistuimme omalta
osaltammeedistämään.

Koska kesäkoulutarjoaa odotetun
jajo vakiintuneen kohtaamispaikan
digitaalistenaineistojen, arkistoinninja tiedonhallinnan asiantuntijoille, koulutuksettoivottavasti
saavatjatkoa, vaikkaDigitalin
hankepäättyykin heinäkuussa
2019. Kenties tulevaisuus on myös
äs
suhteessaentistä digitaalisempi — ajankohtaisia puheenvuoroja
voitaisiin tuoda tarjolle esimerkiksi
webinaareina. Palaute ja kehitysideatovat edelleentervetulleita!
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