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Digisankarit 

Digitalisaation mahdollisuudet ja 

haasteet – oppitunteja yläkouluun 



2 
 

Jokainen nuori voi olla digisankari 

Telia ja Pelastakaa Lapset ry kampanjoivat Suomen 100-vuotisjuhlan 

kunniaksi lapsen oikeuksien puolesta digitaalisessa mediassa. Kampanja 

ponnistaa lapsen oikeuksista: miten oikeudet toteutuvat ja voisimmeko me 

aikuiset tehdä asioita, jotta oikeudet toteutuisivat uuden vuosisadan 

kynnyksellä entistä paremmin.  

Digiboom-kampanjan aikana tapasimme tuhansia nuoria ja keskustelimme netin haasteiden lisäksi 

myös mahdollisuuksista. Moni kohtaamamme nuori pysähtyi miettimään, kun kysyimme mitä 

hyötyä ja iloa netistä on heille ja millaisia digitaalisia taitoja heillä on.  

Moni ei osannut sanoa mitään. Moni kertoi, ettei ole koskaan ajatellut asiaa.  

Juuri siksi halusimme tehdä Digisankarit-videokampanjan ja videoiden käsittelyä varten opettajille 

suunnatun oppaan, jotta digitalisaation mahdollisuuksista voisi keskustella helpommin kouluissa. 

Haluamme, että jokaisessa yläkoulussa kasvaa digisankareita, jotka tunnistavat taitonsa ja voivat 

hyödyntää niitä hyvän tekemiseen ja paremman elämänlaadun tavoitteluun. 

Digisankarit on viiden videon sarja suomalaisista nuorista, jotka ovat menestyneet netin avulla – 

tarkoituksella ja myös vahingossa. He ovat myös törmänneet ennakkoluuloihin ja pystyneet 

kumoamaan niitä. Digisankareitamme ovat koodari Niklas Ansamaa, Instagram-kuvaaja Juuso 

Hämäläinen, Miss Helsinki Sephora Lindsay, taiteilija Verna Niemi ja tubettaja Henkka Remes.  

Tämän oppaan avulla opettaja voi tutustua digitaalisten yhteisöjen ja ympäristöjen 

mahdollisuuksiin, nuorten kokemuksiin ja omien oppilasryhmien digitaalisiin taitoihin sekä 

ajatuksiin digikulttuurista ja siellä toimimisesta. Oppilaille on tarjolla tilaisuuksia keskustella 

monilukutaidon teemoista: miten he hahmottavat somemaailmaa ja kulttuurista monimuotoisuutta, 

millaisia taitoja heillä siellä on ja millaisia taitoja digitaalisissa ympäristöissä tarvitaan. Samalla 

opetellaan kriittistä ajattelua, pohditaan eettisiä kysymyksiä ja vahvistetaan teknologisia taitoja.  

Suomi ansaitsee digitaitoisen, rohkean ja sivistyneen uuden sukupolven. Jokainen lapsi voi kasvaa 

digisankariksi, mutta siihen tarvitaan meidän aikuisten tukea. Vahvistetaan lapsen oikeuksien 

toteutumista verkossa ja autetaan nuoria olemaan ylpeitä digitaidoistaan.  

Aineiston käyttämiseen luokkatilanteissa tarvitaan joko oppilaiden omia älypuhelimia tai esimerkiksi 

koulun tablettitietokoneita sekä paperia ja kyniä. Jokaisen oppitunnin pituus on 45 minuuttia. 

Jokainen tunti rakentuu kolmesta osasta: yhteisestä pohdinnasta, oppilaiden tietoja ja taitoja 

testaavasta harjoituksesta sekä oppilaiden tietoja ja taitoja vahvistavasta harjoituksesta.  

Tätä aineistoa voi hyödyntää vapaasti kouluissa ja esimerkiksi nuorisotyössä. Toivottavasti siitä on 

sinulle paljon iloa.   
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Mikä Digiboom? 

Telia ja Pelastakaa Lapset juhlistavat yhdessä 100-vuotiasta Suomea ja osallistuvat Suomi 100 -

ohjelmaan omalla Digiboom-hankkeellaan. Syntymäpäivälahjaksi Telia lahjoitti Suomelle yhdessä 

Pelastakaa Lapset ry:n kanssa koko vuoden kestävän projektin, jonka tavoitteena oli kehittää 

Suomea niin, että lapsen oikeudet toteutuvat verkkoympäristöissä, ja että suomalaisten nuorten 

digivalmiudet paranevat. 

Digiboom-kampanjan aineistoja tutustuttavaksi: 

 Lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa: www.digiboom.fi/oikeudet-digitaalisessa-

mediassa  

 Lapset netissä. Opas vanhemmille: www.pelastakaalapset.fi/lapsetnetissa 

 Lapsen oikeudet – mitä ne ovat? www.pelastakaalapset.fi/lapsen-oikeudet/ 

 Digisankari-videot: www.digiboom.fi/osallistu 

Digisankareiden somekanavia seurattavaksi: 

 Verna Niemi  

 Henkka Remes  

 Juuso Hämäläinen  

 Sephora Lindsay  

 Niklas Ansamaa ja https://nitomani.com/ 

Lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa 

Digitaaliset pelit, sovellukset ja verkkoyhteisöt ovat lasten ja nuorten arkisia toimintaympäristöjä. 

Lapset ovat usein pienestä pitäen osa globaalia digitaalista yhteisöä. 

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, vaikuttaa 

päätöksentekoon ja saada aikaan muutoksia omassa elämässään digitaalisesti. Jokaisella lapsella 

on oikeus osallistua digitaalisissa ympäristöissä, kehittää taitojaan ja oppia uutta. 

Samaan aikaan digitaaliset ympäristöt ovat tuoneet mukanaan haasteita. Haasteet näkyvät 

esimerkiksi nettikiusaamisena, varastettuina salasanoina, vihapuheena, yllätyslaskuina sekä 

ahdisteluna ja häirintänä verkkoyhteisöissä.  

Yhteinen teemavuotemme keskittyi neljään lapsen oikeuksien sopimuksesta poimittuun teemaan: 

 Lapsen oikeus yksityisyyteen digitaalisessa mediassa 

 Lapsella on oikeus tietoon ja osallisuuteen digitaalisessa mediassa 

 Lapsella on oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan digitaalisessa mediassa 

 Lapsella on oikeus tulla suojelluksi vahingolliselta aineistolta 

Voit tutustua oikeuksiin tarkemmin http://www.digiboom.fi/ 

Kampanjan lopuksi loimme vuoden aikana kerätyistä lasten ja nuorten kokemuksista ja tarinoista 

koosteen, jossa esitellään kymmenen toivetta paremman nettikulttuurin luomiseksi. Hyödynnä 

vetoomusta nuorten kanssa työskentelyn tukena.  

http://www.digiboom.fi/oikeudet-digitaalisessa-mediassa
http://www.digiboom.fi/oikeudet-digitaalisessa-mediassa
http://www.pelastakaalapset.fi/lapsetnetissa
http://www.pelastakaalapset.fi/lapsen-oikeudet/
http://www.digiboom.fi/osallistu
https://www.instagram.com/vernasart/
https://www.youtube.com/henkkaremes
https://www.instagram.com/juusohd/
https://www.instagram.com/sephoralindsay/
https://www.instagram.com/niklas.ansamaa/
https://nitomani.com/
http://www.digiboom.fi/
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Tekijänoikeus suojaa luovaa nuorta verkossa 

Internetin ja sosiaalisten medioiden kautta omalle osaamiselleen on mahdollista saada 

laajaakin näkyvyyttä. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava huolehtia omista 

tekijänoikeuksistaan sekä kunnioitettava muiden oikeuksia. 

Nuorten luovuus kukkii digitaalisissa 

ympäristöissä sekä sosiaalisessa 

mediassa. Nuoret julkaisevat 

mediasisältöä – esimerkiksi valokuvia, 

tekstejä, pelejä, videoita – netissä ja 

moni heistä toimii hyvin aktiivisesti 

omissa yhteisöissään. Tutkimusten 

mukaan aktiivisesti sisältöä tuottavien 

nuorten määrä on kuitenkin pieni 

suhteessa kaikkiin nuoriin, eli suurin osa 

nuorista vain seuraa ja tykkää sisällöistä 

eikä tuota juuri itse sisältöä muiden 

seurattavaksi. Yksi tapa tuoda omaa 

osaamistaan esiin verkossa on julkaista 

esimerkiksi itse tehtyä taidetta verkossa 

muiden ihailtavaksi. Nuorella voi olla 

intoa ja osaamista tekniseen julkaisuun, 

mutta hän ei välttämättä osaa ottaa 

huomioon julkaisun seurauksia tai huolehtia omista oikeuksistaan.  

Vernan tarina 

Verna Niemi on 17-vuotias taitava piirtäjä. Hänen Instagram-

tilinsä on täynnä hänen tekemiään taideteoksia. Hän on 

erikoistunut piirtämään tunnettuja henkilöitä omalla 

persoonallisella tyylillään.  Yhdysvaltalainen malli ja tosi-tv-

tähti, Kardashian-perheen Kendall Jenner julkaisi 2016 

omalla Insta-tilillään Vernan tekemän kuvan itsestään, johon 

Verna oli tägännyt Jennerin. Valitettavasti Kendall ei 

postatessaan maininnut, että kuva on nimenomaan Vernan 

tekemä. Vernan mainitseminen supersuositun Jennerin 

Insta-tilillä olisi ollut hyvien tapojen mukaista ja olisi tuonut 

nuorelle taiteilijalle paljon tunnettuutta ja uusia seuraajia 

somessa. Vernan tapaus nousi Suomessakin otsikoihin ja 

nosti keskusteluun sen, miten nuoret voivat pitää huolta 

omista oikeuksistaan netissä. Verkossa julkaistun kuvan 

uudelleen julkaiseminen omissa kanavissa sopii vain jos 

siihen on lupa. 
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Katso video klikkaamalla 

kuvaa: 

 

 

 

 

 

 

Oppitunti Vernan tarinan pohjalta 

Tunnin tavoitteena on tutustuttaa nuoria verkon tarjoamiin mahdollisuuksiin luovan 

sisällöntuotannon näkökulmasta sekä kiinnittää heidän huomionsa tekijänoikeuskysymyksiin 

verkossa.  

Yhteinen pohdinta: Jaa ryhmä pareiksi tai pienryhmiksi. Pyydä oppilaita pohtimaan: 

 Millaisia sisältöjä tuotat nettiin omalla kännykällä (esim. videoita, kuvia)? 

 Millaisia sisältöjä haluaisit tuottaa nettiin, mutta et ole uskaltanut tai löytänyt sopivaa 

julkaisualustaa? 

 Millaisia asioita pitäisi ottaa huomioon, kun tuottaa sisältöä nettiin? (Jos kysymys on 

vaikea, voit auttaa pohdinnassa: voitte miettiä tekniikkaa, käsikirjoitusvaihetta, sitä 

millaiselle yleisölle sisältöä tuotetaan, tekijänoikeusasioita, jaanko sisältöä yksityisesti 

vai julkisesti…) 

Purkakaa keskustelua yhdessä. 

Katsokaa video Verna Niemestä https://www.youtube.com/watch?v=jIegUZfeWQQ. Esittele 

Vernan tarina oppilaille.  

Keskustelkaa:  

 Millaisen tekijänoikeusrikkomuksen kohteeksi Verna Niemi on joutunut? 

 Mitä yllättävää Vernalle seurasi tilanteesta? 

 Miten Verna ratkaisi tilanteen ja mitä hän siitä oppi? 

 Millaisia ajatuksia Vernan tarina ja video herättää? Keitä muita netissä julkisuutta saaneita 

nuoria oppilaat tietävät tai tuntevat? 

 Millaisiin muihin harrastuksiin kuin piirtämiseen voi liittää nettiulottuvuuden, eli tuotoksia ja 

tuloksia voi esitellä netissä muille? 

Tietoja ja taitoja testaava harjoitus:  

Tulosta Luovuusväittely-liite oppilaille tai laita se nähtäville sähköisesti esim. älytaululle. Jaa ryhmä 

noin neljän hengen ryhmiin, jotka puolestaan jakautuvat noin kahden hengen joukkueisiin. Joukkue 

1 puolustaa väitteitä, joukkue 2 vastustaa. Toisen joukkueen tehtävänä on siis aina puolustaa 

https://www.youtube.com/watch?v=jIegUZfeWQQ
https://www.youtube.com/watch?v=uYbBA6WNsys
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annettua väitettä, ja toisen vastustaa sitä kantaansa perustellen. Anna joukkueille hetki aikaa 

tutustua väitteisiin ja pohtia perusteluita puolesta ja vastaan.  

Seuraavaksi ryhmät alkavat käsitellä väitteitä. Ryhmä voi käsitellä niin monta väitettä, kuin ehtii. 

Keskustelkaa lopuksi väitteistä ja oppilaiden omista mielipiteistä yhdessä. 

Tietoja ja taitoja vahvistava harjoitus:  

Jaa oppilaat pieniin ryhmiin tai pareihin. Etsikää ryhmissä netin avulla ja yhdessä pohtien 

vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 Tutustukaa Vernan Instagram-tiliin https://www.instagram.com/vernasart/?hl=fi. Millaisen 

kuvan Vernan taidoista saa hänen Insta-tilinsä kautta? 

 Millaista hyötyä Verna on saanut julkisuudesta?  

 Millaista haittaa tekijänoikeusrikkomusten lisäksi sosiaalisesta mediasta voi olla nuorelle, 

joka julkaisee omia sisältöjä netissä? 

 Miten voi kestää netistä saatua kritiikkiä? 

 Jos haluaa jakaa jonkun muun ottaman kuvan, miten pitäisi toimia, jotta se ei loukkaa 

kuvan ottajan tekijänoikeuksia? 

 Miten omista tekijänoikeuksista voi pitää huolta verkossa? Voit pyytää nuoria etsimään 

verkosta sivustoja, joista saa tietoa tekijänoikeuksista ja kerätä sivustoja ylös taululle. 

Purkakaa keskustelua yhdessä. 

Lisämateriaaleja ja linkkejä: 

 http://www.tekijanoikeus.fi/ 

 http://tslt.fi/ 

 https://creativecommons.org/licenses/?lang=fi 

 https://operight.fi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/vernasart/?hl=fi
http://www.tekijanoikeus.fi/
http://tslt.fi/
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fi
https://operight.fi/
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Netti avaa mahdollisuuksia työelämään 

Digitalisaation vaikutukset työelämässä mullistavat käsityksemme työstä. Moni ammatti 

poistuu ja uusia tulee tilalle. Työkavereiksi ihmisten rinnalle astelevat robotit. Vaan mitä 

ajattelevat tulevaisuuden työstä nuoret itse? 

Moni nuori tuntee esimerkiksi pokeri- ja 

pelaajamiljonäärit, jotka ovat tehneet uransa 

netissä. Sellaista uraa voidaan ihannoida ja 

pitää helppona elämänä – sen kun vaan 

klikkailee ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista.  

Todellisuudessa digitaalisissa ympäristöissä 

ammattilaisuuteen nouseminen vaatii kovaa 

työtä, ponnistelua ja taitoa. Työtä tekemällä 

ja vaivaa näkemällä on kuitenkin mahdollista 

menestyä ja saada omat tuotoksensa ja 

osaamisensa näkyviin ammatillisen yleisön 

eteen.  

 

 

 

Niklaksen tarina 

17-vuotias Niklas Ansamaa opetteli koodamaan 

Youtuben avulla ja kehitti ensimmäisen oman 

sovelluksensa jo 14-vuotiaana. Sienten 

tunnistamisessa auttava Sienikirja-sovellus on 

saavuttanut suuren suosion ja poikinut Niklakselle 

yhteydenottoja kaikkialta maailmasta.  

Tällä hetkellä Niklas työstää Nitomani School-alustaa, 

jonka avulla jokainen voi oppia koodaamaan.  Hän 

myös opiskelee ja pyörittää omaa ohjelmistoalan 

yritystään. Niklaksen tarina on hyvä esimerkki siitä, 

miten omia taitojaan voi kehittää netin avulla ja tehdä 

ammatillisista unelmista totta.  
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Katso video klikkaamalla kuvaa:  

 

 

 

 

 

 

Oppitunti Niklaksen tarinan pohjalta 
Tässä sessiossa pohditaan omia digitaalisia taitoja suhteessa työelämään ja tulevaisuuteen. 

Tunnin tavoitteena on tarkastella niitä mahdollisuuksia, joita netti avaa uusien tietojen ja taitojen 

oppimiseen. Samalla pohditaan myös sitä, millaisia digitaitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. 

Yhteinen pohdinta:  

Jaa ryhmä pareiksi. Pyydä pareja keskustelemaan hetki: 

 Miten olet hyödyntänyt nettiä uusien asioiden opetteluun? 

 Miten käytät nettiä koulutyössä? Millaisiin aineisiin ja asioihin sieltä saa apua,  

millaisiin ei? 

 Millaisia asioita netissä ei voi mielestäsi opiskella? 

Purkakaa keskustelua yhdessä. 

Katsokaa video Niklas Ansamaasta https://www.youtube.com/watch?v=CKJbMhbVGrw. Esittele 

Niklaksen tarina oppilaille.  

Keskustelkaa:  

 Mitä mielestänne tarkoittaa, että lapsella on oikeus osallisuuteen netissä? Millä tavalla 

Niklas on ollut osallisena yhteiskunnan kehittämisessä? 

 Mitä hyötyä Niklakselle on ollut netistä?  

 Millaisia taitoja Niklakselta on vaatinut päästä digisankariksi? 

 Millaista tukea lapsi ja nuori voi tarvita päästäkseen niin pitkälle kuin Niklas?  

Tietoja ja taitoja testaava harjoitus:  

Tehkää yhdessä harjoitus, jossa oppilaat pääsevät ottamaan kantaa erilaisiin tietoon, oppimiseen 

ja digitaitoihin liittyviin väittämiin. Vetäkää luokan seinästä seinään kuvitteellinen jana, jonka toinen 

pää merkitsee ”Ei, olen ehdottomasti eri mieltä” ja toinen pää ”Kyllä, olen ehdottomasti samaa 

mieltä”.  

Esitä oppilaille väittämiä yksi kerrallaan. Oppilaiden tehtävänä on asettua jokaisen väittämän 

jälkeen janalla sellaiseen kohtaan, joka kuvaa heidän mielipidettään väittämästä. Kun kaikki ovat 

https://www.youtube.com/watch?v=CKJbMhbVGrw
https://www.youtube.com/watch?v=KrviVmjBRb4
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asettuneet sopiviin kohtiin, voitte keskustella yhdessä väittämän sisällöstä ja oppilaiden 

mielipiteistä. 

 Olen joskus oppinut jotain uutta netin avulla. 

 Nykyään ei ole tarpeellista opetella asioita ulkoa, koska kaiken voi tarkistaa netistä. 

 Koulussa opetellaan asioita, joista ei tule olemaan minulle hyötyä työelämässä. 

 Opettelen mielelläni itsenäisesti uusia taitoja netin kautta. 

 Jokaisen nuoren pitäisi oppia koodaamaan. 

 Minulla on hyvät digitaaliset taidot. 

 Kaikki tarpeelliset digitaidot oppii kun käyttää ahkerasti sosiaalista mediaa. 

 Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää osata erottaa oikea ja väärä tieto toisistaan. 

Tietoja ja taitoja vahvistava harjoitus:  

Jaa ryhmä pieniksi ryhmiksi. Anna jokaiselle ryhmälle iso paperi ja kyniä. Pyydä oppilaita 

kirjoittamaan paperin keskelle ”Digitaaliset taidot” ja tekemään käsitekartta pienryhmän jäsenten 

digitaalisista taidoista siten, että paperin oikeassa reunassa on taidot, joita ei vielä ole ja 

vasemmalla ne, jotka nuorilla on. Voit auttaa hahmottelemaan taitojen kirjoa näyttämällä 

digitaalisten taitojen listausta (liite 2). Apukysymyksinä voi toimia: 

 Millaisia taitoja teillä on? Kirjatkaa ne paperin vasemmalle reunalle.  

 Mitä taitoja teiltä puuttuu? Kirjatkaa ne paperin oikealle reunalle. 

 Pohtikaa, miten voitte kehittää jo olemassa olevia taitoja. 

 Pohtikaa, mitkä taidot, joita teillä ei vielä ole, voisivat olla teille hyödyllisiä työelämässä ja 

koulussa. Miten taitoja voi kehittää?  

 Millaisten taitojen kehittäminen on mielestänne kiinnostavaa? 

 Millaiset digitaaliset taidot ovat kaikista tärkeimpiä nyt? Entä tulevaisuudessa? 

Purkakaa ryhmätyöt yhdessä.  

Taustamateriaalia: 

 Digisankari Niklas Ansamaa: https://yle.fi/uutiset/3-9010537  

 Kiinnostaako koodaus? Tutustu esimerkiksi http://www.koodikoulu.fi tai Niklaksen Nitomani 

School-konseptiin. 

 Niklas kertoo Nitomani Schoolista ja tavoitteistaan: 

https://www.facebook.com/Sienikirja/videos/2203209236371471/ 

 Tutustu Niklaksen verkkosivuihin: https://www.nitomani.com/ 

 Tutustu Tieken digitaalisen osaamisen arviointityökaluun: 

https://www.tieke.fi/display/Tiviittori/Tiviittori  

 

 

 

 

 

https://yle.fi/uutiset/3-9010537
http://www.koodikoulu.fi/
https://www.nitomanischool.com/
https://www.nitomanischool.com/
https://www.facebook.com/Sienikirja/videos/2203209236371471/
https://www.nitomani.com/
https://www.tieke.fi/display/Tiviittori/Tiviittori
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Somessa on yksityisyys pelissä 

Pienemmillä paikkakunnilla netti ja sosiaaliset mediat voivat avata ovia sellaisille uusille 

ystäville, verkostoille ja kokemuksille, joita ahtaat ympyrät eivät aina mahdollista. Netissä 

on helppo avautua ja kertoa oman elämän ongelmista anonyymina. Yhä suositummaksi 

tuleva tubettaminen on noussut tavaksi löytää vertaistukea ja antaa sitä toiselle omilla 

kasvoillaan. Mutta voiko netissä olla samaan aikaan yksityinen ja julkinen?  

Monelle nuorelle netti on henkireikä ja 

mahdollisuus löytää mahdollisuuksia 

kehittää itseään, kun esimerkiksi 

harrastusmahdollisuudet ovat kaukana tai 

jos lähipiiristä ei löydy ystäviä, joiden kanssa 

voi harrastaa yhdessä. Somen kautta voi 

myös avata omaa elämäänsä muille, toimia 

kannustavana esimerkkinä ja rohkaista 

muita nuoria olemaan omia itsejään.  

Lapsella on oikeus osallisuuteen 

digitaalisessa mediassa. Toisaalta myös 

oman itsensä suojelemisen taito on tärkeä, 

jotta saatu kritiikki voi tulla käsitellyksi. 

Tähän tarvitaan usein yhteisöä ja aikuisten 

tukea.  Yksi suurista haasteista on 

yksityisyyden suojaaminen. 

Henkan tarina 

Henkka Remes on 18-vuotias tubettaja, joka aloitti 

tubettamisen 13-vuotiaana. Henkka on asunut pienillä 

paikkakunnilla, joissa sai kuulla ilkeitä kommentteja 

tubettamisharrastuksesta. Nykyään Henkka toimii 

monissa eri tehtävissä media-alalla. Henkalle 

tubettaminen on avannut uusia ovia, mahdollisuuksia 

ja verkostoja, joita pienen paikkakunnan ahtaat 

ympyrät eivät aina mahdollista. Henkan Youtube-

kanavalla on nykyään yli 4000 tilaajaa. Netti onkin 

hyvä tapa laajentaa omaa elinpiiriä ja löytää itselleen 

julkaisufoorumi, harrastus ja vertaistukea erilaisissa 

tilanteissa maantieteellisistä rajoituksista huolimatta. 
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Katso video klikkaamalla 

kuvaa: 

 

 

 

 

 

 

Oppitunti Henkan tarinan pohjalta 
Tunnin tavoitteena on tarkastella oman identiteetin kehittymistä ja omien yksityisten ajatusten 

avaamista verkossa sekä mahdollisuuksien että riskien näkökulmasta. Tunnilla käsitellään 

yksityisyyttä sekä julkisuutta ja omien yksityistietojen suojaamista. 

Yhteinen pohdinta:  

Jaa ryhmä pareiksi. Pyydä pareja keskustelemaan hetki: 

 Millaisia tubevideoita katsot? Mikä videoissa on kiinnostavaa? 

 Keitä tubettajia seuraat? Mikä tubettajissa on kiinnostavaa? 

 Oletko itse tubettanut tai haaveillut tubettamisesta? Millaisia videoita olisi kiinnostavaa 

tehdä ja miksi? 

 Miksi tubettaminen on nykyään niin suosittua? 

Purkakaa keskustelua yhdessä. 

Katsokaa video Henkka Remeksestä https://www.youtube.com/watch?v=NuqWuGRE6PU. Esittele 

Henkan tarina oppilaille. 

Keskustelkaa: 

 Mitä hyötyä netistä voi olla lapsille ja nuorille, jotka asuvat syrjäseuduilla? 

 Mitä hyötyä netistä voi olla niille, jotka eivät löydä kavereita esim. koulusta tai 

harrastuksista? 

 Miten netti voi vähentää yksityisyyttä? 

 Millaisia asioita itsestään voi kertoa netissä tuntemattomille ja suurelle yleisölle? 

 Millaisia asioita ei pitäisi kertoa? 

 Mitä hyviä seurauksia siitä voi tulla, että tekee omasta elämästään tubevideoita ja kertoo 

esimerkiksi kiusaamisesta ja syrjinnästä? Entä mitä haittaa siitä voi olla? Voiko haittoja 

jollain tavalla ennaltaehkäistä tai vähentää? 

 Millaisten asioiden jakaminen julkisesti netissä voi aiheuttaa ongelmia ns. tosielämässä? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NuqWuGRE6PU
https://www.youtube.com/watch?v=UEu9zQGc3_o
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Tietoja ja taitoja testaava harjoitus:  

Jakautukaa pieniin ryhmiin tai pareihin. Tutustukaa ryhmissä tubettajien vetoomukseen paremman 

tubekulttuurin puolesta (liite 3). Aloittakaa pohtimalla sitä, mitä kukin vetoomuksen neljästä 

kohdasta tarkoittaa oppilaiden elämässä.   

Keksikää sitten ryhmissä yksi konkreettinen tapa, miten näitä vetoomuksen toiveita voi edistää 

netissä. Näkökulma voi olla yksilön: mitä minä teen, että tämä tubettajan toive toteutuisi? Millainen 

käytös ja millaiset teot voivat parantaa verkon ilmapiiriä ja toimintakulttuuria?  

Purkakaa pohdinta yhdessä.  

Tietoja ja taitoja vahvistava harjoitus:  

Jatkakaa työskentelyä ryhmissä tai pareittain. Jokaisella ryhmällä tulee olla käytössään älypuhelin, 

tabletti tai tietokone. Valitkaa ryhmässä 2-3 tubettajaa (joko kotimaisia tai kansainvälisiä tubettajia). 

Tutustukaa näiden tubettajien saamiin kommentteihin YouTubessa. Pyydä ryhmiä pohtimaan 

seuraavia kysymyksiä: 

 Millaisia kommentteja tubettajat ovat saaneet? Kuinka suuri osa niistä on positiivisia, entä 

kuinka moni negatiivisia? 

 Miltä tuntuisi saada sellaisia kommentteja, kuin oma suosikkitubettajasi on saanut?  

 Miten tubettajan pitäisi suhtautua katsojien palautteeseen? 

 Mitä tubettaja voi tehdä ikäville kommenteille? 

 Millaista asennetta tubettaminen vaatii?  

 Tutkikaa YouTuben turvakeskusta – millaisia neuvoja ja välineitä sen kautta löytyy 

tubettajan oikeuksien suojaamiseksi? 

Purkakaa keskustelua yhdessä. 

Taustamateriaalia: 

 Digisankari Henkka Remes: 

https://www.youtube.com/channel/UC6gcGdYM41BWMZyd3dkvW-g  

 Tubettajien vetoomus paremman tubekulttuurin puolesta: 

http://www.digiboom.fi/userData/digiboom/Tubettajien-vetoomus_paras.pdf  

 YouTuben turvakeskus: 

https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=fi&ref_topic=2676378 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6gcGdYM41BWMZyd3dkvW-g
http://www.digiboom.fi/userData/digiboom/Tubettajien-vetoomus_paras.pdf
https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=fi&ref_topic=2676378
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Kuvat kertovat tarinaa – millainen on digitaalinen 

jalanjälkesi? 

Nykyaikana kuvien ja videoiden julkaiseminen somessa on lähes maksutonta, nopeaa ja 

helppoa ainakin meillä Suomessa. Kuvia julkaistaan ajattelematta juurikaan minne kuva 

menee, miten kauan se säilyy ja kuka sen näkee. Yhä useampi sovellus lupaa myös hävittää 

kuvan tai videon esimerkiksi 24 tunnin sisällä. Samalla häviää digitaalinen jalanjälki – vai 

häviääkö? 

Kuvien ja videoiden julkaisuun liittyy paljon 

asioita, joita on hyvä ottaa huomioon. Tärkeää 

on pohtia erityisesti sitä, kenelle kuvia 

julkaistaan ja miksi. Yksityiset kuvat on hyvä 

pitää yksityisenä ja julkisissa kuvissa on 

huomioitava, että käytännössä kuka tahansa 

voi katsoa niitä, jakaa niitä ja säilyttää niitä. On 

hyvä miettiä, millaista hintaa maksaa jos 

hankkii tykkäyksiä ja seuraajia hinnalla millä 

hyvänsä.  

Vaikka monet sovellukset lupaavat, että 

aineisto häviää, se voidaan käytännössä aina 

napata talteen ja jakaa uudelleen toisessa kanavassa. Netillä on norsun muisti!  

 

Juuson tarina 

Juuso Hämäläinen on 22-vuotias valokuvaaja. Juuso 

julkaisee tunnelmallisia luontokuviaan Instagram-

tilillään, jolla on yli 200 000 seuraajaa. Juuson tärkein 

ohje somessa menestymiseen on aitous ja oman 

jutun tekeminen. Juuson omat kuvat erottuvatkin 

edukseen persoonallisella tyylillään. Somen kautta 

Juuso on saanut töilleen enemmän näkyvyyttä kuin 

olisi osannut kuvitella. Digitaalisella harrastamisella 

voikin saavuttaa paljon enemmän kuin itse uskaltaa 

toivoakaan. 
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Katso video klikkaamalla 

kuvaa: 

 

 

 

 

 

 

 

Oppitunti Juuson tarinan pohjalta 
Tunnin tavoitteena on nostaa esiin digitaaliseen harrastamiseen liittyvää vastuuta. Tunnilla 

tutustutaan kuvien jakamiseen ja digitaaliseen jalanjälkeen.  

Yhteinen pohdinta:  

Jaa ryhmä pareiksi. Pyydä pareja keskustelemaan hetki: 

 Millaisia kuvia julkaiset netissä? 

 Millaisia kuvia et koskaan julkaise netissä? 

 Miten käsittelet kuvia? Miksi kuvia yleisesti käsitellään? 

 Mistä käsitellyn kuvan voi tunnistaa? 

Purkakaa keskustelua yhdessä. 

Katsokaa video Juuso Hämäläisestä https://www.youtube.com/watch?v=VX-St_N9KIc. Esittele 

Juuson tarina oppilaille. Oppilaat voivat myös tutustua Juuson kuviin sosiaalisen median kanavissa 

tai voitte katsoa niitä yhdessä netistä. 

Keskustelkaa: 

 Tunnetteko JuusoHD:n ja seuraatteko häntä netissä? 

 Millaiset kuvat somessa kiinnittävät huomion? Millaiset kuvat ohitatte? 

 Millaisia tehokeinoja Juuso käyttää kuvissa? Millaiset kuvat ovat saaneet tykkäyksiä ja 

miksi? 

 Millaisista kuvista te tykkäätte? 

 Millaisia ajatuksia luulette, että Juusolla on kun hän postaa uuden kuvan verkkoon? 

Mitä hän mahtaa ajatella ennen postaamista? 

Tietoja ja taitoja testaava harjoitus:  

Jaa ryhmä pienryhmiin. Pyydä ryhmiä tutkimaan Instagramia tai vastaavaa kuviin perustuvaa 

somekanavaa ja valitsemaan kuvia, joissa yksi tai useampi ehto täyttyy. Kuvat voi tallentaa 

ruutukaappauksina, jos niitä halutaan käsitellä ryhmässä.  

https://www.youtube.com/watch?v=VX-St_N9KIc
https://www.youtube.com/watch?v=VX-St_N9KIc
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 Kuvassa on tunnistettava ihminen, joka ei tiedä olevansa kuvassa 

 Kuva on sellainen, jota ette itse koskaan julkaisisi 

 Kuva rikkoo palvelun sääntöjä  

 Kuvassa tapahtuu jotakin ikävää 

 Kuva on sellainen, että sen julkaisijaa voi harmittaa tai kaduttaa jälkeenpäin 

Jos kuvia ei löydy, voi ryhmä myös keskustella ja kirjata ylös asioita, joita kuvien julkaisussa pitäisi 

ottaa huomioon ja millaisia kuvia ei sosiaaliseen mediaan pitäisi laittaa. Keskustelkaa kuvalöytöjen 

pohjalta: 

 Millaisten kuvien jakaminen ja julkaisu voi hävettää tai kaduttaa jälkeenpäin? 

 Mitä tällaisten kuvien jakamisesta ja julkaisusta voi seurata? 

 Millaisia ei-haluttuja kuvia olette saaneet tutuilta ja tuntemattomilta? Mitä niille voi 

tehdä? 

 Millaisia ohjeita noudattamalla voit varmistaa sen, että netissä julkaistu kuva ei aiheuta 

kenellekään ikäviä seurauksia?  

Tietoja ja taitoja vahvistava harjoitus: Jaa luokka neljään pienryhmään. Jokainen ryhmä tekee 

julisteen tai verkossa jaettavan muistilistan/infograafin. Jaa ryhmille aiheet: 

1. ryhmä: Mitä pitää muistaa kun jakaa kuvia netissä? 

2. ryhmä: Millaisissa tilanteissa ei saa kuvata? Millaisissa tilanteissa saa kuvata? 

3. ryhmä: Mitä pitää tehdä jos oma nolo kuva lähtee kiertämään netissä? 

4. ryhmä: Millaisia kuvien jakamiseen tarkoitettuja sovelluksia on, joiden avulla omille kuville 

saa yleisön? Esitelkää 3-5 eri sovellusta. 

Purkakaa ryhmätyöt yhdessä. 

Taustamateriaalia: 

 Elämä on dataa ja rekistereitä – näin digitaalinen jalanjälki tallentuu, lue Ylen juttu: 

https://yle.fi/uutiset/3-6872787 

 Mediataitoviikkoa 2015 varten tuotettu Digisammon takojat -aineiston avulla voidaan pohtia 

omaa roolia tiedon antajana ja hyödyntäjänä: 

http://www.mediataitokoulu.fi/assets/tehtavat/digisammontakojat.pdf 

 Kuvia sinusta ja minusta – työkaluja vastuulliseen kuvaamiseen: 

http://www.mediataitokoulu.fi/kuvia.pdf 

https://yle.fi/uutiset/3-6872787
http://www.mediataitokoulu.fi/assets/tehtavat/digisammontakojat.pdf
http://www.mediataitokoulu.fi/kuvia.pdf
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Vihapuhetta vastaan – positiivisen verkkokulttuurin 

puolesta 

Verkossa vihapuhe ja rasismi ovat tavallisia ilmiöitä. Vaikka Suomessa on sananvapaus, se 

ei oikeuta vihapuheeseen tai muuhun epäasialliseen käytökseen. Nuorten on tärkeää oppia 

tunnistamaan vihapuhe ja ymmärtämään, ettei sitä tarvitse sietää, eikä sitä pidä itse tuottaa. 

Monen nuoren mielestä vihapuhe ja törkeä 

kielenkäyttö kuuluvat nettiin. Siitä ei heidän 

mukaansa pidä välittää ja se kannattaa 

ohittaa. Suositut bloggaajat ja tubettajat 

eivät välttämättä edes halua lukea saamiaan 

kommentteja, koska se on ahdistavaa. 

Toisaalta kommentteja ei haluta poistaa, 

koska huonokin kommentti lisää postauksen 

näkyvyyttä ja saa aikaan lisää 

kommentointia ja keskustelua.  

Vihapuheen tunnistaminen, sen nimeäminen 

ja siitä huomauttaminen on kuitenkin 

hyödyllinen taito netissä. Puuttuminen 

parantaa yhteisön ilmapiiriä ja vahvistaa 

välittämisen tunnetta. Pienillä sanoilla ja 

peukutuksilla on suuri voima.  

Sephoran tarina 

20-vuotias Sephora Lindsay voitti Miss Helsinki -

kilpailun vuonna 2017. Voiton jälkeen hän sai netissä 

osakseen valtavan viharyöpyn. Kommentit olivat 

pääasiassa rasistisia ja kohdistuivat muun muassa 

Sephoran ulkonäköön ja ihonväriin. 6-vuotiaana 

Kongosta Suomeen muuttanut Sephora on joutunut 

tottumaan rasismiin, mutta kilpailun jälkeinen 

viharyöppy yllätti hänetkin.  

Sephora kuitenkin selvisi ilkeästä kirjoittelusta 

läheistensä tuella. Vihapuhe on netissä niin 

arkipäiväistä, että siihen tottuu. Omaan ja muiden 

käytökseen netissä kannattaa kuitenkin kiinnittää 

huomiota. 
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Katso video klikkaamalla 

kuvaa: 

 

 

 

 

 

 

Oppitunti Sephoran tarinan pohjalta 
Tunnin tavoitteena on käydä läpi vihapuhetta, rasistista käytöstä, ahdistelua ja häirintää ilmiöinä. 

Tunnilla vahvistetaan taitoja, joiden avulla nuoret oppivat toimimaan, mikäli joutuvat vihapuheen tai 

häirinnän kohteeksi ja pystyvät myös puuttumaan sivustaseuraajina tilanteeseen. Nuoret oppivat 

myös mistä apua ja tukea eri tilanteissa saa.  

Yhteinen pohdinta:  

Jaa ryhmä pareihin. Pyydä pareja keskustelemaan hetki: 

 Mitä on vihapuhe netissä? 

 Mistä vihapuheen voi tunnistaa? 

 Miksi ihmisten on helppo kommentoida törkeästi toisen tekoja, ulkonäköä ja muita 

ominaisuuksia netissä? 

Purkakaa keskustelua yhdessä. 

Katsokaa video Sephora Lindsaysta https://www.youtube.com/watch?v=qnQHMBzlhUA. Esittele 

oppilaille Sephoran tarina. 

Keskustelkaa: 

 Miksi ihmiset tuomitsevat Sephoran? 

 Jos näkisit Sephoran olevan keskellä tilannetta, jossa häntä haukutaan, miten toimisit? 

 Miten hyvin mielestäsi netissä puututaan kiusaamiseen ja häirintään? 

 Miksi nettikiusaamiseen voi olla vaikea puuttua? 

 Mitä keinoja tiedätte, joilla inhottaviin kommentteihin voi puuttua? 

Tietoja ja taitoja testaava harjoitus:  

Tehkää yhdessä harjoitus, jossa opettelette tunnistamaan vihapuheen ja nettikiusaamisen rajoja. 

Esitä oppilaille kuvitteellisia sitaatteja. Oppilaiden tehtävänä on pohtia, milloin kyse on 

vihapuheesta tai nettikiusaamisesta, ja milloin ei. Millaisia tunteita lauseet herättävät? Miltä tuntuu 

sanoa ne toiselle ääneen? Tuntuvatko ne erilaiselta netistä luettuna? Voivatko ne herättää eri 

oppilaissa erilaisia tunteita? Käsitelkää jokainen sitaatti erikseen ja pohtikaa, mitkä piirteet siinä 

viittaavat epäasialliseen käytökseen, jos viittaavat. 

https://www.youtube.com/watch?v=qnQHMBzlhUA
https://www.youtube.com/watch?v=4VtQq8zLn9E
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 Sä et kyllä ymmärrä mistään mitään. 

 Kukaan ei kysynyt sun mielipidettä. 

 Mun mielestä sä olet väärässä.  

 Ulkonäkösi perusteella sun on pakko olla myös tyhmä. 

 Sä et nyt ollenkaan tiedä mistä sä puhut.  

 Koska sä oot noin nuori niin et sä voi mitään tietääkään. 

Tietoja ja taitoja vahvistava harjoitus:  

Ladatkaa puhelimiin Help.some -mobiilisovellus sovelluskaupasta. Help.some-sovelluksen voi 

ladata Google Playsta ja App Storesta. Se ei maksa mitään. Help.some on mobiilisovellus, joka 

tarjoaa tietoa ja neuvontaa lapsille ja nuorille. Help.somen kautta voi saada tietoa ja tukea 

esimerkiksi kiusaamis- ja häirintätapauksissa sekä rikosasioiden selvittelyssä. Help.somen 

päivystäjät ovat Pelastakaa Lapset ry:n, Rikosuhripäivystyksen ja nettipoliisin työntekijöitä sekä 

koulutettuja vapaaehtoisia. 

Nuori voi käyttää sovelluksen kalenteria ja tietosivuja sekä chatata Pelastakaa Lasten ja 

Rikosuhripäivystyksen työntekijöiden kanssa ilman kirjautumista omalla puhelinnumerolla. Jos 

nuori haluaa chatata nettipoliisin kanssa tai jättää kysymyksen palveluun, kirjautumiseen käytetään 

omaa puhelinnumeroa. Nuori saa puhelimeen koodin, jonka syöttämällä pääsee nettipoliisin 

chattiin ja kysymys-vastaus -palveluun. Keskustelussa aikuisen kanssa käytetään nimimerkkiä. 

Jaa ryhmä pienryhmiin. Pyydä ryhmiä tutkimaan sovellusta ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

 Nimeä ainakin kolme toimijaa, jotka vastaavat nuorten kysymyksiin netissä ja joiden 

kanssa voi keskustella eri aiheista.  

 Milloin eri toimijoiden verkkopalvelut ovat auki? Milloin uskotte, että nuoret hakevat 

eniten apua netistä? 

 Millaisiin teemoihin ja tilanteisiin liittyviä tieto- ja neuvontapalveluita löydätte? Kuinka 

moni niistä on sinulle tuttu ennestään? 

 Millaisissa tilanteissa Help.somesta voisi olla hyötyä? 

 Kenelle Help.somea voisi suositella? 

 Millaiset toimintaohjeet sovelluksesta saa nettikiusaamistilanteisiin? 

Purkakaa keskustelua yhdessä.  

Taustamateriaaleja: 

 Digisankari Sephora Lindsay: https://www.mtv.fi/viihde/seurapiirit/artikkeli/miss-helsinki-

avautuu-kokemastaan-rasismista-minua-haukuttiin-rumaksi/6341950#gs.MtIbuhY   

 Video ”Luen vihakommentteja”: https://www.youtube.com/watch?v=Sbj02tExVFY 

 Suojele minua kaikelta. Tietoa internetin ja digitaalisen median osuudesta lasten 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön lasten kanssa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille   

 Nuorille suunnattu #uskallakertoa-video kannustaa kertomaan seksuaalisesta häirinnästä ja 

hyväksikäytöstä digitaalisessa mediassa. Videon käsittelyn tueksi on tuotettu ohjaajan 

opas. Aineisto tukee videon hyödyntämistä nuorten kanssa tehtävässä työssä kouluissa ja 

nuorisotyössä. 

https://www.mtv.fi/viihde/seurapiirit/artikkeli/miss-helsinki-avautuu-kokemastaan-rasismista-minua-haukuttiin-rumaksi/6341950#gs.MtIbuhY
https://www.mtv.fi/viihde/seurapiirit/artikkeli/miss-helsinki-avautuu-kokemastaan-rasismista-minua-haukuttiin-rumaksi/6341950#gs.MtIbuhY
https://www.youtube.com/watch?v=Sbj02tExVFY
http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/95420a9403cf1581a28f8c5d0bc57f72/1511790375/application/pdf/1259878/PeLa_SHK_esite_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e1p1hAedPHc
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2016/04/14154104/uskallakertoa.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2016/04/14154104/uskallakertoa.pdf
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Liite 1. Luovuusväittely 

 

Väite Puolesta Vastaan 

 

Nuoret tuntevat hyvin 

tekijänoikeudet netissä. 

  

 

Jos jakaa somessa kuvia ja 

videoita, pitää olla valmis 

kestämään kovaa kritiikkiä. 

  

 

Somen käyttö lisää luovia 

taitoja, joista voi olla hyötyä.  

  

 

Kaikki mitä netissä on 

julkaistu, on vapaasti muiden 

käytettävissä ja kopioitavissa. 

  

 

Nykyään on helpompaa tulla 

tunnetuksi kun omaa 

osaamista voi markkinoida 

netissä. 

  

 

Ihmiset haluavat julkisuutta 

netissä hinnalla millä hyvänsä. 

  

 

Nuorille on netissä riittävästi 

paikkoja, joissa voi julkaista 

kuvia ja videota ja saada niistä 

rakentavaa palautetta.  
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Liite 2. Digitaaliset taidot 

 

 

Tässä on tavallisimpia digitaalisia taitoja, joita tarvitaan arjessa: 

 Tietokoneen tekninen käyttö (esim. käynnistys, päivittäminen, ongelmanratkaisu jos joku ei 

toimi) 

 Tietokoneen ohjelmistojen lataaminen ja poistaminen 

 Laitteiden turvallinen käyttö 

 

 Tiedonhaku netissä 

 Tiedon kerääminen ja hallinta netissä 

 Tiedon tuottaminen ja julkaisu netissä 

 

 Sosiaalisten medioiden käyttäminen 

 Erilaisten verkkopalveluiden, esim. verkkokauppojen ja virastojen palveluiden käyttö 

 Yksityisten tietojen suojaaminen netissä 

 Tekijänoikeuksiin liittyvä osaaminen 

 Ergonomiasta huolehtiminen 

 Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen (esim. tauottaminen, ei pelaa liikaa) 

 

 Yhteisöllinen työskentely netissä (esim. google docs) 

 Tekstinkäsittely 

 Taulukkolaskenta 

 Esitysten tekeminen 

 Kuvien ja videoiden käsittely 

 

 Tutustu myös Euroopan unionin tuottamaan digitaalisten taitojen luokitteluun: 

https://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/digital-competences ja 

itsearviointilomakkeeseen, jolla voi arvioida omia taitojaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/digital-competences
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_fi.pdf
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Liite 3. Tubettajien vetoomus paremman 

internetkulttuurin puolesta 

 

 


