
Tämä materiaali sisältää tietoa ja tehtäviä netissä 
julkaistavista klikkiuutisista, nettijournalismin an-
saintatavoista sekä uutismediaa koettelevasta myl-
lerryksestä, johon digitalisoituminen, mobiililaitteet 
ja sosiaalinen media ovat vahvasti vaikuttaneet. 

Tavoitteena on vahvistaa kriittistä medialukutaitoa 
analysoimalla uutisia ja tuottamalla sisältöjä itse. 
Materiaali on suunnattu 13-vuotiaiden ja sitä van-
hempien mediakasvatukseen ja siihen pohjautuvia 
toimintaideoita voidaan toteuttaa yhden oppitunnin 
tai tapaamiskerran aikana. 

Materiaalin ovat tuottaneet Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti, Ampun 4H-yhdistys, Curly, Lukuinto-ohjelma, 
Mediakasvatusseura ja Suomen Vanhempainliitto. Materiaalia 
ovat kommentoineet Juha Herkman ja Janne Matikainen 
Helsingin yliopistosta. www.mediataitokoulu.fi
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Klikkiuutiset ovat netissä julkaistavia uutisia, joiden otsikot on tehty herättämään huomiota ja saa-
maan lukijat klikkaamaan uutisen linkkiä.  Uutisen sisältö ei välttämättä aina vastaa otsikon luo-
maa odotusta. Ilmiöstä käytetään myös nimitystä klikkien kalastelu (engl. click baiting). Painetuissa 
lehdissä klikkiotsikoiden lähin vastine ovat iltapäivälehtien lööpit eli lehden viimeisimmän numeron 
mainosjulisteet.

Perinteisesti uutisjournalismissa otsikon tavoite on herättää lukijan mielenkiinto, mutta myös ker-
toa uutisen olennainen sisältö lyhyesti.  Hyvän journalistisen tavan mukaan otsikko ei saa luvata 
liikaa, eikä se saa johtaa harhaan.

Paperisissa lehdissä ja niiden netissä julkaistavissa näköisversioissa uutisteksti on otsikon yhtey-
dessä.  Tällöin lukija voi alaotsikon, kuvan tai uutistekstin ensimmäisten rivien perusteella päätellä, 
vaikuttaako juttu kiinnostavalta. Lehtien nettisivuilla uutiset ovat linkkien takana “piilossa”, jolloin 
lukija tekee lukemispäätöksen usein pelkästään otsikoiden perusteella. Otsikoilla on siis netissä 
enemmän painoarvoa lukijoiden houkuttelemisessa.

Klikkiuutiset voivat herättää ärtymystä, jos tuntee tulleensa huijatuksi.  Otsikko on voinut olla tar-
koituksella huomiota herättävä tai harhaanjohtava ja varsinaisen jutun uutisarvo vähäinen tai ky-
seenalainen. Toisaalta klikkiuutiset voivat lisätä kiinnostusta uutisia kohtaan ja niiden parissa voi 
myös rentoutua ja viihtyä.

Kärsitkö uniongelmista? 
Älä tee näitä virheitä!

Kahvi ja energiajuoma 
voivat viedä yöunet

klikkaisit?

Kumpaa

Bodaaja paljasti syyn 
uskomattomaan 
muodonmuutokseen! 

Isot ja vahvat lihakset 
vaativat työtä ja toistoja

Mikä klikkiuutinen? 
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Miksi klikkiuutinen?

Lehdet haluavat kasvattaa lukijoidensa määrää ja klikkiuutiset herättävät huomiota. Klikkausten 
laskeminen on myös lukijaseurantaa, joka kertoo sivuston tai yksittäisen uutisen tavoittavuudesta 
ja kiinnostavuudesta.

Verkkolehdet voivat houkutella mainostajia sen perusteella, miten lehden jutut ja 
mainokset keräävät klikkauksia ja sivulatauksia. Joillekin nettilehdille ja uutissi-
vustoille mainosrahat ovat tärkein tai ainoa tulonlähde, jolloin klikkausten saami-
nen on tärkeää.

Jotta klikkejä kertyisi mahdollisimman paljon, samasta aiheesta saatetaan kir-
joittaa useita lyhyitä juttuja pitkien sijaan. Juttujen julkaiseminen nopeasti ja en-
nen muita voi myös auttaa klikkausmäärien kasvattamisessa.   

Netti mullisti uutismedian 

Klikkiuutiset ovat seuraus-
ta suuresta muutoksesta, 
jonka uutismedia on koke-
nut viime vuosina. Tähän 
ovat vaikuttaneet etenkin 
sisältöjen digitalisoitumi-
nen, internet ja sosiaalinen 
media. Aikaisemmin uu-
tiset kuunneltiin radiosta, 
katseltiin televisiosta tai 
luettiin paperisista lehdistä. 
Lehtiyhtiöt saivat pääasi-
assa rahaa asiakkaiden ti-
lausmaksuista ja lehdessä 
mainostavilta yrityksiltä.

Lehdet saavat edelleen 
tuloja perinteisin tavoin, 
mutta internetin ja mobii-
lilaitteiden myötä ihmiset 
lukevat entistä enemmän uutisia ilmaiseksi netistä. 

Media- ja lehtitalot ovat alkaneet soveltaa vanhoja ansaitsemistapoja uudella tavalla, jotta tuloja 
saadaan myös lehtien nettiversioista. Esimerkiksi päivittäin ilmestyvät sanomalehdet ovat päät-
täneet muuttaa verkossa ilmestyviä juttujaan maksullisiksi, jolloin puhutaan niin sanotusti mak-
sumuurin takana olevasta sisällöstä. Uutisten lukemisen ja jakamisen tavat muuttuvat kuitenkin 
nopeasti ja lukijat tottuvat ilmaiseen sisältöön. Kaikki eivät välttämättä ole valmiita maksamaan 
aikaisemmin ilmaisista uutisjutuista. Media- ja lehtiyhtiöillä on vielä ratkaistavaa tässä yhtälössä.

Verkkomainonta 2013: osuudet verkkomediatyypeittäin (237,6 miljoonaa euroa), 
lähde: Mainosvuosi 2013, TNS Gallup
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Sosiaalisen median verkostot uutislähteinä

Netti on uudenlaisia rooleja ja vaikuttamista mahdollistava ympäristö, jossa yksittäiset ihmiset voi-
vat toimia myös entistä enemmän tiedon tuottajina.

Klikkiuutiset leviävät etenkin sosiaalisessa mediassa. Kun jakaa uutisia tai 
linkkejä omissa nettiyhteisöissä, toimii tiedon suosittelijana ja välittäjänä. Ja-
kaja päättää minkälainen sisältö saa näkyvyyttä ja klikkauksia. 

Koska ihmisillä on taipumus verkostoitua samalla tavalla ajattelevien kans-
sa, sosiaalinen media voi muodostua kaikukammioksi, jossa ainoastaan sa-
manhenkiset näkemykset ja mielipiteet saavat tilaa. Joskus tietyn ilmiön tai 
uutistapahtuman hahmottaminen eri näkökulmista voi siksi olla vaikeaa.

Sosiaalisten verkostojen lisäksi nettikäyttäytymistä tulkitsevat hakukoneet vaikuttavat siihen, 
mitä sisältöjä käyttäjän nähtäville päätyy. Useiden tietolähteiden seuraaminen ja tutkiminen onkin 
tärkeää, jos haluaa saada uutistapahtumista mahdollisimman laajan ja monipuolisen käsityksen.
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Toimintaideoita 

Menitkö klikkiin? -materiaalin toimintaideat 
on jaettu kolmeen eri osaan: Keskustele, Tutki 
ja Tuota. Voit valita toimintaideoista yhden tai 
toteuttaa vaikka kaikki. 

Mukana on pareittain, ryhmissä ja itsenäisesti 
toteutettavia toimintaideoita. Varaa riittävästi 
aikaa tehtävien purkamiselle ja keskustelulle.

Lisää luettavaa:

”Kolumni: Puhutaanpa hieman 
klikkausjournalismista”, Rumba 
11.12.2014
www.rumba.fi/premium/kolumni-puhu-
taanpa-hieman-klikkausjournalismista/

”Suomen Lehdistö: Kaikille Suomen 
päivälehdille tulossa maksumuuri”, 
Helsingin Sanomat 3.2.2015
www.hs.fi/kotimaa/a1422936026421

”Tyhmimmät jutut leviävät parhaiten”, 
Lapin Kansa 12.2.2015
www.lapinkansa.fi/Mielipi-
de/1194960108789/artikkeli/eero_leppa-
nen_tyhmimmat_jutut_leviavat_parhai-
ten.html

Toimintaideoiden 
toteuttamiseksi tarvitset:

•	 nettiyhteyden ja 
päätelaitteita

•	 sanomalehtiä ja 
aikakauslehtiä tai 
niiden digitaalisia 

näköisversioita

Anna palautetta! 

Lupasiko 
otsikko liikoja, 

oliko sisältö silkkoa? 
Vai oliko jokin uutinen 
erityisen taidokkaasti 
tai hauskasti tehty? 

Uutistoimitukselle voi antaa 
palautetta niin hyvin kuin 

huonostikin tehdystä 
uutisjutusta.

http://www.rumba.fi/premium/kolumni-puhutaanpa-hieman-klikkausjournalismista/
http://www.rumba.fi/premium/kolumni-puhutaanpa-hieman-klikkausjournalismista/
http://www.hs.fi/kotimaa/a1422936026421
http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194960108789/artikkeli/eero_leppanen_tyhmimmat_jutut_leviavat_parhaiten.html
http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194960108789/artikkeli/eero_leppanen_tyhmimmat_jutut_leviavat_parhaiten.html
http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194960108789/artikkeli/eero_leppanen_tyhmimmat_jutut_leviavat_parhaiten.html
http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194960108789/artikkeli/eero_leppanen_tyhmimmat_jutut_leviavat_parhaiten.html
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Pohdi seuraavia kysymyksiä parin kanssa tai ryhmässä:

1. Millaisia uutisia olet itse jakanut tai klikkaillut viime aikoina?  

2. Millaiset uutiset nousevat usein esille seuraamillasi sivustoilla ja 
profiileissasi? Miksi?

3. Mitä uskot netissä jakamiesi uutisten kertovan sinusta? 

4. Tulevatko erilaiset mielipiteet ajankohtaisista uutisaiheista esille 
niissä netin yhteisöissä, joissa olet mukana? 

5. Millaista keskustelua käyttämilläsi sosiaalisen median kanavilla 
käydään ajankohtaisista uutisaiheista?

Keskustele
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1. Monet aiheet uutisoidaan useissa eri tiedotusvälineissä. Etsi samasta, 
ajankohtaisesta uutisaiheesta mahdollisimman monta erilaista juttua 
ja tarkastele etenkin uutisten otsikoita. Millaisia eroja löydät? Kirjaa 
ylös ja keskustele pareittain tai ryhmässä.

2. Paperinen lehti ja sen verkkosivut ovat kaksi eri tuotetta. Vertaa 
paperisen lehden ja nettilehden kotimaan osiota. Miten ne eroavat 
toisistaan? 

 
3. Hyvän journalistisen tavan mukaan otsikon ja sisällön välillä on oltava 

yhteys. Valitse kymmenen uutisjuttua 1) painetuista sanoma- tai 
aikakauslehdistä ja 2) netin uutissivustolta. Pohdi:
•	 Löytyikö painetun lehden ja netin uutissivuston otsikoista eroja? 

Millaisia? 
•	 Olivatko jotkin otsikot mielestäsi erityisen onnistuneita tai 

epäonnistuneita? 
•	 Löytyikö nettilehdestä klikkiuutisiksi arvioimiasi uutisjuttuja?
•	 Jos klikkiuutisia löytyi, millaisista aiheista niitä oli tehty, millaisista 

taas ei? 

Tutki
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1. Valitse sanoma- tai aikakauslehdestä mielestäsi hyvin kirjoitettu 
juttu ja kirjoita sen otsikko räväkästi uudelleen uteliaisuutta he-
rättävän klikkiuutisen tapaan. Käykää yhdessä läpi kirjoittamianne 
otsikoita ja keskustelkaa tuotoksistanne.

2. Kirjoittakaa ryhmissä mahdollisimman monta uutisotsikkoa, jotka 
ovat totta. Järjestäkää otsikoiden välillä kilpailu, äänestäkää myy-
vin otsikko ja perustelkaa se.        

3. Kirjoita oma klikkiuutinen. Hyvän klikkiuutisen otsikko houkuttelee 
lukemaan ja se voi olla myös hauska tai ajatuksia herättävä. Jul-
kaiskaa uutisia esimeriksi luokan tai ryhmän blogissa.

Tuota


