
31.8.2021 1

Media- ja informaatiolukutaito 

edistämässä yhteistyöllä

Professori Gunilla Widén, 
Åbo Akademi

Moodi21-webinaari

31.8.2021



31.8.2021 2

Miksi meidän tietoympäristö on niin

haastava?

Mikä on media- ja 

informaatiolukutaidon rooli?

Miten nuorten media- ja 

informaatiolukutaitoa edistetään

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

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




31.8.2021 5



6

(Wardle & Derakhshan 2017)
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Information
overload
paradox
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“We’re not just fighting an 

epidemic; we’re fighting 

an infodemic,” 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

WHOn pääjohtaja (15.2.2020)

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200415-sitrep-86-covid-19.pdf?sfvrsn=c615ea20_6

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200415-sitrep-86-covid-19.pdf?sfvrsn=c615ea20_6


31.8.2021 9

Informaatioähky

(Roetsel 2019)



Seuraamukset
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Tietokäyttäytyminen ja –
käytännöt
• moni tekijä vaikuttaa kuten 

• ikä, persoonallisuus, 
oppimistyylit, tunteet

• koulutus, ammatti, roolit, 
• aika, tiedon saatavuus, 

tiedon hinta jne. 
• kulttuuriset ja sosiaaliset 

tekijät 
• SoMe vaikuttajat

Informaatiolukutaito 
• heijastaa miten käsittelemme 

monimutkaista tietoympäristöä 



Paljon tehdään

• Faktantarkistuspalvelut

• Sisältöjen hallinta (erityisesti SoMe)

• Lainsäädäntö

• Tiedeviestintä ja avoin tiede

• Eettinen journalismi

• Koulutus

• Media- ja informaatiolukutaito

• Medialukutaidon kehittäminen (KAVI 2016)

• Yhteistyö!
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https://www.sciencespo.fr/en/news/news/fact-checking-
between-beliefs-and-knowledge/4105

https://www.sciencespo.fr/en/news/news/fact-checking-between-beliefs-and-knowledge/4105


Yhteistyöllä vielä enemmän  
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• Tutkimus ja käytäntö, avoin tiede
• Kirjastojen rooli
• Päätöksentekijät
• Nuorten kanssa!

https://kavi.fi/sites/default/files/d
ocuments/kohti_parempaa_medial
ukutaitoa_hms-raportti2016.pdf

https://kavi.fi/sites/default/files/documents/kohti_parempaa_medialukutaitoa_hms-raportti2016.pdf


Yhteistyömahdollisuuksia ☺
• Haastattelututkimus! Tieto ja tiedon 

haasteet nuorten elämässä, myös eri

palveluissa toimivien ammattilaisten

kautta.

• Oletko kiinnostunut osallistumaan? →

• Väitöskirjatutkija Hilda Ruokolainen 

(hilda.ruokolainen@abo.fi) tai

• Gunilla Widén (gunilla.widen@abo.fi) 
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Kiitos!

gunilla.widen@abo.fi
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