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#presidentinavaalit



Presidentinvaalit 2018 faktantarkistus

• Kertaus Jarmo Mäkelän
esitys
• kettu ja kilpikonnan kilpi?

• Informaatioympäristön 
hallinta ja vaikuttamisessa
onnistuminen

https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/2017/10/22/featured-content-2/

https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/2017/10/22/featured-content-2/


Faktantarkistus ja presidentinvaalihaaste 
Jarmo  Mäkelä 6.10.2017 https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/2017/10/22/featured-content-2/

….Yksi keino tehdä informaatiovaikuttamista näkyväksi on faktojen tarkistaminen. Suomessa on 
useiden viime vaalien yhteydessä toiminut Faktabaarina tunnettu ryhmä vapaaehtoisia. He ovat 
selvittäneet, löytyykö puolueiden vaaliohjelmista tai esitetäänkö vaalikeskusteluissa väitteitä, jotka ovat 
tosiasioiden vastaisia. Työtä jatketaan tulevissa presidentinvaaleissa. Ensimmäistä kertaa raportoidaan 
nyt myös disinformaatiota koskevista havainnoista eli väärennettyjen ja valheellisten viestien käytöstä 
ja levittämisestä sosiaalisessa mediassa.  …

…Toisin kuin yleensä ajatellaan, kukaan ei tule vaaleissa valituksi ainoastaan siksi, että on erityisen 
suosittu, tai jää valitsematta siksi, että olisi erityisen epäsuosittu. …

…Vaaleissa valituiksi tulevat ne, joita vaaliasetelma suosii. Ja juuri tuohon asetelmaan pyritään eri tavoin 
vaikuttamaan – niin ulkoa kuin sisältä. ….

…Vaikuttaminen alkaa paljon ennen vaaleja ja ennen vaalikampanjoiden alkua, silloin kun eri tahot 
keskuudessaan pohtivat, millaisia ehdokkaita ne asettavat. Tämän pohdinnan tuloksena selviää, kuinka 
monta ehdokasta vaalissa on valittavana.

Tässä tilanteessa ollaan nyt. Oletetaan, että kaikki ehdokkaat ovat tiedossa. Heitä on kahdeksan, viisi 
miestä ja kolme naista. 

https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/2017/10/22/featured-content-2/


Tavoitteista

Tunnistakaa #populismi & #valeuutiset



rokotus populismille & …”valeuutisille” kanssanne



Pelaa
Populismibingoa
Populismi = kansansuosioon varsinkin 
kansaa villitsevin  keinoin tähtäävä 
poliittinen toiminta.

Kavi:ttp://www.populismibingo.fi/



Tunnista
“valeuutiset”



Faktanatarkistustapa koulukäyttöön

#faktantarkistus



Faktantarkastus vai tarkistus?

- Tarkastaa = tutkia asianmukaisuuden 

toteamiseksi tai virheiden löytämiseksi

- Tarkistaa = korjata havaitut virheet ja 

puutteet



faktantarkistustapa koulukäyttöön

1. Valitse tarkistettava väite

2. Kuka sanoi mitä, missä ja milloin 

3. Menkää alkuperäisille lähteille – 2 itsenäistä 
lähdettä (apua opettajalta, vanhemmilta  tai 
kirjastonhoitajalta) / käytä tarvittaessa työkaluja 

4. Kirjoita faktantarkistus

5. Esittele kirjoittamasi faktantarkistus luokalle 
loppupäätelmää varten (totta, 50/50, väärin ja ei 
tarkistettavissa)

6. Julkaise tulos (koulun verkkosivu,  video, 
FaktabaariEDU blogi) 

7. Jaa faktantarkistus – rakenna luottamusta



Faktantarkistajaksi? 

• Miten
• Faktabaari EDU ja toimitusprosessi

• www.Faktabaari.fi/edu

• Työkalut?
• Ammattikäyttöön 

• https://docs.google.com/document/d/1BfLPJpRtyq4RFtHJoNpvWQjmGnyVkfE2HYoICKOGguA
/edit

• Tehtävä/koe – valheenpaljastaja
• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/04/02/valheenpaljastaja-testaa-onko-sinusta-

faktantarkistajaksi

http://www.faktabaari.fi/edu
https://docs.google.com/document/d/1BfLPJpRtyq4RFtHJoNpvWQjmGnyVkfE2HYoICKOGguA/edit
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/04/02/valheenpaljastaja-testaa-onko-sinusta-faktantarkistajaksi


Esimerkki #työkaluja



Esimerkki Google:n käänteisestä kuvahausta: Mistä
tämä kuva on otettu? 



Mistä tarkistettua tietoa?  Keskustelu

•Koulu
•Kirjasto
•Vanhemmat
•Verkko
•….



Wikipedia?

1) Ovatko lähteet kunnossa?

2) Kuka on kirjoittanut ja editoinut? 

• Miten tuore uusin versio on? 

• Onko aiheesta kiistelty?

3) Voiko kirjoittajalla olla piilomotiiveja?

4) Haiseeko juttu mielipiteelle?

5) Anna Wikipedian varoittaa



Mitä sinä ainakin voit tehdä? 



Oma päätöksesi: Jakaako vai eikö jakaa?



Yrittääkö joku vedättää sinua verkossa?

@Faktabaari  2017

Tarkastuslista

#disinformaatio #medialukutaito

1. Arvioi OTSIKKO ja kuva. Tarkkana, jos…
• voimakkaita tunteita herättävää,
• ajankohtaista tai 
• “liian helppoa”

2.   Perkaa sisältö
• Nimellä vai ilman? 
• “Mutulla” vai lähteillä perusteltua? 
• Yksi vai useampi näkökulma?

3. 3. Kohti vedätysvapaata päätöstäsi
• Vedättäjä? Motiivi?
• Tarkista vielä pääväite alkuperäisestä lähteestä
• Ok? Eikun laadukas sisältö kiertämään!



#keskustelua 2 



#medialukutaito verkossa?

• Mitä te voisitte opettaa vanhemmillenne sosiaalisen median 
käytöstä?

• Mitä vanhemmat ja opettajat voisivat opettaa teille?

• Hyviä tietolähteitä? 



#kertaus



Sinä faktantarkistajana?

• Luet, tiedostat vaikuttamisyritykset 
 olet kriittinen, mutta utelias

• Arvioit aina LÄHTEET

• Et anna kenenkään vedättää 
• “et luovu kilvestäsi”

• Keskustele uutissisällöistä 
vanhempien kanssa

• Olet #faktantarkistaja  - jaa lista



Lisätietoja

• Faktabaari EDU: www.faktabaari.fi/edu

• Kansaivälinen Faktantarkistuspäivä(2.4.)

• www.factcheckingday.com

• HRSK:n medialukutaitosivut: 
www.hrskmediakasvatus.wordpress.com

• YLE oppiminen:

• www.yle.fi/oppiminen

• Lisää 
• Mikko Salo Mikko@faktabaari.fi

• Kari Kivinen Kari.kivinen@hrsk.fi

• @Faktabaari 

• Instagram: #Faktabaari

http://www.faktabaari.fi/edu
http://www.hrskmediakasvatus.wordpress.com/
http://www.yle.fi/oppiminen
mailto:Mikko@faktabaari.fi
mailto:Kari.kivinen@hrsk.fi


Suomalaisia #medialukutaito toimijoita mm.

Faktabaari 2017

Lisäksi mm. KAVI, Metka ja 
mediakasvatusseura 



FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA


