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JÄÄNMURTAJA

LUOTETTAVA
VAI EI?



JÄÄNMURTAJA

LUOTETTAVA
VAI EI?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


JÄÄNMURTAJA

LUOTETTAVA
VAI EI?



JÄÄNMURTAJA

TOTTA VAI
VALETTA?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


LUOKKATEHTÄVÄ ALKAA

TIETO ON 
VALTAA Mistä seuraat uutisia? 

(tai nuorempien oppilaiden 
kohdalla: Mitä tietolähteitä 
tiedät?)



LUOKKATEHTÄVÄ ALKAA

KATSE
TIETOLÄHTEISIIN Oletko viime 

viikkoina/kuukausina 
törmännyt uutisiin, 
jotka vaikuttavat 
oudoilta?



LUOKKATEHTÄVÄ ALKAA

MILLÄ
TAVALLA
OUTO?

a. Ei todellakaan totta
b. Täysin eri mieltä
c. Liioiteltu tai vääristelty
d. Liian hyvä (tai paha) ollakseen totta
e. Sotii kaikkea sitä vastaan, mitä tiedän aiheesta
f. Vastaa turhan helposti omia toiveitani tai 

uskomuksiani
g. Vastenmielinen
h. Vitsi
i. Muu



LUOKKATEHTÄVÄ ALKAA

MIELIPIDE
VAI FAKTA? 

Mielipide perustuu 
uskomukseen tai 
näkemykseen. Se ei 
perustu todennettavissa 
olevaan näyttöön

Faktan voi tarkistaa, ja 
sen tueksi on näyttöä.



LUOKKATEHTÄVÄ ALKAA

MITÄ
DISINFORMAATIO
ON? • Mikä? Virheellinen tai harhaanjohtava tieto

• Miten? Laaditaan tai levitetään tahallisesti
• Miksi? Rahastusta tai harhaanjohtamista 

varten



LOPPUESITYS

MIKÄ
DISINFORMAATIOSSA
ON ONGELMANA?

1. Huijaa sinut…
• näkemään asiasta vain yhden (vääristellyn) puolen
• tuohtumaan vääristä syistä
• toimimaan toisin kuin muuten toimisit
• näyttämään hölmöltä muiden silmissä

2. Tekee vaikeammaksi saada oikeaa tietoa, kun 
tarvitset sitä

3. Voi vaikuttaa kielteisesti yhteiskuntaan



ESIMERKKI

DISINFORMAATIO 
VOI AIHEUTTAA 
VAHINKOA 
TOSIELÄMÄSSÄ

Iskut 5G-mastoihin 5G-
disinformaation takia

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


ESIMERKKI

DISINFORMAATIO 
VOI VAARANTAA 
IHMISTEN 
HENGEN

Esimerkkinä tämä internetissä 
nopeasti levinnyt kuva.



LOPPUESITYS

KUKA VOI TULLA 
HUIJATUKSI 
DISINFORMAATIO
N TAKIA?

KUKA TAHANSA! 
Iästä, sukupuolesta, taustasta tai 
koulutustasosta riippumatta.

Meitä on helpompi huijata, kun:
• asiaan liittyy voimakkaita tunteita (rakkaus, pelko, toivo)
• viesti tulee henkilöltä, johon luotamme
• viesti sopii yhteen vakiintuneiden uskomustemme kanssa.



LOPPUESITYS

KENEN PITÄISI
TORJUA
DISINFORMAATIOTA
?

MEIDÄN KAIKKIEN...
Toimittajien ja somevaikuttajien
Poliitikkojen
Mediayritysten ja sosiaalisen median 
yritysten
Opettajien

... myös SINUN!
• Ole tarkkana ja varmenna oudot uutiset
• Harkitse ennen kuin jaat uutisia
• Puhu kavereille, jotka ovat ehkä tulleet huijatuiksi



LOPPUESITYS

VALEUUTISET 
MISTÄ NIISSÄ 
ON KYSE?

MISINFORMAATIO

Väärä asiayhteys
Harhaanjohtava sisältö

DISINFORMAATIO

Virheellinen sisältö
Toiseksi tekeytyminen

Peukaloitu sisältö
Keksitty sisältö

MALINFORMAATIO

(Eräät) tietovuodot
Häirintä

Vihapuhe

VÄÄRÄ AIKOMUS 
VAHINGOITTAA



LOPPUESITYS

MIKÄ ON TOTTA 
JA MIKÄ 
VALETTA? Miten voi tarkistaa, onko uutinen totta vai ei?

Joitakin ideoita:
• Lue koko artikkeli – vastaavatko sisältö ja otsikko toisiaan?
• Etsi uutinen internetistä – tukevatko muut lähteet väitettä?
• Tiedätkö, millaisia lähteitä ne ovat?
• Tarkista päivämäärä ja laatija.
• Tarkista, näyttävätkö kuvat oudoilta.



LOPPUESITYS

SURULLINEN
TOSITARINA
PENKA-
LEHMÄSTÄ

Usein vika ei ole 
faktoissa vaan siinä, 
miten uutinen kerrotaan.

”Aktivistit yrittävät pelastaa EU:hun ’laittomasti’ tulleen tiineen lehmän lahtaukselta”

”EU:n hullutuksia: blokin ulkopuolelle 

ilman papereita harhautunutta Penka-

lehmää odottaa kuolemantuomio”

”Tapaus, jossa Penka-lehmä sai Brysselistä 
kuolemantuomion harhauduttuaan 
Bulgariasta Serbiaan, osoittaa, mikä EU:ssa 
oikein mättää”



LOPPUESITYS

KOMPASSI
FAKTANTARKISTUKSEEN



LOPPUESITYS

EU:N
TOIMENPITEITÄ
DISINFORMAATIOT
A VASTAAN

• ”EUvsDisinfo”-hanke: ulkomaista 
disinformaatiota käsittelevä erityisryhmä

• Parannetaan keinoja tunnistaa 
disinformaatio nopeasti

• Varoitetaan kansalaisia disinformaation 
riskeistä

• Kehotetaan sosiaalisen median yrityksiä 
tarkistamaan faktat oikeiksi

• Tuetaan faktantarkistajia ja toimittajia 
EU:ssa ja sen ulkopuolella



LOPPUESITYS

SEURAA
FAKTANTARKISTAJIA

• Päivitettyjä luetteloja 
faktantarkistusjärjestöistä omassa maassasi: 
Poynter Institute ja Facebook

• EU:n oma disinformaation vastainen ryhmä
ja Think before you share -kampanja

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
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