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9.00–9.15 Aamukahvi ja koulutuksen avaus 

9.15–11.30 
• Ohjelmoitu arki ja yhteiskunta: millainen suhteemme teknologiaan on? 

• Kriittinen teknologiakasvatus: mitä ja miksi? 

• Suosittelusta suostutteluun, opastamisesta ohjailuun: miten meihin vaikutetaan 
verkkoympäristöissä? 

11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen) 

12.30–14.00 
• Aikuisten mediakasvatus kirjastoissa: mitä on tehty ja mitä pitäisi tehdä? 

• Kirjasto kriittisenä teknologiakasvattajana 

14.00–14.15 Iltapäiväkahvi 

14.15–15.45 
• Kirjasto kriittisenä teknologiakasvattajana jatkuu

• Päivän arviointia

http://www.howtolearn.com/2011/10/how-to-benefit-

from-educational-technologies-and-cloud-computing/

http://www.howtolearn.com/2011/10/how-to-benefit-


Millainen suhteemme teknologiaan on? 



Mitä asioita teette omassa 

arjessanne 

teknologiavälitteisesti?

Mistä teknologiavälitteisistä 

toimista ette missään nimessä 

haluaisi luopua?



Joka kerta [kun nettiyhteys on 
pettänyt] on tietenkin suututtanut ja 
samaan aikaan tuntunut 
epätodelliselta. Itsestään selvänä 
pidetty asia ei ole enää saatavilla, 
aivan kuin asunnossani ei olisi enää 
vessaa.

Nainen, synt. 1991

Paasonen, Susanna (2014): As networks fail: affect, technology, 
and the notion of the user. Television & New Media. DOI: 
10.1177/1527476414552906



Suomalaisista 16–89-vuotiaista 

 64 % käyttää internetiä useita kertoja päivässä

 60 % omistaa älypuhelimen

 51 % seuraa sosiaalisen median yhteisösivustoja

Suomalaisia käyttäjiä

 Facebook: 2,4 miljoonaa

 YouTube: 2,0 miljoonaa

 WhatsApp: 1,6 miljoonaa
http://census2012.sourceforge.net/paper.html

http://yle.fi/uutiset/suomalaiset_vahvasti_facebook-kansaa__whatsapp_toiseksi_suosituin/7707216

http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_tie_001_fi.html



Mediateknologinen 

ympäristömme on 

muuttunut 

merkittävästi 

viimeisten 

vuosikymmenien 

aikana



Elämää koetaan ja 

jaetaan yhä 

enemmän 

teknologian 

välityksellä





Miten ohjelmistoihin perustuva 

teknologia muokkaa ja järjestää 

yhteiskuntaa ja sen suhteita 

tietynlaiseksi?





”Mediakasvatuksella pyritään siis kehittämään kykyä hankkia 

tietoa, analysoida, tulkita, ilmaista ja osallistua, 

kyseenalaistaa ja luoda uutta (Sallmén 2009, 9). 

Mediakasvatuksessa ei korosteta tietokoneita, 

tekniikkaa tai teknologiaa eikä se ole 

pelkästään medioiden käyttöä tai välineisiin 

sitoutuvaan pedagogiikkaa. Mediavälineiden ja -

sisältöjen käyttö opetuksessa muuttuu 

mediakasvatukseksi vasta, jos esitetyt sisällöt 

mediateknologioineen otetaan analyyttisen tarkastelun kohteeksi 

tai oman tuotannon materiaksi.” (Kupiainen & 

Sintonen 2009, 30–31.) 
Turun kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Turun%20kaupunginkirjaston%20mediakasvatussuunnitelma.pdf



Tavoitteena

- ymmärtää teknologian roolia 
yhteiskunnassa ja arjessa

- pohtia teknologiaan liittyviä 
rutiineja ja sitä mikä otetaan 
annettuna

- rohkaista kuvittelemaan ja 
vaatimaan vaihtoehtoja



Teknologia yhteiskunnassa

 Miten teknologinen yhteiskunta ja 
teknologiavälitteiset alustat toimivat?

 Miten teknologia muokkaa 
ympäristöämme?

 Millaisia valtasuhteita teknologia 
rakentaa ja ylläpitää?

 Ketä teknologia hyödyttää?

 Millaisin eri tavoin eri tahot haluavat 
kehittää teknologista yhteiskuntaa?

Oma teknologiasuhde

 Millainen rooli teknologialla on 
arjessa?

 Millaisia rutiineja teknologian 
ympärille syntyy?

 Mitä teemme teknologiavälitteisesti?

 Millaisia tehtäviä annamme 
teknologian hoidettavaksi?

 Millaisia arvoja teknologia luo ja 
miten se muokkaa olemassa olevia 
arvoja? 



Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja 
median tutkimuskeskus teetti keväällä 2015 
Taloustutkimuksella kyselytutkimuksen

Tuhat 15–79-vuotiasta vastaajaa

Kysymyksiä yleisemmin yksityisyydestä 
internetissä sekä ihmisten omista tavoista suojata 
yksityisyyttään

Raportti yksityisyydestä ja anonymiteetista verkkoviestinnässä, COMET 2015, Tampereen yliopisto

https://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/tutkimus/Yksityisyys-ja-anonymiteetti-verkkoviestinnassa/index/prianokyselyraportti.pdf


 68 % suomalaisista on 
huolestunut siitä, että käyttäjistä 
kerätään enemmän tietoa

 76 % haluaa tietää tarkemmin, 
mitä tietoja kerätään ja miten 
niitä käytetään

 87 % haluaisi itse määritellä, 
mihin heidän tietojaan käytetään

Raportti yksityisyydestä ja anonymiteetista verkkoviestinnässä, COMET 2015, Tampereen yliopisto

https://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/tutkimus/Yksityisyys-ja-anonymiteetti-verkkoviestinnassa/index/prianokyselyraportti.pdf


Uskotteko, että henkilökohtaiset tietonne ovat 

turvassa seuraavien tahojen digitaalisissa 

palveluissa ja tietokannoissa?

Suomen valtio

Kunnan tai kaupungin hallinto

Koulutusta antava laitos

Terveysalan toimija (sairaala, terveyskeskus, lääkäriasema)

Talousalan toimija (pankki, vakuutusyhtiö)

Kotimaiset verkko-operaattorit ja verkkokaupat

Google

Facebook



Parhaiten henkilökohtaisia 
tietoja suojaavat

 Pankit ja vakuutusyhtiöt        72 %

 Terveydenhuollon toimijat   69 %

 Valtio                                         59 %

 Kunnat ja kaupungit               55 %

Huonoiten henkilökohtaisia 
tietoja suojaavat

 Verkko-operaattorit             32 %

 Verkkokaupat 32 %

 Google 18 %

 Facebook 13 %

Raportti yksityisyydestä ja anonymiteetista verkkoviestinnässä, COMET 2015, Tampereen yliopisto

https://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/tutkimus/Yksityisyys-ja-anonymiteetti-verkkoviestinnassa/index/prianokyselyraportti.pdf


Parhaiten henkilökohtaisia 
tietoja suojaavat

 Pankit ja vakuutusyhtiöt        72 %

 Terveydenhuollon toimijat   69 %

 Valtio                                         59 %

 Kunnat ja kaupungit               55 %

Huonoiten henkilökohtaisia 
tietoja suojaavat

 Verkko-operaattorit             32 %

 Verkkokaupat 32 %

 Google 18 %

 Facebook 13 %

Käytetyimmät verkkosivustot 

Suomessa
1. Google.fi

2. Google.com

3. Facebook.com

Lähde: http://www.alexa.com/topsites/countries/FI



Mikä mielestänne selittää 

sitä, että ihmiset käyttävät 

verkkosivustoja, joihin eivät 

kuitenkaan luota 

yksityisyyskysymyksissä?



Saariketo, M. (2015). Neuvotteluja sosiaalisen median arkkitehtuurisesta vallasta. Käyttäjien ja ei-käyttäjien suhtautuminen Facebookiin 

teknologiavälitteisenä tilana. Media ja viestintä 38:3 http://www.mediaviestinta.fi/arkisto/index.php/mv/article/view/298/281.



Se perusidea on mun mielest

loistava, ei siit pääse mihinkään. 

Se on sellainen, ihmiset on 

sosiaalisia eläimiä

Mies, ei-käyttäjä, 27

HYVÄKSYVÄ
Vähättelevä Normatiivinen Tyytyvä Torjuva



Hyväksyvä Belittlement Tyytyvä Torjuva

Ei kai nyt niinku sen takia et haluu

olla mun hyvä kaveri ja tarjota mulle

jotain kivaa palvelua, niin ei kai ne 

sitä nyt sen takia oo perustanut.(…) 

Mut kyllä mä siitä nautin ja kun ei se 

tosissaan, ei se tiedä musta kaikkea. 

Mies, käyttäjä, 30

VÄHÄTTELEVÄ
Normatiivinen



Hyväksyvä Vähättelevä Normativity Tyytyvä Torjuva

He [lapset] eivät ymmärrä 

Facebookin vaikutuksia ja miten 

sitä kuuluu käyttää. 

Nainen, käyttäjä, 32

NORMATIIVINEN



Hyväksyvä Vähättelevä Normatiivinen Compliance Torjuva

Kyllähän mä tykkäisin enemmän Facebookista, 

jos siellä ei tarvis katsoa et joku kaveri tykkää 

McDonaldsista ja niillä on nyt joku uus

hampurilainen.  (…) Se ei vaan kertakaikkiaan, 

et jos olis niinku valtion tekemä Facebook tai 

sit tää kaupallinen, niin ei se olis takuulla tullut 

se valtion tai julkisesti ylläpidetty menemään 

eteenpäin ja tulemaan näin hyväks kuin tää

kaupallinen Facebook on. 

Mies, käyttäjä, 30

TYYTYVÄ



Hyväksyvä Vähättelevä Normatiivinen Tyytyvä Disapproval

N, ei-käyttäjä, 39: Niin et eiks se oo vähän 

silleen, että jos sä menet sinne niin sä hyväksyt 

tän kaiken?

N, ei-käyttäjä, 57: Niin niin

N, ei-käyttäjä, 39: Ja mä en tavallaan hyväksy 

sitä niin mä en halua mennä sinne, mut tavallaan 

jos sä lähdet sinne, sun täytyy hyväksyä tämä.

N, ei-käyttäjä, 57: Mmm

N, ei-käyttäjä, 39: Ja kyllähän silloin, et ne 

pelisäännöt sanelee joku muu.

TORJUVA



Jos mä olisin ite siin samas tilantees, jos mul
olis Facebookin tiedot. Mä olisin myynyt 
sieluni ja kaikkien käyttäjien tiedot, koska 
mä en keksi mitään parempaakaan tapaa, 
millä vois rahoittaa sitten kun se on paisunut 
tollaseks. 

Mies, ei-käyttäjä, 27 



https://www.youtube.com/watch?v=wG4

xrbc4MVo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=wG4xrbc4MVo&feature=youtu.be




Listatkaa pienryhmässä, mitä 

sisältöjä/teemoja kirjastojen 

toteuttamaan (kriittiseen) 

teknologiakasvatukseen 

mielestänne kuuluu



Laatikaa yhdessä toisen 

pienryhmän kanssa lista kolmesta 

tärkeimmästä teemasta, joihin 

kirjastojen (kriittisinä) 

teknologiakasvattajina tulisi 

keskittyä



Ryhmä 1

1. Miten meihin yritetään vaikuttaa verkossa

2. Yksityisyysasetukset ja mihin kaikkeen meistä jää verkossa jälki

3. Mediakriittisyys ja disinformaation tunnistaminen

Ryhmä 2

1. Sananvastuu (sananvapaus + vastuu)

2. Lähdekritiikki

3. Yksityisyydensuoja-asiat (evästeiden ymmärtäminen jne.)



Ryhmä 3

1. Kriittisen näkökulman avaaminen ja tukeminen

- Kriittisyyden tukeminen ylipäätään, ei vain teknologiaan liittyen. Avaa 

merkitysten hahmottamista ylipäätään – paremmin kuin vain teknologiaan 

keskittyen

- Vaihtoehtojen pohtiminen

- Tekstin, kuvan ja äänen merkityksiin ja tulkintaan opastaminen

- Yksityisyyskysymykset

2. Median ja palveluiden toiminnan ja mekaniikan näkyväksi tekeminen

- Pääoman omistusten, rahan ja erilaisten taloudellisten hyötyjen huomaaminen

- Median ja palveluiden yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja identiteettityöhön 

liittyvä rooli

- Lähtökohtaiset arvot

3. Teknologian ymmärtäminen tekemällä



Miten meihin vaikutetaan verkkoympäristöissä? 









Valitkaa jokin sosiaalisen median 

alusta.

Tarkastelkaa, miten alustan tila-

arkkitehtuuriset ratkaisut muokkaavat 

sitä, millainen toiminta on mahdollista.

Millaiseen toimintaan alusta 

mielestänne kannustaa?



 Laatu
 1000 ominaisuutta takaamaan Sivujen lähettämän sisällön laatua

 Ajankohtaista nyt
 Painoarvoa arvostettujen mediatalojen uutisille ja linkkejä samanaiheisiin uutisiin

 Päivitykset
 Enemmän kavereiden päivityksiä uutisvirtaan

 Täggäys

 Klikkauslinkkien näkyvyyden rajoittaminen

 Promootiosivujen näkyvyyden rajoittaminen

 Trendit

 Sisältöjen parissa vietetty aika
http://dashburst.com/facebook-board-game-

monopoly/



Kaveri Ryhmä Sivu 

media/muu

Mainostaja 

suositeltu/ei

Päivitys 

oma/jaettu

12/6 1 - 0/1 20

Tviitti/instagra

m

0/1 - - - 1

Tykkäys - - - - 0

Kuva/Profiiliku

va/Taustakuva

12/0/0 - - 0/2 14

Video 4 - 3 1/1 9

Linkki 19 - 23 1/3 46

Muisto 2 - - - 2

Paikassa x 2 - - - 2

Tapahtuma 2 - - 2 4

Onnittelu - - - - 0

Viesti 2 - - - 2

62 1 26 11 100

Facebookin Top News -uutisvirta 5.4.2016 





1) Kirjaston sen tarjoamien sisältöjen käyttötaidot

2) Ohjaus itseopiskeluun tarjoamalla monipuolisia sisältöjä

3) Mediakriittisyyden ja analyyttisten tulkintataitojen 
edistäminen

4) Tietoteknisten laitteiden ja sovellusten perustaitojen 
käyttöopastus osana arjen asiakaspalvelutyötä sekä 
erilaisissa tilaisuuksissa

5) Asiakkaiden omien sisältöjen tuottamiseen liittyvät taidot
Turun kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma 
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Turun%20kaupunginkirjaston%20mediakasvatussuunnitelma.pdf



 Tekniset perustaidot, jotka mahdollistavat osallistumisen. 

 Lähdekriittinen, analyyttinen suhtautuminen 

 Netiketti, netiikka 

 Yksityisyydensuoja ja tietosuoja 

 Monipuoliset kirjastonkäytön taidot 

 Tiedonhallinta, eri kanavien käyttäminen tiedonhankinnassa 

 Kansalaistaidot, yleissivistys ja yhteiskunnallisten kysymysten 
seuraaminen

Turun kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma 
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Turun%20kaupunginkirjaston%20mediakasvatussuunnitelma.pdf



Vempaintuki-

asiakasopastus

Luennot ja 

luentosarjat

Koulutukset ja 

työpajat

Näyttelyt

E-kirjaopastus

Kirjavinkkaus

Arkinen 

asiakaspalvelu



vahvistaa mahdollisuuksia toimintaan, joka on itsenäistä, 
riippumatonta, harkitsevaa ja toisinajattelua

* * *

1) Tietoisuus vallankäytöstä: kuka käyttää, mihin ja millä 
keinoin?

2) Analyyttiset taidot

3) Yhteiskunnan taantumuksellisten arvojen purkaminen

4) Epä-älyllisten käytänteiden korvaaminen dialogisuudella
Juha Suoranta (2003): Kasvatus mediakulttuurissa: mitä kasvattajien tulisi tietää. Tampere: Vastapaino.



Suunnittele uusi tai jatkokehitä jo 

olemassa olevaa aikuisille 

suunnattua kriittisen 

teknologiakasvatuksen 

toimintamuotoa yhdessä kollegan 

kanssa tai pienessä ryhmässä. 

Valmistaudu esittelemään idea 

koko ryhmälle. 



Kirjaston näkökulmasta

Mikä kriittisessä teknologiakasvatuksessa on 

vaikeinta, haasteellista, askarruttavaa? Miksi?

Mikä kriittisessä teknologiakasvatuksessa on 

palkitsevaa, antoisaa; milloin se toimii? Miksi?

Kootkaa ajatuksenne fläpille

- Ilonaiheet sisäkehälle

- Haasteet ulkokehälle

1



Kirjaston näkökulmasta

Mikä kriittisessä teknologiakasvatuksessa on vaikeinta, haasteellista, 

askarruttavaa? Miksi?

Mikä kriittisessä teknologiakasvatuksessa on palkitsevaa, antoisaa; 

milloin se toimii? Miksi?

Kootkaa ajatuksenne fläpille

- Ilonaiheet sisäkehälle

- Haasteet ulkokehälle

Kokeilkaa siirtoja ulkokehältä

sisäkehälle 
2
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