
TUNNE TERMIT 

Digitaidot: kyky käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita 
sekä ymmärtää niiden taustalla olevaa toimintalogiikkaa. 
Sisältää myös ongelmanratkaisutaidot ja kyvyn löytää 
tietoa verkossa.1  

Medialukutaito: taito käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita ja 
arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä.2 

Digitaalinen informaatiolukutaito: kyky löytää, saada 
käyttöönsä, tulkita, analysoida, hallita, ymmärtää, luoda 
ja levittää informaatio turvallisesti ja asianmukaisesti sosi-
aalisessa mediassa digitaalitekniikan avulla.3  

Digitaaliset perustaidot: taidot, joita tarvitaan digitaali-
sessa ympäristössä ongelmanratkaisuun (mm. kyky käyttää 
digitaalista teknologiaa, viestintätyökaluja ja verkostoja 
tiedon etsimiseen, viestimiseen sekä tehtävien suorittami-
seen).4 

Demokraattiset yhteiskunnat ovat riippuvaisia siitä, että 
kansalaisilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin todennet-
tavissa oleviin tietoihin, jotta he voivat muodostaa näke-
myksensä erilaisista poliittisista kysymyksistä ja osallistua 
yhteiskunnassa. Tiedon saatavuus ja kulku vaikuttavat 
kaikkiin sekä jokapäiväisessä elämässä että kaikilla 
päätöksenteon tasoilla yhteisöistä kansainvälisiin asioihin. 
Vaaleissa äänestäminen on yksi keskeinen osallistumisen 
muoto, johon tiedon saanti vaikuttaa. Tarkoitukselliset, 
laajamittaiset ja järjestelmälliset disinformaation levittä-
misyritykset ovat siksi uhka demokratialle, sillä ne voivat 
vaikuttaa negatiivisesti tiedon saantiin ja vaikuttaa ihmis-
ten päätöksentekoon.  

Tästä syystä digitaalinen informaatiolukutaito on keskei-
nen nykyajan kansalaistaito, sillä se vaikuttaa toimin-
taamme niin verkossa kuin yhteiskunnassa. Demokraatti-
nen päätöksenteko nojaa vahvasti kansalaisten kykyyn 
ymmärtää verkossa lukemaansa.  

Peppi Heinikainen ja Elsa Kivinen 

 

Kansalaisten digivalmiudet ja medialukutaito 
demokratian näkökulmasta 

 

Policy Brief 1/ 2022 

Mikäli tieto ei ole ymmärrettävää tai joku pääsee vaikuttamaan kannanmuodostukseen väärällä tiedolla, voivat seurauk-
set yhteiskunnalle olla negatiivisia. Digitaalinen maailma vaikuttaa reaalimaailmaamme kuten on nähty esimerkiksi Ison-
Britannian Brexit-äänestyksessä, jonka yhteydessä jaettu disinformaatio edesauttoi lähtökampanjaa ja vaikutti näin toden-
näköisesti vahvasti äänestystulokseen.  

Sosiaalisen median alustoja enenevissä käyttävät lapset ja nuoret törmäävät päivittäin valtavaan informaatiovirtaan, jos-
sa heidän tulisi tunnistaa mikä on totta ja mikä ei. Lukuisat somevaikuttajat voivat syöttää väärää tietoa esimerkiksi vaa-
rallisista tuotteista, jolloin pahimmillaan jopa kuluttajan terveys voi olla vaarassa. Tästä syystä erityisesti lasten ja nuorten 
digitaalista lukutaitoa tulee vahvistaa niin kotona kuin koulussa, jotta he ymmärtävät miten heihin voidaan pyrkiä vaikutta-
maan. Sama koskee aikuisia. Moni meistä on kohdannut erilaisia väitteitä esimerkiksi koronapandemiaan ja -rokotteisiin 
liittyen. Riittävä media- ja digilukutaito auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnalli-
sesti.  

SaferGlobe on riippumaton suomalainen ajatushautomo, joka tuottaa tietoa ja kehittää työvälineitä 
kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. 



 

 

 

 

Medialukutaito ja demokratia: demokratia on paljon 
enemmän kuin vapaat vaalit 

Erilaisen informaation ja uutisten kulutuksesta on sosiaalisen 
median myötä tullut yhä henkilökohtaisempaa ja moniker-
roksisempaa: se, mitä näemme ja koemme, on usein riippu-
vaista omasta itsestämme saatavilla olevan datan ja digija-
lanjäljen perusteella5 sekä niiden tilien mukaan, joita seu-
raamme sosiaalisessa mediassa. Lisäksi muun muassa algo-
ritmit ja erilaisten sivustojen muokattavissa olevat erityisomi-
naisuudet usein peräti valitsevat sen, mitä informaatiota ja 
lähteitä saavuttaa helpoiten. Siksi on tärkeää, että ihmiset 
voisivat olla tietoisia siitä, mitä tietojaan luovuttavat so-
mealustojen ja esimerkiksi vieraiden valtioiden käyttöön. 
Tätä varten esimerkiksi Europan unioni on viime aikoina al-
kanut panostaa tiedon avoimuuteen ja asettanut toimia, jot-
ka velvoittaisivat sosiaalisen median alustoja samaan.  

Tämän ohella on tärkeää selventää, miten ja miksi yksilöitä, 
ja joskus kokonaisia yhteisöjä, houkutellaan disinformaation 
ja propagandan pariin6. Esimerkiksi hämmennyksen kylvämi-
nen toimii tehokkaana demokratian lamauttamis- tai hidas-
tamistekniikkana. Tätä tekniikkaa on käytetty jo ennen digi-
taalista aikakautta, mutta digitaalisuus ja sosiaalisen media 
ovat tehostaneet sitä, sillä informaation levittäminen on no-
peaa ja helppoa. Väärä tieto voi levitä hyvin nopeasti ja 
laajasti muutamalla jaolla. Kriittinen medialukutaito auttaa 
yksilöitä ja yhteisöjä keskittymään oleelliseen7. Hyvä lähes-
tymistapa informaatiolukutaitovalmiuksien lisäämiseen on 
paljastaa kerättyjen todisteiden perusteella käytetyt tren-
dit, narratiivit, menetelmät ja kanavat sekä lisätä tietoi-
suutta niistä. 

Muutamia tapoja, joilla disinformaatiota levitetään ja luot-
tamusta eri tahoihin pyritään horjuttamaan, on videoiden 
manipulointi (mm. syväväärennökset) ja virallisten asiakirjo-
jen väärentäminen; internetin automatisoitujen ohjelmistojen 

(bottien) käyttö erimielisyyttä herättävän sisällön ja keskus-
telujen levittämiseen ja vahvistamiseen sosiaalisessa medias-
sa; sosiaalisen median profiileihin kohdistuvat trollihyök-
käykset ja tietovarkaudet. 

Ylen vuoden 2021 kyselyssä8 63 % suomalaisista kertoivat 
tuntevansa julkisen keskustelukulttuurin menneen huonom-
paan suuntaan. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti demokrati-
aan, jos kansalaisia jää keskustelun ulkopuolelle. Demokrati-
an edistämiseksi osallistumisen esteitä tulisi madaltaa. Yksi 
ratkaisu tähän on kasvattaa ihmisten informaatio- ja media-
lukutaitoa, sillä esimerkiksi disinformaatio ja verkkohäiriköin-
ti on nähty polarisoivina ja osallistumista estävinä. Kansa-
laisten taitojen vahvistaminen edesauttaa heitä tunnistamaan 
disinformaatiota, joka tulee tulevaisuudessa vain yleisty-
mään informaatiosodankäynnin myötä. Informaatiosodan-
käynti kärjistyy kysymykseen siitä mitä ihmiset uskovat ja 
mihin he luottavat, ja vaikuttaa näin suuresti demokraatti-
seen päätöksentekoon. Digitaalisen informaatiolukutaidon 
merkitystä ei tästä syystä voi vähätellä, sillä se vaikuttaa 
voimakkaasti niin arkielämäämme kuin yhteiskuntiin. 

Digitaalinen informaatiolukutaito osana kansalaisten 
digivalmiuksia 

Valtiolla, kansalaisyhteiskunnalla ja yksityisellä sektorilla on 
yhä keskeisempi rooli disinformaatio-ongelman ratkaisemi-
sessa, erityisesti sosiaalisen median alustojen käytön lisään-
tymisen myötä. Digitaaliset perustaidot ja medialukutaito 
ovat myös yhä enemmän toisiinsa limittyneitä, ja siksi elin-
ikäinen oppiminen ja sivistystyö sisältävät nykyään myös 
näiden taitojen oppimisen ja tukemisen. Yhteiskunnissa digi-
taalisen informaatiolukutaidon monipuolisessa tukemissa ja 
opettamisessa ovat avainasemassa myös poikkitieteellisen ja 
poikkiammatillisen yhteistyön edistäminen yli sektori- ja 
hallintorajojen.  

 

EU:n DigiComp-viitekehys määrittelee digitaalisen osaamisen keskeiset osatekijät viidellä osa-alueella: 

 

Informaatio- ja datalukutaito: informaation tarpeiden ilmaiseminen, digitaalisen tiedon, informaation ja sisällön paikan-
taminen ja hakeminen. Arvioida lähteen ja sen sisällön relevanssia. Digitaalisten tietojen, informaation ja sisällön tallen-
taminen, hallinta ja järjestäminen. 

Viestintä ja yhteistyö: Vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö digitaalitekniikan avulla sekä kulttuurien ja sukupolvien 
moninaisuuden huomioon ottaminen. Osallistuminen yhteiskuntaan julkisten ja yksityisten digitaalisten palvelujen ja osal-
listuvan kansalaisuuden avulla. Oman digitaalisen jalanjäljen ja identiteetin hallinta. 

Digitaalisen sisällön luominen: Digitaalisen sisällön luominen ja muokkaaminen. Tiedon ja sisällön parantaminen ja in-
tegroiminen olemassa olevaan tietämykseen ymmärtäen samalla, miten tekijänoikeuksia ja lisenssejä on sovellettava. 
Taito osata antaa ymmärrettäviä ohjeita tietokonejärjestelmälle. 

Turvallisuus: Kyky suojata laitteita, sisältöä, henkilötietoja ja yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä. Kyky suojella 
fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja olla tietoinen sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta edistävästä digitaalis-
esta teknologiasta. Tietoisuus digitaalitekniikan ja sen käytön ympäristövaikutuksista. 

Ongelmanratkaisu: Tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen sekä käsitteellisten ongelmien ja ongelmatilanteiden rat-
kaiseminen digitaalisissa ympäristöissä. Digitaalisia välineiden käyttämisen osaaminen prosessien ja tuotteiden inno-
vointia varten. Ajan tasalla pysyminen digitaalisesta kehityksestä.11 



 

 

 

 

Myös EU-tasolla puhutaan enenevissä määrin digitaalisesta 
informaatiolukutaidosta.  EU onkin asettanut kunnianhimoi-
set tavoitteet, joiden mukaan vähintään 80 prosenttia väes-
töstä hallitsee digitaaliset perustaidot vuoteen 2030 men-
nessä9.  Vuonna 2021 noin 54 prosentilla 16–74-vuotiaista 
EU:n kansalaisista oli vähintään nämä yleiset digitaaliset 
perustaidot (Eurostat)10. Digitaaliset perustaidot määriteltiin 
uudelleen Euroopan unionin Digital Competence framewor-
kin (DigiComp) päivitetyssä versiossa, DigComp 2.2.:ssa, 
joka julkaistiin maaliskuussa 2022. DigiCompin tarkoituksena 
on tarjota yhteinen käsitys siitä mitä digitaalinen osaaminen 
on.  

Koska mediataidot nähdään nyky-yhteiskunnassa kansalais-
taitoina, joita tulisi oppia jo pienestä pitäen, on uudet me-
dialukutaidot määritelty Suomessa myös opetus- ja kulttuuri-
ministeriön kehittämisohjelmissa (mm. Oikeus oppia). Uudet 
medialukutaidot on jaettu kolmeen osa-alueeseen: media-
sisältöjen tulkinta ja arviointi; mediasisältöjen tuottaminen: ja 
mediaympäristössä toimiminen12. Kun näitä taitoja vahviste-
taan niin koulutuksessa kuin kotona, tuetaan yksilön kykyä 
toimia itsenäisesti. Mediakasvatus myös kehittää kriittistä ja 
luovaa ajattelua, osallisuutta ja vaikuttamista. Nämä kaikki 
vahvistavat demokratiaa ja siksi digitaitoihin ja medialuku-
taitoon panostetaan niin Suomen kuin EU:n tasolla. Kun opet-
tamme lapsille pienestä pitäen kriittistä medialukutaitoa, 
opetamme heitä paremmiksi demokraattisiksi äänestäjäksi 
ja kenties myös päättäjiksi. Medialukutaito ja digivalmiudet 
ovat siis panostus meidän kaikkien tulevaisuuteen.  
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Aiheen parissa toimivia tahoja Suomessa: 

• Mediakasvatusseura  https://mediakasvatus.fi/ (mm. 
60 mediakasvatusvinkkiä medialukutaitojen harjoittamiseen)  

• Faktabaari & FaktabaariEDU (mm. Digitaalinen infor-
maatiolukutaito-opas, https://faktabaari.fi/dil/digitaalinen-
informaatiolukutaito-opas/) 

• https://uudetlukutaidot.fi/ 

Digitaalisen medialukutaidon edistämisen toimenpiteitä:  

• Tutkija- ja seurantakonsortioiden rahoittaminen 
(esim. NORDIS, EDMO) - datan keruu, analyysi, koulutukset  

• Medialukutaidon ja digitaitojen kehittämisen rahoit-
taminen (esim. CRITICAL-hanke)  

• Mediakasvatusseura  https://mediakasvatus.fi/  

• Faktantarkistuspalveluiden rahoittaminen (esim. Fak-
tabaari, FaktabaariEDU)  

• Kirjastojen ja kansalaisopistojen ammattilaisten kou-
lutukset   

• Poikkitieteellinen ja poikkiammatillinen yhteistyö yli 
sektori- ja hallintorajojen 

• Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)  

Informaatiolukutaitoinen henkilö pystyy: 

tunnistamaan, rajaamaan ja ilmaisemaan tiedontarpeensa 

löytämään tarvittavan informaation nopeasti ja tehokkaasti 

arvioimaan kriittisesti informaatiota sekä vertailemaan infor-
maation lähteitä ja kanavia 

käyttämään informaatiota tehokkaasti haluttuihin tarkoituksiin, 
uuden tiedon rakentamiseen 

ymmärtämään informaation käyttöön liittyvät taloudelliset, juri-
diset ja eettiset näkökohdat ja toimia niiden mukaan13 
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