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(Salasuo 2021)



MUUTAMIA POIMINTOJA 
TUOREESTA TUTKIMUKSESTA

- Diginatiiveja ei ole – käytön ja taitojen välillä ei 
suoraa yhteyttä (OKM 2020)

- Nuorten digiosaaminen on kapeaa (OKM 2020)

- Dialogin muotoisen nettitekstin argumentin ja 
perustelujen ymmärtäminen on haasteellista 
neljäsosalle perusopetuksen päättävistä (Karvi 2020)

- Tytöt suoriutuvat poikia paremmin 
mediataitotesteissä (Karvi 2020)



(OKM 2020)



TIETOISTA MEDIAKASVATUSTA 
TARVITAAN

- Osaamista vahvistavia tekijöitä olivat testitulosten 
mukaan etenkin digitaalisten välineiden käyttö 
tiedonhaussa sekä oman digitaalisen sisällön 
tuottamisessa. 

- Pojilla lisäksi digitaalisten pelien pelaaminen yhdistyy 
hyviin digitaitoihin. Sen sijaan tyttöjen keskuudessa 
tyypillinen sosiaalisen median käyttö ei vahvista 
digitaalista osaamista. 

- Yksipuolinen sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa 
korreloi digitaalisiin taitoihin suorastaan negatiivisesti.

(OKM 2020)



THE ULTIMATE GOAL OF 
MEDIA AND 
INFORMATION LITERACY
IS TO EMPOWER PEOPLE
TO EXERCISE THEIR
UNIVERSAL RIGHTS AND 
FUNDAMENTAL
FREEDOMS, SUCH AS 
FREEDOM OF OPINION
AND EXPRESSION

UNESCO 2013

Mediakasvatusseura 2019
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Median 
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Elämänhallintaan 
liittyvät taidot

Tiedonhakutaidot 
ja kriittisyys

Osallistumisen ja 
vaikuttamisen 

taidot



IDEA 1: VIDEOTUTORIAALIT

• Kuvatkaa pienryhmissä videotutoriaaleja tai “life 
hackejä” opetettavaan aiheeseen liittyen

• Tutoriaalissa tulisi esitella mahdollisimman
konkreettisesti, miten jokin asia tehdään

• Katsokaa videot yhdessä ja harjoitelkaa rakentavan
vertaispalautteen antamista

Median käyttötaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot,  tuottamisen taidot 

ja luovuus, tiedonhakutaidot ja kriittisyys   



IDEA 2: KYSELYSTÄ UUTISEKSI

OPPILAAT VALITSEVAT AIHEEN, JOKA 
RELEVANTTI OPETETTAVAN AIHEEN 
KANNALTA. HE SUUNNITTELEVAT 
KYSYMYKSIÄ AIHEESTA JA TEKEVÄT 
KYSELYN NETISSÄ, KADULLA TAI 
LUOKKAHUONEESSA. 

OPPILAAT HAKEVAT AIHEESTA 
LISÄTIETOA NETISTÄ 
KIRJOITTAVAT LYHYEN 
NETTIUUTISEN 
KYSELYTULOSTEN JA 
TIEDONHAUN POHJALTA.

MIKÄ ON YLLÄTTÄVÄÄ 
KYSELYTULOKSISSA? SEN TULISI 
OLLA UUTISEN OTSIKKO JA 
TEKSTIN ALOITUS. 

Kriittinen tiedonhaku, tulkinnan taidot, tuottamisen taidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, (osallistumisen ja vaikuttamisen taidot)



IDEA 3: ONKO 
TRUE CRIME 

TODELLA 
TOTTA?

- Kuunnelkaa true crime -podcast tai katsokaa 
todelliseen rikokseen pohjautuva elokuva. Ei liian 
hurjaa! 

- Etsikää netistä tietoa oikeasta rikoksesta, johon 
valitsemanne mediatuote pohjautuu.

- Vertailkaa netistä löytämäänne tietoa podcastin / 
elokuvan tapahtumiin. Mitkä yksityiskohdista kerrotaan 
samalla tavalla, mitä on muutettu tai jätetty pois? 
Mikä voisi olla siihen syynä? 

- Minkälaisen efektin musiikki, visuaaliset elementit ja 
äänet tuovat tarinaan? 

Kriittinen tiedonhaku, tulkinnan taidot, tuottamisen taidot ja luovuus  



IDEA 4: VAIHTAKAA MEDIATAPOJA

1) Oppilaat haastattelevat toisiaan pareittain toistensa mediankäyttötavoista:
- Mitä laitteita he käyttävät?
- Mihin aikaan päivästä he yleensä käyttävät mediaa?
- Millaisia mediankäyttöön liittyviä rutiineja heillä on?
- Mitkä ovat heidän mediasuosikkejaan (podcastit, sarjat, somekanavat, radioasemat jne)?
- Mistä mediakanavasta he seuraavat uutisia ja muita ajankohtaisia asioita?
- Osallistuvatko he julkisiin keskusteluihin somessa?

2) Oppilaat koostavat vastausten perusteella parinsa tyypillisen mediapäivän ja käyttävät 
mediaa yhden päivän ajan parinsa tavalla. 

3) Oppilaat reflektoivat, miltä tuntui olla päivän ajan toisen mediankäyttäjän saappaissa. 
Löysivätkö he uusia mediatapoja tai –suosikkeja itselleen? Aikovatko he muuttaa jotain 
omissa mediankäyttötavoissaan? Mitä he oppivat parinsa tavasta käyttää mediaa? 

Median käyttötaidot, elämänhallintaan liittyvät taidot
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