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TAITOJEN HIOMINEN – 

TIETOSUOJA VERKOSSA 
INTERAKTIIVINEN TYÖPAJAKONSEPTI KOULUILLE 

 
Digitaalinen viestintä on keskeinen osa monen ihmisen elämää ja myös yhteiskunnallisen 

kehityksen ja kestävän taloudellisen kasvun avaintekijä. Telia Companylle siitä seuraa vastuu, 

joka kantaa korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamista pidemmälle. Osa yrityksemme 

vastuullista liiketoimintaa on internetin turvallisen käytön edistäminen lasten ja nuorten 

keskuudessa, jotka ovat palveluidemme aktiivisia käyttäjiä.  

Telia Company on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa luonut tämän koulutyöpajakonseptin, 

jonka tarkoituksena on opettaa lapsille interaktiivisen osallistumisen keinoin digitaitoja, jotka 

tähtäävät turvallisempaan käyttäytymiseen verkossa Tämä on opas työpajan vetäjälle. Työpajat on 

tarkoitettu koululuokille ja se tutustuttaa 11 - 13-vuotiaat lapset (koululuokat 5 – 7) 

yksityisyydensuojaan netissä ja auttaa heitä kiinnittämään enemmän huomiota yksityisyyteen ja 

omien tietojen suojaamiseen netissä. Kokonaisuus on niin selkeä, että kuka tahansa aikuinen 

(vapaaehtoinen, opettaja jne.) voi vetää työpajan läpi 90 minuutissa.  

Konsepti perustuu Lasten neuvoa-antavan paneelin (Children’s Advisory Panel) -tutkimuksen 

tuloksiin. Tutkimuksessa yli 1500 lasta seitsemästä maasta joko osallistui verkkoelämää koskeviin 

vuorovaikutteisiin työpajoihin tai vastasi kyselyyn verkossa 2016 - 2018. 

Konsepti perustuu osallistavan pedagogiikan periaatteeseen, jossa lapset osallistuvat työpajaan 

tiedon kanssatuottajina. Tämä on mullistava tapa oppia uusia taitoja.  

Meidän toiveemme on, että konsepti inspiroi lapsia välittämään uuden osaamisensa edelleen 

tovereilleen, nuoremmille lapsille ja aikuisille. 

 

LASTEN NEUVOA-ANTAVA PANEELI, ELI CHILDREN’S ADVISORY PANEL (CAP)  
 

Children’s Advisory Panel (CAP) on Telia Companyn aloite, jonka tarkoituksena on oppia 

ymmärtämään lasten verkkoelämää ja digitekniikan käyttöä heidän näkökulmastaan tarkasteltuna. 

Tutkimus suoritetaan läheisessä yhteistyössä lastenoikeusjärjestöjen ja koulujen kanssa. Teimme 

vuosina 2017 ja 2018 yhteistyötä lasten kanssa ymmärtääksemme heidän verkkoturvallisuutta ja 

yksityisyyttä koskevia näkemyksiään, huoliaan ja toimintatapojaan.  

Telia Company toteutti projektin yhteistyössä Suomen Pelastakaa Lapset ry:n, ruotsalaisen World 

Childhood Foundation -järjestön ja TNS Kantar Finlandin kanssa.  
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TYÖPAJAN SISÄLLÖN KULKU 
                   

 

OHJELMA  
JOHDANTO       5 MIN.  
LÄMMITTELY    5 MIN. 
TEEMA 1: SALASANAT  25 MIN. 
TEEMA 2: KÄYTTÖEHDOT  15 MIN. 
TAUKO      10 MIN.  
TEEMA 3: TIETOSUOJA   25 MIN. 
LOPETUS         5 MIN.  
 
Työpajan ohjelmassa oletetaan, että sinulla on 90 minuuttia aikaa työskennellä 
luokassa. Tästä käsikirjasta löydät kaksi ajanhallintatyökalua; toinen niistä on malli, 
johon voit täyttää tarkat ajoitukset tunteina ja minuutteina jokaisen osion kohdalla. 

JOHDANTO; 
5 MINUUTTIA

LÄMMITTELY;
5 MINUUTTIA

SALASANAT;
25 MINUUTTIA

KÄYTTÖEHDOT; 
15 MINUUTTIA

TAUKO;
10 MINUUTTIA

TIETOSUOJA; 
25 MINUUTTIA 

YHTEENVETO;
5 MINUUTTIA

90 MINUUTTIA

INTRO WARM-UP PASSWORDS TERMS OF USE BREAK DATA PROTECTION WRAP-UP
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Katso liite 1. Jokaisen ohjelman osion kohdalla on myös “kello”, joka osoittaa 
työpajan edistymisen ja osiolle varatun ajan. 
 
On erittäin tärkeää, että käyt läpi materiaalit ja tässä käsikirjassa esitetyt tiedot 
tarkasti ennen työpajan vetämistä. 
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TIETOA 
OHJEITA TYÖPAJATYÖSKENTELYYN LAPSIEN KANSSA 
Pohdittavaksi ennen työpajaa 
 

▪ Käytä helppoja sanoja ja konkreettisia esimerkkejä, jotta kaikki varmasti 
ymmärtävät. 

▪ Ota kaikki lapset mukaan keskusteluun käyttämällä eri kommunikaatiotapoja. 
▪ Vältä henkilökohtaisten jatkokysymysten esittämistä lapsille esityksen aikana, 

jotta he eivät koe tulleensa paljastetuiksi. Jatka sen sijaan pohdintaa yleisellä 
tasolla. 

▪ Ole mahdollisimman joustava ja leikkisä. 
▪ Jos joku kysyy kysymyksen, johon et osaa vastata, älä huoli. On parempi 

sanoa, ettet tiedä vastausta, kuin antaa vastaus, joka voi olla väärä. Sovi 
jälkikäteen opettajan kanssa, mitä teette mahdollisten vastaamatta jääneiden 
kysymysten kanssa, joihin opettajan on hyvä antaa vastaus.  

▪ Älä ota valokuvia tai vaihda yhteystietoja lasten kanssa. 
▪ Opettaja ja vetäjä ovat yhdessä vastuussa järjestyksestä luokkahuoneessa. 
▪ Vetäjä on vastuussa työpajan ajoituksesta ja kulusta. 
▪ Lapset ovat vastuussa omasta osallistumisestaan ja oppimisestaan. 
▪ Hyvä käytös, positiivinen asenne ja uteliaisuus ovat tärkeitä. 
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MATERIAALIT JA VALMISTELUT 
 

▪ Lue työpajan vetäjän opas (tämä dokumentti) huolella, tutustu ohjeisiin ja 
teemoihin sekä tarkista ajoitukset 

 
▪ Tulosta ja ota mukaan: 

 Tämä Työpajan vetäjän opas 
 Kahdet kopiot tietosuojatekstikorteista, Liite 4 ja 5 - tulosta ne vain 

yhdelle puolelle paperia ja eri värisinä (jos mahdollista)  
 Infolehtinen, jonka lapset saavat mukaansa kotiin. Se löytyy osoitteesta 

www.teliacompany.com/childrenonline/workshops nimellä “Tietoa 
huoltajille” 
 

▪ Ota mukaan tai pyydä opettajaa tuomaan: 
 tavallista A4-paperia 
 fläppitaulupaperia  
 tussikyniä 
 pieniä post-it-lappuja 

 
▪ Valinnainen Halutessasi voit vetää työpajan lapsille valmiin powerpoint-

esityksen avulla. Käy se läpi ja täydennä omilla tiedoillasi. Se löytyy 
osoitteesta www.teliacompany.com/childrenonline/workshops nimellä 
“Esitysmateriaali”. 

 

 
 

 

http://www.teliacompany.com/childrenonline/workshops
http://www.teliacompany.com/childrenonline/workshops
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JOHDANTO, 5 MINUUTTIA  

IHMISET, TARKOITUS, PROJEKTI  

  

 
 
 

Kirjoita nimesi (nimenne) taululle ja/tai pidä nimilappua (pelkkä etunimi) 
luokkahuoneessa ollessasi. Tai esittele työpaja lapsille powerpoint-esityksen avulla 
(valinnainen). 

Esittele itsesi ja mahdolliset muut vetäjät. Kerro etunimesi ja työtehtäväsi 
yleisellä tasolla: 

“Minun nimeni on [nimi] ja työskentelen [työtehtävä] [yrityksen nimi]. Me 
keskustelemme lasten kanssa eri puolilla Pohjoismaita ja Baltian maita 
yksityisyydestä ja turvallisuudesta internetissä. Tänään minun tehtäväni on oppia 
uusia ja tärkeitä asioita yhdessä lasten kanssa.” 

Kerro työpajan tarkoitus yleisellä tasolla: 

Teimme teidän ikäistenne lasten keskuudessa Pohjoismaissa ja Baltian maissa 
tutkimuksen, josta kävi ilmi, että nettiyksityisyyteen liittyvät asiat ovat lasten mielestä 
tärkeitä, mutta he tarvitsevat lisää tietoa niistä voidakseen olla varmoja, että he 
tekevät hyviä valintoja ja varjelevat yksityisyyttään netissä.” 
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Esittele päivän ohjelma: 

“Tänään me juttelemme ja teemme pieniä harjoituksia yhdessä, jotta opimme 
ymmärtämään paremmin, mitä yksityisyys netissä tarkoittaa. Meillä on puolitoista 
tuntia aikaa ja pidämme pienen tauon puolivälissä tai työpajan jälkeen.” 

Kerro työpajan säännöt lapsille: 

1. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia  

2. Kunnioita ja kuuntele kaikkia kommentteja  

3. Osallistu ja ole aktiivinen 

 

LÄMMITTELY, 5 MINUUTTIA  
HAUSKA LÄMMITTELYHARJOITUS 
 
 
 

 

 

Mieti ennen työpajaa, kuinka esittelet tämän harjoituksen, jotta se on 
mahdollisimman helppotajuinen. Harjoittele sitä itse kaverin kanssa!  
 
Tähän harjoitukseen ei pidä käyttää kaikkiaan viittä minuuttia enempää. Käytä yksi 
minuutti sen selittämiseen, kolme minuuttia sen tekemiseen ja yksi minuutti 
pohtimiseen jälkikäteen. 
 

HARJOITUS: 1-2-3, TAPUTA – TÖMISTÄ - HUUDA 
 
“Ennen kuin aloitamme, teemme hauskan pienen harjoituksen! Se vaikuttaa helpolta, 
mutta se ei välttämättä ole niin helppo kuin ensin luulette.  
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Nouse seisomaan ja muodosta pari sinua lähinnä olevan luokkatoverin kanssa. 
Seisokaa vastatusten. Aloittakaa laskemalla kolmeen, niin että ensimmäinen teistä 
sanoo “yksi”, toinen sanoo “kaksi” ja ensimmäinen sanoo “kolme”. Aloittakaa sitten 
alusta, niin että se, joka äsken oli toinen, sanoo tällä kertaa “yksi”, ensimmäinen 
sanoo “kaksi” ja niin edelleen.” 
Voitte aloittaa. Jos se tuntuu liian helpolta, lisätkää vauhtia! 
 
Anna lasten jatkaa noin puolen minuutin ajan.  
 
“Hyvin tehty! Nyt voitte pitää tauon ja kuunnella uusia ohjeita. Seuraavaksi 
korvaamme numeron “yksi” käsien taputuksella (lyö omat kätesi yhteen). 
Ensimmäinen teistä taputtaa, toinen sanoo “kaksi”, ensimmäinen sanoo “kolme”, 
toinen taputtaa, ensimmäinen sanoo “kaksi” ja niin edelleen. 
 
Anna lasten jatkaa hetken aikaa. 
 
“Te olettekin näemmä todella taitavia!  
Tehdään tästä vähän haastavampaa. Numeron kaksi sijasta tömistättekin lattiaa 
jaloillanne. Eli “taputus-tömistys-kolme”. 
 
 
Anna lasten jatkaa hetken aikaa. 
 
“Okei, nyt korvaatte numeron kolme huudolla. Huutakaa oma nimenne. Eli taputus-
tömistys-nimi. Katsotaan miten pärjäätte! 
Jos se tuntuu liian helpolta, lisätkää vauhtia!” 
 
Hetken kuluttua keskeytä harjoitus ja pyydä lapsia istumaan, sulkemaan silmänsä ja 
olemaan mahdollisimman hiljaa kymmenen sekunnin ajan. 
 
Kysy sitten lapsilta, oliko harjoitus heidän mielestään hauska ja miten he omasta 
mielestään pärjäsivät. 
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TEEMA 1: SALASANAT  
25 MINUUTTIA 
SALASANOJA KOSKEVIA NYRKKISÄÄNTÖJÄ 
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VALMISTAUDU ENNEN TYÖPAJAA:  
Ota mukaan post-it-lappuja jokaista lasta varten.  

 

Teema 1: Salasanat sisältää kolme osaa:  
 

1. Spontaani lumipalloharjoitus, 10 minuuttia 

2. Tärkeimpien neuvojen esittäminen ja keskustelu niiden tiimoilta, 10 minuuttia 

3. Nyrkkisääntöjen tarkistaminen ja niistä keskusteleminen, 5 minuuttia  

 

1. SPONTAANI LUMIPALLOHARJOITUS, 10 MINUUTTIA  

Tässä harjoituksessa on seuraavat vaiheet: 

1. Yksilöllinen työskentely: Pohdinta ja tuottaminen 

2. Työskentely pareittain: Jakaminen ja kertaus 

3. Työskentely yhdessä isommassa ryhmässä: Keskustelu ja vertailu 

 

Lapset oppivat:  

• ajattelemaan luovasti 

• toistamaan muiden ajatuksia 

• kuuntelemaan toisten osallistujien näkemyksiä  

• kokoamaan esitetyt näkemykset yhteenvedoksi ja pääsemään 

yhteisymmärrykseen 

Aloita harjoitus:  

1. Jaa luokka kahteen ryhmään siten, että luokkahuoneen vasen puoli on yksi 

ryhmä ja oikea puoli toinen ryhmä. Varmista, että kaikki tietävät, mihin 

ryhmään he kuuluvat. 

2. Kirjoita pääkysymys ja tehtävät (vasen ja oikea) taululle tai fläppitaululle: 

 

Kysymys: Kuinka salasanojen kanssa toimitaan? 
Tehtävä 1 (vasen): Millaisia neuvoja antaisit nuoremmille sisaruksille? 
Tehtävä 2 (oikea): Millaisia neuvoja antaisit aikuisille? 
 
 

3. Anna jokaiselle paperia tai post-it-lappuja ja selitä harjoitus. Aloittakaa - 

seuraa kelloa ja kutsu luokka koolle, kun on sen aika! 
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4. Esittele tehtävä ja pyydä jokaista osallistujaa keksimään ainakin 3-5 heidän 

tehtäväänsä (vasen tai oikea) liittyvää aihetta tai asiaa yksin ja kirjoittamaan 

ne ylös. Varaa 2 minuuttia. 

5. Pyydä osallistujia löytämään pari (joku, jolla on sama tehtävä) ja jakamaan 

omat ajatuksensa ja pohtimaan lisää yhdessä. Varaa 2 minuuttia. 

6. Pyydä kaikkia, joilla on sama tehtävä, muodostamaan ryhmä ja jatkamaan 

keskustelua yhdessä. Pyri kokoamaan aiheet selkeiden otsikoiden alle ja 

valmistele lyhyt esitys. Varaa 5 minuuttia. 

 

2. TÄRKEIMPIEN KOHTIEN/NEUVOJEN ESITTÄMINEN JA 
KESKUSTELU  
10 MINUUTTIA 

 

Kun harjoitus on tehty, pyydä jokaista ryhmää esittämään (jakamaan) ajatuksensa 

muiden kanssa ja kirjoita lasten mainitsemat neuvot fläppitaululle.  

Kysy usein “miksi?”, jotta vastauksen takana oleva ajatus tulee esille. 

Keskustele luokan kanssa. “Puuttuuko listasta jotain? Onko nuoremmille sisaruksille 

ja aikuisille annettavissa neuvoissa ((vasen/oikea) jotain eroa, ja miksi?”  

Käytä alla olevia “nyrkkisääntöjä” mahdollisten väärinkäsitysten oikaisemiseen.  

 

Kirjoita taululle, miltä hyvä (esim. jAscvD78!3x) ja huono (12345) salasana voi 

näyttää. 

 

3. SALASANOIHIN LIITTYVIEN ”NYRKKISÄÄNTÖJEN” 
TARKISTAMINEN JA NIISTÄ KESKUSTELEMINEN, 5 MINUUTTIA  
 

Vertaa seuraavia kymmentä “Nyrkkisääntöä” fläppitaululle kirjoittamiinne 

neuvoihin. Tuo esille mahdolliset puuttuvat asiat ja pohtikaa, miksi ne ovat 

tärkeitä.  

1. Suojaa aina puhelimesi ja tietokoneesi salasanalla. 

2. Älä koskaan kerro salasanaasi kenellekään netissä. Se saattaa levitä tai sitä 

voidaan käyttää väärin. 

3. Laita piirrettävän lukituskuvion näyttämisasetus pois päältä. Muut voivat 

nähdä, minkä kuvion piirsit. 

4. Käytä eri salasanoja eri sovelluksissa tai palveluissa. 

5. Mieti, mitkä sovellukset tai nettisivut ovat tärkeimpiä sinulle ja valitse niihin 

yksilölliset ja vaikeat salasanat. 
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6. Valitse monimutkainen salasana - tee siitä yli 8 merkkiä pitkä, sekoita pieniä 

ja suuria kirjaimia, numeroita ja muita merkkejä. 

7. Pidä salasanasi salassa. Jos haluat kirjoittaa sen muistiin, mieti, voitko 

kirjoittaa sen ylös koodikielellä. 

8. Älä käytä nimeäsi, syntymäaikaasi, lempilaulajaasi tai muita asioita, jotka 

ihmisten on helppo arvata. 

9. Vältä sarjoja tai toistoja, esimerkiksi abc, 123 tai ffffff. 

10.  Vältä kaikkein huonoimpia salasanoja, kuten “123456” ja “salasana”. 
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TEEMA 2: KÄYTTÖEHDOT  

15 MINUUTTIA  
MIKÄ ON KÄYTTÖEHTOJEN TARKOITUS? 

 

 
 

 
 
VALMISTAUDU ENNEN TYÖPAJAA:  
 
1. Lue “Haluatko tietää lisää käyttöehdoista?” -infolehti, liite 2. 

2. Tarvitset älypuhelinta tai tablettia. 

3. Tarkista, mistä sovelluksen käyttöehdot löytyvät (esim. Instagram, Snapchat) 

Esimerkki: Mistä Snapchatin käyttöehdot löytyvät?  
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Ota kuva napauttamalla. 

Ota video pitämällä näppäintä pohjassa. 

Minut lisänneet 

Lisää kavereita 

Kaverit 

Asetukset 

Ota minuun yhteyttä 

Katso oma tarinani 

Katso oma sijaintini 

Nähdä minut ehdotuksissa 

LISÄTIETOJA 

Tuki 

Tietosuojaseloste 

Palveluehdot 

Muut lakitiedot 

TILIN TOIMINNAT 

Tyhjennä välimuisti 

Tyhjennä keskustelut 

Estetyt  
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Mistä sovelluksen käyttöehdot löytyvät?  
Kirjaudu Snapchatiin / avaa sovellus. 
Valitse käyttäjä (vasen yläkulma). 
Valitse asetukset (oikea yläkulma). 
Vieritä alas käyttöehtoihin/palveluehtoihin. 
Valitse Avaa. 

Entä jos minulla ei ole sovellusta?  
Hae sovellus sovelluskaupasta. 
Kun luot käyttäjätilin (ei välttämätöntä), käyttöehtoihin (palveluehtoihin) 
johtava linkki tulee näkyviin. 

Mistä käyttöehdot löytyvät verkossa?  
https://www.snap.com/en-US/terms/ 
Sivun alareunassa oikealla on kielivalikko. 

 

Teema 2: Käyttöehdot sisältää kaksi osaa:  
 

1. Käyttöehdoista keskustelu 

2. hyviä uutisia / huonoja uutisia –leikki – jos aika riittää 

 

1. KÄYTTÖEHDOISTA KESKUSTELU 
 
Aloita pohtimalla miksi sovellukset tai nettipalvelut ovat ilmaisia tai 
maksullisia. 

“Mitä Snapchatin, Instagramin, WhatsAppin jne. käyttäminen maksaa?  
Onko se täysin ilmaista? Miksi/miksi ei? 

 
Kysy, onko joku lukenut jonkin sovelluksen käyttöehdot. 

“Voiko joku kuvailla niitä? Miltä ne näyttävät?” 
 

Näytä esim. Snapchatin käyttö-/palveluehdot puhelimella tai tabletilla vierittämällä 
niitä luokan edessä (tarkoitus ei ole lukea niiden sisältöä, vaan demonstroida tekstin 
pituus). 

 
Vertaa käyttöehtoja sopimukseen. Selitä, että ne ovat itse asiassa yrityksen ja 
käyttäjän välinen sopimus. Selitä, että lapsilla on tulevaisuudessa paremmat 
oikeudet ja he voivat odottaa selkeämpää viestintää yrityksiltä.  
Rohkaise lapsia olemaan varovaisia ja ottamaan vastuu yksityisyydestään netissä. 
 
Puhu lasten kanssa esimerkiksi Snapchatin oikeudesta käyttää heidän kuviaan 
ja muuta heidän luomaansa sisältöä. Selitä, että kun postaat julkisen kuvan 
itsestäsi ja ystävästäsi, kuvaa voidaan käyttää tulevaisuudessa, esimerkiksi 30 
vuoden päästä. Sisältö, joka EI ole julkista, on myös Snapchatin ja sen tytäryhtiöiden 
saatavilla niin kauan, kuin käytät Snapchatia (“Kaiken muun sisällön kuin Julkisen 
sisällön osalta myönnät Snap Inc:lle ja sen tytäryhtiöille maailmanlaajuisen, 
maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän lisenssin säilyttää, tallentaa, käyttää, 
näyttää, jäljentää, muuttaa, mukauttaa, muokata, julkaista ja levittää tätä sisältöä.”). 

https://www.snap.com/en-US/terms/
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Keskustelkaa: “Onko tämä oikein? Miksi? Oletko suostunut tähän? Miten? Miksi? 
Mitä se tarkoittaa käytännössä?” 
 
Keskustelkaa aiheesta, puhukaa sen hyvistä ja huonoista puolista. Ja että pääasia 
on, että olemme tietoisia siitä, mitä hyväksymme. 
 
Kerro, että esim. Snapchat myy meitä koskevia tietoja mainostajille. Selitä, että 
mainostajat maksavat sovellusyrityksille tiedoista, jotka annat, kun käytät sovellusta 
tai sosiaalista verkkoa. Mainostajat voivat tällöin näyttää sinulle räätälöityjä 
mainoksia. Jotkut eivät pidä tästä, toisia se ei haittaa - mutta pääasia on olla 
tietoinen tästä ja ymmärtää, kuinka sovellusyritykset käyttävät sinun tietojasi. 
 
Sovellusten ikärajoja koskeva kysymys saattaa tulle esille. Monissa sovelluksissa on 
esim. 13 vuoden ikäraja ja kun EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee 
voimaan toukokuussa 2018, sinun tulee olla 13-16-vuotias (jokainen maa päättää 
tästä itsenäisesti) voidaksesi käyttää some-sovelluksia ilman vanhempien 
suostumusta. Jos olet nuorempi, voit käyttää sovellusta vanhempien 
suostumuksella.  
 
 

2. HYVIÄ UUTISIA / HUONOJA UUTISIA -LEIKKI 
 
Leikkikää tätä leikkiä, jos aika riittää. Muuten voitte pitää tauon ja jatkaa seuraavalla 
harjoituksella tauon jälkeen. 
 
“Okei, nyt leikitään yhtä leikkiä! Sen nimi on Hyviä uutisia vai huonoja uutisia.” 
 

LEIKIN SÄÄNNÖT 

 
1. Jokainen osallistuja istuu omalla tuolillaan. 

  
2. Vetäjä esittää väitteen (myös visuaalisessa muodossa, mikäli mahdollista). 

(Väitteet esitetty alla). 
 

3. Jokainen osallistuja saa miettiä 15 sekunnin ajan, onko kyseessä hyvä vai huono 
uutinen. Osallistujien tulee varautua perustelemaan mielipiteensä tai 
puolustamaan sitä. 
 

4. Hyvä uutinen -mielipide osoitetaan nousemalla seisomaan oman tuolin viereen 
(tai nostamalla peukalo ylös). 
 

5. Vetäjä laskee “äänet” ja kirjoittaa tuloksen ylös väitteen viereen. 
 
6. Ryhmä keskustelee eri mielipiteistä tai näkemyksistä, sekä “hyvistä” että 

“huonoista”. 
 

7. Leikkiä koskeva lisäselitys: 
“Tässä leikissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.” 
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“Kaikkien tulee keskittyä ja kuunnella väitteet tarkasti, koska äänestysaikaa on 
vain 15 sekuntia.” 
 
“Käytetään [seisomaan nousemista / peukaloita] äänestyksessä.  

 
Kysy usein “miksi?”, jotta vastauksen takana oleva ajatus tulee esille. 
 
“Jos se on mielestäsi hyvä uutinen, miksi olet sitä mieltä? Mikä uutisessa on hyvää 
ja miksi?” 
“Jos se on mielestäsi huono uutinen, miksi olet sitä mieltä? Mikä uutisessa on 
huonoa ja miksi?”  
  

Väitteet: 
Lue / näytä yksi väite kerrallaan (aloita ensimmäisestä kolmesta väitteestä, jatka 
neljännellä ja viidennellä väitteellä jos aika riittää). Käytä halutessasi powerpoint-
esitystä apuna.  
 
1. MONET LAPSET OVAT SITÄ MIELTÄ, ETTÄ KÄYTTÖEHTOJEN 

YMMÄRTÄMINEN EI OLE KOVIN TÄRKEÄÄ. ONKO TÄMÄ HYVÄ VAI HUONO 
UUTINEN? 
 
 
2. YKSI KOLMESTA LAPSESTA EI OLE LAINKAAN HUOLISSAAN SIITÄ, ETTÄ 
JOKU SAATTAA KERÄTÄ HEITÄ KOSKEVIA TIETOJA VERKOSSA. 
ONKO TÄMÄ HYVÄ VAI HUONO UUTINEN? 
 
 
3. MONET LAPSET LUULEVAT TIETÄVÄNSÄ, MITÄ “KÄYTTÖEHDOT” OVAT, 
MUTTA USEIN HE EIVÄT TODELLISUUDESSA KUITENKAAN TIEDÄ. ONKO 
TÄMÄ HYVÄ VAI HUONO UUTINEN? 
 
 
4. KÄYTTÖEHDOT OVAT USEIN NIIN PITKÄT JA VAIKEASELKOISET, ETTÄ 
LAPSET EIVÄT VAIVAUDU LUKEMAAN NIITÄ OLLENKAAN. 
ONKO TÄMÄ HYVÄ VAI HUONO UUTINEN? 
 
 
5. ALLE PUOLET LAPSISTA TARKISTAA, KUINKA PELIT TAI SOVELLUKSET 
KÄYTTÄVÄT HEIDÄN TIETOJAAN ESIMERKIKSI MARKKINOINTIIN. ONKO TÄMÄ 
HYVÄ VAI HUONO UUTINEN? 
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TAUKO 10 MINUUTTIA 
 

 
 
 
Jos koulu toivoo, että tauko pidetään eri ajankohtana, noudata toivomusta. Varmista, 
että tiedät tauon pituuden. Varmista, että lapset tietävät, milloin heidän odotetaan 
palaavan tauolta. 
 
Koita saada lapset asettumaan nopeasti paikoilleen tauon jälkeen. 
Jos olette jäljessä aikataulusta, yritä voittaa aikaa ehdottamalla lyhyempää taukoa. 
Jos olette sopineet, että koko 90 minuutin työpaja pidetään ilman taukoa, yritä tässä 
vaiheessa avata ikkunat, jotta saatte raitista ilmaa. 
 
 

 

http://brandhub.teliacompany.com/fr/gallery/teliasonera new/images/lowres/0c7025debf254b7fade463465d8c4a9a.png
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TEEMA 3: TIETOSUOJA 
25 MINUUTTIA  
KUINKA SUOJELET ITSEÄSI JA TIETOJASI – YKSITYISHENKILÖT JA 
YRITYKSET 

 
 
 
VALMISTAUDU ENNEN TYÖPAJAA:  
 
1. Lue “Henkilötiedot”-infolehti, liite 3. 
 
2. Liitteissä 4 ja 5 on tekstikortteja tietosuojaan liittyvää kumulatiivista 
lumipalloharjoitusta varten. 
 
Kahdessa eri dokumentissa on kaikkiaan 18 tekstikorttia: 
- 9 yksityishenkilöihin liittyvää tietosuojakorttia (Liite 4) 
- 9 yrityksiin liittyvää tietosuojakorttia (Liite 5) 
 
LUE LÄPI, TULOSTA KAHDET KOPIOT ja LEIKKAA infotekstikortit 9x2 + 9x2 
tekstinkappaleeseen, jotka voit jakaa lapsille tässä harjoituksessa. 
Voit tulostaa infotekstit erivärisille papereille - yksityishenkilöitä koskevat yhdelle 
värille ja yrityksiä koskevat toiselle. Tämä auttaa lapsia löytämään parin tehtävän 
aikana. 
Varmista, että sinulla on kopio kaikista teksteistä. 
 
3. Varmista, että lapsilla on post-it-lappuja, kyniä ja fläppitauluja muistiinpanojen ja 
yhteenvetojen kirjoittamiseen. 
 
4. Käy ohjeet huolellisesti läpi.  
 

Teema 3: Tietosuoja sisältää kaksi osaa:  
 

1. Lumipalloharjoitus (15 minuuttia) 
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2.  Esitys ja keskustelu (10 minuuttia) 

 

1. KUMULATIIVINEN LUMIPALLOHARJOITUS, 15 MINUUTTIA  
 

Tässä harjoituksessa on seuraavat vaiheet: 

1. Yksilöllinen työskentely: Lukeminen, pohdinta ja tuottaminen 

2. Työskentely pareittain: Jakaminen ja keskustelu 

3. Työskentely isommassa ryhmässä (kaikki, joilla on sama tehtävä): Keskustelkaa 

ja kootkaa yhdessä esitys, jotta voitte selittää oivalluksenne toiselle ryhmälle.  

Lapset oppivat:  

• ajattelemaan luovasti 

• toistamaan muiden ajatuksia 

• kuuntelemaan toisten osallistujien näkemyksiä  

• kokoamaan esitetyt näkemykset yhteenvedoksi ja pääsemään 

yhteisymmärrykseen 

Aloita harjoitus:  

1. Jaa luokka kahteen ryhmään siten, että luokkahuoneen vasen puoli on yksi 
ryhmä (yrityksiä koskevat kysymykset) ja oikea puoli on toinen ryhmä 
(yksityishenkilöitä koskevat kysymykset). Varmista, että kaikki tietävät, mihin 
ryhmään he kuuluvat. 
 

2. Esittele lyhyesti harjoituksen logiikka (työskentely yksin, pareittain, ryhmissä jne.) 
ja selitä, että harjoituksen tarkoitus on oppia lisää siitä, kuinka voimme suojella 
yksityisiä tietojamme verkossa. 
 

3. Kirjoita kysymys ja tehtävä taululle/ripusta se seinälle paperilla/esitä ppt. 
 

Kysymys: Kuinka voit suojella itseäsi ja tietojasi... 
tehtävä 1 (vasen): ...yritysten suhteen (esim. Snapchat, Minecraft)? 
tehtävä 2 (oikea): ... yksityishenkilöiden suhteen (esim. kaverit, 
tuntemattomat)? 
 

4. Anna jokaiselle lapselle yksi infotekstikortti ja paperia tai post-it-lappuja. 
Selitä harjoitus. Ryhmä 1 saa yhtä tehtävää (yrityksiä) koskevia tekstikortteja ja 
ryhmä 2 toista tehtävää (yksityishenkilöitä) koskevia tekstikortteja. Jokainen 
osallistuja saa oman tekstikortin. Joidenkin lapsien saamilla korteilla on sama 
teksti. (Älä välitä, jos korttien kaksoiskopioita jää yli. Voit joko jättää ne pois 
harjoituksesta, tai antaa ne oppilaille, jotka selviytyvät nopeasti ensimmäisestä 
kortista.) 
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5. Pyydä osallistujia pohtimaan aiheita (tekstikortteja) yksin ja kirjoittamaan ylös 
aiheeseen liittyvät ajatuksensa ja mitä ne merkitsevät suhteessa kysymykseen ja 
tehtävään. Varaa 2 minuuttia. 
 

6. Pyydä osallistujia löytämään pari (joku, jolla on sama tehtävä) ja jakamaan omat 
ajatuksensa ja pohtimaan lisää yhdessä. Varaa 2 minuuttia. 
 

7. Pyydä kaikkia, joilla on sama tehtävä, esittämään se toisilleen ja 
keskustelemaan havainnoistaan. Pyri kokoamaan aiheet selkeiden otsikoiden alle 
ja valmistele lyhyt esitys toiselle ryhmälle. Oppilaat voivat koota pääkohtia 
(ranskalaisin viivoin) paperille. Varaa 7 minuuttia.   
 

Seuraa kelloa ja kutsu luokka koolle, kun on sen aika! 
 

2. ESITYS JA KESKUSTELU 10 MINUUTTIA:  
 
Kun harjoitus on tehty, pyydä jokaista ryhmää esittämään (jakamaan) ajatuksensa 
muiden kanssa, yksi tehtävä kerrallaan, ja kirjoita lasten mainitsemat neuvot 
fläppitaululle. 
 
Keskustele luokan kanssa. “Olitko tietoinen tästä? Mitä mieltä olet näistä asioista, 
puuttuuko jotain, kuinka opettaisit kavereillesi näitä asioita?” Voit myös ehdottaa 
lisää aiheita, jos jotakin puuttuu. 
 
Kysy usein “miksi?”, jotta vastauksen takana oleva ajatus tulee esille. 
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LOPETUS  
5 MINUUTTIA  
KIITOS JA LOPETUS 

 

 
 

Kiitä kaikkia osallistumisesta ja myötävaikuttamisesta. 

Jaa oppilaille kotiin vietävät infolehtiset. 

Jos aikaa jää yli, voit pyytää luokalta palautetta seuraavista aiheista:  

- Mikä työpajassa oli hyvää? 

- Mitä voisi tehdä paremmin? 

- Mikä oli tärkein/arvokkain tänään oppimasi asia? 
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LIITE 1 
AJANJAKSOTUSMALLI 
 

Voit käyttää tätä mallia tarkkojen ajoitusten suunnittelemiseen 
työpajaa varten, esim. johdanto 9:05 – 9:10 jne. 
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LIITE 2: 
HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ 
KÄYTTÖEHDOISTA? 
Voit lukea tämän oppaan ennen työpajaa. Esimerkit on otettu 
Snapchatin käyttöehdoista.  
https://www.snap.com/en-US/terms/  
 
Sovelluksen “Ehdot” tai “Käyttöehdot” ovat säännöt, jotka määrittävät sovelluksen 

tarjoajan (Snapchat, Instagram, Facebook) ja käyttäjän välisen suhteen. Ne 

muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen sovelluksen ja käyttäjän välillä. Jos haluat 

käyttää sovellusta, sinun täytyy hyväksyä käyttöehdot. Jos et hyväksy niitä, et voi 

käyttää sovellusta. 

Käyttöehtoihin sisältyy yleensä tietosuojakäytäntö, jossa suostut siihen, että sovellus 

kerää ja käsittelee sinua koskevia tietoja. Voit yleensä irtisanoa käyttöehdot milloin 

tahansa ja mistä tahansa syystä poistamalla käyttäjätilisi. 

Kun käytät sovellusta (esim. Snapchatia), olet saattanut (käyttöehtoihin suostumalla) 

antaa sovellukselle täydet oikeudet käyttää julkisia postauksiasi ja käyttää nimeäsi 

esimerkiksi sovelluksen mainostamiseen ilman minkäänlaista korvausta. 

Sovelluksia kehittävät yritykset keräävät käyttäjiä koskevia tietoja. Ne keräävät 

erityyppisiä tietoja, enimmäkseen tietoja, jotka jaat luodessasi käyttäjätilin, ja tietoja, 

joita annat sovellusta käyttäessäsi. Tietoja, jotka jaat luodessasi käyttäjätilin, ovat 

esimerkiksi henkilökohtainen käyttäjätunnus, salasana, sähköpostiosoite, 

puhelinnumero, syntymäaika, profiilikuva ja profiilin nimi.  

Sovelluksia kehittävät yritykset keräävät myös tietoa tekemisistäsi palveluidensa 

avulla. Esimerkiksi Snapchat saattaa tarkkailla, miten käytät palveluita - esim. mitä 

filttereitä katsot tai käytät snäppäillessäsi, mitä kanavia katsot Discover-osiossa, tai 

mitä hakuja teet ja miten viestit muiden kanssa Snapchatissa. He voivat kerätä 

tietoja kamerastasi ja katsoa sijaintisi. He keräävät kaikentyyppisiä tietoja, joita 

lähetät palvelujen kautta, kuten snäppejä ja chatteja, jotka lähetät kavereillesi. 

Sovellus saattaa sisältää mainoksia, mukaan lukien yksilöllisiä mainoksia, jotka 

perustuvat antamiisi tietoihin tai sovelluksen keräämiin tai saamiin sinua koskeviin 

tietoihin. Sovellusyritykset käyttävät sinua koskevia tietoja sopivien mainosten 

näyttämiseen. Sen ansiosta he tienaavat rahaa, sillä mainostajat maksavat heille, 

kun he näyttävät sinulle mainoksia. 

Sovelluksissa saattaa olla sääntöjä, joita sinun täytyy noudattaa. Sovellusyrityksellä 

on oikeus poistaa sen sääntöjä rikkova postaus. Sovellus voi sulkea tilisi, jos et 

noudata sääntöjä. 
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LIITE 3: 
HENKILÖTIEDOT 

 
EU:n silmissä “henkilötietoja” ovat “kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 

luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot”.  

Toisin sanoen sinuun liittyvä tieto, joka saattaa paljastaa henkilöllisyytesi, on 

sellainen tieto. Nimesi, syntymäpäiväsi ja ominaispiirteesi ovat henkilötietoja.  

Henkilökohtaiset tiedot ovat siksi tärkeitä internetissä. Niiden ansiosta mainostajat ja 

ilmaiset verkkopalvelut tienaavat rahaa. Mainostajat maksavat sovellus-, some- tai 

peliyrityksille tiedoista, jotka annat, kun käytät sovellusta tai sosiaalista verkkoa. 

Mainostajat voivat tällöin näyttää sinulle räätälöityjä mainoksia.  

Jotkut eivät pidä tästä, toisia se ei haittaa - mutta pääasia on olla tietoinen tästä ja 

ymmärtää, kuinka sovellus-, some- tai peliyritykset käyttävät sinun tietojasi. 

  

LIITE 4: TEKSTIKORTIT, MUUT YKSITYISHENKILÖT 

Tekstikortit “Kuinka suojelet itseäsi ja tietojasi - yksityishenkilöt” -lumipalloharjoitusta 
varten. TULOSTA KAHDET KOPIOT (yhdelle puolelle) ja LEIKKAA tekstinkappaleiksi 
lapsia varten (kaikkiaan 9 tekstikorttia). 

• Käytä salasanaa, joka muiden on vaikea arvata. Älä kerro salasanaasi kenellekään äläkä 
käytä samaa salasanaa joka paikassa. 

• Jos puhelimesi on lukittu ja kadotat sen, tietosi (kuten kuvat, viestit ja pelit) ovat turvassa.  

• Kun jotakin on postattu, se leviää helposti verkossa ja sitä on vaikea saada pois. 
Esimerkki: joku ottaa kuvastasi näyttökuvan ja jakaa sen muualla verkossa. 

• Kysy aina kavereiltasi lupaa, ennen kuin postaat kuvan tai videon, jossa he ovat mukana. 
Mieti, onko kuva hyväksi sinulle tai muille kuvassa oleville henkilöille. Kunnioita muita. Pyydä 
aikuisia kysymään sinulta lupaa, ennen kuin he postaavat kuvan tai videon sinusta. 

• Ole varovainen, kun juttelet verkossa sellaisten ihmisten kanssa, joita et tunne oikeassa 
elämässä.  

• Sinulla on totta kai oikeus tutustua ja ystävystyä ihmisten kanssa netissä. Älä kuitenkaan 
paljasta henkilökohtaisia tietoja itsestäsi nettituttavalle, koska et voi tietää varmasti, onko hän 
oikeasti ystäväsi vai haluaako hän hyötyä sinusta.  

• Monet ihmiset voivat päästä käsiksi tietoihisi. Siksi on viisasta miettiä tarkkaan, mitä tietoja 
jaat ja miten suojaat antamiasi tietoja, esimerkiksi: 

• - Tarkista yksityisyysasetuksesi, niin että jaat tietosi vain niiden ihmisten kanssa, joiden haluat 
näkevän tietosi 
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• - Mieti ennen kuin postaat. Voitaisiinko postaustasi käyttää negatiivisessa tarkoituksessa? 
Millaisen kuvan postauksesi antaa muille sinusta (tai muista postauksessa esiintyvistä 
ihmisistä)? 

• Jos haluat tavata nettiystävän oikeassa elämässä, ota mukaan aikuinen ensimmäiseen 
tapaamiseen, jotta näet, kuka tämä ihminen on ja haluatko todella tavata hänet.  Jos kaikki 
menee hyvin, olet saanut uuden ystävän oikeassa elämässä. Jos kyseinen henkilö ei olekaan 
se, joka hän väitti olevansa, on todella hyvä, että sinulla on mukanasi aikuinen, joka hoitaa 
tilanteen.  

• Joskus epärehelliset ihmiset pyytävät sinua laittamaan videochatin tai web-kameran päälle, 
mutta väittävät, että heidän oma kameransa on rikki. Silloin tämä henkilö näkee sinut, mutta 
sinä et näe häntä. Kameran takana oleva henkilö saattaa silloin olla joku muu kuin luulemasi 
henkilö tai profiilikuvan henkilö. Varmista, että molempien videokamerat ovat päällä, jos 
videochattaat jonkun kanssa, jota et ole koskaan tavannut oikeassa elämässä. 

• Sinun ei pidä kertoa osoitettasi tuntemattomille ihmisille netissä, mutta älä myöskään jaa 
sijaintiasi tai kerro, missä tarkalleen olet. Jos sijaintisi on aktivoitu laitteesi asetuksissa, muut 
voivat nähdä missä olet. Mieti, ketkä kaikki voivat nähdä netin kautta, missä paikoissa käyt.  

• Aina kun teet jotain verkossa (käyt nettisivulla, ostat jotain netistä, chattaat verkkopelissä, 
käytät hakukonetta, postaat someen), jaat henkilökohtaisia tietoja ja jätät digitaalisen 
jalanjäljen. Siitä jää pysyvä jälki, jonka periaatteessa kuka tahansa pääsee näkemään. 
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LIITE 5: TEKSTIKORTIT, YRITYKSET 
Tekstikortit “Kuinka suojelet itseäsi ja tietojasi - yritykset” -lumipalloharjoitusta varten. 
TULOSTA KAHDET KOPIOT (yhdelle puolelle) ja LEIKKAA tekstinkappaleiksi lapsia 
varten (kaikkiaan 9 tekstikorttia). 

• “Henkilötietoja” ovat “kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 
henkilöön liittyvät tiedot”.  

• Toisin sanoen sinuun liittyvä tieto, joka saattaa paljastaa henkilöllisyytesi. Nimesi, 
syntymäpäiväsi ja ominaispiirteesi ovat henkilötietoja.  

• Sovelluksen “palveluehdot” tai “käyttöehdot” ovat sovelluksen tarjoajan (esim. Snapchat, 
Instagram, Facebook) ja käyttäjän (sinun) välinen sopimus.  

• Jos haluat käyttää sovellusta, sinun täytyy hyväksyä palveluehdot. Jos et hyväksy niitä, et voi 
käyttää sovellusta. 

• Kun käytät sovellusta (esim. Snapchatia), sillä saattaa olla oikeus käyttää postauksiasi eri 
tavoilla. Sovellusyritykset voivat esimerkiksi käyttää kuviasi tai postaamaasi sisältöä 
sovelluksen mainostamiseen antamatta sinulle mitään korvausta.  

• Löydät tätä koskevia lisätietoja käyttöehdoista.  
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• Sovelluksia kehittävät yritykset keräävät käyttäjiä koskevia tietoja. Esimerkiksi tietoja, jotka 
jaat, kun luot käyttäjätilin. 

• Tietoja, jotka jaat luodessasi käyttäjätilin, ovat esimerkiksi henkilökohtainen käyttäjätunnus, 
salasana, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, profiilikuva ja profiilin nimi.  

• Sovelluksia kehittävät yritykset keräävät tietoa tekemisistäsi palveluidensa avulla. 

• Esimerkiksi Snapchat saattaa tarkkailla, miten käytät palveluita - esim. mitä filttereitä katsot tai 
käytät snäppäillessäsi, mitä kanavia katsot Discover-osiossa, tai mitä hakuja teet ja miten 
viestit muiden kanssa Snapchatissa. 

• He voivat kerätä tietoja kamerastasi ja katsoa sijaintisi. He keräävät palveluiden kautta 
lähettämiäsi tietoja, kuten snäppejä ja chatteja, jotka lähetät kavereillesi.  

• Sovellusyritykset keräävät sinua koskevia tietoja yksilöllistääkseen palveluitaan, 
esimerkiksi ehdottamalla kavereita tai profiilitietoja, tai muokkaamalla sinulle näytettäviä 
mainoksia. 

• Kaikki toimintasi verkossa on arvokasta tietoa yrityksille, jotka haluavat kohdistaa 
mainoksensa yksilöllisesti. Jos esimerkiksi postaat kuvia itsestäsi ja koirastasi tai googletat 
“koiranruokaa”, mainostajat saavat tietää, että olet kiinnostunut koirista.  

• Mainostajat maksavat sovellusyrityksille tiedoista, jotka annat, kun käytät sovellusta tai 
sosiaalista verkkoa. Mainostajat voivat tällöin näyttää sinulle räätälöityjä mainoksia. Jotkut 
eivät pidä tästä, toisia se ei haittaa - mutta pääasia on olla tietoinen tästä ja ymmärtää, kuinka 
sinun tietojasi käytetään.  

• Monissa sovelluksissa on ikäraja. Sen tarkoituksena on suojella käyttäjiä markkinoinnilta ja 
sopimattomalta sisällöltä. Jos valehtelet ikäsi, saatat joutua sinulle sopimattoman mainonnan 
kohteeksi. 

 


