
OPS 2016 ja mediakasvatus –
teoriasta käytäntöön

Minäkö mediakasvattaja? 30.1.2018



Lapset, nuoret & some

• Kouluikäiset lapset elävät keskellä valtavaa 
informaatiovirtaa. 

• He lukevat lehtiä, kuuntelevat radiota ja katselevat 
TV:tä. Älypuhelimilla, padeilla ja tietokoneilla he 
surffaavat netissä, pelaavat, ovat aktiivisia 
sosiaalisessa mediassa, lähettävät ja saavat 
viestejä, kuvia, hymiöitä ja videoita. 

• Heitä ympäröivät aamusta iltaan vaihtelevat 
mediasisällöt, mainokset, brändit ja viestit, joilla 
heihin pyritään vaikuttamaan.

• Oppilaat tarvitsevat hyvää monilukutaitoa – kykyä 
erotella jyvät akanoista, tosi tarusta ja informaatio 
disinformaatiosta

Kuva: Mobile et moi, Catherine Keun



Kriittinen – muttei 
apaattinen tai kyyninen

• Koulujen tulisi ohjata oppilaita 
analysoimaan mediaympäristöään ja 
oppia arvioimaan kriittisesti median 
roolia ja merkitystä. 

• Koulujen tehtäväksi on annettu myös 
tavoite vahvistaa ja syventää 
oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja 
harjoitella toimintaa demokraattisen 
yhteiskunnan jäseninä.

Kuva: Mobile et moi II Catherine Keun



Opettajat tarvitsevat 
työkaluja

•Kriittisen ajattelun 
kehittämiseen

•Monilukutaidon opettamiseen
•Medialukutaitoon

•Demokratiakasvatukseen

•Osallistuttamiseen

Kuva: Mobile et moi III Catherine Keun



Uusi 
opetussuunnitelma 
rohkaisee 
opetuksen 
eheyttämiseen ja 
oppilaiden 
osallistamiseen! 



OPSin yleinen osa

• Arvoperusta: Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
• " Sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja t

ietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen - -
osaa käyttää tietoa kriittisesti."

• Oppimiskäsitys
• "Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja 

ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se 
myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista."

• Perusopetuksen tehtävä
• "Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraat

tisen yhteiskunnan jäsenyyteen. "



• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• "Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä olemiseen. Oppilaita ohjataan poh

timaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapoja
an. "

• L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• "Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. 

Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat 
yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei 
voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. "

• L4 Monilukutaito
• "Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen 

kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, 
esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden 
avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. "

• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
• "Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistu

misen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittel
emalla. "

Laaja-alainen osaaminen & opetuksen eheyttäminen



Toimintakulttuuri ja työtavat

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

• Osallisuus ja demokraattinen toiminta

• Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

• Työtavat
• " Oppimisen kannalta tärkeitä ovat tiedon hankkimisen, käsittelyn, 

analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja 
luomisen taidot. 

• Tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen käyttö ja 
taiteellinen toiminta edistävät käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, 
kriittistä ja luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista. "



• "Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden 
osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huolehditaan siitä, että oppilaat 
saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta 
omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä 
erilaisissa verkostoissa. "

Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen



Syksyllä 2016 päätimme muokata Faktabaarin 
faktantarkastusmenetelmiä koulukäyttöön sopiviksi ja kannustaa 
oppilaita soveltamaan niitä kunnallisvaaleissa käydyn viestinnän 
seurantaan ja arvioimiseen.

IDEA 



9-luokkalaiset oppilaat

• saivat Faktabaarin 
faktantarkistuskoulutuksen

• Tutustuivat kaikkien puolueiden 
vaalimateriaaliin

• Harjoittelivat kysymysten tekoa ja 
vastaamista roolipelin kautta 
koulun sisäisessä vaalipaneelissa

• Osallistuivat oikeaan vaalipaneeliin 
oikeiden ehdokkaiden kanssa

• Osallistuivat varjovaaleihin

• Harjoittivat faktantarkistusta 
käytännössä



Projektipalaute 
• Faktantarkistajien metodit toimivat 

sovellettuina hyvin koulussa 

• Aineenopettajien ja kirjastonhoitajan tuki oli 
tärkeä tuki tiedonetsinnässä

• Oppilaat kiinnostuivat aidosti 
kunnallisvaalien teemoista ja oppivat, miten 
valtuusto toimii ja miten päätöksentekoon 
voi vaikuttaa

• Oppilaat osallistuivat aktiivisesti 
keskusteluun ja ymmärsivät puolueiden 
erilaisten mielipiteiden taustoja

• Oppilaat saivat työkaluja sosiaalisessa 
mediassa esiin tuleviin uutisten ja väitteiden 
käsittelyyn: jakaa vaiko ei?



2017-2018
#medialukutaito@presidentinvaalit

Projektiin osallistuivat 

• alakoulun 5-luokat, 

• yläkoulun 8-9 -luokat

• lukion mediakurssilaiset! 

Projektin edistymistä on voinut 
seurata koulun 
mediakasvatussivuilta.

https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/

https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/


Yhteistyökumppanit



Medialukutaitoa
alakoulussa



Toimittajavierailu

• Jarmo Mäkelä on entinen toimittaja. Hän tuli 
koulullemme puhumaan siitä, että mediaan ei 
aina kannata luottaa. 

• Hän kertoi esimerkiksi ketun ja kilpikonnan 
tarinan, jossa kettu sai huijattua kilpikonnalta 
sen kuoren pois laittamalla uutisen televisioon, 
että jos antaa kuoren pois niin voi lentää mutta 
niin ei käynytkään ja kettu söi kilpikonnan. 

• Sen tarinan opetuksena oli, että ei kannata 
luottaa  kaikkeen vaikka se näyttäisikin 
luotettavalta. 

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

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


Vierailut

• Olimme vierailulla Päivälehden  
museossa, jossa opimme 
sananvapaudesta toimittaja 
Annan kanssa. 

• Näimme myös paljon vanhanajan 
paperipainokoneita. 

• Näimme myös kuinka paljon 
ihmisiä on mediassa samaan 
aikaan – ja niitä on paljon.



Faktabaarin osuus

• Koulumme aloitti syksyllä 
yhteistyön Faktabaarin 
kanssa. Mikko Salo – yksi 
Faktabaarin perustajista –
kävi kertomassa meille 
työstään faktantarkistajana. 

• Hänkin kertoi meille, että 
kaikkeen ei mediassa kannata 
luottaa ja että aina kannattaa 
tarkistaa onko lähde 
luotettava.



Disinformaatio?
Misinformaatio?
Malinformaatio?

• Opimme myös mitä disinformaatio, misinformaatio ja malinformaatio 
tarkoittavat. 
• Disinformaatio tarkoittaa tahallisesti väärän tiedon levittämistä huijaten muita ihmisiä 

uskomaan siihen. 

• Misinformaatio tarkoittaa vahingossa väärän tiedon levittämistä eikä sen tarkoituksena 
ole haitata muita ihmisiä. 

• Malinformaatio tarkoittaa yksityisasioiden tai muiden ei mediaan kuuluvien asioiden 
levittämistä.



Koulumme 9.-luokkalaiset järjestivät vaalipaneelin, 
jossa he esittivät eri presidenttiehdokkaita ja heidän 
puolueitaan. 
Me saimme vihreän ja punaisen lapun. Juontajat 
kysyivät meiltä kysymyksiä, joihin meidän piti vastata 
nostamalla vihreä (kyllä) tai punainen (ei) lappu. 



Miten teistä sitten tuli presidenttiehdokas?

• Pääsimme Heurekaan 
kuuntelemaan Vihreän 
puolueen puhetilaisuutta ja 
pääsimme myös 
henkilökohtaisesti 
haastattelemaan Pekka 
Haavistoa. 

• Jännityksestä huolimatta se 
sujui hyvin ja saimme 
vastaukset kysymyksiimme, 
jotka olimme suunnitelleet. 

• Lisäksi opimme, että Pekka 
Haavisto halusi pienenä 
rallikuskiksi



Lähetimme kysymyksiä 
presidenttiehdokkaille. 

Suurin osa vastasi 
meille. 

Me teimme luokan 
seinälle suuren taulun, 
jossa oli jokaisesta 
ehdokkaasta kuva sekä 
vastanneiden 
ehdokkaiden 
vastaukset 
tiivistettynä.



“Joulu on peruutettu!” – valeuutinen?

Joulunäytelmässämmekin oli 
faktantarkistusta, koko luokka oli siinä 
mukana koska halusimme jakaa 
faktantarkistusta koko alakoululle. 

Nyt jokainen - ykkösluokkalaisista 
kuutosiin tietää mitä on faktantarkistus. 



• Me kirjoitimme kirjoitelmat "Jos minä olisin presidentti". 

• Osa kirjoitelmista pääsi koulun nettisivuille ja tässä pari asiaa mihin 
me haluaisimme vaikuttaa. 

”Me haluaisimme vaikuttaa ruokapulaan, siihen ettei muovia 
menisi veteen, että kaikilla olisi puhdasta vettä, että 
maailmassa olisi enemmän tasa-arvoa ja siihen, että 
turvapaikanhakijat saisivat paremmat oltavat.” 



Jos minä olisin Suomen presidentti 
tahtoisin vaikuttaa tärkeisiin 

asioihin. 

Tahtoisin, että Suomi olisi tasa-
arvoinen maa. Että kaikki saisivat 

samanlaista kohtelua sukupuolesta 
huolimatta. 

Tahtoisin että rasismi loppuisi, että
kaikki olisivat samanarvoisia.



Mitä opimme?

•Meidän projektimme 
avulla lapset ja nuoret 
ovat oppineet mitä on 
demokratia, miten 
äänestetään, miksi 
tarvitsemme presidentin. 
• Lisäksi olemme oppineet 

hakemaan tietoa ja 
suhtautumaan asioihin 
kriittisemmin.



YLÄKOULU, 3. jakso

• MOK: Historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli, kielet, musiikki ja kuvaamataito
• 8-luokka

• Äidinkieli – tietojen oikeellisuus: mihin uskoa? Faktantarkistus
• Vaihtomatka: Presidentinvaalit ja presidentin rooli Suomessa ja Ranskassa – vertailu?
• Argumentointi ja väittely

• 9-luokka
• Vaalipaketti 
• Faktantarkistus
• Puolueet, presidentin toimivalta, presidentin valintaprosessi
• Vaalipaneeli, omat ehdokkaat, joista videot
• Nuorisovaalit 
• Presidentinvaalipaneelien seuranta ja analysointi



Musikaali: ”Älä usko lauluihin…



HRSK:n yläkoulun 
presidenttiehdokkaiden 
vaalipaneeli



Simo Suomalainen, Perussuomalaiset Juhani Linna, Kokoomus

Urho Harjunharja, Piraattipuolue Yrjänä Elomaa, Kristillisdemokraatit

Kuvia 9-luokan presidenttiehdokkaiden vaalivideoista



”Meidän luokalla on tosi paljon lisääntynyt keskustelu 
presidentinvaaleista ja poliittisista kysymyksistä.”



Lukion 
media-
kurssi



Mediakurssi

• Mediakurssilla tarkastellaan erilaisia tapoja vaikuttaa mediassa, esimerkkeinä tästä aloitteet, 
keskustelupalstat ja sähköinen äänestäminen. Kurssilla seurataan myös ajankohtaisia tapahtumia 
sähköisessä mediassa ja tutkitaan median vaikutusta yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mitä uusia 
mediavaikuttamisen mahdollisuuksia esimerkiksi puolueet, kansalaisjärjestöt, eduskunta tai 
Euroopan unioni tarjoavat?

• Kurssilla harjoitellaan uutisjuttujen tekemistä toimittajan näkökulmasta yhteistyössä Ylen 
toimittajan eli uutiskummin kanssa. Simuloidaan erilaisia haastattelutilanteita. Uutiskummi 
vierailee myös koululla kertomassa toimittajan ammatista ja ohjaa työpajoja. Tehdään uutisjuttu 
presidentinvaalikampanjasta ja haastatellaan presidenttiehdokkaita. Vieraillaan Sanomatalossa ja 
tutustutaan toimittajan arkipäivään Helsingin Sanomien uutistoimituksessa.

• Kurssilla tuotetaan erityyppisiä mediasisältöjä, vertaillaan ja arvioidaan niitä lähdekriittisten 
menetelmien avulla, keskustellaan, argumentoidaan ja navigoidaan sosiaalisessa mediassa. 

• Miten kirjoittaa perusteltu ja vakuuttava mielipide? Kirjoitetaan blogi, kolumni ja artikkeli annetusta 
aiheesta.

https://webonline.blog/

https://webonline.blog/


Tulevaisuuden valtiopäivät –
Porvoo, kevät 2017



#Oikeuskasvatus

• Suomen Asianajajaliitto järjesti 
lukiolle esitelmätilaisuuden, 
jonka aiheena ovat mm. 
yksityisyyden suoja, nettietiketti, 
tekijänoikeudet ja turvallinen 
asiointi netissä.

• https://hrskmediakasvatus.word
press.com/2017/11/28/oikeuska
svatustunnit/

https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/2017/11/28/oikeuskasvatustunnit/


Presidentti-
ehdokkaiden 
haastatteluja 
suullisesti ja 
kirjallisesti

https://hrskmediakasvatus.
wordpress.com/2018/01/29
/presidenttiehdokkaat-
vastasivat-hrskn-kiperiin-
kysymyksiin-kukin-omalla-
tavallaan/

https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/2018/01/29/presidenttiehdokkaat-vastasivat-hrskn-kiperiin-kysymyksiin-kukin-omalla-tavallaan/


Vaalipaneelien 
liveseuranta 
Helsingin 
yliopiston 
Tiedekulmassa

Lue artikkeli:
https://hrskmediaka
svatus.wordpress.co
m/2018/01/22/medi
akurssin-toimittajat-
presidentinvaalipane
elin-kisakatsomossa/

https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/2018/01/22/mediakurssin-toimittajat-presidentinvaalipaneelin-kisakatsomossa/


Vierailut

• Vierailut YLEn uutis-, ja 
verkkotoimituksessa 

• Helsingin Sanomien 
päätoimittajan 
haastattelu

https://hrskmediakasvatus.wor
dpress.com/2018/01/29/pikapy
rahdys-tv-uutisstudiossa-
mediakurssi-otti-selvaa-ylen-
toimittajista-kulissien-takana/

https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/2018/01/29/pikapyrahdys-tv-uutisstudiossa-mediakurssi-otti-selvaa-ylen-toimittajista-kulissien-takana/


FAKTABAARIEDU

Faktantarkistustaitoja
opetuskäyttöön-

pilottihanke



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.

www.hrskmediakasvatus.wordpress.com

http://www.hrskmediakasvatus.wordpress.com/


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/


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?



Harhaanjohtavan informaation kansainvälinen jaottelu
medialukutaidon kehittämiseksi

Virheellinen informaatio eli erhe (misinformation) 
kun väärää informaatiota jaetaan vahingossa, ilman tahallista haitan tai vahingon
tavoittelua

Väärennetty informaatio eli vedätys (disinformation) 
kun väärä informaatio on tarkoituksella tuotettu haitalliseksi jollekulle tai kun sitä jaetaan
pahantahtoisesti, tietoisena sen paikkansapitämättömyydestä.

Vahingoittava tieto eli juoru (malinformation) 
kun totuudenmukaista informaatiota jaetaan luvatta, pahantahtoisesti ja tietoista haittaa tai 
vahinkoa aiheuttaen

Taustaa: https://faktabaari.fi/disinformaation-analysointi-ja-faktantarkistusprosessi/
Parannusehdotuksia ja esimerkkejä: toimitus@faktabaari.fi Creative commons lisenssi

https://faktabaari.fi/disinformaation-analysointi-ja-faktantarkistusprosessi/
mailto:toimitus@faktabaari.fi
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Faktabaari käsittelee lähtökohtaisesti avoimista lähteistä tarkistettavissa
olevaa harhaanjohtavaa informaatiota

erheitä faktantarkistuksissa

vedätyksiä ja erityisesti juoruja vain medialukutaito blogeissa

→ Tavoitteena on medialukutaidon kehittäminen haastamalla kriittiseen
ajatteluun. 

Taustaa: https://faktabaari.fi/disinformaation-analysointi-ja-faktantarkistusprosessi/
Parannusehdotuksia ja esimerkkejä: toimitus@faktabaari.fi Creative commons lisenssi

https://faktabaari.fi/disinformaation-analysointi-ja-faktantarkistusprosessi/
mailto:toimitus@faktabaari.fi
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


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.



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.



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



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!



Vinkkejä

• Ylen oppiminen: Mokasiko 
media?

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

• Mediataitokoulu

http://mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi

• Mediakasvatusseura
http://www.mediakasvatus.fi/materiaalit/

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/28/mokasiko-media-paata-sina
http://mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi
http://www.mediakasvatus.fi/materiaalit/


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

