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Tämä vihko on tuotettu vuoden 2023 
Mediataitoviikkoa varten. KAVI on koostanut 
vihkoon otteita Mediataitoviikon ajattomista 
materiaaleista ja Mediataito 2023 -lehden 
artikkeleista, joita kasvattajat voivat hyödyntää 
ympäri vuoden omassa työssään. Löydät lisää 
tietoa vinkkivihon jutuista ja linkit materiaaleihin 
osoitteesta mediataitoviikko.fi. Kaikki materiaalit 
ovat maksuttomia. 

Mediataitoviikon tavoitteena on kehittää lasten, 
nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa 
aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. 
Mediataitoviikko suunnitellaan ja toteutetaan 
yhdessä kymmenien kansallisten organisaatioiden 
kanssa, ja sitä koordinoi Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti. 

www.mediataitoviikko.fi/materiaalit 
www.mediataitoviikko.fi/mediataito-2023 

Seuraa meitä somessa @mediataitokoulu

Inspiraatiota 
koko vuoden 
mediakasvatukseen!



Valitse mediataitopiirakasta 
monipuolisesti
Mediataitopiirakka havainnollistaa aikuisten tarvitsemien mediataitojen 
moninaista kokonaisuutta, joka koostuu tulkintataidoista, käyttötaidoista, 
luovista taidoista, vuorovaikutustaidoista ja turvataidoista.

Mediataitoja harjoitellessaan on hyvä suunnata huomionsa erityisesti niille 
mediataitojen osa-alueille, joilla huomaa itsellä olevan eniten kehitettävää. 
Piirakka toimii samaan tapaan kuin lautasmalli, jotta huomaisi nauttia mo-
nipuolisesti eri piirakan paloja, eikä vain niitä, joihin yksilöllinen kiinnostus 
luonnostaan painottuu. Eläkeliiton sivulta löytyy lisää aineistoa ja materiaa-
lia itseopiskelun tueksi, jokaiselle piirakan palalle. 

Ymmärrä uusia mediailmiöitä
Mitä oikeastaan on kryptovaluutta? Entä mitä ovat nämä monelle verkko-
sivulle ilmestyneet avuliaat chat-palvelut, jossa vastaajana ei ilmeisesti ole 
ihminen ensinkään? 

KAVI on julkaissut Polkuja uusiin mediailmiöihin -sarjan, joissa uusia 
mediailmiöitä selitetään selkeästi ja ymmärrettävästi.  Sarja sisältää kustakin 
ilmiöstä tekstin ja asiantuntijavideon. Mukana on myös ohjeita ja tehtäviä, 
jotka on suunniteltu perusopetuksen käyttöön. Ilmiösarjan tekstit ja videot 
sopivat kuitenkin jokaiselle, joka haluaa tietää seuraavista aiheista:

• Algoritmit 
• Botit arjessa 
• Deepfake
• Metaversumi
• Misinformaatio
• NFT:t ja kryptovaluutat 
• Sosiaalinen media nuoren hyvinvoinnin 

rakentajana ja haastajana 
• Sosiaalisen median audiovisuaalisten sisäl-

töjen kerronnallisuus
• Yllätyslaatikot (loot box) peleissä



Laajenna tietojasi mainonnasta, 
tunnista pimeät käytännöt 

Kilpailu-ja kuluttajaviraston vinkeillä opit tunnistamaan tyypillisimpiä pimei-
tä käytäntöjä, joiden kohtaamisen pitäisi soittaa hälytyskelloja. 

Pimeä käytäntö (dark pattern) on mikä tahansa sellainen nettisivun, ohjel-
miston, mobiilisovelluksen tai muun käyttöliittymän suunnittelussa toteu-
tettu keino, jolla saadaan käyttäjä tekemään jotain sellaista, jota hänen ei 
ollut alun perin tarkoitus tehdä.  

Tässä muutama esimerkki pimeistä 
käytännöistä: 
1. Huomion kiinnittäminen toisaalle. 

Esimerkiksi ilmaista kokeilujaksoa 
koskevat tiedot esitetään mainoksessa 
suurella tekstillä samalla, kun kokeilu-
jakson jälkeiset hintatiedot esitetään 
pikkuprintillä. Kyse voi olla kuluttajan-
suojalaissa kielletystä sopimattomasta 
menettelystä. 

2. Tietojen, valintanäppäinten jne. järjes-
täminen tai asettelu johonkin tiettyyn 
valintaan ohjaamiseksi.  

3. Kiireen tai rajallisen saatavuuden käyttö paineen luomiseksi. Esimerkkei-
nä tästä toimivat erilaiset tarjouslaskurit ja ajastimet, kehotukset nope-
aan toimintaan sekä väitteet tuotteen rajallisesta saatavuudesta, kuten 
”vain yksi jäljellä” tai ”hupenee kovaa vauhtia!”.  

KKV Kampus-kurssialustalta löydät ”Pimeät käytännöt tutuksi”-kurssin, josta 
löydät lisää käytännön esimerkkejä hyödynnettäväksi opetuksessa. 



Huijarit ovat siellä, 
missä mekin: 
verkossa 
Huijausviesteissä vedotaan usein tunteisiimme: meitä pelotellaan tilin sul-
kemisella, tai vedotaan auttamisen haluumme. Tietoliikenteen ja tietoteknii-
kan keskusliitto FiCom ry muistuttaa, että viesteissä luodaan monesti tunne 
asian kiireellisyydestä: vaaditaan reagoimaan nopeasti. 

Netin lisäksi rikolliset käyttävät hyväkseen myös puhelinta. Siihen voi tulla 
puheluja tai tekstiviestejä, joilla esimerkiksi pyritään saamaan meidät soit-
tamaan takaisin maksullisiin puhelinnumeroihin tai luovuttamaan henkilö-
kohtaisia tietoja. Erilaisia haittaohjelmia levitetään myös tekstiviesteillä ja 
WhatsAppilla. 

Harkitse huolella – 
kerro muille – ilmoita viranomaisille 
Terve epäluulo suojelee meitä verkkohuijareilta. Myös maltti on valttia: 
harkitse rauhassa ja jos vähänkään arveluttaa, linkkejä tai liitetiedostoja ei 
kannata avata. Jos törmäät epäilyttäviin viesteihin tai saat outoja puheluja, 
niistä kannattaa kertoa muille.

Jokainen meistä saattaa epähuomiossa joutua huijarin ansaan. Siinä ei ole 
mitään hävettävää. Jos näin käy, asiaan kannattaa reagoida saman tien.
Jos epäilet rikosta, asiasta kannattaa ilmoittaa poliisille ja tehdä rikosilmoi-
tus. Apua löytyy myös Rikosuhripäivystyksestä. 

Misinformaatiolla tarkoitetaan 
tahattomasti leviävää väärää tietoa. 
Disinformaatio puolestaan on 
tarkoituksellisesti levitettyä vääris-
teltyä, valheellista tai harhaanjohta-
vaa tietoa.



Kriittinen lukija ei levitä 
misinformaatiota 
Helsingin seudun kesäyliopisto kuvailee Mediataitolehden artikkelissa, 
miten 1900-luvun koulu-uudistukset ovat nostaneet yleissivistystä, yleisen 
koulutustason noustessa huimasti.  

Nykyisin sivistyksen määritelmä sisältää medialukutaidon, mikä tarkoittaa 
kykyä ymmärtää ja kyseenalaistaa lukemansa tekstin tai uutisen. Meillä olisi 

Digitaaliseen osaamiseen kuuluu 
kestävyysosaaminen
Opetushallituksen Kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen ja Uudet 
lukutaidot -kehittämisohjelman laatimat aineistot ja tehtävät ovat hyvä 
pohja pohdinnoille ja keskustelulle. 

Tiesitkö muun muassa, että:
Kuluttajat käyttävät tällä hetkellä yli 80 % kaikesta nettiliikenteestä. 
Tiedon siirtäminen netissä kuluttaa energiaa. Suurin energiasyöppö on 
liikkuvan kuvan eli esimerkiksi videoiden, elokuvien ja pelien striimaus.
Vielä sähkön käyttöäkin merkittävämpi ympäristökuorma on uusien lait-
teiden valmistus. Pidentämällä omien laitteiden käyttöikää, korjaamalla 
niitä ja lopulta kierrättämällä ne oikein, voi vähentää ympäristöhaittoja 
huomattavasti.

kaikki valmiudet kriittiseen lukutaitoon. 
Tästä huolimatta valeuutiset leviävät 
2020-luvulla nopeammin kuin koskaan 
aiemmin. Luemme uutiset nopeasti ja 
jaamme ne eteenpäin ilman lähdekriit-
tisyyttä, unohtaen kysyä, kuka onkaan 
uutisen takana ja miksi. 

Lue lisää aiheesta Mediataitolehdestä ja ota 
käyttöön uunituore materiaali! Artikkelissa 
on lista väitteitä ja väitteisiin liittyviä faktoja. 
Tehtävät kannustavat tiedonhakuun, keskus-
teluun ja pohdintaan. 



Kirjastot.fi-sivustolta löytyy Tiedonhaun kokonaisuus, joka sisältää aineis-
toa tiedonhaun opastukseen. Mukana on ohjeita myös sosiaalisen median 
tiedonhakuun sekä vinkkejä tietokannoista ja hakemistoista. Niiden avulla 
löytää lähteitä, jotka eivät esimerkiksi Google-haulla nouse esiin. 

Makupalat.fi on palvelu, joka karttuu koko ajan kirjastoammattilaisten 
tarkistamilla sivustovinkeillä. Sinne kootaan tiedonhaun avuksi linkit luotet-
taviin sivustoihin eri aloilta. Makupalat.fi:ssä tietoa voi etsiä aiheen mukaan 
tai sanahaulla.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu auttaa yksittäisen tiedon löytämisessä 
Palveluun voi jättää kysymyksiä miltei aiheesta kuin aiheesta, sillä vastaajina 
ovat yleisten kirjastojen ammattilaisten lisäksi myös eri alojen erikoiskirjas-
tot. Muista myös kysymysten ja vastausten arkisto, josta voi etsiä jo vastattu-
ja kysymyksiä sanahaun avulla.

Kaipaatko syvempää 
tiedonhakua?
 
Kirjastojen valtakunnalliset verkkopalve-
lut tuovat monipuolisia mahdollisuuksia 
tiedonhakuun.

Yleistajuinen 
opas uutisvirran 
seuraajille

Faktabaarin Digitaalinen informaatiolukutaito-opas on laadittu autta-
maan jokaista asiasta kiinnostunutta päivittämään tietojaan, taitojaan ja 
asenteitaan verkkoympäristössä toimimisessa. Opas on julkaistu suomeksi 
ja englanniksi. 

Mediataitolehdestä voit lukea lisää yleisten kirjastojen, Kvs-säätiön, Kansa-
laisopistojen liiton sekä Faktabaarin uudesta Digisivistys kansalaistaidoksi 
-yhteistyöhankkeesta.   



Kannustetaan toisiamme!
Vaikka läheiset ovat merkittäviä digituen antajia iäkkäille, he voivat olla 
myös esteenä digitaitojen harjoittelulle. Tällaisia esimerkkejä kuulee harmil-
lisen usein: ”Ei sinun kannata tähän käyttää aikaa. Anna kun minä hoidan 
sen äkkiä”, tai ”Ei meidän vaari mitään videopuheluita opi”.

Mediassa ja ihmisten puheissa korostuvat usein uhkakuvat, huijaukset ja 
valeuutiset. Niiden tunnistamiseen tarvitaan osaamista, mutta taidot eivät 
kartu, jos uskallus kokeilemiseen puuttuu ja motivaatio uuden digipalvelun 
oppimiseen on hukassa. Jokainen meistä voi olla tärkeä kannustaja ja asen-
teiden välittäjä. 

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta tukee digiopastustoimintaa 
järjestäviä organisaatioita ja vapaaehtoisia vertaisopastajia valtakunnallises-
ti.

Tiesitkö, että aikuisten inklusiivista 
mediatoimintaa kehittävä verkosto on 
perustettu? Jos haluat liittyä mukaan, 
laita viestiä saija.salonen@sosped.fi. 
Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosi-
aalialan järjestö, joka edistää osallisuutta 
ja yhteisöllisyyttä.

Asiaa 
mediakasvatuksesta
KAVIn Asiaa Mediakasvatuksesta -kanavalta You-
Tubesta löydät koulutusvideoita ja luentotaltioin-
teja. 

Soittolistojen avulla löydät oman kohderyhmäsi 
aihepiirin videot, kuten asiantuntijanäkökulmia 
inklusiiviseen mediakasvatukseen sekä puheen-
vuoroja aikuisten medialukutaidosta. 



Videotietoiskuja ja webinaarisarja
Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu tekevät uudenlaista yhteis-
työtä Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin OdigO 
-hankkeessa. Tuloksena on Aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaami-
nen -webinaarisarja, jossa on seitsemän osaa. 

Maksuttoman sarjan sisällöt on suunniteltu auttamaan ohjaamisen parissa 
työskenteleviä ammattilaisia lappilaisissa järjestöissä, kunnissa ja vapaan si-
vistystyön parissa. Webinaarisarjassa käsitellään monipuolisesti aikuisten ja 
ikääntyvien digitaitojen vahvistamiseen liittyviä teemoja, kuten digitaidot ja 
niiden ohjaaminen, asiakkaan kohtaaminen, pelillisyys, yksityisyyden suoja 
ohjaussuhteessa, ikäystävälliset oppimisympäristöt sekä kentän kuulumiset 
ja käyttäjäkokemukset. Voit tilata webinaarin osat katsottaviksesi hankkeen 
sivuilta.  

Aikuiset ja ikääntyvät digitalisoituvassa yhteiskunnassa on viisitoista-
osainen videotietoiskusarja. Haastattelujen kautta saamme muun muassa 
seurata, minkälaista on, kun netti toimii ainoastaan etelätuulella, miten 
digiosaavaksi senioriksi tullaan,  ja toisaalta, miltä tuntuu yrittää hoitaa ter-
veys-ja muita palveluita ilman älylaitetta. 

Palvelu, johon joka minuutti 
ladataan yli 500 tuntia 
videota

Miljardit ihmiset katsovat YouTube-videoita päivittäin. 
He etsivät tietoja ja tuoreimpia uutisia tai he haluavat 
oppia uutta kiinnostavista aiheista. Mediataitolehdestä 
voit lukea lisää siitä, miten YouTube estää väärän tiedon 
leviämistä. Vilpilliseen toimintaan liittyvät tilit poistetaan. 
Youtube pyrkii myös suojaamaan vaaleja hyökkäyksiltä ja 
häirinnältä. 

Syksyllä 2022 käynnistynyt Paina Pause -kampanja 
kertoo kiinnostavien animaatioiden avulla YouTuben 
käyttäjille muun muassa väärän tiedon  tunnistamisesta 
ja lähdekritiikistä. 



Selkokielestä 
hyötyvät kaikki
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry muistuttaa digipalveluiden 
saavutettavuudesta ja selkeästä kielenkäytöstä. Saavutettavuus on valtava 
kokonaisuus, kuten ovat digitaidotkin. Teknisellä saavutettavuudella on oma 
roolinsa turvalliseen ja sujuvaan verkossa toimimiseen, mutta medialukutai-
toihin saavutettavuus liittyy erityisesti kielen ja ymmärrettävyyden osalta.  

Niin sanottu digikieli aiheuttaa erityisesti ikääntyneille haasteita. Liian tekni-
nen, englannista johdettu tai uudis- ja trendisanoja vilisevä teksti aiheuttaa 
enemmän hämmennystä kuin ymmärrystä. Jos käyttäjä ei ymmärrä digipal-
veluissa käytettävää kieltä, ei palveluita silloin uskalla käyttää.

KAVIn Aikamatkaajat-materiaalin avulla 
voi jokainen tutustua internetiin ja ottaa 
haltuun sen perustoimintoja. Tehtävis-
sä mm. etsitään omasta elinympäristöä 
kuvaava vanha valokuva ja verrataan sitä 
uuteen kuvaan samasta paikasta, ja sa-
malla tutustutaan erilaisiin kuvahakuihin. 
Tehtävät jatkuvat tutustumalla vlogeihin 
eräänlaisina päiväkirjoina, sekä MyDay-videon kuvaamisella. Keskusteluteh-
tävissä pohditaan netinkäytön merkitystä arjessa. 

Mukana oleva Miten internet toimii -opas myös kertoo perusasiat siitä, 
mikä internet on, kuten mitä ovat palvelimet ja mitä tarkoittaa IP-osoite. 

Selkokieli on hyvä ja kaikkia yhteiskun-
nan jäseniä palveleva ratkaisu siihen, että 
mediasisältö ymmärretään ja että media-
sisällön kriittinen arviointi on helpompaa.

Ota netin perusasioita haltuun 
kiinnostavien tehtävien avulla
 



Mediataitokoulu - 
mediakasvatuksen oppimateriaaleja 
koko vuodeksi 
Mediataitokoulussa voit tutustua isompiin oppimiskokonaisuuksiin 
tai yksittäisiin tehtäviin, suorittaa kursseja ja saada kurssitodistuksen. 
Mediataitokoulu kokoaa yhteen materiaaleja niin menneiltä kuin tulevalta 
Mediataitoviikoilta sekä paljon muuta sisältöä. 

Rekisteröitymällä käyttäjäksi voit luoda oman käyttöhistorian ja 
tallentaa omat suosikkimateriaalit. Mediataitokoulu tarjoaa eri-ikäisille 
tuotettuja sisältöjä useilta mediataitojen alueilta. Lisäksi löydät sivustolta 
kurssikokonaisuuksia ammattilaisten itseopiskeluun, kuten inklusiivisen 
mediakasvatuksen ja aikuisten medialukutaitojen edistämisen 
videokoulutukset. 

Tutustu: www.mediataitokoulu.fi


