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Ihmettelemisen aihetta on myös siinä, että Fa-
cebookin kasvun myötä myös käyttäjät tukeu-
tuvat siihen yhä enemmän. Vastoin odotuksia 
käyttäjämäärän lisääntyminen ei ole johtanut 
osallistumisen vähentymiseen. Enemmän ei ole 

sittenkään huonompaa – ainakaan Facebookin näkö-
kulmasta. Päinvastoin. Kun vuoden 2012 lokakuun 
kaukaisessa menneisyydessä Facebook rikkoi miljardin 
käyttäjän rajan, 50 prosenttia käyttäjistä käytti sitä päi-
vittäin. Kahden miljardin rajan rikkouduttua 2017 luku 
oli 66 prosenttia. Käyttäjäkanta kasvaa 18 prosenttia 
vuodessa – mikä voi tuntua mahdottomalta yritykselle, 
joka on jo nyt niin valtava. Facebookin suurin kilpailija 
kirjautuneiden asiakkaiden määrässä on YouTube, jonka 
omistaa Facebookin arkkivihollinen Alphabet (yritys tun-
nettiin ennen Googlena); sen käyttäjien määrä on 1,5 
miljardia kuukaudessa2. Seuraavaksi suurimmat sovel-
lukset tai palvelut, tai miksi niitä nyt halutaankin kutsua, 
ovat WhatsApp, Messenger ja Instagram, joilla on 1,2 
miljardia, 1,2 miljardia ja 700 miljoonaa käyttäjää. (Li-
säksi kiinalaisella sovelluksella nimeltä WeChat on 889 
miljoonaa käyttäjää.) Ensiksi mainittuja kolmea yhdistää 
se, että Facebook omistaa ne. Ei ihme, että yhtiö on maa-
ilman viidenneksi arvokkain: sen markkina-arvo on 445 
miljardia dollaria.3

Zuckerbergin uutista Facebookin käyttäjämäärästä 
seurasi ilmoitus, joka kenties osoittautuu merkitykselli-
seksi. Hänen mukaansa yhtiö on vaihtamassa ”ohjelma-
julistustaan”, tuota Yhdysvaltain yritysmaailman rakas-
tamaa hurskastelua. Facebook julisti aiemmin ”maailman 
avartamista ja yhteyksien muodostamista”. Facebookiin 
liittymätön varmaan kysyisi: miksi? Yhteyksien luominen 
esitetään itseisarvoisena, lähtökohtaisesti hyvänä pää-
määränä, mutta onko se tosiaan sitä? Julian Barnes kertoo 
Flaubertin suhtautuneen juniin nihkeästi, koska ”rau-
tatiet vain mahdollistaisivat useampien ihmisten liikus-
kelun ympäriinsä tapaamassa toisiaan ja hölmöilemässä 
yhdessä”4. Ei edes tarvitse olla yhtä misantrooppinen 

kuin Flaubert miettiäkseen, eikö vastaava päde myös ih-
misten Facebook-yhteyksiin. Facebookilla on esimerkiksi 
yleisesti todettu olleen suuri tai jopa ratkaiseva vaikutus 
Donald Trumpin valinnassa5. Hyöty ihmiskunnalle ei 
ole ilmeinen. Tämä tai tämän kaltainen ajatuskulku on 
kenties juolahtanut Zuckerbergin mieleen, koska uusi 
ohjelmajulistus nostaa esiin päämäärän kaikkien näiden 
yhteyksien luomiselle. Siinä sanotaan, että uutena tavoit-
teena on ”antaa ihmisille valta rakentaa yhteisöä ja yh-
distää maailmaa”.6

Hmm. Alphabetin ohjelmajulistuksena oli ”jäsentää 
maailman informaatiota ja tuoda se kaikkien ulottuville 
ja hyödyksi”. Siihen liittyi maksiimi Don’t be evil (”älä ole 
paha”). Tästä on revitty paljon hupia: Steve Jobs kutsui 
mottoa ”hevonpaskaksi”.7 Sitä se tietenkin on, mutta ei 
pelkästään sitä. Monet yhtiöt, tai oikeastaan jopa koko-
naiset toimialat, perustavat toimintamallinsa pahuuteen. 
Esimerkiksi vakuutusala nojaa siihen, että vakuutuksen 
ottajat maksavat vakuutusyhtiölle käytännössä enemmän 
kuin vakuutuksen todellisen arvon. Tämä on vain koh-
tuullista, koska muussa tapauksessa liiketoiminta ei olisi 
kannattavaa. Kohtuullisia kuitenkaan eivät ole monilu-
kuiset kyyniset käytännöt, joiden avulla vakuutusyhtiö 
karttaa mahdollisimman pitkälle korvauksien maksa-
mista, jos vakuutuksen kattama onnettomuus tapahtuu. 
Ne tuntee kuka tahansa, jonka omaisuutta on tuhou-
tunut tai varastettu ison summan edestä. On järkeä sanoa 
”älkää olko pahoja”, koska monesti liiketoiminta on 
pahaa. Näin on erityisesti internetissä. Nettiyhtiöt toi-
mivat alalla, jota sen asiakkaat ja sääntelijät ymmärtävät 
kehnosti (jos ollenkaan). Mikäli heistä on mihinkään, 
heidän puuhansa ovat jotain aivan uutta. Uutuuden, 
tietämättömyyden ja sääntelemättömyyden kohdatessa 
on tärkeä kieltää työntekijöitä olemasta pahoja, koska 
jos yhtiö menestyy ja kasvaa, avautuu monia tilaisuuksia 
tehdä pahaa.

Sekä Google että Facebook ovat tasapainoilleet 
näiden asioiden kanssa, vaikkakin eri tavoin. Verkko-

John Lanchester

Tuote olet sinä1

Viime kesäkuun lopussa Mark Zuckerberg ilmoitti, että Facebook on saavuttanut uuden 
rajapyykin: kaksi miljardia aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Omaa kokoaan arvioidessaan 
yhtiö suosii tätä mittaustapaa, jonka mukaan kuluneen kuukauden aikana kaksi miljardia 
eri ihmistä on käyttänyt Facebookia. On vaikea käsittää moista mittakaavaa, kun otetaan 
huomioon, että ”thefacebook” – Facebookin alkuperäinen nimi – lanseerattiin vuonna 
2004 yksinomaan Harvardin opiskelijoiden käyttöön. Mitään yritystä, uutta teknologiaa, 
hyödykettä tai palvelua ei ole omaksuttu näin laajalti yhtä nopeasti. Vastaanoton 
nopeus ylittää internetin itsensä, saati sitten television, elokuvan tai radion kaltaisten 
muinaisteknologioiden omaksumistahdin.
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alalla toimiva tuttuni on ollut tekemisissä kummankin 
yhtiön kanssa. Hänen mukaansa ”YouTube tietää, että 
sen sisältöihin liittyy paljon epäilyttäviä juttuja, mutta he 
yrittävät parhaansa mukaan onnistua korjaamaan asiaa”. 
Kysyin, mitä hän tarkoittaa ”epäilyttävällä”. Hän vastasi:

”Terroristien ja ääriliikkeiden tuottamaa sisältöä, varastettua 
sisältöä, tekijänoikeusrikkomuksia. Sellaisia juttuja. Koke-
mukseni mukaan Googlekin tietää, että sen toiminnassa on 
epäselviä ja moraalisesti epäilyttäviä piirteitä, mutta hekin 
yrittävät edes ajatella asiaa. Facebook ei vain yksinkertai-
sesti piittaa. Sen huomaa, kun on samassa huoneessa heidän 
kanssaan.”

Tuttavani haki hetken oikeaa sanaa: ”He ovat… niljak-
kaita.”

Luonnehdinta saattaa kuulostaa karulta. Facebookiin 
on kuitenkin sen luomishetkestä lähtien liittynyt eettisiä 
ongelmia ja epäselvyyksiä. Tiedämme tämän siksi, että 
sen perustaja sattui tuolloin livebloggaamaan. Tilanteen 
esittää uskollisesti kohtaus Facebookin syntyä kuvaavassa 
Aaron Sorkinin elokuvassa The Social Network. Zucker-
bergin ensimmäisenä vuotena Harvardissa hänen ihas-
tuksensa kohde torjui hänet. Kukapa ei reagoisi tapah-
tuneeseen luomalla sivuston, jolla opiskelijoiden kuvia 
asetetaan rinnakkain niin, että käyttäjät voivat äänestää, 
kumpi on viehättävämpi? (Elokuvassa vaikuttaa siltä, 
että vain naisopiskelijoiden kuvia oli esillä, mutta tosi-
asiassa kuvissa oli yhtä lailla miehiä.) Sivuston nimi oli 
Facemash. Suurmiehen silloisin sanoin:

”Sanon suoraan, että olen vähän kännissä. Kello ei ole edes 
kymmentä ja on tiistai-ilta, mutta mitä väliä? No? Kirklan-
din asuntolan naamakirja on auki tietokoneellani ja joiden-
kin ihmisten kuvat ovat aika kamalia. Melkein huvittaisi 
laittaa näitä kuvia maatilan eläinten pariksi ja kehottaa 
äänestämään, kumpi on viehättävämpi… hakkerointi alka-
koon!”

Tim Wu tähdentää uudessa vauhdikkaassa ja omaperäi-
sessä kirjassaan The Attention Merchants, että ”tuohon 
aikaan Zuckerbergin käyttämä ilmaus ’naamakirja’ 
viittasi perinteisesti paperivihkoseen, jota käytettiin yh-
dysvaltaisissa yliopistoissa edistämään opiskelijoiden tu-
tustumista toisiinsa samaan tapaan kuin ’Hei, nimeni on’ 
-lappusia suurissa tapahtumissa. Sivuilla oli rivikaupalla 
kasvokuvia nimillä varustettuina.” Harvard oli tuolloin 
jo työstämässä sähköistä versiota asuntolakirjoistaan. Joh-
tavalla sosiaalisella medialla, Friendsterillä, oli tuohon 
aikaan jo kolme miljoonaa käyttäjää. Näiden kahden 
asian yhdistäminen ei ollut mikään uusi idea, mutta 
kuten Zuckerberg tuolloin sanoi: ”Minusta on vähän 
hölmöä, että yliopistolla menisi pari vuotta saada se ai-
kaiseksi. Pystyn toteuttamaan sen heitä paremmin, ja ai-
kaakin kuluisi vain viikko.”

Wu esittää, että huomion kerääminen ja sen jälleen-
myynti on ollut yksi nykyaikaisen liiketoiminnan pe-
rusmalli aina 1800-luvun loppupuolen pariisilaisista ju-

listeista laajalevikkisiin sanomalehtiin, jotka eivät tuota 
voittoa tilaajamaksuilla vaan mainostilan myynnillä, ja 
nykyisiin mainosrahoitteisiin TV-kanaviin. Facebook 
liittyy vastaavanlaisten yritysten pitkään ketjuun. Se 
tosin saattaa olla kaikkien aikojen puhtain esimerkki 
yhtiöstä, jonka toimialana on huomion herättäminen 
ja jälleenmyynti. Sen luominen ei ole vaatinut uutta 
luovaa ajattelua. Wu toteaakin, että ”Facebook on 
yritys, jossa innovaation suhde menestykseen on äärim-
mäisen matala”.

Omaperäisyyden sijaan Zuckerbergillä oli kykyä 
hoitaa asiat ja nähdä isot kuviot selkeästi. Verkkoalan 
startup-yrityksille ratkaisevinta on kyetä toteuttamaan 
suunnitelmat ja pystyä mukautumaan vaihteleviin olo-
suhteisiin. Zuckin osaaminen, eli taito värvätä lahjak-
kaita insinöörejä ja luovia alan vaihtuvissa suurissa vir-
tauksissa, on vienyt hänen yrityksensä näin pitkälle. Fa-
cebookin jättimäisten siipien suojissa olevat sisaryhtiöt 
Instagram ja WhatsApp ostettiin miljardilla ja 19 mil-
jardilla dollarilla. Ostamishetkellä niillä ei ollut lainkaan 
tuloja. Yksikään pankkiiri, markkina-analyytikko tai en-
nustaja ei olisi kyennyt kertomaan Zuckerbergille tuon 
sijoituksen arvoa; kukaan ei tiennyt paremmin kuin hän. 
Hän näki, mihin suuntaan asiat olivat menossa ja ohjasi 
asioiden kulkua siihen suuntaan. Tuo kyky osoittautui 
monen sadan miljardin arvoiseksi.

Jesse Eisenbergin The Social Networkissa nerokkaasti 
esittämä Zuckerberg on hahmona harhaanjohtava, kuten 
aiemmin Facebookin johtoon kuulunut Antonio García 
Martínez väittää viihdyttävän kitkerässä kirjassaan Chaos 
Monkeys. Teos kertoo hänen ajastaan yhtiön palveluk-
sessa. Elokuvan Zuckerbergillä on uskottavuutta: au-
tismin kirjolla oleva tietokonenero, jolla ei ole juurikaan 
sosiaalisia taitoja. Todellisuudessa hän ei kuitenkaan ole 
sellainen. Tosiasiassa hän oli suorittamassa kaksoistut-
kintoa tietojenkäsittelytieteestä ja – tämän osan ihmiset 
tapaavat unohtaa – psykologiasta.

Autismin kirjolla olevilla ihmisillä on rajallinen kä-
sitys siitä, miten toisten ihmisten mieli toimii. On sa-
nottu, että heiltä puuttuu ”mielen teoria”. Zuckerberg on 
jotain aivan muuta. Hän on varsin mainiosti tietoinen 
siitä, miten toisten mieli toimii. Hän ymmärsi erityisesti 
suosion ja valta-aseman sosiaaliset dynamiikat. Facebook 
luotiin alkujaan vain niiden käyttöön, joilla oli Har-
vardin sähköpostiosoite; tarkoituksena oli saada sivusto 
vaikuttamaan etuoikeutetuille kuuluvalta ja tavoittele-
misen arvoiselta. (Tavoitteena oli myös rajata sivuston 
tietoliikennettä, jotta palvelimet eivät hetkeksikään kaa-
tuisi. Psykologiaa ja tietojenkäsittelytiedettä kulkemassa 
käsi kädessä.) Seuraavaksi se laajennettiin muiden Yhdys-
valtojen eliittikampusten käyttöön. Kun Facebook sitten 
julkaistiin myös Britanniassa, se oli rajattu Oxbridgeen 
ja London School of Economicsiin. Ideana oli, että ih-
miset haluaisivat katsoa, mitä toiset heidän kaltaisensa 
tekivät ja nähdä heidän sosiaaliset verkostonsa, vertailla, 
kehuskella ja leveillä. Päämääränä oli päästää valloilleen 
kaikenlaiset kaipuut ja kateudet ja pitää ihmisten nenät 
liimattuna toisten elämän karkkikaupan ikkunaan.
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Tämä kohdennus kiinnitti Facebookin ensimmäisen 
ulkopuolisen sijoittajan, nyttemmin surullisenkuuluisan 
Piilaakso-miljardööri Peter Thielin huomion. The Social 
Network on jälleen oikeassa: Thielin viidensadantu-
hannen dollarin sijoitus vuonna 2004 osoittautui ratkai-
sevaksi yhtiön menestykselle. Facebook kuitenkin sattui 
Thielin silmään tietystä syystä, joka sai alkunsa aatehis-
torian sivupolulla. Suorittaessaan filosofian tutkintoaan 
Stanfordin yliopistossa Thiel kertomansa mukaan kiin-
nostui Yhdysvalloissa asuneen ranskalaisfilosofi René 
Girardin ajatuksista, jotka tämä tuo esiin vaikutusvaltai-
simmassa kirjassaan Things Hidden since the Foundation 
of the World. Girardin johtoajatuksena oli käsitys ”mi-
meettisestä halusta”. Ihmisillä on synnynnäinen ruuan 
ja suojan tarve. Kun nämä elämän perusedellytykset 
on täytetty, katsomme ympärillemme nähdäksemme, 
mitä toiset tekevät ja haluavat, ja alamme jäljitellä heitä. 
Thielin kiteyttämän ajatuksen mukaan ”jäljittely on 
kaiken käyttäytymisen alku ja juuri” 8.

Girard oli kristitty, ja hänen näkemyksensä mukaan 
ihminen on luonnostaan langennut. Emme tiedä, keitä 
olemme tai mitä haluamme; meillä ei lähtökohtaisesti 
ole omia arvoja tai uskomuksia. Niiden sijasta meillä on 
vaisto, joka ajaa jäljittelemään ja vertailemaan. Girardin 
mukaan lajimme on homo mimeticus. ”Ihminen on luon-
tokappale, joka ei tiedä mitä haluta, ja kääntyy toisten 
puoleen ottaakseen sen selville. Haluamme samaa kuin 
muutkin, koska jäljittelemme heidän halujaan.” Kat-
sokaa ympärillenne, te pikkumaiset, ja vertailkaa itseänne 
toisiin.9 Thiel tarttui Facebookiin niin nopeasti siksi, että 
hän näki siinä ensi kertaa ydintä myöten girardilaisen 
liiketoimintamallin, joka perustui ihmisten tarpeeseen 
jäljitellä. ”Facebook levisi ensin kuulopuheena, ja siinä 

kaikki välittyy suusta suuhun, joten se on kaksinker-
taisesti mimeettistä”, Thiel sanoi. ”Sosiaalinen media 
osoittautui tärkeämmäksi kuin miltä se vaikutti, koska 
se koskee omaa luontoamme.” Tahdomme innokkaasti 
tulla nähdyksi sellaisina kuin haluamme esittää itsemme, 
ja Facebook on koko ihmiskunnan historian tehokkain 
keino siihen.

*

Näihin ajatuksiin sisältyvä käsitys ihmisluonnosta on 
varsin synkeä. Jos ihmiset todellakin haluavat pelkästään 
tuijotella toisia vertaillakseen itseään heihin ja samastua 
heidän haluihinsa – sikäli kuin tämä on lopullinen totuus 
ihmiskunnasta ja sen liikkeellepanevista voimista – Face-
bookin ei juuri tarvitse piitata ihmiskunnan hyvinvoin-
nista. Kohtaamamme vastoinkäymiset ovat viime kädessä 
itseaiheutettuja. Huolimatta ylevästä ohjelmajulistuk-
sestaan Facebook-yhtiö on olennaisilta lähtökohdiltaan 
misantrooppinen. Ehkä juuri siksi Facebookin koko ta-
rinan läpi kulkee julmempi juonne kuin missään muussa 
saman suuruusluokan yhtiössä. Eniten huomiota ovat 
herättäneet iltapäivälehtien esiin nostamat suoratoistot 
[live-streaming] raiskauksista, itsemurhista, tapoista ja 
poliisien tappamisesta. Tässä suhteessa Facebook ei kui-
tenkaan ole nähdäkseni syyllinen. Ihmiset jakavat täl-
laisia kammottavia videoita Facebookissa suorina lähe-
tyksinä, koska sen käyttäjämäärä on suurin; jos vaikkapa 
Snapchat tai Periscope olisivat Facebookia suurempia, 
ihmiset levittäisivät videonsa niiden kautta.

Muilta osin sivustoa ei kuitenkaan voi pitää moit-
teettomana. Tällä hetkellä eniten huomiota on herät-
tänyt kritiikki, jota firmaan on kohdistettu osallisuu-

”Tahdomme innokkaasti 
tulla nähdyksi sellaisina kuin 
haluamme esittää itsemme, ja 
Facebook on koko ihmiskunnan 
historian tehokkain keino 
siihen.”
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desta Trumpin valinnassa presidentiksi10. Tällä on kaksi 
ulottuvuutta. Toinen sisältyy sivuston luonteeseen. Sen 
luontainen ominaisuus on hajottaa ja jakaa käyttäjänsä 
samanmielisten ryhmiksi. ”Yhteyksien luomisen” tavoite 
merkitseekin lopulta käytännössä sitä, että muodostetaan 
yhteyksiä toisten samaa mieltä olevien kanssa. Näiden 
”filtterikuplien” muodostaman uhkan laajuutta yhteisöil-
lemme on vaikea todistaa pitävästi, mutta on selvää, että 
ne vaikuttavat vakavasti järjestelmän yhä suurempaan ha-
jautumiseen. Käsityksemme ”meistä” on kaventumassa.

Jakaantuminen on mahdollistanut edellisen vuoden 
helmasynnit angloamerikkalaisen maailman poliittisissa 
katastrofeissa. Näitä kehityslinjoja tavataan kutsua ”va-
leuutisiksi” ja ”totuuden jälkeisyydeksi”. Vetäytyminen 
avoimen julkisen keskustelun agoralta ideologisiin juok-
suhautoihin loi edellytykset nähdyille kehityskuluille. 
Avoimessa keskustelussa valeuutisia voidaan kyseen-
alaistaa ja paljastaa. Facebookissa ei kuitenkaan luulta-
vasti pääse edes perille siitä, millaista tietoa levitetään, 
jollei kuulu siihen piiriin, jolle valheita levitellään. 
Tämän kannalta on merkitsevää, ettei Facebookilla ole 
taloudellisia kannustimia kertoa totuutta. Yhtiö ilmentää 
täydellisesti internet-ajan sanontaa: mikäli tuote on il-
mainen, tuote olet sinä itse.

Facebookin asiakkaita eivät ole sen käyttäjät vaan 
mainostajat, jotka hyödyntävät sen verkostoja ja arvos-
tavat sen kykyä ohjata mainoksia otolliselle yleisölle. 
Miksi Facebookin tarvitsisi piitata, vaikka sen kautta 
välitetyt uutiset olisivat valetta? Se on kiinnostunut koh-
dentamisesta, ei sisällöstä. Tämä on luultavasti yksi syy 
yhtiön ohjelmanjulistuksen muuttamiseen. Jos tarkoi-
tuksena on ainoastaan ihmisten yhdistäminen, mitä väliä 
on tietojen valheellisuudella? Uuden ohjelmanjulistuksen 
ilmentämä halu ”rakentaa uusia yhteisöjä” kuulostaa 
siltä, että yhtiö haluaisi ottaa enemmän vastuuta sen 
luomien yhteyksien seurauksista.

Facebook on tunnustanut, etteivät valeuutiset jääneet 
ainoaksi keinoksi, jolla sitä hyödynnettiin vuoden 2016 
presidentinvaalien tulokseen vaikuttamiseen. Tam-
mikuun 6. päivänä 2017 kansallisen tiedustelupalvelun 
johtaja julkaisi raportin, jonka mukaan venäläiset olivat 
levittäneet internetissä väärää tietoa haitatakseen Hillary 
Clintonin kampanjaa ja tukeakseen Trumpia11. Rapor-
tissa sanottiin, että ”Moskovan vaikuttamiskampanja 
noudatti venäläistä viestintästrategiaa yhdistäessään tie-
dustelupalvelun salaisia operaatioita – muun muassa 
kybervaikuttamista – avoimempia toimia, johon osallis-
tuvat Venäjän hallinnon elimet, valtion rahoittamat tie-
dotusvälineet, välikädet ja palkatut somen käyttäjät eli 
’trollit’”. Huhtikuun loppuun mennessä Facebook sai ai-
kaiseksi todeta jo ilmiselväksi käyneen seikan kiintoisassa 
sisäisen turvallisuuspalvelun julkaisussa. Sen mukaan ’va-
leuutiset’ on käyttökelvoton yleiskäsite, koska harhaan-
johtavaa tietoa levitetään monin eri tavoin:

”Informaatio- tai vaikuttamisoperaatiot – Valtioiden tai val-
tioista riippumattomien toimijoiden pyrkimyksiä vääristää 
oman maansa tai toisten maiden poliittisia mielipiteitä.

Valeuutiset – Uutisjutut, jotka vaikuttavat perustuvan 
tosiasioihin mutta joissa faktat ilmaistaan tietoisesti har-
haanjohtavasti. Pyrkimyksenä on herättää tunteita, houku-
tella yleisöä tai johtaa harhaan.

Valheelliset vahvistajat – Poliittisen keskustelun manipu-
lointi hyödyntämällä koordinoidusti väärennettyjä käyttäjä-
tilejä (esimerkiksi häiritsemällä joidenkin osapuolten osal-
listumista keskusteluun tai paisuttelemalla joitakin räikeitä 
ääniä muiden kustannuksella).

Disinformaatio – Paikkansa pitämättömän tai vääristel-
lyn informaation tai sisällön kansainvälinen levitys. Tähän 
lukeutuvat valeuutiset, mutta myös hienovaraisemmat toi-
mintatavat kuten false flag -operaatiot, vääristeltyjen lainaus- 
ten tai kertomusten syöttäminen viattomille välittäjille, tai 
puolueellisen tai harhaanjohtavan tiedon tarkoituksellinen 
paisuttelu.

Yhtiö vakuuttaa suhtautuvansa tähän ongelmaan tai on-
gelmajoukkoon yhtä vakavasti kuin esimerkiksi haitta-
ohjelmiin, hakkerointiin ja roskapostiin. Saapa nähdä. 
Yhden valeuutinen on toiselle totuuden paljastamista, 
ja Facebook tekee kovasti töitä välttääkseen joutumasta 
vastuuseen sivuston sisällöstä – ainoastaan seksuaalisesta 
sisällöstä se on äärimmäisen tiukka. Nännien ei sovi 
näkyä. Sääntelyn periaatteet ovat omituiset ja käyvät 
järkeen ainoastaan Yhdysvalloissa, missä häivähdyskin 
avointa seksuaalisuutta viittaisi sivuston epäterveyteen. 
Imetyskuvat ovat ankarasti kiellettyjä, ja ne poistetaan 
nopeasti. Valheet ja propaganda sen sijaan sopivat.

Avain käytännön ymmärtämiseen on ajatella, mitä 
mainostajat haluavat: ne eivät halua esiintyä tissikuvien 
yhteydessä, koska se saattaisi olla vahingoksi heidän 
brändeilleen, mutta valheiden rinnalla esiintyminen 
ei haittaa, koska ne saattavat auttaa heidän kohderyh-
määnsä kuuluvien kuluttajien löytämisessä. ”Digitaa-
liajan rosvoparoneita” vastaan suunnatussa kirjassaan 
Move Fast and Break Things Jonathan Taplin viittaa Buzz-
Feedissä ilmestyneeseen analyysiin: ”Yhdysvaltain pre-
sidentinvaalien kolmen viimeisen kampanjakuukauden 
aikana Facebookissa julkaistut valeuutiset tavoittivat 
enemmän käyttäjiä kuin New York Timesin, Washington 
Postin, Huffington Postin, NBC Newsin ja vastaavien 
suurten uutislähteiden pääotsikot.”12 Facebook ei vaikuta 
pitävän kiirettä tämän ongelman ratkaisussa.

Tosiasiassa väärennetty tai varastettu sisältö saa ku-
koistaa Facebookissa, koska firma ei oikeastaan piittaa. 
Piittaaminen ei ole sen etujen mukaista. Suuri osa si-
vuston videomateriaalista on varastettu niiden luojilta. 
Kuvaavassa Kurzgesagtin (saksalaisen kanavan, joka 
julkaisee laadukkaita lyhyitä selitysvideoita) YouTube-
pätkässä kerrottiin, että vuonna 2015 Facebookin 1000 
katsotuimmasta videosta 725 oli varastettuja. Myös 
tässä Facebookin intressit ovat ristiriidassa yhteiskunnan 
edun kanssa. Voimme yhdessä haluta pitää yllä luovaa ja 
mielikuvituksellista työtä monessa muodossa ja monin 
eri tavoin levitettynä. Facebookia moinen ei kiinnosta. 
Kuten Antonio García Martínez kertoo teoksessaan, Fa-
cebookilla on kaksi tavoitetta: kasvu ja rahaksi muutta-
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minen. Sitä ei yksinkertaisesti kiinnosta, mistä sisältö on 
peräisin.13 Vasta nyt se alkaa vähitellen ottaa huomioon 
syntyneen vaikutelman, että suuri osa sen sisällöstä on 
vilpillistä. Mikäli tämä käsitys yleistyisi, luottamus Face-
bookiin ja siten ihmisten sivustolla kuluttama aika saat-
taisi vähentyä.

Zuckerberg itse on ottanut kantaa asiaan Facebook-
päivityksessä, joka käsittelee Facebookin ja vaalien ky-
symystä. Ladeltuaan jonkin verran ympäripyöreyksiä 
(”tavoitteemme on antaa jokaiselle ihmiselle ääni. Pe-
rustamme uskomme ihmisiin”) hän pääsee itse asiaan. 
”Kaikesta Facebookin sisällöstä yli 99 prosenttia on aitoa. 
Vain hyvin pieni osuus on valeuutisia tai huijausta.” 
Useat Facebookin käyttäjät huomauttivat, että heidän 
omassa uutisvirrassaan Zuckerbergin kommentti totuu-
denmukaisuudesta ilmestyi valeuutisten vieressä. Yhdessä 
tapauksessa valetarina viittasi ESPN-urheilukanavaan. 
Linkkiä klikatessaan käyttäjä päätyi ravintolisämai-
nokseen. Kuten Doc Searls on huomauttanut, huijaus 
on kaksinkertainen, ”ilmiselviä valheita keksityn lähteen 
esittämänä”, mikä on melkoista nähdä lätkäistynä Face-
bookin johtajan päivityksen rinnalle, kun hän ylpeilee 
vilpittömyydellä. Myös Evan Williams, toinen Twitterin 
perustajista ja pitkään muotoon erikoistuneen sivuston 
Medium perustaja, löysi Zuckerbergin viestin toisen 
väitetysti ESPN-kanavan julkaiseman jutun ja muka 
CNN:ltä peräisin olevan valeuutisen välistä. Ilmoituksen 
mukaan kongressi oli päättänyt poistaa Trumpin virasta. 
Kun sitä klikkasi, se osoittautui mainokseksi yritykseltä, 
joka tarjosi 12 viikon ohjelmaa varpaiden vahvistami-
seksi. (Niinpä, juurikin varpaiden vahvistamiseksi.) Nyt 
me tiedämme silti, että Zuck uskoo ihmisiin. Sehän on 
pääasia.

*

Puolueeton sivustakatsoja saattaisi miettiä, onko Fa-
cebookin asenne todellisia sisällön tuottajia kohtaan 
oikeasti kestävä. Facebook tietenkin tarvitsee sisältöä, 
koska sivusto koostuu toisten luomasta sisällöstä. Juuri 
siitä syystä Facebook ei mielellään päästäisi ketään muuta 
takomaan rahaa noilla sisällöillä. Pitkän päälle tällainen 
asenne tuhoaa sekä luovat alat että media-alan. Yleisön 
tavoittaminen – ennennäkemätön kahden miljardin ih-
misen seuraajakunta – on toki mahtavaa, mutta Faceboo-
killa ei ole kiire auttaa muita tekemään sillä rahaa. Vaikka 
kaikki sisällöntuottajat tekisivät lopulta vararikon, siitä ei 
välttämättä koituisi suurempia ongelmia. Ainakin tois-
taiseksi on vielä paljon halukkaita sisällön tuottajia: ta-
vallaan jokainen Facebookin käyttäjä on yhtiöllä töissä ja 
lisää sen arvoa. Vuonna 2014 New York Times laskeskeli, 
että ihmiskunta viettää Facebookissa päivittäin yhteensä 
39 757 työvuotta. Jonathan Taplin huomauttaa, että 
tämä vastaa ”miltei 15 miljoonaa ilmaistyövuotta joka 
vuosi”. Arvio on ajalta, jolloin Facebookilla oli vähäiset 
1,23 miljardia käyttäjää.

Taplin on työskennellyt sekä akateemisessa maail-
massa että elokuva-alalla. Hänen tuntonsa näissä asioissa 

ovat vahvoja siksi, että hän aloitti uransa musiikkibisnek-
sessä – The Bandin managerina – ja koki aitiopaikalta 
täystappion, jonka internet aiheutti hänen alalleen. 20 
miljardin liiketoimi vuonna 1999 oli kutistunut 7 mil-
jardiin viidessätoista vuodessa. Hän näki, kuinka kelvol-
lisesti tienanneet laulajat päätyivät rutiköyhiksi. Näin 
ei käynyt siksi, että ihmiset olisivat lakanneet kuun-
telemasta heidän musiikkiaan – sitä kuunteli useampi 
ihminen kuin koskaan ennen – vaan siksi, että ilmaista 
musiikkia alettiin pitää itsestäänselvyytenä. YouTube on 
nykyään suurin musiikin välittäjä: sinne ladattuja kap-
paleita kuunnellaan vuosittain miljardeja kertoja. Silti 
vuonna 2015 muusikoiden tienestit YouTuben ja sen 
mainosrahoitteisten kilpailijoiden korvauksista jäivät kes-
kimäärin pienemmiksi kuin vinyylilevyjen myyntitulot. 
Ei siis CD-levyjen tai äänitteiden ylipäätään: nimen-
omaan vinyylien.

Vastaavanlainen ilmiö on huomattu myös lehdistössä. 
Facebook on olemuksellisesti mainosfirma, joka piittaa 
sivuston sisällöstä vain, mikäli se vaikuttaa mainosten 
kohdentamiseen ja myyntilukuihin. Tässä tilanteessa 
pätee yksi versio Greshamin laista14: ilmaiseksi tuotettu 
valeuutinen kerää enemmän klikkauksia kuin todelliset, 
kalliisti tuotetut uutiset, jotka usein kertovat asioita, 
joita ei edes haluta kuulla. Lisäksi Facebook hyödyntää 
kattavaa temppuvarastoa, jonka avulla se kasvattaa lii-
kennettä sivustolla ja mainosten kohdentamisesta saa-
miaan tuloja levittämiensä uutissisältöjen luoneiden ta-
hojen kustannuksella. Uutissyötettä ei kohdenneta sen 
mukaan, mikä kutakin oikeasti kiinnostaa, vaan sen pe-
rusteella, miten kustakin käyttäjästä saadaan kiskottua 
suurin mahdollinen määrä mainostuloja. Syyskuussa 
2016 Guardian-lehden entinen päätoimittaja Alan Rus-
bridger kertoi Financial Timesin järjestämässä konferens-
sissa, että Facebook oli ”niellyt jopa 27 miljoonaa dol-
laria” lehden ennakoimista mainostuloista kyseiseltä vuo-
delta. Rusbridgerin mukaan ”he voivat viedä niin paljon 
rahaa meiltä, koska he käyttävät algoritmeja, joita emme 
ymmärrä. Ne ovat suodatin meidän tuotoksiemme ja 
vastaanottavan yleisön välillä.”15

Tässä ollaan asian ytimessä, mitä tulee Facebookin 
olemukseen ja siihen, mitä se tekee. Huolimatta kaikesta 
puheesta ihmisten yhdistämisestä ja yhteisöjen rakenta-
misesta Facebook on perimmiltään mainosyhtiö. Mar-
tínez antaa selkeimmän yleiskuvan siitä, miten näin on 
käynyt ja miten Facebook-mainostus toimii. Facebookin 
alkuvuosina Zuckerberg oli kiinnostuneempi firman 
kasvusta kuin rahastamisesta. Tilanne muuttui, kun Fa-
cebook alkoi ulosmitata jättitienestejään listautumisan-
nissa, tuona loistavana päivänä, jolloin yrityksen osakkeet 
tulivat ensi kertaa julkisesti myyntiin pörssissä. Se on 
valtava käännekohta mille tahansa startup-yritykselle. 
Pörssiin listautumiseen kohdistetut toiveet ja odotukset 
houkuttelevat lähtöjäänkin monia työntekijöitä tek-
nologiayrityksiin, tai ainakin juuri se on pitänyt heidät 
työpisteillään. Siinä vaiheessa aloittelevan yhtiön teoreet-
tinen omaisuus muuttuu pörssiyhtiön todelliseksi varal-
lisuudeksi.
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Martínez oli paikalla juuri silloin, kun Zuck kokosi 
väen paikalle kertoakseen, että Facebook on listautu-
massa pörssiin ja kun kaikki Facebookin työntekijät kä-
sittivät rikastuvansa: 

”Istuin kahden omiin juttuihinsa uppoutuneen tyypin 
takana. Osoittautui, että he olivat Chris Cox, Facebookin 
tuotepäällikkö, ja Naomi Gleit, Harvardista valmistunut 
Facebookin kahdeskymmenesyhdeksäs työtekijä, jonka ker-
rottiin tuolloin olevan Facebookin pitkäaikaisin työntekijä 
Markin itsensä lisäksi.

Naomi jutusteli Coxin kanssa, mutta pääosin hän näpyt-
teli menemään läppärillään juurikaan piittaamatta Zuckin 
vouhkaamisesta. Kurkistin hänen näyttöään. Hän selasi 
lukuisia linkkejä sisältävää sähköpostiviestiä avaten niitä 
omille välilehdilleen. Klikkailumaratonin suoritettuaan hän 
katseli kutakin linkkiä arvostelijan silmin. Ne olivat kaikki 
esittelyjä omistusasunnoista San Franciscon alueella.”

Martínez pani muistiin yhden asunnon ja tarkisti sen 
hinnan myöhemmin: 2,4 miljoonaa dollaria. Hän kir-
joittaa kiinnostavasti ja kiehtovan katkerasti Piilaakson 
luokka- ja statuseroista, erityisesti varhaisessa vaiheessa 
firmaan värväytyneiden ja sittemmin usein ökyrikastu-
neiden, ja myöhemmin työhön otettujen ”palkkaorjien” 
välisestä valtavasta juovasta, jota ei ole tapana käsitellä 
julkisesti. ”Käytäntönä on ollut, että asiasta ei puhuta 
avoimesti.” Kuten Bonnie Brown, joka työskenteli 
Googlella hierojana sen varhaisessa vaiheessa, on sanonut 
muistelmissaan:

”Googlen rinnakkain työtään tekevän henkilökunnan 
kesken alkoi piirtyä esiin suuria eroja. Kun yksi katseli näy-
töllään paikallisen elokuvateatterin näytösaikoja, toinen oli 
varaamassa lentoa viettääkseen viikonlopun Belizessä. Miltä 
maanantaiaamun rupattelu kuulostaa tämän jälkeen?”16

Kun IPO:n eli listautumisannin aika koitti, Facebookin 
oli muututtava hurjasti kasvavasta yhtiöstä valta-
vasti rahaa tuottavaksi yhtiöksi. Se tosin oli jo tuolloin 
tuottava silkan kokonsa ansiosta – kuten Martínez huo-
mauttaa, ”miljardi kerrottuna millä tahansa luvulla on 
julmetun iso luku” – mutta se ei vielä riittänyt takaamaan 
tähtitieteellistä osakkeen arvoa listautuessa. Tässä vai-
heessa Zuckerberg alkoi suunnata täyden huomionsa 
siihen, miten Facebookilla saisi tehtyä rahaa. On mielen-
kiintoista ja hänen kunniakseen, ettei hän juurikaan ollut 
miettinyt asiaa aiemmin – ehkä se johtuu siitä, että raha 
itsessään ei vaikuta juurikaan kiinnostavan häntä. Hän 
vain tahtoo voittaa.

Ratkaisuna oli hyödyntää valtavaa tietomäärää, joka 
Facebookilla on ”yhteisöstään”, ja käyttää sitä mahdollis-
taakseen asiakkailleen täsmämainostuksen tarkkuudella, 
jota ei ikinä ollut tavoitettu missään tiedotusvälineessä. 
Martínezin sanoman mukaan ”mainonta voidaan koh-
distaa demografisesti (esimerkiksi 30–40-vuotiaisiin 
naisiin), paikallisesti (ihmiset, jotka asuvat viiden mailin 
etäisyydellä Floridan Sarasotasta) tai jopa Facebook-pro-

fiilin perusteella (onko sinulla lapsia, eli kuulutko äiti-
osastoon).”

Taplin esittää saman huomion:

”Jos haluan tavoittaa postinumeroalueelta 37206 
25–30-vuotiaita naisia, jotka pitävät countrymusiikista ja 
juovat viskiä, se onnistuu Facebookin avulla. Lisäksi Face-
book voi onnistua myös saamaan näiden naisten ystävät 
välittämään heidän uutisvirtaansa ’sponsoroituja päivityk-
siä’ niin, etteivät ne vaikuta mainoksilta. Kuten Zucker-
berg sanoi esitellessään Facebook-mainontaa: ’Kaikkein 
parhaiten ihmisiin vaikuttaa heidän luotettujen ystäviensä 
suosittelu. Luotettujen ystävien suositukset ovat mainonnan 
Graalin malja.’”

Tämä oli Facebookin realisoimisen ensimmäinen vaihe 
sen alkaessa muuntaa valtavaa suosiotaan rahastusko-
neeksi. Firma tarjosi mainostajille ennennäkemättömän 
täsmällisen keinon kohdentaa mainoksensa tietyille ku-
luttajaryhmille. (Myös tiettyjä äänestäjäryhmiä voidaan 
tavoittaa täydellä tarkkuudella. Eräänä esimerkkinä 
vuodelta 2016 oli Clintonin vastainen mainos, jossa 
toistettiin vuoden 1996 surullisenkuuluisan puheen 
viittausta ”supersaalistajiin” [super-predators]. Mainosta 
levitettiin ainoastaan afrikkalaisamerikkalaisille äänestä-
jille alueilla, joilla republikaanit pyrkivät – nyttemmin 
selväksi käyneellä menestyksellä – heikentämään demo-
kraattien äänimäärää. Kohderyhmään kuulumattomat 
eivät nähneet julkaisua.)

Realisoinnin toinen vaihe käynnistyi 2012, jolloin 
nettiliikenne alkoi siirtyä pöytäkoneilta kannettaville 
laitteille. Jos luet valtaosan verkkosisällöistä pöytäko-
neelta, kuulut vähemmistöön. Käännekohta oli mah-
dollinen katastrofi kaikille yritykselle, jotka nojasivat 
verkkomainontaan, koska ihmiset eivät erityisemmin 
pidä mainoksista kannettavilla laitteillaan eivätkä 
klikkaa niitä läheskään yhtä usein kuin pöytäko-
neiden näytöllä. Toisin sanoen: vaikka tietoliikenteen 
määrä lisääntyi yhä nopeammin, sen suhteellinen arvo 
heikkeni, koska kasvu perustui kannettavien laitteiden 
käytön yleistymiseen. Jos kehityssuunta olisi pysynyt 
samana, kaikki linkkien klikkaamiseen nojaavat yri-
tykset (eli käytännössä valtaosa yhtiöistä, mutta erityi-
sesti Googlen ja Facebookin kaltaiset jätit) olisivat me-
nettäneet rankasti arvoaan. 

Facebook ratkaisi ongelman tekniikalla, jota se kutsui 
”sisäänheitoksi” [onboarding]. Martínezin selityksen 
mukaan paras tapa ymmärtää asia on ajatella tunnistus-
koodeja erilaisina niminä ja osoitteina. 

”Mikäli esimerkiksi Bed, Bath and Beyond haluaa herättää 
huomioni, se lähettää upean 20 prosentin alennuskupongin 
osoitteeseen:

Antonio García Martínez
1 Clarence Place #13
San Francisco, CA 94107.
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Jos viesti halutaan lähettää mobiililaitteeseeni, osoitteeni 
on: 38400000-8cfo-11bd-b23e-10b96e40000d. 

Tähän laitteen tunnisteeseen ei oikeastaan itse voi vai-
kuttaa, ja sen välityksellä kulkee päivittäin sadoittain mobii-
lilaitteisiin lähteviä mainoksia.

Kannettavalla tietokoneella osoitteeni on:
07J6yJPMB9juTowar.AWXGQnGPA1MCmThg-

b9wN4vLoUpg.BUUtWg.rg.FTN.0.AWUxZtU
Tätä evästeosoitetta Facebook käyttää mainosten koh-

dentamiseen tekemieni hakujen perusteella.
Vaikka asia ei välttämättä vaikuta siltä, jokaiseen näistä 

koodeista voidaan yhdistää paljon tietoa henkilökohtai-
sesta toiminnastamme: jokaisesta sivustosta, jolla olemme 
käyneet, monista asioista, mitä olemme ostaneet tavalli-
sista kaupoista, jokaisesta käyttämästämme sovelluksesta ja 
siitä, mihin olemme sitä käyttäneet… Nykymarkkinoinnin 
suurin kysymys, joka tuottaa kymmenien miljardien sijoi-
tuksia ja loputtomasti juonintaa Facebookin, Googlen, 
Amazonin ja Applen uumenissa, on kilpa näiden eri tunnis-
teiden yhdistämisestä ja linkkauksien hallinnoinnista. Siinä 
se.”

Facebookilla oli jo lähtökohtaisesti valtavasti tietoa ihmi-
sistä, heidän sosiaalisista verkostoistaan ja heidän ilmai-
semistaan mieltymyksistä ja inhokeista17. Kun rahaksi 
muuttamisen ratkaiseva merkitys valkeni Facebookille, 
he liittivät tietoihinsa valtavan määrän dataa ihmisten 
käyttäytymisestä internetin ulkopuolella, tosielämässä. 
Tiedot oli hankittu luomalla kumppanuuksia Experianin 
kaltaisten suuryritysten kanssa, jotka ovat vuosikym-
menten ajan seuranneet kuluttajien ostoksia tekemällä 
yhteistyötä suoramarkkinointiyritysten, luottokorttiyhti-
öiden ja jälleenmyyjien kanssa. Näille firmoille ei näytä 

olevan täsmällistä nimitystä. ”Luottotietoyritys” luulta-
vasti tiivistää asian. Ne ulottuvat kuitenkin laajemmalle 
kuin mitä nimi antaa ymmärtää.18 Experianin mukaan 
sen tiedot perustuvat yli 850 000 000 kirjaukseen ja kat-
tavat 49 700 000 aikuista brittiä 25 200 000 kotitalou-
dessa 1 730 000 postinumeron alueella. Tällaiset firmat 
tietävät kaiken mahdollisen nimestä ja osoitteesta lähtien 
ulottuen aina tuloihin, koulutustasoon, ihmissuhteisiin 
ja jokaiseen paikkaan, missä luottokorttia on käytetty. 
Facebook kykeni tämän jälkeen liittämään henkilötiedot 
älypuhelimen yksilöiviin tunnisteisiin.

Tämä oli olennaista Facebookin nykyiselle kannatta-
vuudelle. Kannettavissa laitteissa ihmiset suosivat useim-
miten internetiä eivätkä sovelluksia, jotka pitävät kerää-
mänsä tiedon eivätkä jaa sitä toisille yhtiöille. Puhelimen 
pelisovellus ei kovinkaan todennäköisesti tiedä sinusta 
muuta kuin sen, mille tasolle olet päässyt pelissä. Face-
bookissa ovat kuitenkin kaikki, joten yhtiö tietää jokaisen 
puhelimen tunnisteen. Tämän ansiosta se on onnistunut 
kohdentamaan mobiilimainoksia paremmin kuin mikään 
toinen taho pystyisi, ja lisäksi tyylikkäämmin ja saumat-
tomammin kuin kukaan aikaisemmin.

Facebook siis tietää puhelimesi tunnisteen ja voi 
liittää sen Facebook-tunnisteeseen. Se yhdistää nämä 
muuhun toimintaasi verkossa: jokaiseen sivustoon, jolla 
olet ikinä käynyt, ja jopa jokaiseen klikkaukseesi – Fa-
cebookin tykkäysnappi seuraa jokaista Facebookin käyt-
täjää, klikkaa sitä tai ei. Koska Facebookin nappi on 
kaikkialla netissä, se näkee sinut kaikkialla. Ja koska se 
tekee yhteistyötä vanhanaikaisten luotonantajien kanssa, 
Facebook tietää, kuka kukakin on, missä kukin asuu 
ja mitä hän on ostanut kortilla tavallisista kaupoista.19 
Kaikkea kerättyä tietoa käytetään viime kädessä peri-

”Kun rahaksi muuttamisen 
ratkaiseva merkitys valkeni 
Facebookille, he liittivät 
tietoihinsa valtavan määrän 
dataa ihmisten käyttäytymisestä 
internetin ulkopuolella, 
tosielämässä.”
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tylsään tarkoitukseen: asioiden myymiseen nettimai-
nosten välityksellä.

Mainostamisessa käytetään kahta eri toiminta-
mallia. Ensimmäisessä mainostaja pyytää Facebookia 
valikoimaan tietyistä ihmisryhmistä kuluttajia, joille 
kohdentaa viestinsä – vaikkapa kolmikymppisiä viskiä 
juovia countrymusiikkifaneja tai philadelphialaisia af-
roamerikkalaisia, jotka suhtautuvat Hillaryyn nihkeän-
puoleisesti. Facebook kuitenkin välittää mainoksia myös 
verkkohuutokaupoilla [online auction], jotka toimivat 
reaaliajassa jollekin sivustolle siirryttäessä. Käytännössä 
jokaiselta sivulta, jolla olet käväissytkään, jää selaimeen 
eväste, joten siirtyessäsi seuraavalle sivulle käynnistyy se-
kunnin miljoonasosien mittainen huutokauppa sen mää-
rittämiseksi, minkä arvoista huomiosi herättäminen on ja 
millaisia mainoksia kannattaa mielenkiinnon kohteidesi, 
tulotasosi ja minkä milloinkin perusteella tarjota. Tästä 
syystä mainoksilla on rasittava taipumus vaania perässä: 
jos on hakenut uutta televisiota tai kenkiä tai lomakoh-
detta, ne ilmestyvät jokaiselle avaamallesi sivustolle vielä 
viikkojen päästä. Värväämällä lahjakkuuksia ja käyttä-
mällä voimavaroja ongelman ratkaisemiseksi Facebook 
onnistui muuttamaan mobiililaitteet tulovirtojen ehty-
misen uhasta voittoa syökseväksi geysiriksi.

Tämä merkitsee, että Facebook toimii sittenkin 
enemmän valvonnan alalla kuin mainosalalla. Itse asiassa 
se on ihmiskunnan historian suurin valvontaan pe-
rustuva yritys. Se tietää käyttäjistään paljon enemmän 
kuin yksikään valvontayhteiskunta on tiennyt kansalai-
sistaan. On käsittämätöntä, etteivät ihmiset ole tajunneet 
tätä. Olen ajatellut Facebookia pitkään ja palaan yhä uu-
delleen siihen, etteivät ihmiset käsitä, mistä yhtiön toi-
minnassa on kysymys. Se tarkkailee sinua ja sitten käyttää 
sinusta ja käyttäytymisestäsi saamaansa tietoa mainosten 
myyntiin. Eipä tule mieleen, että minkään yhtiön todel-
linen kaupallinen toiminta olisi yhtä suuressa ristiriidassa 
sen kanssa, mitä se väittää tekevänsä – ”luovansa yhte-
yksiä”, ”rakentavansa yhteisöjä”. On huomionarvoista, 
että firman tietoa käyttäjistä ei hyödynnetä ainoastaan 
mainosten kohdentamiseen vaan myös heidän uutis-
virtansa suuntaamiseen. Koska sivuston sisältö koostuu 
niin valtavasta määrästä päivityksiä, suodattamiseen ja 
kohdentamiseen tarkoitetut algoritmit määrittävät sen, 
mitä kukin näkee. Useimmat ajattelevat, että heille tu-
levat viestit liittyvät lähinnä heidän kavereihinsa ja mie-
lenkiinnon kohteisiinsa. Asia on toki tavallaan niinkin, 
mutta voitto tuotetaan sillä, että nämä asiat liitetään 
Facebookin kaupallisiin intresseihin. Katseesi kohdistuu 
sinne, missä se tuottaa eniten voittoa Facebookille.

*

En voi olla miettimättä, mitä tapahtuu, kun 450 mil-
jardin kolikon kääntöpuoli paljastuu. Wun kirjoittamassa 
huomiotalouden historiikissa näkyy kiinnostava toistuva 
kuvio: nopeaa kasvua seuraa useimmiten vastareaktio, 
jolloin räjähdysmäinen kasvu aiheuttaa julkista protes-
tointia ja mahdollisesti lainsäädännöllisiäkin muutoksia. 

Wun ensiksi mainitsema esimerkki ovat ankarat julistei-
denvastaiset lait, jotka säädettiin 1900-luvun alussa Parii-
sissa (ja jotka ovat voimassa edelleen, ja tästä syystä kau-
punkia ei ole nykykriteereillä arvioituna vieläkään pilattu 
mainoksilla). Wun mukaan ”silloin, kun ensisijaisena 
hyödykkeenä on pääsy ihmisten mieliin, jatkuva pyr-
kimys kasvuun aiheuttaa miltei väistämättä pienempiä ja 
suurempia vastareaktioita”. Wu kutsuu ilmiön lievempää 
muotoa ”lumouksen haihtumiseksi”.20

Facebook vaikuttaa olevan varsin altis lumouksen 
haihtumiselle. Se alkaa luultavimmin liiketoiminnan yti-
mestä – mainostamisesta. Facebookin myymät mainokset 
ovat ”ohjelmallisia” eli niitä määrittävät tietokoneiden al-
goritmit, jotka ohjaavat mainokset todennäköiselle koh-
deyleisölle käyttäjätietoihin perustuvan kohdentamisen 
ja verkkohuutokauppojen mukaan. Asiakkaan kannalta 
– pitää muistaa, että asiakas on tässä mainostaja, ei Face-
bookin käyttäjä – ongelmana on, että monet näiden mai-
nosten klikkauksista ovat tekaistuja. Intressit eivät tässä 
tilanteessa kohtaa. Facebook tahtoo klikkauksia, koska 
ne kerryttävät sen tuloja. Mutta entä jos klikkaukset ovat 
peräisin tietokoneohjelmien varassa toimivilta keksityiltä 
tileiltä? Tämä on yleisesti tunnettu ongelma, joka vai-
kuttaa erityisesti Googleen, koska on helppoa tehdä si-
vusto, sallia sillä ohjelmallinen mainonta, laatia ohjelma 
klikkaamaan noita mainoksia ja kerätä itsestään kertyvää 
rahaa. Facebookissa muka-klikkaukset ovat todennäköi-
simmin kilpailijoiden tekosia yrityksenä kasvattaa toisille 
koituvia kustannuksia.

Alan julkaisu Ad Week arvioi valeklikkausten vuo-
tuisten kustannusten olevan seitsemän miljardia dollaria 
eli noin kuudesosa koko liikevaihdosta. Yksi ainoa hui-
jaussivusto, Methbot, joka paljastettiin toissavuoden21 
lopuilla, käyttää hakkeroitujen tietokoneiden verkostoa 
joka päivä valeklikkauksiin 3–5 miljoonan edestä. Arviot 
valetietoliikenteen arvosta vaihtelevat: joidenkin arvioiden 
mukaan se on noin 50 prosenttia. Joidenkin sivustojen 
ylläpitäjien mukaan heidän omilla sivuillaan valeklikka-
uksien osuus on 90 prosenttia. Tämä ei millään muotoa 
ole yksinomaan Facebookin ongelma, muttei ole vaikea 
kuvitella sen johtavan ”mainontateknologian” vastaiseen 
kapinaan yhtiöissä, jotka mainoksista maksavat. Olen 
kuullut alan tutkijoiden toteavan, että nykyisten suurten 
mainostajien maailmassa on vallalla korporaatioiden ryh-
mäajattelu, jonka takia suuri osa mainosbudjeteista menee 
Facebookille. Tuo ajattelutapa saattaa muuttua. Myös 
monet Facebookin tilastointitavat pyrkivät esittämään 
yhtiön mahdollisimman edullisessa valossa. Facebookin 
laskentatavan mukaan video on ”katsottu”, mikäli se on 
ehtinyt pyöriä kolme sekuntia, vaikka käyttäjä selaisi sen 
ohi eivätkä äänet olisi päällä. Monilla satojentuhansien 
katsontakertojen Facebook-videoilla ei olisi ainuttakaan 
katsojaa, mikäli katsojia laskettaisiin samoilla periaatteilla 
kuin television katsojalukuja.

Asiakkaiden protesti voisi osua yksiin sääntelijöiden 
ja hallitusten vastaiskun kanssa. Googlen ja Facebookin 
yhteinen volyymi digitaalisessa mainonnassa merkitsee 
käytännössä monopoliasemaa. Monopoliasemaa vah-
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vistaa entisestään se, että mainosrahoitus valuu verkon 
maailmaan. Nämä tahot ovat yhdessä ajaneet alas suuria 
osia lehtialasta. Facebookilla on ollut valtava merkitys 
julkisen keskustelun tason laskemisessa. Se on tehnyt 
helpommaksi kuin koskaan välittää suurelle yleisölle 
materiaalia, jota Hitler olisi hyväksyvästi kutsunut ”suu-
reksi valheeksi”. Yhtiöllä ei ole liiketoimintansa kannalta 
tarvetta piitata siitä, mutta sääntelijät saattavat hyvinkin 
kiinnittää asiaan huomiota.

Tämä ei ole ainoa ulkoinen uhka Googlen ja Face-
bookin duopolille. Yhdysvaltojen näkemyksen kartel-
lienvastaiseen lainsäädäntöön muotoili Robert Bork, 
tuomari, jonka Reagan nimitti korkeimpaan oikeuteen, 
mutta jonka nimityksen senaatti jätti vahvistamatta. 
Borkin vaikutusvaltaisin lainopillinen kanta koski kil-
pailuoikeutta. Hän hyväksytti toimintamallin, jonka 
mukaan ainoastaan kuluttajahinnoilla on väliä arvioi-
taessa kilpailunvastaista toimintaa. Hänen ajatuksensa 
oli, että hinnanlasku viittaa toimiviin markkinoihin, 
joten monopoliasemaa ei ole tarpeen kyseenalaistaa. Täl-
lainen ajattelu vaikuttaa edelleen sääntelyyn kohdistuviin 
asenteisiin Yhdysvalloissa, ja sen ansiosta esimerkiksi 
Amazonin toimintaan ei ole puututtu, vaikka sillä on il-
meinen monopoliasema erityisesti kirjojen jälleenmyyn-
nissä verkossa.

Näillä rajatuilla perusteilla internet-jättiyhtiöt vaikut-
tavat olevan haavoittumattomia. Tai vaikuttavat, kunnes 
aletaan miettiä yksilökohtaista hinnoittelua. Jätämme 
internetissä liikkuessamme jälkeemme valtavasti tietoja, 
jota hyödynnetään yhä enemmän tarjousten kohdenta-
miseen, eivätkä nämä hinnat toimi samalla periaatteella 
kuin tuotteiden hintalaput kaupoissa. Päinvastoin: ne 
muuttuvat arvioidun maksukykymme mukaan.22 Neljä 

espanjalaistaustaista tutkijaa tutki tätä ilmiötä käyttä-
mällä automatisoituja profiileja, jotka oli ohjelmoitu 
toimimaan joko ”hintatietoisen” tai ”varakkaan” kulut-
tajan tavoin, jotta he saisivat selville, johtaisivatko eri-
laiset käyttäytymismallit eri hintoihin. Nehän johtivat: 
kuulokkeiden etsiminen johti hakutuloksiin, jotka olivat 
keskimäärin neljä kertaa kalliimpia ”varakkaan” tapauk-
sessa. Lentolippujen alennussivuston tarjoamat hinnat 
olivat kalliimmat kuin ”hintatietoisen” tapauksessa. Ylei-
sesti ottaen hinnat vaihtelivat hakijan sijainnin mukaan 
peräti 166 prosenttia. Joten kyllä, tiivistäen sanottuna 
yksilökohtainen hinnoittelu on olemassa oleva asia, ja 
kyky järjestelmän luomiseen perustuu internet-histo-
riamme jäljittämiseen. Ensi näkemältä vaikuttaa selvältä, 
että käytäntö rikkoisi Borkin jälkeistä Yhdysvaltain mo-
nipolilainsäädäntöä, koska nämä säännökset keskittyvät 
yksinomaan hintaan. On tavallaan huvittavaa ja samalla 
irvokastakin, että ennennäkemättömän laaja valvonta-
järjestelmä kyllä ilmeisesti käy päinsä, mutta ennennä-
kemättömän laaja kulutuskäyttäytymisen valvontajärjes-
telmä, jonka takia jotkut maksavat korkeampia hintoja 
kuin toiset, voi olla laiton.

Facebookin kenties pahin uhkakuva on, että käyttäjät 
saattavat kyllästyä siihen. Kaksi miljardia kuukausittain 
aktiivista käyttäjää on valtava määrä, ja ”verkostovaiku-
tukset” – syntyneiden yhteyksien määrässä mitattuna – 
ovat tietenkin poikkeukselliset. On kuitenkin muitakin 
internetyhtiöitä, jotka yhdistävät ihmisiä: Snapchatilla 
on 166 miljoonaa käyttäjää päivittäin, Twitterillä 328 
miljoonaa kuukausittain. Ja kuten aikansa johtavan so-
siaalisen median, Myspacen, katoaminen todistaa, kun 
ihmiset muuttavat mielensä palvelun laadusta, he voivat 
saada siitä tarpeekseen nopeasti.

”Kuten aikansa johtavan 
sosiaalisen median, Myspacen, 
katoaminen todistaa, kun ihmiset 
muuttavat mielensä palvelun 
laadusta, he voivat saada siitä 
tarpeekseen nopeasti.”
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Jos siis yleisesti ymmärrettäisiin, että Facebookin lii-
ketoimintamalli perustuu valvontaan, yhtiö olisi vaarassa. 
Facebook on kysynyt käyttäjiltään valvontakäytännöistä 
ainoastaan kerran, vuonna 2011, jolloin se ehdotti käyt-
töehtojen muuttamista – tämä muutos on perustana sen 
nykyiselle tavalle käyttää tietoja. Äänestyksen tulos oli 
selvä: 90 prosenttia käyttäjistä äänesti muutosta vastaan. 
Facebook vei muutokset läpi siitä huolimatta sen perus-
teella, että äänestäneitä oli niin vähän. Käyttäjien vie-
roksunta valvontaa kohtaan ei yllätä, kuten ei myöskään 
yhtiön piittaamattomuus vieroksunnasta. Tilanne voi 
kuitenkin muuttua.

Toinen mahdollinen käänne yksilötasolla olisi, että 
ihmiset lopettaisivat Facebookin käytön, koska se tekee 
heidät onnettomiksi. En puhu samasta ilmiöstä kuin 
vuoden 2014 skandaalissa, kun paljastui, että joukko yh-
tiössä työskenteleviä yhteiskuntatieteilijöitä oli tarkoituk-
sella manipuloinut ihmisten uutissyötettä nähdäkseen, 
miten, jos mitenkään, se vaikuttaa heidän tunteisiinsa. 
Tutkimus ilmestyi Proceedings of the National Academy 
of Sciences -julkaisusarjassa, ja se käsitteli ’sosiaalista tart-
tuvuutta’, tunteiden leviämistä ihmisryhmän jäsenten 
välillä. Tutkimuksessa selvitettiin 689 003 Facebook-
käyttäjän näkemien juttujen sävymuutosten vaikutusta 
tunteiden siirtymiseen.

”Kun positiivisia ilmauksia vähennettiin, myönteiset päivi-
tykset vähenivät ja kielteiset lisääntyivät; kun taas negatii-
visia ilmauksia karsittiin, kävi päinvastoin. Tulos osoittaa, 
että toisten Facebookissa välittämät tuntemukset vaikutta-
vat vastaanottajan tunteisiin, mikä antaa kokeellista näyttöä 
laajamittaisesta tarttuvuudesta sosiaalisissa verkostoissa.”23

Tutkijat eivät vaikuta uhranneen ajatustakaan sille, miten 
tämä tieto otettaisiin vastaan, ja tutkimus saikin hetken 
aikaa melko lailla näkyvyyttä.

Kenties tämä ihmisille entuudestaan tuttu tarina vei 
sattumalta huomion paljastukselta, jonka olisi pitänyt 
herättää suurempi kohu. Asia kävi ilmi aiemmin tänä 
vuonna American Journal of Epidemiologyssa julkaistusta 
artikkelista, jonka otsikkona oli ”Facebookin käyttä-
misen yhteys hyvinvoinnin vaarantumiseen. Pitkittäis-
tutkimus”24. Tutkijat olivat yksinkertaisesti todenneet, 
että Facebookin käytön määrä korreloi onnettomuuden 
tunteen kanssa. Yhden prosentin kasvu tykkäysten ja 
klikkauksien määrässä vastasi 5–8 prosentin laskua mie-
lenterveydessä. Lisäksi todettiin, että reaalimaailman 
vuorovaikutuksen positiivinen vaikutus hyvinvointiin 
vastasi täsmälleen ”Facebookin käyttämisestä aiheutuvaa 
haittaa”. Käytännössä siis ihmiset olivat korvaamassa hy-
vältä tuntuvaa todellista yhdessäoloa Facebookissa viete-
tyllä ajalla, joka tekee heidät onnettomiksi. Oion tässä 
mutkia suoraksi: tutkijat näkivät vaivaa alleviivatakseen, 
että kyse on korrelaatiosta eikä varmasta kausaalisesta 
suhteesta. He kuitenkin uskaltautuivat menemään poik-
keuksellisen pitkälle sanomalla, että kerätyn tiedon pe-
rusteella ”vaikuttaa siltä, että tosielämän ihmissuhteet 
korvautuvat verkkosuhteilla”. Tämä ei ole ensimmäinen 

kerta, kun jotain tuon suuntaista käy ilmi. Tiivistäen: 
monet tutkimukset osoittavat, että Facebook saa ihmiset 
tuntemaan olonsa kurjaksi. Kenties siis jonain päivänä 
ihmiset lakkaavat käyttämästä sitä.25

*

Entä jos mitään edellä kuvattua ei tapahdu? Entä jos 
mainostajat eivät kapinoi, valtiot eivät puutu asioihin, 
käyttäjät eivät lähde tiehensä ja Zuckerberg-paatti mie-
histöineen jatkaa huoletonta purjehdustaan hyvällä tuu-
lella? On palattava kahden miljardin kuukausikäyttäjän 
lukuun. Kaikkien internetin käyttäjien kokonaismäärä 
– määriteltynä mahdollisimman laveasti mukaan lukien 
hitaimmatkin modeemiyhteydet ja kehitysmaiden keh-
noimmat palvelimet, ja lisäksi vielä ihmiset, joilla olisi 
pääsy nettiin, mutta jotka eivät käytä sitä – on kolme 
ja puoli miljardia. Heistä arviolta 750 miljoonaa asuu 
Kiinassa ja Iranissa, joissa Facebookia ei voi käyttää. Ve-
näläisistä noin sata miljoonaa on internetissä, mutta he 
eivät tapaa käyttää Facebookia, koska he suosivat sitä jäl-
jittelevää kansallista VKontakte-sivustoa. Vähennetään 
siis sivuston mahdollinen käyttäjämäärä 2,6 miljardiin. 
Teollisuusmaissa, joissa Facebook on ollut käytössä vuo-
sikaudet, käyttäjämäärä on suurimmillaan kohonnut 75 
prosenttiin väkiluvusta (tämä oli Yhdysvalloissa). Las-
kelman perusteella Facebookin suurin mahdollinen käyt-
täjämäärä olisi 1,95 miljardia. Kahdella miljardilla kuu-
kausittaisella käyttäjällään Facebook on jo ohittanut tuon 
luvun ja siltä loppuvat kytköksissä olevat ihmiset kesken. 
Martínez vertaa Zuckerbergiä Aleksanteri suureen, jota 
murehduttaa, että valloitettavat maat ovat loppuneet 
kesken. Kenties tästä johtuvat Zuckin lähettämät alus-
tavat signaalit presidentiksi pyrkimisestä – viidenkym-
menen osavaltion ”leikitään, että piittaan” -kiertue ja 
hänen mietteliäs ja kuunteleva ilmeensä valokuvassa, kun 
hän jakaa pirtelön iowalaisessa lounaspaikassa. (Käynnis-
täkää Presidentillisten Pyrintöjen hälytyssireeni!)

Mitä ikinä seuraakin, kaikki palautuu yhtiön kahteen 
kulmakiveen, kasvuun ja rahastukseen. Kasvu on mah-
dollista vain yhdistämällä uusia alueita maapallolla 
verkkoon. Eräs varhainen kokeilu oli Free Basics -oh-
jelma, joka tarjosi internet-liittymiä Intian syrjäkyliin 
sillä edellytyksellä, että Facebook saa hallinnoida tar-
jottujen sivustojen valikoimaa. ”Kuka voisi olla tätä 
vastaan?” Zuckerberg kirjoitti The Times of Indiassa. 
Vastaus: erittäin moni vihainen intialainen. Hallitus 
päätti, ettei Facebookin pidä saada ”muokata käyttäjien 
internet-kokemusta” rajoittamalla heidän pääsyään 
kaikille sivustoille. Eräs Facebookin hallituksen jäsen 
twiittasi: ”Kolonialismin vastustaminen on ollut Intialle 
taloudellisesti katastrofaalista vuosikymmenten ajan. 
Miksi jatkaa?” Kuten Taplin huomauttaa, tuo toteamus 
”tahattomasti paljastaa aiemmin sanomatta jääneen to-
siseikan, että Facebook ja Google ovat uusia siirtomaa-
herroja.”

Yhtälön kasvutekijöiden puolellakin on siis sekä tek-
nologisia että poliittisia haasteita. Myös Googlen mah-R
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dolliset uudet kuluttajat ovat käymässä vähiin. Se on 
aloittanut ”Project Loon” -hankkeen, jonka on määrä 
lähettää eräänlaisia ilmapalloja yläilmakehään laajen-
tamaan internetiin pääsyä maaseuduille ja syrjäisille alu-
eille kaikkialla maailmassa26. Facebook työstää projektia, 
johon kuuluu Aquilaksi kutsuttu aurinkoenergialla 
toimiva miehittämätön ilma-alus, jonka siipien välimitta 
on samaa luokkaa kuin tavallisen matkustajakoneen, joka 
painaa vähemmän kuin auto ja käyttää kulkemiseen vä-
hemmän energiaa kuin mikroaaltouuni. Ajatuksena on, 
että se kiertelisi syrjäisillä, toistaiseksi internetyhteyttä 
vailla olevilla alueilla jopa kolmen kuukauden ajan ker-
rallaan. Se yhdistää käyttäjiä laserteknologian avulla ja 
se kehitettiin Bridgwaterissa, Somersetissa. (Myös Ama-
zonin lennokkiohjelma on perujaan Britanniasta, Cam-
bridgen tienoilta. Maan lainsäädäntö on suvaitsevainen 
miehittämättömiä aluksia kohtaan.) Jopa piintyneimmän 
Facebook-skeptikon on myönnyttävä hieman vaikut-
tumaan tästä kunnianhimoisuudesta ja tarmokkuudesta. 
On ja pysyy kuitenkin tosiasiana, että seuraavan mil-
jardin käyttäjän hankinta on työn takana.

Tuo kasvu voi tapahtua lähinnä kehitysmaissa. Täällä 
rikkaissa maissa keskitytään ennen kaikkea rahasta-
miseen. Tähän liittyen minun on tunnustettava seikka, 
joka lienee jo käynyt ilmeiseksi. Facebook pelottaa 
minua. Yhtiön kunnianhimoisuus, häpeämättömyys 
ja moraalisen kompassin puute ovat pelottavia. Tämä 
juontaa juurensa jo sen syntyhetkeen, näppäimistönsä 
äärellä istuvaan Zuckerbergiin, joka muutaman otettuaan 
luo sivuston ihmisten vertailuun ulkonäön perusteella 
ilman sen kummempaa syytä kuin että hän pystyi niin 
tekemään.

Tämä on olennaista Facebookissa, perimmäinen 
seikka, jota sen liikkeellepanevasta voimasta ei ole käsi-
tetty: se tekee asioita, koska se pystyy. Zuckerberg osaa 
tehdä asioita, joita toiset eivät osaa tehdä, joten hän 

menee ja tekee ne. Tällainen motivaation lähde ei va-
kuuta Hollywood-elämäkertana, joten Aaron Sorkinin 
oli liimattava Zuckille motiivi, johon liittyy sosiaalisia 
tavoitteita ja torjutuksi tulemisen kokemuksia. Se vain ei 
satu pitämään lainkaan paikkaansa. Tuollainen nojatuoli-
psykologia ei ole hänen motiiviensa taustalla. Hän tekee 
asioita vain, koska voi, ja sen oikeuttaminen ”yhteyk- 
sien luomisen” ja ”yhteisöjen rakentamisen” ajatuksilla 
on jälkikäteistä rationalisointia. Ohjaava vietti on yksin-
kertaisempi ja perustavampi. Sen takia kasvupyrkimys 
on niin merkittävässä osassa yrityksessä, joka muistuttaa 
enemmän virusta kuin liiketoimintaa. Kasva, täytä maa 
ja tao rahaa. Miksi? Syytä ei ole. Ihan muuten vain. 

Automatisoinnilla ja tekoälyllä on tulevaisuudessa 
suuri vaikutus maailmaamme. Nämä teknologiat ovat 
uusia, todellisia ja pian täällä. Facebook on kovasti kiin-
nostunut näistä kehityssuuntauksista. Emme tiedä, miten 
tilanne kehittyy, emmekä yhteiskunnallista hintaa ja vai-
kutuksia. Emme myöskään tiedä, miltä elämänalueelta 
seuraavaksi viedään sisältö tai mikä liiketoimintamalli 
seuraavaksi tuhoutuu, mikä yritys seuraavaksi saa lähtö-
passit Polaroidin tavoin, tai mikä toimiala hiipuu leh-
distön tapaan, tai mitkä välineet ja tekniikat tuodaan 
heidän ulottuvilleen, jotka vaikuttivat Facebookin avulla 
vuoden 2016 vaalitulokseen. Emme tiedä, mitä tulee 
tapahtumaan, mutta tiedämme, että se on merkittävää, 
ja että maailman suurin sosiaalinen verkosto on tapah-
tumissa tärkeässä asemassa. Facebookin tähänastisen toi-
minnan huomioon ottaen asiaan on vaikea suhtautua 
huolettomasti.

Suomentanut Johan L. Pii
(alun perin: John Lanchester, You Are the 

Product. London Review of Books. Vol. 39, No. 16, 
2017, 3–10. Verkossa: lrb.co.uk/v39/n16/john-lan-

chester/you-are-the-product)
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listen medioiden laajuudesta, markkina-
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