


DISINFORMAATIO
EI OLE UUSI
ONGELMA
Mediakasvatushanke Project Cavernan ma-
teriaalipaketti keskittyy disinformaation, 
misinformaation ja valeuutisten aiheut-
tamiin ongelmiin ja vaaroihin demokraat-
tisille yhteiskunnille. Hankkeen idea syntyi 
merkittävästä nyky-yhteiskunnan huolenai-
heesta: epäuskosta. Uudet sukupolvet vas-
taanottavat niin suuren määrän vääristeltyä 
tietoa, etteivät enää tiedä, mihin voi uskoa ja 
mistä löytää luotettavaa informaatiota. Siksi 
haluamme tuottaa merkityksellistä sisältöä, 
jonka avulla taistella disinformaatiota ja sen 
seurauksia vastaan uudenlaisesta näkökul-
masta.

Disinformaatio ei ole uusi ongelma, mutta 
se on saanut uudet ulottuvuudet netin ja 
sosiaalisen median myötä, kun tieto leviää 
nopeammin kuin koskaan. Tietotulvan 
pyörteissä faktojen erottaminen valheista 

on yhä vaikeampaa. Meitä harhaanjohtavat 
tahot ovat entistä taitavampia pukemaan 
totuudet valheiksi. Somealustojen käyttäjät 
ovat yhä kärsimättömämpiä pysähtymään ja 
miettimään kuluttamansa tiedon sanomaa 
ja motiiveja. Project Cavernan myötä ha-
luamme luoda tilaa reflektoinnille sekä tukea 
nuorten media- ja digilukutaitoa.

KENELLE?
Materiaalipaketti on suunniteltu erityises-
ti 8.–9.-luokkalaisia opettavien opettajien 
käyttöön, mutta se sopii myös toisen asteen 
opetukseen. Materiaalipaketin sisältö on hel-
posti muokattavissa oppilaiden osaamisen 
mukaan.

TAVOITE
Disinformaatio on laaja ilmiö ja hankala 
käsite, jota on tärkeä oppia ymmärtämään. 
Materiaalipaketti toimii keskustelun ja aja-
tusten herättäjänä väärän tiedon vaikutuk-
siin. Tavoitteena on kannustaa oppilaita roh-
kaistumaan ja jakamaan omia kokemuksia, 
ajatuksia sekä mielipiteitä aiheeseen liittyen. 
Lisäksi tavoitteena on, että oppilaat ym-
märtävät mitä disinformaatio, misinformaa-
tio ja valeuutiset ovat, miten ne eroavat toi-
sistaan, ja miksi niistä koituu ongelmia. Näin 
he oppivat, miten ongelmaan voi etsiä ratkai-
suja ja miten he voivat itse toimia väärän tie-
don leviämistä vastaan.

• DISINFORMAATIO • MISINFORMAATIO • VALEUUTISET •  TIETOTULVA • 
• EPÄUSKO • SOMEKUPLAT • ALGORITMIT • MANIPULAATIO • 

• HYPERDIGITAALINEN MEDIAYMPÄRISTÖ •



MATERIAALIPAKETIN SISÄLTÖ

DOKUMENTTIELOKUVAT
Tämän oppikokonaisuuden keskiössä 
on kolme lyhyttä dokumenttieloku-
vaa. Dokumenttielokuvissa useat am-
mattilaiset, kuten journalistit, tutkijat 
ja mediakasvattajat vastaavat kiperiin 
kysymyksiin disinformaatiosta, puoli-
totuuksista ja totuuden käsitteestä.

MINIVIDEOT
Mukaan sisältyy myös kolme erillistä 
videota, joissa selitetään käsitteet 
misinformaatio, disinformaatio ja 
valeuutiset.

AKTIVITEETIT
Aktiviteetit on suunniteltu dokument-
tielokuviin pohjautuen ja ne sopivat 
eri kokoisille ja tasoisille luokille. Op-
paaseen on koottu neljä itsenäiseen 
pohdintaan ja ryhmätyöskentelyyn 
soveltuvaa aktiviteettia ohjeineen.

KESKUSTELUNAIHEET
Dokumenttielokuvien pohjalta 
olemme poimineet keskustelunai-
heita ja kysymyksiä, jotka auttavat 
kertaamaan ja syventämään videoissa 
käsiteltyjä aiheita.

VINK!
Materiaalipaketista voi poimia kohderyhmälle toimivan yhdistelmän. Kaikkea ei ole 
tarkoitus käydä läpi yhden oppitunnin aikana. Oppikokonaisuuden voi esimerkiksi 
jakaa useamman oppitunnin pituiseksi kokonaisuudeksi, näyttäen yhden doku-
menttielokuvan kerrallaan ja tehden siihen liittyvän aktiviteetin.



PÄÄKYSYMYKSET
Materiaalipaketti keskittyy kolmeen ky-
symykseen. Tavoitteena on, että oppilaat 
osaavat vastata kysymyksiin nähtyään doku-
menttielokuvat ja tehtyään niiden pohjalta 
suunnitellut aktiviteetit.

Jotta voi miettiä, miksi disinformaatio, mis-
informaatio ja valeuutiset ovat ongelmalli-
sia ilmiöitä ja miten niihin liittyvät ogelmat 

voidaan ratkaista, täytyy tietää, mitä sanat 
tarkoittavat. Ensimmäiseksi syvennytään 
kysymykseen 1. ja määritellään käsitteet 
yhdessä oppilaiden kanssa. Oppikokonai-
suuden lopussa palataan kysymyksiin 2. ja 3. 
Kaikki kysymykset on kuitenkin hyvä kertoa 
oppilaille jo alussa, jotta ne jäävät hautu-
maan ajatuksiin muiden tehtävien ajaksi.

1
Mitä ovat 

misinformaatio, 
disinformaatio ja 

valeuutiset?

2 Miksi 
misinformaatio, 
disinformaatio 

ja valeuutiset ovat 
ongelma?

3
Miten ongelma 

voidaan
ratkaista?

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ: 
KÄSITTEET KOHDALLEEN
TARVIKKEET

• muistilappuja
• kyniä
• tyhjää seinätilaa

TAVOITE

Oppilaiden lähtötason selvittäminen ennen 
dokumenttielokuvien katsomista.

OHJEET

Kirjoita erillisille muistilapuille santa mis-
informaatio, disinformaatio ja valeuutiset. 
Kiinnitä muistilaput vierekkäin seinälle, 
jättäen tilaa kunkin muistilapun väliin.

Laita pino erivärisiä muistilappuja ja kyniä 
pulpetille seinälle kiinnitettyjen muistilap-
pujen läheisyyteen.

Pyydä oppilaita kirjoittamaan erillisille muis-
tilapuille miten he määrittelisivät jokaisen 
yllä mainituista käsitteistä. Muistilapuille voi 
kirjoittaa myös käsitteistä mieleen tulevia 
mielipiteitä tai ajatuksia. Rohkaise oppilai-
ta kirjoittamaan useampikin asia erillisille 
muistilapuille ja huomauta, että ideana on 
määritellä termit yhdessä – tyhmiä vas-
tauksia ei ole! Kun ideat on saatu ylös, pyy-
dä oppilaita viemään muistilaput seinälle 
oikeiden käsitteiden alle. Katsokaa yhdessä 
mitä seinälle on laitettu ja käykää läpi oikeat 
vastaukset.

disinfor-
maatio

misinfor-
maatio

vale-
uutiset



MISTÄ EROTTAA 
VÄÄRÄN TIEDON?
Disinformaatiota, misinformaatiota ja 
valeuutisia voi olla välillä vaikea erottaa luotet-
tavasta tiedosta. Muutamia asioita kuiten-
kin voi pitää silmällä, kun kuluttaa sisältöä 
somessa tai netissä. Ylen Valheenpaljasta-
ja-osion asiantuntija, journalisti Johanna 
Vehkoo on tiivistänyt misinformaatiotutki-
ja Claire Wardlen kehittämän muistilistan 
hälytysmerkeistä, jotka viittaavat väärään 
tietoon seuraavasti: 

1. ristiriitainen sisältö
2. väärä konteksti
3. manipuloitu sisältö
4. satiiri tai parodia
5. harhaanjohtava sisältö
6. huijarisisältö
7. väärennetty sisältö.

Lue Vehkoon artikkeli täältä.

Misinformaatio juontaa sanasta ‘’misun-
derstanding’’, eli väärinymmärrys. Se on 
vahingossa tuotettua tai liikkeelle laitettua 
väärää tietoa. Kuka tahansa meistä voi jakaa 
misinformaatiota eteenpäin tietämättään. 
Jos jokin organisaatio tuottaa disinformaa-
tiota, se muuttuu misinformaatioksi, kun 
uskomme väärän tiedon ja laitamme sen ja-
koon.

Disinformaatio on tarkoituksella tuotet-
tua väärää tai harhaanjohtavaa tietoa. Sen 
taustalla on aina jokin motiivi: usein ta- 
voitellaan rahaa, poliittista valtaa, huomiota 
tai yleistä hämmennystä. Disinformaation 
tuottajia voivat olla esimerkiksi trollitehtaat, 
valtiojohdot, yksittäiset poliitikot tai yksilöt 
viihdemielessä. Se voi olla myös täysin ma-
sinoitua. Väärää tietoa voidaan levittää 
uutisen, kuvan, videon, meemin tai vaikka 
WhatsApp-viestin muodossa.

Valeuutiset ovat tarkoituksella tuotettua, 
osittain tai täysin väärää tietoa, joka haluta-
an levittää laajalle. Ne imitoivat uutista tai 
muuta journalistista tekstilajia. Valeuutisel-
la yritetään usein vaikuttaa ihmisten mie-
lipiteisiin tai käytökseen taloudellisten tai 
poliittisten motiivien saattelemana. Valeuu-
tinen terminä on kiistelty, sillä se jo itsessään 
on hiukan epäselvä: valeuutinen ei aina ole 
suoranaisesti uutisen tai teksti, vaan se voi 
olla esimerkiksi myös video.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2021/02/08/valheenpaljastaja-kahdeksan-asiaa-jotka-jokaisen-pitaisi-ymmartaa


KÄSITTEET KOHDALLEEN
- KATSO VIDEOT
Jos misinformaatio, disinformaatio ja valeuutiset käsit-
teinä eivät ole ennestään tuttuja, katsokaa ensin kolme 
lyhyttä videota, joissa ammattilaiset määrittelevät nämä 
termit. Videot voi myös katsoa lämmittelytehtävän jäl-
keen tarkistuksena, että määriteltiinkö termit oikein.

MITÄ ON  
DISINFORMAATIO?

KLIKKAA PLAY 
JA KATSO VIDEO!MITÄ ON  

MISINFORMAATIO?
KLIKKAA PLAY
JA KATSO VIDEO!

MITÄ OVAT 
VALEUUTISET?

KLIKKAA PLAY
JA KATSO VIDEO!

TESTAA   
MEDIALUKUTAITOSI
Testaa oppilaiden medialukutaito Mediakasvatusseu-
ran Testaa medialukutaitosi –Ovatko nämä väitteet 
totta vai tarua? -korteilla. Voit esimerkiksi lukea väit-
teet ääneen ja pyytää oppilaita äänestämään, kuinka 
moni pitää väitettä totena ja kuinka moni taruna. Oi-
keat vastaukset lukevat korttien kääntöpuolella. Kor-
tit voi myös tulostaa ja jakaa oppilaille, jotta he voivat 
pienissä ryhmissä käydä läpi koko korttipakan ja kes-
kustella yhdessä mitä mieltä he väitteistä ovat.

Tulosta Mediakasvatusseuran Testaa medialukutai-
tosi -kortit täältä tai lataa PDF-materiaali kokonai-
suudessaan täältä.

https://vimeo.com/653274557
https://vimeo.com/653274643
https://vimeo.com/653274602
https://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/11/Testaa_medialukutaitosi_tulostettava.pdf
https://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/11/Testaa_medialukutaitosi_tulostettava.pdf
https://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/10/Testaa_medialukutaitosi_saavutettava.pdf


DOKUMENTTIELOKUVAT

LUKU I 
DISINFORMAATIO

KLIKKAA PLAY 
JA KATSO VIDEO!

VAIKEUSASTE 1/3

AIHEET, JOITA VIDEOSSA KÄSITELLÄÄN

• miten disinformaatio ilmenee ja mitä haittoja siitä on 
meille yksilöinä ja yhteiskuntana

• tiedonkulutuksen muutos
• journalismi ja sosiaaliset mediat
• tietotulvan vaikutus uteliaisuuteen 

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUAIHEITA

• Kuinka moni on nähnyt valeuutisen netissä tai somessa? 
Miten osasit tunnistaa sen?

• Onko valeuutinen helppo tunnistaa?
• Mistä tunnistaa luotettavan tietolähteen?
• Kuinka moni lukee uutisia päivittäin tai viikoittain?  

Mistä medioista?
• Mitä ovat journalismi ja journalistiset periaatteet?
• Voiko sosiaalisessa mediassa törmätä laadukkaaseen 

journalismiin?
• Miksi sosiaalinen media voi olla uhka uteliaisuudelle ja 

luovuudelle?

TEHTÄVÄ: 
MITÄ AJATTELET?
TARVIKKEET

• muistilappuja
• kyniä

TAVOITE

Ensimmäisen dokumenttielokuvan kat-
somisen jälkeen oppilaat saavat kertoa 
omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan väärään 
tietoon liittyen sekä kuulla muiden näkökul-
mia aiheeseen.

OHJEET

Jaa jokaiselle oppilaalle muistilappu ja kynä. 
Pyydä heitä kirjoittamaan lapulle yhdellä tai 
kahdella sanalla, mitä mielipiteitä tai tunte-
ita väärästä tiedosta tulee mieleen.

Kun oppilaat ovat kirjoittaneet mielipiteensä 
muistilapulle, pyydä heitä vaihtamaan lappu 
vieressä istuvan kanssa. Lukekaa vuorotellen 
muistilapuilla olevat sanat ääneen.

Mitä mielipiteitä ja kommentteja nousee 
esiin? Toistuuko jokin sana useampaan ker-
taan? Miksi? Nosta esiin muutama mielen-
kiintoinen seikka, joka muistilapuilta tulee 
esiin ja keskustelkaa niistä yhdessä.

VINK!
“Joka kymmenes suomalainen nuori 

nainen on lakannut osallistumasta yh-
teiskunnalliseen keskusteluun, koska 
pelkää vahingossa levittävänsä väärä 

tietoa.” 
Yle 4.10.2021

Lue Ylen artikkeli netissä leviävien 
valheiden vaikutuksesta 

mielipiteiden ilmaisuun täältä.

https://vimeo.com/651813187
https://yle.fi/uutiset/3-12128151
https://yle.fi/uutiset/3-12128151
https://yle.fi/uutiset/3-12128151


LUKU II 
PUOLITOTUUDET

KLIKKAA PLAY  
JA KATSO VIDEO!

VAIKEUSASTE 2/3

AIHEET, JOITA VIDEOSSA KÄSITELLÄÄN

• puolitotuudet: harmaa alue, joka jää faktojen ja valheiden 
välimaastoon

• tiedon kontekstualisointi journalismin tehtävänä
• vaikuttamisen tavat: tarinat, kokemukset ja päätöksente-

on arkkitehtuuri
• henkilötarinoiden ja kokemusten leviäminen journalismin 

ja medioiden käyttämäksi
• mielipiteet osana identiteettiä ja omakuvaa – uskomuk-

sia on vaikea muuttaa 

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUAIHEITA

• Miksi tiedon konteksti eli asiayhteys on tärkeä? 
• Miksi uskomme usein valeuutisiin helpommin, kuin 

todenmukaisiin uutisiin?
• Miksi tunnepitoinen sisältö saa paljon näkyvyyttä  

somessa?
• Johtaako saatavilla olevan tiedon määrä siihen, että  

luotettavaa tietoa on vaikea tunnistaa?
• Pitäisikö kaiken tiedon olla avoimesti saatavilla kaikille 

osapuolille? Miksi?
• Oletteko huomanneet, että monet uutisjutut keskittyvät 

henkilötarinoihin? Mitä hyvää tai huonoa siitä voi  
seurata?

TEHTÄVÄ: FAKE NEWS
TAVOITE

Valeuutisen analysointi ja väärän tiedon 
erottaminen luotettavasta tiedosta.

OHJEET

Etsi muutama esimerkki ajankohtaises-
ta valeuutisesta. Jaa luokka 3–4 ryhmään 
ja anna kullekin ryhmälle yksi valeuutinen 
analysoitavaksi. Vaihtoehtoisesti analysoi-
kaa yhdessä luokan kanssa yksi valeuutinen 
seuraavien kysymysten avulla: 

• Miten lukijaa yritetään johtaa harhaan 
väärään tietoon nojaten? 

• Mikä on valeuutisen levittäjän motiivi? 
• Onko jutun kirjoittajan nimi selkeästi  

esillä? Mikä on tämän henkilön tausta?
• Löytyykö jutusta ristiriitaista tietoa tai 

mielipiteitä?
• Ovatko jutussa esitetyt mielipiteet  

puolueellisia?

Pyydä lopuksi ryhmiä esittelemään heidän 
analysoimansa valeuutinen muulle luokalle. 
Miettikää yhdessä, miten valeuutinen eroaa 
luotettavassa lähteessä julkaistusta uutises-
ta.

*Olisi hyvä huomioida, etteivät esille nos-
tetut esimerkit olisi avoimen rasistisia tai 
muuten vihamielisiä jotain ihmisryhmää 
kohtaan.

VINK!
Valheenpaljastaja-sivustolta löytyy artik-
keli johon on listattu esimerkkejä vuonna 
2020 julkaistuista ja levinneistä valeuuti-
sista.

Kurkkaa esimerkit valeuutisista täältä.

https://vimeo.com/651815752
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/12/28/valheenpaljastaja-nain-meita-huijattiin-vuonna-2020-moneenko-vipuun-sina-menit


RYHMÄAKTIVITEETTI: 
VALHEEN STRATEGIAT
TARVIKKEET

• erivärisiä muistilappuja tai esineitä
• kyniä
• tyhjiä paperiarkkeja

TAVOITE

Dokumenttielokuvissa esiintyvien käsit-
teiden ja ilmiöiden syvällisempi ymmärtämi-
nen ja sisäistäminen tiimityöskentelyn 
kautta. Ryhmiinjaon ideana on, että ryhmi-
in päädytään muiden kuin parhaiden ka-
vereiden kanssa. Muiden, kenties omista 
poikkeavien mielipiteiden kuuntelu voi aut-
taa näkemään asioita uusista näkökulmista.

VALMISTELU

Kirjoita erillisille pienille lapuille oheisissa 
muistilapuissa näkyvät käsitteet. Taita laput 
tai laita ne pieniin kirjekuoriin niin, ettei 
niissä olevaa sanaa näy.

Laita pussiin eri värisiä esineitä tai rypis-
tettyjä muistilappuja luokan koon mukaan. 
Esimerkiksi 20 hengen luokkaa varten lai-
ta pussiin viisi keltaista, viisi punaista, viisi 
vihreää ja viisi valkoista esinettä tai muisti-
lappua. Sekoita hyvin!

OHJEET

Pyydä oppilaita nostamaan yksi esine pus-
sista ja jakaantumaan ryhmiin esineiden 
värin mukaan. Pyydä ryhmiä hajaantumaan 
luokkatilassa. Jaa jokaiselle ryhmälle tyhjä 
paperiarkki ja kyniä. Anna jokaisen ryhmän 
valita yksi taitetuista paperilapuista, joille 
käsitteet on kirjoitettu.

Selitä oppilaille, että tehtävänä on vastata 
kolmeen kysymykseen ja kirjoittaa vastauk-
set paperille:

1 Selitä mitä lapulle kirjoitettu käsite tar-
koittaa?

2 Missä tähän valheen strategiaan voi 
törmätä – somessa, uutisissa, mainonnassa?

3 Mikä on motiivi sen takana?

Anna oppilaille noin 10–15 minuuttia aikaa 
vastata ja auta heitä tarvittaessa. Halutes-
sasi voit myös antaa heille mahdollisuuden 
etsiä vastauksia puhelimella tai läppärillä te-
htävän aikana.

Lopuksi pyydä jokaista ryhmää esittelemään 
vastauksensa muille ryhmille. Keskustelkaa 
yhdessä oppilaiden vastauksista.

populismi
location 

swap

propaganda

filtterit 
(esim.

Instagram)

deep fake

tunne-
pitoinen 
sisältö

vaikuttaja-
markkinonti

kontekstista 
irrotetut 

jutut

puolueellinen 
tieto



KÄSITTEET
POPULISMI

Viestinnän maailmassa populismilla viitataan 
monimutkaisten ongelmien yksinkertaistet-
tuihin selityksiin, jotka ihmisten on help-
poa hyväksyä ja omaksua. Tietotulvan aika-
kaudella helpot ja yksinkertaiset käsitykset 
maailmasta houkuttelevat. Tästä syystä 
populismiin pohjaava tieto tai viestintä on 
erittäin tehokas keino asemoida ihmisten 
mielipiteitä ja polarisoida julkista keskustelua.

LOCATION SWAP

Location swap eli sijaintien vaihto viittaa 
kuvissa tai videoissa esiintyvien sijaintien 
manipulointiin. Sijaintien vaihto on nar-
ratiivisen manipuloinnin muoto, jossa kuva 
tai video irrotetaan kontekstistaan ja esitetään 
toiseen tapahtumaan kuuluvana. Esimerkki 
sijaintien vaihdosta ovat mielenosoituksis-
sa kuvatut videot (ks. ensimmäisen Project 
Caverna -dokumentin pätkät Elokapinasta), 
joiden sekaan on lisätty pätkiä rovioista. 
Sijaintien vaihdolla halutaan herättää tun-
teita ja huomiota lisäämällä todelliseen tap-
ahtumaan skandaalin aineksia dramatisoin-
timielessä.

PROPAGANDA

Propaganda on ideologiaan pohjautuvaa 
informaatiota tietoa, jonka avulla yritetään 
muuttaa suuren ihmisjoukon mielipide jos-
takin asiasta. Tämä käsite liittyy läheisesti 
sotapropagandaan ja poliittisiin lentolehti-
siin. Nykyään propaganda käyttää hienos-
tuneempaa visuaalista ja retorista kieltä 
ja sitä on nähtävissä esimerkiksi vahvasti 
jotakin ideologiaa edustavissa uutisissa tai 
mainonnassa.

DEEP FAKE

Deep fake eli syväväärennös on konkreetti-
nen kuvamanipulaation keino, jossa luodaan 
kuvaa ja ääntä sisältävä videoväärennös te-
koälyn ja algoritmien avulla. Videolla näkyvän 
henkilön kasvot ja ääni voidaan muuttaa 
täysin toisen ihmisen kasvoja ja ääntä imi-
toivaksi uskottavaksi kokonaisuudeksi.

FILTTERIT SOMESSA

Voidaanko esimerkiksi Instagramin ja Tik-
Tokin filtterit luokitella kuvamanipulaatiok-
si? Teknisesti ottaen kyllä, ja viime aikoina on 
puhuttu paljon psykologisista vaikutuksista, 
mitä omien kuvien muokkaamisella voi olla. 
On myös mielenkiintoista pohtia olisiko sel-
lainen todellisuus mahdollinen, jossa kaikkia 
kuvia on muokattu eikä meille jää talteen 
yhtäkään täysin aitoa, manipuloimatonta 
kuvaa.

TUNNEPITOINEN SISÄLTÖ

Monimutkaisen asian esittäminen tunne-
pitoisen tarinan kautta voi olla ongelmallis-
ta, sillä jutussa esille tuotu tieto on monesti 
puutteellista ja vetoaa tunteisiin herättääk-
seen huomiota. Se on mutkikas mutta hyvin 
yleisesti käytetty kerronnan muoto journal-
ismissa ja eri medioissa. Ensimmäisessä per-
soonassa kerrottuja tarinoita on vaikea to-
distaa vääriksi tai oikeiksi, sillä ne perustuvat 
yksittäisen henkilön subjektiivisiin kokemuk-
siin.



VAIKUTTAJAMARKKINOINTI

Influenssereista eli vaikuttajista on tullut 
tärkeitä tiedon portinvartijoita ja mielip-
iteiden luojia. He tavoittavat suuria yleisöjä 
ja hyödyntävät suurta sosiaalista verkostoaan 
mainostaakseen tuotteita tai jopa ideoita. 
Vaikuttajamarkkinointi ei ole välttämättä 
huono asia, mutta on tärkeä kiinnittää huo-
miota etiikkaan ja tapoihin, joilla sitä toteu-
tetaan. Kaupallisista yhteistöistä tulee aina 
mainita julkaisussa, jossa jotakin tuotetta 
mainostetaan. Jos tämä merkintä jätetään 
pois, emme voi tietää, ovatko vaikuttajan 
esittämät mielipiteet hänen omiaan vai 
onko niiden taustalla hänelle maksava yritys.

PUOLUEELLINEN TIETO

Puolueellinen tieto määritellään tiedoksi, 
joka palvelee tietyn ihmisryhmän poliittis-
ta etua yleisen edun sijasta. Puolueellisessa 
julkaisussa tuodaan usein vahvasti esille yksi 
näkökulma asiaan, kun taas muut julkaisijan 
omasta agendasta poikkeavat mielipiteet ja 
näkökulmat jätetään pois. Tämä voi antaa 
väärän kuvan todellisuudesta tai tietyn ai-
heen laajuudesta.

KONTEKSTISTA IRROTETUT 
JUTUT 

Toinen strategia todellisuuden muutta-
miseksi on irrottaa jokin tosiasia sen kon-
tekstista eli asiayhteydestä, ja sen esittämi-
nen täysin toisessa kontekstissa tai ilman 
sitä, jolloin asian merkitys muuttuu. Klassin-
en esimerkki tästä ovat kontekstista irrote-
tut poliitikkojen tai julkkisten lainaukset.

VINK!
Sisältösekaannuksen selviytymisoppaan 
nettisivuilta voi lukea lisää tietoa mones-
ta mainitusta käsitteestä. Sieltä löytyy 
myös lisää käsitteitä, jotka voi napata 

mukaan Valheen strategiat -tehtävään.

Kurkkaa Sisältösekaannuksen 
selviytymisopas täältä.

https://sisaltosekaannus.fi
https://sisaltosekaannus.fi


LUKU III
TOTUUDEN ONGELMA

KLIKKAA PLAY 
JA KATSO VIDEO!

VAIKEUSASTE 3/3

AIHEET JOITA DOKKARISSA KÄSITELLÄÄN

• totuuskäsitys; mitä ‘‘totuus’’ tarkoittaa
• yhteisen, objektiivisen totuuden tarve 
• somekuplat
• algoritmit uutena kansalaistaitona
• miten taistella disinformaatiota vastaan 

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUAIHEITA

• Mitä totuus tarkoittaa? Miten sen voi määritellä?
• Onko somekupla tuttu käsite? Mitä se tarkoittaa?
• Mitä ajattelette algoritmeista? Miten ne voivat vaikuttaa 

uuden ja monipuolisen tiedon löytämiseen?
• Mitä yksilöt voivat tehdä, ettei disinformaatio leviäisi? 

TEHTÄVÄ: 
ONGELMASTA 
RATKAISUUN
TAVOITE

Viimeisen tehtävän tavoitteena on vastata 
materiaalipaketin alussa esitettyihin kysy-
myksiin:

2 Miksi 
misinformaatio, 
disinfirmaatio 

ja valeuutiset ovat
ongelma?

3
Miten ongelma 

voidaan 
ratkaista?

OHJEET

Tämän tehtävän ideana on debatoida alla 
olevista väitteistä ja saada oppilaiden omia 
mielipiteitä sekä argumentaatiotaitoja esiin. 
Esitä luokalle yksi tai muutama alla olevista 
väitteistä. Argumentoikaa yhdessä, pitävät-
kö ne paikkansa, ja miksi pitävät tai eivät 
pidä. 

‘‘Se on ihan ok, vaikka me ei osata erottaa 
totuuksia valheista.’’

‘‘Väärän tiedon leviämisellä ei ole seurauk-
sia.’’

‘‘Ei haittaa, vaikka en itse osallistu keskus-
teluun väärästä tiedosta. Joku muu tekee 

sen kuitenkin.’’

‘‘Nuoret ei enää lue uutisia, koska heitä ei 
kiinnosta.’’

‘‘Ei ole minun vastuullani, että väärää tietoa 
leviää.’’

https://vimeo.com/653271893


ONGELMASTA RATKAISUUN: 
MUUTAMIA POINTTEJA

2 Miksi  misinformaatio, 
disinfirmaatio ja valeuutiset 
ovat ongelma?

• Epäusko on yksi suurimmista väärän tiedon muka-
na tulleista vaaroista.

• Väärä tieto, luottamuksen puute ja siitä johtuva 
epäusko voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnet-
ta ja ahdistusta.

• Jos emme tiedä mihin uskoa, olemme johdatel-
tavissa ihan mihin vain. Epäusko luo täydellisen 
ympäristön tyranneille, jotka haluavat aiheuttaa 
yleistä hämmennystä. 

• Misinformaatio, disinformaatio ja valeuutiset aset-
tavat demokratiat vaaraan.

• Väärä tieto on myös loistava tapa yrittää jakaa 
yhteiskuntaa erilleen ja aurata tietä polarisaatiolle. 

• Polarisaatio voi johtaa siihen, ettei asioista osata 
enää keskustella vaan keskitytään vihan lietsonta-
an.

• Tieto on valtaa ja monesti motiivi väärän tiedon 
levittämiseen on vaikuttaa mielipiteisiin, esi-
merkiksi politiikkaan tai kulutusvalintoihin liittyen. 
Voimme tehdä vapaita ja faktapohjaiseen tietoon 
perustuvia päätöksiä vain, jos meillä on pääsy 
laadukkaaseen totuudenmukaiseen tietoon.

• EPÄUSKO • MANIPULAATIO • POLARISAATIO • 
NETTIVIHA •  TURVATTOMUUDEN TUNNE 

• AHDISTUS • LUOTTAMUKSEN RAPPEUTUMINEN •



3 Miten ongelma 
voidaan ratkaista?

• Ennen kuin jaat tietoa somessa, tarkista sen paik-
kansapitävyys. Älä jaa epäilyttävää tietoa eteenpäin 
tarkistamatta lähteitä.

• Väärä tieto leviää nopeasti etenkin somealustoilla, 
eikä sen oikaisu aina saa yhtä paljon näkyvyyttä 
kuin alkuperäinen virheellinen julkaisu. Jos näet to-
distetusti väärää tietoa somessa, voit jakaa tietoa 
siitä,  että esitetty tieto on väärää tai puutteellis-
ta. Näin väärän tiedon leviämistä voi hidastaa ja 
julkaisussa kerrotun tiedon puutteellisuus saadaan 
tuotua esille.

• Tekemättä jättäminen on juuri sitä, mitä väärän 
tiedon levittäjät toivovat. Se on harhaanjohtajien 
kontrollimekanismi joka jarruttaa demokratian 
toimivuutta.

• Yksilöllä on suuri vastuu taistelussa disinformaatio-
ta vastaan. Myös some- ja muiden julkaisualustojen 
vastuunottoa vaaditaan entistä enemmän. Väärä 
tieto voi olla esimerkiksi masinoitua trollitehtaan 
tuotantoa, yksittäisten poliitikkojen levittämää tai 
valtiojohdon ohjailemaa informaatiovaikuttamista. 

• Yksi tärkeä keino, jonka avulla erottaa väärä tieto 
totuudenmukaisesta tiedosta, on seurata yhtei-
skunnallista keskustelua ja uutisia. Kun tietää mistä 
puhutaan, mitkä aiheet ovat ajankohtaisia ja osaa 
tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta, 
mediassa pyörivät huijausyritykset on helpompi 
erottaa.

• TARKISTA TIETO ENNEN KUIN JAAT • KORJAA 
VÄÄRÄ TIETO • OSAA EPÄILLÄ MYÖS ITSEÄSI

• OLE AKTIIVINEN OSA RATKAISUA • 

VINK!
Nappaa avuksi Mediakasvatusseuran Tunnista valheelliset sisällöt ja valeuutiset -tietovisakortit. 
Kortteihin on koottu tiiviisti väärään tietoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Niissä pohditaan myös 
väärän tiedon leviämisen ongelmia ja ratkaisuja valeuutisten torppaamiseen.

Tulosta Tunnista valheelliset sisällöt ja valeuutiset -tietovisakortit täältä tai lataa PDF-materiaali 
kokonaisuudessaan täältä.

https://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/11/Tunnista_valeuutinen_tulostettava.pdf
https://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/10/Tunnista_valeuutinen_saavutettava.pdf
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MIKÄ CAVERNA?

Projektin nimi juontaa juurensa Platonin luolavertauk-
sesta.  Meidän tulisi hylätä luola, tai espanjaksi ‘‘caverna’’, 
kuten Platon luolavertauksessaan kertoo ja astua todel-
lisuuteen tiedon ja koulutuksen avulla.

Project Caverna nostaa media- ja digilukutaidon parr-
asvaloihin olennaisina työkaluina nykymaailman suuriin 
haasteisiin vastaamisessa.

https://projectcaverna.com
https://www.twitch.tv/project_caverna
https://www.instagram.com/projectcaverna/
http://twitter.com/cavernaproject



