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Digitaalinen muutos vaikuttaa:
Median käyttötavat, teknologia, jakelutiet 

sisällöt

Joitain esimerkkejä: Yle Areena, podcastit,  
Yle Uutisvahti, Yle Tunnus,

RSO Musiikkitalossa,
Marja Hintikka Live, 

Sekaisin

YLE  JA DIGITAIDOT

Media- ja digitaitojen kokonaisuus osana 
oppimisen sisältöjä

Lapset ja mediataidot
Yle Uutisluokka

Yle Oppimisen sisällöt
Vetamix

Sisällöntuotannon 
ja julkaisemisen

muutos 

Ylen oppimisen 
sisällöt 



Digiajan uudet kansalaistaidot

Kuva Yle, Yle Uutisluokka



TIETO JA TAITO

Tiedon määrä

21. vuosisadan taidot

Uusi oppiminen

Uudenlainen osaaminen

+ uusi OPS 2016



UUSI OPPIMINEN

MEDIATAIDOT DIGITASA-ARVO

Ilmiöpohjainen
oppiminen

Elinikäinen 
oppiminen

Sosiodigitaalinen 
oppimisen

ilo

Oppimiseen
liittyvät 

metataidot

Ubiikki 
oppiminen



Osa Yle 2020: Suomalaisten keskellä -strategiaa. 
Strategia hyväksytty yhtiön hallituksessa marraskuussa 2015 



Annamme jokaiselle mahdollisuuden oppimisen ja osallistumisen iloon sekä omien rajojen ylittämiseen. 
Tämä on Ylen tärkeä perustehtävä, ja nostamme sen uudelle tasolle.
 
Ylen sisältöjen parissa jokainen voi kasvattaa kykyä kriittiseen ajatteluun, asiakokonaisuuksien 
ymmärtämiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.
 
Tarjoamme uusia ratkaisuja siihen, että erilaisia Ylen sisältöjä voi laajasti ja helposti käyttää oppimiseen. 
Rakennamme tapoja koota ja jakaa sisältöjämme käytettäväksi oppimisen tarpeisiin missä ja milloin vain.
 
Oppia voi yksin tai ryhmässä. Ylen sisältöjen parissa voi kehittyä kaikenikäisenä.
 
Suomalaiset tarvitsevat uusia kansalaistaitoja. Me tuemme niiden oppimista. Erityistä vastuuta kannamme 
mediakasvatuksesta, mediataidoista ja medialukutaidon kehittämisestä

OPPIMINEN

Osa Yle 2020: Suomalaisten keskellä -strategiaa. 
Strategia hyväksytty yhtiön hallituksessa marraskuussa 2015 



YLEN OPPIMISSISÄLLÖT

Yle Oppiminen
• tekee tavoitteellisen oppimisen sisältöjä 

viidessä valitussa sisältökokonaisuudessa 
• kuratoi Ylen sisältöä oppimista varten

Nonformaaleja oppimisen sisältöjä 
= tavoitteellisia oppimisen sisältöjä

Informaaleja oppimisen sisältöjä 
= arkioppimista = sisältöjä, joiden kautta voi oppia





 

Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen on tärkeä kansalaistaito.

Digitaitoja tarvitaan myös 
medialukutaidon kehittämiseen.  

MEDIA- JA DIGITAIDOT

“Mediataidot auttavat ymmärtämään 
mediasisältöjä ja niiden vaikutusta 

sekä tarkastelemaan vastaanotettua 
informaatiota kriittisesti.”

Digitaidot
(osaaminen)

 

Medialukutaito
(ymmärrys) 



Mediataidot

Digiajan 
vuorovaikutus

Minä 
mediana

Lähdekritiikki Mitä 
uutta?

Journalismin 
säännöt ja 

lainalaisuudet



IT-taidot, 
tietotekniikkataidot  

Digitaidot

Sähköisten 
palvelujen taidot  

Sosiaalisen 
median taidot

Perustaidot Syventävät taidot



YLE JA DIGITAIDOT

Digitaitoja opettamalla 
helpotamme arkea ja ehkäisemme digitaalista eriarvoistumista yhteiskunnassa.

Jokaisella suomalaisella on oltava riittävät taidot toimia ja pärjätä digitaalisessa 
yhteiskunnassa.

● Tarjoamme perustaitoja tietotekniikassa sekä digitaalisten palveluiden ja sosiaalisen 
median käytössä

● Edistämme digitasa-arvoa ja tuemme kansalaisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti 
demokratiaan

● Pyrimme ehkäisemään digitaalista eriarvoistumista, joka voi johtaa sosiaaliseen ja 
taloudelliseen syrjäytymiseen



YLE OPPIMISEN
DIGITREENIT

yle.fi/digitreenit



• Digitaidoissa puutteita niin nuorilla 
(tietokonetaidot) kuin vanhemmilla (some, mobiili). 

• Ongelmat kaikille tuttuja, kun elämme 
moninaisten laitteiden kanssa. 

• Aloitettiin marraskuussa 2016. 
• Digitaitotesti (Testaa osaamisesi) ja 10 

ensimmäistä digitreeniä.
• Matalan kynnyksen “treenejä” nykypäivän 

digitaitojen opetteluun, 1/vko.

Matala kynnys

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/29/digitreenit-testaa-digitaitosi-ja-hanki-uusia


Tietokone-, kännykkä- ja internet-taitoja

Opettele ainakin nämä tietokoneen pikanäppäimet 
Näin poistat muotoilut kopioidusta tekstistä
Käytä sähköpostin osoitekenttiä oikein 
Näin otat kuvakaappauksen 
Näin raivaat muistitilaa kännykkääsi 
5 vinkkiä parempiin Google-hakutuloksiin 
Hallitse puhelimen datan käyttöä ulkomailla 
Selaa verkkoa jälkiä jättämättä
Näin jäljität kadonneen laitteesi 
Näin lataat karttoja puhelimesi muistiin

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/15/pikanappainten-top-ten
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/15/pikanappainten-top-ten
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/16/digitaito-2-nain-poistat-muotoilut-kopioidusta-tekstista
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/16/digitaito-2-nain-poistat-muotoilut-kopioidusta-tekstista
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/16/digitaito-3-kayta-sahkopostin-osoitekenttia-oikein
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/16/digitaito-3-kayta-sahkopostin-osoitekenttia-oikein
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/21/kuvakaappaus-kateva-tapa-tallettaa-tietoa
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/21/kuvakaappaus-kateva-tapa-tallettaa-tietoa
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/21/kuvakaappaus-kateva-tapa-tallettaa-tietoa
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/23/muistitilan-raivaaminen
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/23/muistitilan-raivaaminen
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/02/5-vinkkia-tehokkaampiin-google-hakuihin
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/02/5-vinkkia-tehokkaampiin-google-hakuihin
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/21/nain-kaytat-puhelinta-ulkomailla
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/21/nain-kaytat-puhelinta-ulkomailla
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/21/nain-kaytat-puhelinta-ulkomailla
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/29/digitreenit-8-selaa-verkkoa-jalkia-jattamatta
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/29/digitreenit-8-selaa-verkkoa-jalkia-jattamatta
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq8YvyjrjUAhVBDJoKHQzzD74QFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Faihe%2Fartikkeli%2F2016%2F11%2F29%2Fdigitreenit-9-nain-jaljitat-kadonneen-laitteesi&usg=AFQjCNGkmVubZvRi_J52jjEaoGUdLUwjPg&sig2=yVFMFvUlHYTaPW27gmS5sQ
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq8YvyjrjUAhVBDJoKHQzzD74QFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Faihe%2Fartikkeli%2F2016%2F11%2F29%2Fdigitreenit-9-nain-jaljitat-kadonneen-laitteesi&usg=AFQjCNGkmVubZvRi_J52jjEaoGUdLUwjPg&sig2=yVFMFvUlHYTaPW27gmS5sQ
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq8YvyjrjUAhVBDJoKHQzzD74QFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Faihe%2Fartikkeli%2F2016%2F11%2F29%2Fdigitreenit-9-nain-jaljitat-kadonneen-laitteesi&usg=AFQjCNGkmVubZvRi_J52jjEaoGUdLUwjPg&sig2=yVFMFvUlHYTaPW27gmS5sQ
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja0oz9jrjUAhWkKJoKHeeZCKIQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Faihe%2Fartikkeli%2F2016%2F11%2F29%2Fdigitreenit-10-nain-lataat-karttoja-puhelimesi-muistiin&usg=AFQjCNGI0jUPtwLlIUehhDdkl0exJGc4ng&sig2=2HKoNXm-dpgulcJWcI3qiw
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja0oz9jrjUAhWkKJoKHeeZCKIQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Faihe%2Fartikkeli%2F2016%2F11%2F29%2Fdigitreenit-10-nain-lataat-karttoja-puhelimesi-muistiin&usg=AFQjCNGI0jUPtwLlIUehhDdkl0exJGc4ng&sig2=2HKoNXm-dpgulcJWcI3qiw




Digitreeni 

• vinkki, apu, treeni arkipäivän avuksi. 
• helppo omaksua, ei vaadi it-aivoja. 
• yleisimmät käyttöjärjestelmät.
• opitaan yhdessä, samalla tasolla!
• ehdota digitreeniä.

• Tähän mennessä 34 kpl.
• Tehdään vuoden loppuun saakka. 



PALAUTETTA




