
FAKTABAARIEDU

Faktantarkistustaitoja

opetuskäyttöön



Faktabaari on ainoa Suomessa toimiva faktantarkistaja. Toimimme 
osana kansalaisyhteiskunnan pyrkimystä puolustaa itseään. 

Tavoitteenamme on jatkuva faktantarkistustoiminta ja mediakasvatus. 
Nyt kohteena presidentinvaalit ja oppilaiden medialukutaito.

www.faktabaari.fi

http://www.faktabaari.fi/




Faktabaari EDU medialukutaitoprojektissa sovelletaan Faktabaarin asiantuntijoiden käyttämiä 
faktantarkistustapoja koulukäyttöön sopiviksi presidentinvaalien seurannassa.

Tavoitteena on rohkaista oppilaita analysoimaan mediaympäristöään ja innostaa heitä 
osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Lähestymistapaa kehitetään yhteistyössä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opettajien 
ja oppilaiden kanssa



Hyvän journalismin periaatteita -
tietojen hankkiminen ja julkaiseminen

• Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, 
myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä 
kate.

• Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä 
selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

• Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että 
se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa 
saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä 
tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että 
julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

JSN

• Suomessa Julkisen sanan neuvosto (JSN) on 
tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama 
elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa. 
Se puolustaa myös sanan- ja julkaisemisen vapautta. 

• Neuvostoon voi tehdä kantelun kuka tahansa, jonka 
mielestä sanomalehdissä tai muussa mediassa on loukattu 
hyvää journalistista tapaa.

• Journalistin velvollisuus on pyrkiä 
totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

• Työtä tehdessään hänen on suositeltavaa ilmoittaa 
ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan 
avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä 
seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi 
tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös 
tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

• Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin –
myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

• Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja 
sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai 
ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

• Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. 
Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, 
koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoitus.

Lisätietoja: http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/


Mokasiko media?
• YLEn oppiminen on julkaissut mielenkiintoisen “Mokasiko media?” sivuston.

• Voit itse päätellä ja pohtia, mokasiko media kahdeksassa esimerkkitapauksessa. 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/28/mokasiko-media-paata-sina

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/28/mokasiko-media-paata-sina
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/28/mokasiko-media-paata-sina


Miten faktantarkistajat toimivat?

1) Faktabaarin toimitus saa 
vihjelomakkeesta tai sosiaalisen median 
kautta vinkin tarkistettavasta faktasta. 
Kysyjä täyttää lomakkeeseen kolme 
kohtaa:

• Kuka väitti?
• Missä väitti?
• Linkki väitteeseen, jotta nettijutusta saa 

kuvakaappauksen.

2) Toimitus ottaa yhteyttä 
dokumentointiammattilaiseen

• Häneltä toimitus saa linkit asiaa koskeviin 
lakeihin, säädöksiin yms. Tavoitteenamme on 
saada kaksi toisistaan riippumatonta lähdettä.

3) Yhteys mahdollisiin asiantuntijoihin
• Toimitus ottaa yhteyttä yhteen tai useampaan 

asiantuntijaan verkostostamme ja pyytää tutkia 
väitteen paikkaansapitävyyttä.

4) Asiantuntijan / asiantuntijoiden vastaus
• Saatu vastaus muokataan helposti luettavaan 

journalistiseen muotoon ja muokattu teksti 
lähetetään asiantuntijalle uudelleen 
arvioitavaksi.

• 5) Julkaisu
• Kun muokattu teksti on hyväksytty, lisätään vielä 

informaatikolta saadut linkit ja tarkistettu fakta 
julkaistaan sivustollamme.

• Tarkemmin: Faktabaari antaa väitteelle tuomion:
• totta
• 50/50 (monimutkaisemmissa tapauksissa = tarve 

pidempään blogikirjoitukseen)
• väärin

• Kun väite pitää osittain paikkansa, Faktabaari 
kirjoittaa aiheesta tavallista pidemmän ja 
erittelevämmän blogitekstin.



Esimerkkitapaus



Miten faktantarkistus toimii koulussa?

1) Valitse tarkistettava väite
• Kuka sanoi mitä, missä ja 

milloin?

2) Tutki väitettä 
• Etsi 2 itsenäistä lähdettä (saat 

apua opettajalta, 
aineenopettajilta tai 
kirjastonhoitajalta) tai käytä 
tarvittaessa työkaluja 

3) Kirjoita faktantarkistus

4) Esittele kirjoittamasi 
faktantarkistus luokalle 
loppupäätelmää varten 

• totta, 

• 50/50, 

• väärin tai

• ei tarkistettavissa

5) Julkaise ja jaa tulos 
• Esim. koulun verkkosivulla,  luokan 

ilmoitustaululla, tee video jne.



Totta vai ei?

Aina ei ole helppoa tietää, mikä on totta ja mikä 
ei. Kannattaa pohtia ainakin seuraavia 
kysymyksiä:
• Kuka on tekijä? 

• Onko nimi tai verkko-osoite löydettävissä ?

• Kenelle se on tehty tai suunnattu? 
• Missä julkaistu?

• Mitä siinä oikeastaan halutaan sanoa? 
• onko se mainos vai uutinen?

• Miksi se on tehty?
• Mihin tietoon se perustuu? 

• Onko viittauksia lähteisiin ja tiedon alkuperään?



Wikipediasta apua? 

Wikipedia on usein hyvä lähde, 
mutta on muistettava, että 
Wikipediaan voi tietoja lisätä 
myös henkilöt, jotka eivät ole 
asiantuntijoita. Siksi kannattaa 
selvittää:

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



Jakaako vai eikö?



Yrittääkö joku vedättää sinua?

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. Kohti vedätysvapaata päätöstäsi
• Vedättäjä? Motiivi?
• Tarkista vielä pääväite alkuperäisestä lähteestä

4. Ok? Eikun laadukas sisältö kiertämään!





Minustako faktantarkistaja?

• Lue huolella ja kiinnitä huomiota vaikuttamisyrityksiin
• ole utelias ja samalla  vähän kriittinen

• Arvioi aina LÄHTEET

• Älä anna kenenkään vedättää itseäsi 
• ole tarkkana ja tarkista tiedot

• Keskustele uutissisällöistä opettajan tai vanhempien 
kanssa

 Olet faktantarkistaja  - jaa vain tarkistettua tietoa!



To 14.12. klo 14- #kisakatsomo



Lisätietoja
• Faktabaari EDU: www.faktabaari.fi/edu

• Kansainvälinen 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


Joukkorahoitus hyväksenne

https://mesenaatti.me/campaign/?id=741#741/reward/3796/view


