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IKIVANHA TOTUUS: TIETO ON VALTAA

2000-luvulla internetin ja uusmedian nousun myötä asiantuntijuus ja tieto 
ovat politisoituneet uudella tavalla
Epäpoliittiset poliitikot ja poliittiset asiantuntijat?
Tiedon manipuloimisen ja vääristelyn seurauksena asiantuntijan 
perinteisesti korkea ja arvostettu asema on horjunut
Tutkittua ja oikeaa tietoa on kuitenkin saatavilla, mutta tietoyhteiskunnan 
informaatiotulva tekee sen löytämisen, suodattamisen ja hyödyntämisen 
vaikeaksi
Mitä kaikkea asiantuntijatieto voi nykyään olla?
Kuka ja ketkä voivat olla asiantuntijoita?
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1) ASIANTUNTIJUUDEN MURROKSET 
ENNEN JA NYT



MIKSI TARKASTELLA ASIANTUNTIJUUDEN 
MUUTOKSIA JA MURROKSIA?
Muutokset asiantuntijuudessa ovat tyypillisiä yhteiskunnallisissa murroskohdissa -
suomalainen ja kansainvälinen yhteiskunta nyt monien suurten muutosten keskellä

Historian tarkastelu osoittaa, että yhteiskunnat ovat aiemminkin joutuneet pohtimaan 
perustavalla tavalla tiedon ja asiantuntemuksen muutosta: nähdään se mikä on 
pysyvää ja mikä muuttuu

Asiantuntijuuden muutosten historiallisella tarkastelulla voi tuoda esiin asiantuntijuuden 
eri kerroksia ja ulottuvuuksia, sekä osoittaa mikä juuri tässä päivässä on erityistä ja 
haasteellista: perspektiiviä nykykontekstille

Muutoksen tarkastelu tuo esiin asiantuntijuuteen liittyvät sosiaaliset, taloudelliset ja 
poliittiset ulottuvuudet



ASIANTUNTIJUUDEN HISTORIALLISIA 
MURROKSIA
Filosofian synty antiikin Kreikassa: pappien ja kuninkaiden valtajärjestelmän 
kyseenalaistaminen uudella luonnonfilosofisella tiedolla ja loogisella ajattelulla

-> Kosmogoniasta kosmologiaan

-> Politiikan, demokratian ja puhetaitoon perustuvan oikeusjärjestelmän synty

Luonnontieteellinen vallankumous 1500-1700 –luvut: katolis-aristotelisen (skolastisen) ajattelun 
kritiikki ja kyseenalaistaminen luonnontieteellisellä ja geometrisellä metodilla 

-> Paavin vallan kumoaminen, kansallisvaltioiden synty, modernin tieteen synty 

Modernin teknisrationaalisen ja talousrationaalisen yhteiskunta-, ympäristö- ja kulttuurikritiikin 
synty 1960 –luvulta eteenpäin:

-> Kansalaisyhteiskunnan aktivoituminen niin länsimaissa kuin sosialistisissa maissa, 
ympäristötietoisuuden lisääntyminen

-> tietotekninen vallankumous



MODERNI ASIANTUNTIJUUS

Moderniksi asiantuntijuudeksi kutsutaan pääasiassa 1900-luvulla 
hegemoniseksi nousseita professioita

Erittäin korkea koulutus: lääkärit, juristit, tutkijat

Myös muut korkeakoulutettu ammattilaiset: opettajat ja insinöörit

Asiantuntijoilla merkittävä ja objektiiviselta vaikuttava valta-asema

Tiivis yhteistyö niin taloudellisen kuin poliittisen eliitin kanssa



ASIANTUNTIJUUDEN MUUTOKSEN VAUHDITTAJIA 
2000-LUVULLA
Tietotekninen vallankumous -> vaikuttaa edelleen ja kiihtyy edelleen

Internetin, uusmedian ja sosiaalisen median aikakausi -> modernin tieto-valta 
rakenteen kriisi

Globalisaatio -> tieto ja informaatio on globaalia ja rajatonta, asiantuntijuuden 
rajaton kysyntä ja tarjonta

Demokratian kriisi -> poliittisen legitimiteetin kyseenalaistaminen, liberaalin 
demokratian ongelmat, päätöksenteon läpinäkyvyyden esteet, autoritääristen 
johtajien kaipuu

Kapitalismin kriisi -> Mitä seuraavaksi pitäisi tehdä? Kuinka kauan toistuvasti 
kriisiytyvää finanssitaloutta vielä siedetään?



2) MODERNI JA 2000-LUVUN 
ASIANTUNTIJUUS VERTAILUSSA



MODERNIN JA 2000-LUVUN ASIANTUNTIJUUDEN 
EROJA
Moderni asiantuntijuus

I Asiantuntijuus 
”kutsumuksena” ja 
käsityönä

2000-luvun asiantuntijuus

I Asiantuntijatyön 
muuttuminen palkka- ja 
massatyöksi



MODERNIN JA 2000-LUVUN ASIANTUNTIJUUDEN 
EROJA
Moderni asiantuntijuus

I Asiantuntijuus ”kutsumuksena” ja 
käsityönä

II Tuottajana pitkän 
koulutuksen saanut 
huippuosaaja

2000-luvun asiantuntijuus
I Asiantuntijatyön muuttuminen palkka- ja 
massatyöksi

II Tuottajana 
huippuosaaja, mutta 
myös kone, 
vertaisverkosto, yhteisö 
jne.
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III Asiantuntijat 
portinvartioina

2000-luvun asiantuntijuus
I Asiantuntijatyön muuttuminen palkka- ja 
massatyöksi

II Tuottajana huippuosaaja, mutta myös kone, 
vertaisverkosto, yhteisö jne.

III Asiantuntijat tulevat 
haastetuiksi niin toisten 
asiantuntijoiden kuin 
maallikoidenkin taholta
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IV Reaktiivista: 
vastaus ongelmaan
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IV Proaktiivinen: 
ongelman tunnistaminen 
ja hoitaminen ennen kuin 
se vaatii 
huippuasiantuntijan apua
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graaffinen suunnittelu)
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käsityönä

II Tuottajana pitkän koulutuksen saanut 
huippuosaaja

III Asiantuntijat portinvartioina

IV Reaktiivista: vastaus ongelmaan

V Vakiintuneet professiot

VI Kallis mutta 
välttämätön palvelu

2000-luvun asiantuntijuus
I Asiantuntijatyön muuttuminen palkka- ja 
massatyöksi

II Tuottajana huippuosaaja, mutta myös kone, 
vertaisverkosto, yhteisö jne.

III Asiantuntijat tulevat haastetuiksi niin toisten 
asiantuntijoiden kuin maallikoidenkin taholta
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V Uudet professiot, jotka luovat pohjan kaikelle 
asiantuntijatyölle (internet: ohjelmistojen 
suunnittelu ja graaffinen suunnittelu)

VI Enemmän vähemmällä: 
asiantuntijuus halpenevana työnä



MODERNIN ASIANTUNTIJUUDEN HIERARKIAT JA 
NÄKYVYYS

Perinteinen akateeminen asiantuntijuus

Näkemysasiantuntijuus / 
Normatiivinen asiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus

Valtavirtamedia

Ammatilliset, poliittiset ja vertaisjulkaisut

Harrastejulkaisut



3) 2000-LUVUN ASIANTUNTIJUUDEN 
ERITYISPIIRTEITÄ



COMMONS

Uudet digitaaliset yhteisresurssit muuttavat 
huomattavasti asiantuntijuuden kenttää
Esimerkki: Internetin erilaiset tietovarannot, -
verkostot ja -yhteisöt kuten Wikipedia
Kysymys: Mitä hakukoneet etsivät, mitä ne löytävät 
ja mitä ne näyttävät



VERTAISVERKOSTOT JA VERTAISTUOTANTO

Heterogeeniset, useiden erilaisten asiantuntijoiden ja 
ammattilaisten muodostamat (pääasiassa digitaaliset) 
verkostot
Esimerkki: Hierarkiattomat ja avoimet harrasteverkostot, 
vertaistuotannossa esimerkiksi GNU tai Creative 
Commons
Kysymys: Mitä tapahtuu, kun asiantuntijuus leviää ja 
kehittyy ilman portinvartioita, nopeasti ja pienillä 
kustannuksilla? 



KOLLEKTIIVINEN ASIANTUNTIJUUS

Tieto ei ole yksilön kognitiivinen ominaisuus, vaan 
yhteisön sosiaalinen, materiaalinen ja sosiomateriaalinen
asia
Esimerkki: työorganisaatiossa kehittyvät moniammatilliset 
tiimit
Kysymys: Mitä tapahtuu asiantuntijuudelle, kun tieto ei 
ole vain passiivista ja staattista tietämistä, vaan 
aktiivista kehittämistä ja kysymistä



ASIANTUNTIJUUDEN TUOTTEISTAMINEN JA 
ASIANTUNTIJAYRITYKSET
Tieto on valtaa, mutta myös rahaa
Esimerkki: Accenture tai Deloitte
Kysymys: Millaiset ovat tiedon markkinat, keitä 
ovat tiedon / asiantuntijuuden asiantuntijat ja 
millaisia ovat asiantuntijuuden tavaratalot?



KONEELLINEN ASIANTUNTIJUUS

Asiantuntijuus ei sijaitse enää vain ihmisissä, vaan 
ihmisten ja koneiden välissä
Esimerkki: terveydenhoito, sykemittari, sääpalvelut, 
lento- ja tulevaisuudessa tieliikenne
Kysymys: Kuinka koneiden ja ohjelmistojen 
asiantuntijat vaikuttavat siihen kuinka 
asiantuntijatietoa luodaan, jaetaan ja saavutetaan?



4) VASTATIETO: KÄSITE, TARVE JA 
PERUSAJATUKSET



VASTATIEDON KÄSITE

Vastatieto -käsitteen lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan kaikki tieto muodostuu 
prosessissa, jossa erilaisia tietoja ja näkemyksiä peilataan toisia tietoja, faktoja, 
tietomuotoja, teorioita ja näkemyksiä vastaan

Vastatieto lähtee liikkeelle olettamuksesta, jonka mukaan vastavuoroisessa 
tiedonmuodostusprosessissa on mahdollista tuoda yhteen tietoa, joka kykenee 
tieteelliseen pätevyyteen, mutta myös kriittisyyteen, innovatiivisuuteen, 
näkemyksellisyyteen ja ennen kaikkea vuoropuheluun

Tämän tyyppisen tiedon tuotanto, yhteen kerääminen ja analysointi on olennainen osa 
yhteiskunnallisen tulevaisuuden hahmottamisprosessia ja se voi tarjota perustellusti 
monipuolisia ja erilaisia visioita, avauksia ja ratkaisuja tulevaisuutta koskeviin 
kysymyksiin



MIKSI VASTATIETOA TARVITAAN?

2000-luvulla internetin ja uusmedian nousun myötä asiantuntijuus ja tieto ovat 
politisoituneet uudella tavalla

Politiikassa tiedolla vaikutetaan ja sen pohjalta tehdään tärkeitä päätöksiä, mutta 
sillä myös johdetaan harhaan ja muokataan ihmisten mielipiteitä

Tietoyhteiskunnassa tieto ja siitä käytävä keskustelu ovat konkreettinen vallankäytön 
muoto

Asiantuntijuus on arkipäiväistynyt, mutta samalla myös kaupallistunut ja muuttunut 
epäselväksi käsitteeksi



MIKSI VASTATIETOA TARVITAAN?

Tiedon manipuloimisen ja vääristelyn seurauksena asiantuntijan perinteisesti korkea ja 
arvostettu asema on horjunut

Asiantuntijatietoa kyseenalaistetaan monien erilaisten asiantuntijoiden, uutissivustojen 
ja sosiaalisen median toimijoiden taholta

Tietoyhteiskunnan tarjoama informaatiotulva tekee oikean, monipuolisen ja 
käytännöllisen tiedon seulomisen haastavaksi

Tutkittua tietoa on saatavilla, mutta sen löytäminen, suodattaminen ja hyödyntäminen 
voi olla vaikeaa



VASTATIEDON PERUSAJATUKSET

Tieteellisen ja näkemyksellisen tiedon yhteen kokoava prosessi poliittisen 
päätöksenteon tueksi

Esittelee millaisia ovat asiantuntijuuden erilaiset paikat, muodot ja tekijät tämän 
päivän yhteiskunnassa

Kertoo, missä ja miten tietoa ja asiantuntijuutta tuotetaan ja jaetaan

Kysyy, kuka voi olla asiantuntija ja millaisia asiantuntijuuden malleja ja kriteerejä on 
käytettävissä. Kuinka erilaiset asiantuntijuudet voidaan tunnistaa? 

Lisää ymmärrystä siitä mikä on pätevää asiantuntijatietoa ja mikä ei

Kokoaa yhteen monipuolisesti erilaisia nykyaikaisia asiantuntijatyyppejä ja 
asiantuntijuuden muotoja



VASTATIEDON PERUSAJATUKSET

Laajentaa kuultavien asiantuntijoiden tieteellistä, sosioekonomista ja maantieteellistä 
kenttää

Edesauttaa asiantuntijoiden keskinäistä, sekä asiantuntijoiden ja poliitikkojen välistä 
vuoropuhelua

Tuo esiin monipuolisesti ja kattavasti jo olemassa olevaa tieteellistä tietoa ja 
suhteuttaa tätä jo olemassa olevaan käytännön tietoon

Tunnistaa ja keskustelee poliittisista lähtökohdista ja niihin liittyvistä kysymyksistä ja 
vaihtoehdoista

Edesauttaa monipuolisen tiedon tehokasta suodattamista poliittisen päätöksenteon 
tarpeisiin

Rakentaa asiantuntijoiden ja poliitikkojen vuoropuhelun pohjalta tulevaisuuden visioita



5) VASTATIEDON 
ASIANTUNTIJATYYPIT



VASTATIEDON ASIANTUNTIJATYYPIT

Vastatieto –mallissa tunnistetaan ja käytetään seuraavia asiantuntijatyyppejä:

Nykyaikainen akateeminen asiantuntijuus

Näköalapaikan asiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus

Näkemysasiantuntijuus



NYKYAIKAINEN AKATEEMINEN 
ASIANTUNTIJUUS

Asiantuntijuuden muodostuminen tapahtuu hitaasti pitkäkestoisessa ja monipuolisessa 
koulutuksessa, tutkimuksessa ja tutkimuksesta saatavan palautteen kehyksessä

Kokemusta erilaisista korkeakouluorganisaatioista niin koti- kuin ulkomailta

Osaa hankkia tietoa kirjastoista, tietokannoista, internetistä ja vertaisverkostoilta 

Akateemisen asiantuntijan toiminnan luonne on ymmärtävää, selittävää, normittavaa, 
järjestävää, harkitsevaa ja kriittistä

Akateeminen asiantuntija pohtii tarkasti omaa toimintaansa: niin tutkimusta, kuin myös 
kommentointia, lausuntojen antamista ja uusien ajatusten esittämistä

Tärkeää huomata teoreettisiin, metodologisiin ja muihin tutkimusasetelmiin liittyvät koulukunta-
ja paradigmaerot

Valtavirtainen media tukee akateemisia asiantuntijoita ja käyttää heitä sisällöntuotannossa



NÄKÖALAPAIKAN ASIANTUNTIJUUS

Perustana yleensä korkea koulutus, mutta myös pitkä käytännön kokemus

Voi toimia monenlaisissa sosioekonomisissa ympäristöissä

Näköalapaikan asiantuntijuus yhä arvostetumpaa niin mediassa, päätöksenteossa 
kuin korkeakouluissa (esim. professor in practice)

Toiminnan luonne: tarkkaileva, seuraava, osallistuva

Toiminnan nopeus: jatkuvasti läsnä ja vaikuttava, näköalapaikan vuoksi mahdollisesti 
hyvinkin nopea

Tyypillisiä toimijoita: erikoisalojen toimittajat, tutkivat journalistit, 
ulkomaankirjeenvaihtajat, kolmannen ja neljännen sektorin toimijat, 
työmarkkinatoimijat (AY-liike ja työnantajat), (start up) yrittäjät, kansalaisjärjestöjen 
toimijat, ohjaajat, käsikirjoittajat, kirjailijat, taiteilijat, urheiluseurat- ja organisaatiot



KOKEMUSASIANTUNTIJUUS

Asiantuntijuus muodostuu ennen kaikkea tekemisessä ja kokemisessa, joten koulutus ei 
ensisijainen vaatimus

Ei itsestään selvää tiedollista auktoriteettia yhteiskunnassa, asema ansaittava teoilla ja 
haastamalla ja / tai toimimalla yhdessä niin asiantuntijoiden kuin valtavirtaisen median kanssa

Internet ja uusmedia tehnyt mahdolliseksi uudenlaisen näkyvyyden

Toiminnan luonne: ymmärtävä, selittävä, hiljaista ja vaiettua tietoa tunnistava, tunnustava ja 
voimistava

Toiminnan nopeus: asiantuntijuus muodostuu pitkäaikaisessa prosessissa, valmiina toimijana 
mahdollisesti nopea

Tyypillisiä toimijoita: paikallisyhdistykset, potilasjärjestöt, ympäristöliikkeet, urheilijat, yrittäjät, 
journalistit



NÄKEMYSASIANTUNTIJUUS

Perustana todennäköisesti korkea koulutus – joskaan koulutus ei välttämätön

Taloudellinen ja sosiaalinen asema tavalla tai toisella turvattu joko yksityisen, julkisen 
tai kolmannen sektorin toiminnassa – näin ei välttämättä tosin yhteiskunnallisissa 
liikkeissä

Jatkuvasti voimistuva asema internetissä ja uusmediassa

Toiminnan luonne: uudistava ja intressipohjainen

Toiminnan nopeus: erittäin hidas tai erittäin nopea tilanteesta riippuen

Tyypillisiä toimijoita: yhteiskunnalliset liikkeet, (start up) yritykset,  AY-liike, 
työnantajat, kolmannen ja neljännen sektorin toimijat, yhdistykset, poliittiset toimijat, 
kansainvälisten organisaatioiden toimijat, ajatuspajat, ohjaajat, käsikirjoittajat, 
taiteilijat



VASTATIETO: ASIANTUNTIJUUDEN KESKUSTELEVA 
RAKENNE

VASTATIETO

Näkemysasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus Näköalapaikan asiantuntijuus

Akateeminen asiantuntijuus



VASTATIETO: ASIANTUNTIJUUDEN TUOTANTO JA SEN ERILAISET LÄHTEET

Perinteinen 
akateeminen 
asiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus

Näkemysasiantuntijuus

Korkeakoulutus

Yliopistot ja 
korkeakoulut

Yritysten tutkimus ja 
kehitys (R&D)

Tutkimusinstituutiot 
ja sektoritutkimus

Vertaisverkostot

Harrastusyhteisöt

Yhteiskunnalliset liikkeet

Ammattiyhteisöt

Internet

Uusmedia

Start up

AY-liike

Näköalapaikan 
asiantuntijuus

Media
Järjestöt, 

urheiluseurat ja -
organisaatio

Ohjaajat, 
käsikirjoittajat, 

kirjailijat, taiteilijat

Journalistit, 
kirjeenvaihtajat



KIITOS!

Yhteydenotot, kommentit ja kysymykset:

mikko.p.jakonen [at] jyu.fi
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