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Faktaa vai fiktiota?
– Interaktiivinen tietokilpailu!







Muslimipakolaisia Libyasta











Tunnista tyypillisimmät nettihuijaukset

■ 1. Luonnonkatastrofien, 
konfliktien ja muiden yllättävien
uutistapahtumien aikana
tapahtuvat huijaukset. 
Tyypillisesti valokuvia ja videoita, 
jotka ovat oikeasti peräisin
jostakin toisesta tilanteesta.



■ 2. Klikkejä ja mainostuloja kalastelevat valeuutissivustot



3. Propaganda ja vihapuhe valeuutisen
muodossa. MV-lehti, Nykysuomi, 
Uutismaailma, Uber-Uutiset, Finnleaks…

Lisäksi esimerkiksi rasistiset
pakolaismeemit. 



4. Salaliittoteoriat. Suomessa erityisesti Magneettimedia, NWO-havaintoja ja ennen
Verkkomedia.org. Maailmankuva sisältää erikoisen keitoksen USA- ja 
juutalaisvastaisuutta, 9/11-teorioita, rokotuskriittisyyttä ja survivalismia. Useat kieltävät
ihmisen käyneen kuussa. 

Nykyisin näitä kehitellään selitykseksi ihan normaaleille uutisille ja haastatteluille.



5. Pitkään rakennetut tarinalliset nettihuijaukset. Münchhausen by Internet. 

Esimerkiksi Enkeli-Elisa, Gay Girl in Damascus ja toinen toistaan kamalampia sairauksia 
teeskennelleet bloggarit.



■ 6. Feikkiprofiilit. Tunnettuja esimerkkejä “Timo Soinin” ja “Jörn Donnerin” Twitter-tilit. 



■ 7. Tekaistut päivitykset. Verkosta löytyy useita “generaattoreita”, joilla voi luoda
täysin aidon näköisiä Facebook- tai Twitter -päivityksiä.
Näitä löytyy myös esimerkiksi Snapchatille ja tekstiviesteille.



8. Käsitellyt valokuvat. Koska photoshoppaaminen on helppoa.



9. Satiiri. Yllättävän harva ihminen tunnistaa satiiria verkossa, kun se on puettu
feikkiuutisen muotoon, vaikka näitä on tehty jo Pahkasian ajoista lähtien. 

Joskus satiirijutut päätyvät uutisiksi perinteiseen mediaan, etenkin jos juttu käsittelee
Pohjois-Koreaa.



Miksi valeuutiset uppoavat niin
moneen?
■ Internetissä kaikki vaikuttaa samanarvoiselta. Uutista on helppo matkia.

■ Ihmiset eivät lue tyypillisesti kuin otsikon ennen kuin jakavat eteenpäin.

■ Facebook ja Google mahdollistavat feikkiuutisten bisneksen.

■ Viraalit feikit leviävät paljon laajemmalle kuin korjaukset.

■ Luottamus instituutioihin ja asiantuntijoihin on pikkuhiljaa rapautunut.

■ Ihmiset hakeutuvat sellaisen informaation pariin, joka vahvistaa heidän 
maailmankuvaansa. Kukaan ei ole tälle immuuni.

■ Tätä kutsutaan vahvistusharhaksi.



Miten vastata disinformaatioon
verkossa?
■ 1. Varo, ettet pahenna ongelmaa.

■ 2. Tarjoa korvaavaa selitystä myytin tilalle.

■ 3. Visuaalinen viesti tehoaa usein paremmin kuin sanat.

■ 4. Haasta itse asia, älä ihmistä.



Opettele uudet kansalaistaidot
– ja opeta niitä
■ Käänteinen kuvahaku (Google Reverse Image Search, Tin Eye)

■ Whois (nettisivujen omistajatiedot)

■ Wayback Machine (internet-sivujen arkisto) osoitteessa archive.org

■ Hakuoperaattoreiden käyttö (esimerkiksi site:hs.fi hakee tuloksia vain Hesarin 
sivuilta)

■ Tunnista eri huijaustyypit: esim. salaliittoteoriat, valeuutiset, propaganda, mainonta, 
satiiri…

■ Lähdekritiikki: taito kysyä, onko tämä totta / mihin tämä perustuu / 
onko tämä luotettava lähde / osaanko haastaa omia uskomuksiani / 
onko joku muu uutisoinut tästä?



Kiitos!

■ Johanna Vehkoo
■ Valheenpaljastaja
■ Huhumylly.info
■ Twitter: @vehkoo

■ painokoneetseis@gmail.com


