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ESipuhE: 

Kohti hyvää medialukutaitoa – suuntaviivoista toiminnaksi

Suomi esitetään kansainvälisessä vertailuissa 
usein mallimaaksi sen suhteen, kuinka kat-
tavasti mediakasvatus ja medialukutaito on 
huomioitu kansallisissa linjauksissa (Brogi 
ym. 2016, Dunas 2013, Celot 2009). Ope-
tussuunnitelmissa medialukutaidon vah-
vistaminen on vankasti läsnä aina alle kou-
luikäisistä korkea-asteelle, ja kansalaisten 
mediataitoja pidetään tärkeänä niin kirjasto-, 
nuoriso-, kuin kulttuuripolitiikassakin (Pää-
järvi & Palsa 2015). Useimmista muista maa-
ilman maista poiketen Suomessa on laadittu 
myös nimenomaisesti medialukutaidon edis-
tämiseen keskittyvät kansalliset linjaukset: 
Syksyllä 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisi yhteistyössä mediakasvatuksen toi-
mialan kanssa laaditut kult-
tuuripoliittiset suuntaviivat 
hyvän medialukutaidon edis-
tämiseksi vuosille 2013–2016 
(OKM 2013). 
 Aiempien selvitysten 
perusteella oli selvää, että ylei-
sesti ottaen mediakasvatusta 
toteutetaan Suomessa ja opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalalla varsin aktiivisesti 
(esim. Lundvall & Andersson 2013, Palsa ym. 
2014). Hyvä medialukutaito -suuntaviivoissa 
(HMS) kuitenkin siirryttiin yleistä yksityis-
kohtaisemmalle tasolle, kun ministeriö ja 
laaja joukko alan toimijoita laativat erityisiä 
ohjaavia tavoitteita ja niitä edistäviä toimen-
piteitä lasten ja nuorten sekä heidän kasvatta-
jiensa medialukutaidon edistämiseen. 
 Valittuja toimenpiteitä ohjasi visio, joka 
liittyi muun muassa lasten ja nuorten entistä 
vankempaan mediaosallistumiseen, kas-
vattajien kehittyneeseen tietoisuuteen ja 
ymmärrykseen mediakasvatuksesta sekä 
medialukutaidon arvostuksen vahvistumi-

seen yhteiskunnassa. Visioiden lisäksi HMS-
asiakirja nimesi neljä “mediakasvatuksen 
periaatetta” suuntaamaan mediakasvatustoi-
mintaa sen kaikilla alueilla. Periaatteet ovat 
yhdenvertaisuus ja moniarvoisuus, johdon-
mukaisuus ja pitkäjänteisyys, läpinäkyvyys ja 
yhteistyö sekä vankka tietopohja ja laatu.
 Suuntaviivojen laatimisen taustalla vaikut-
tivat muun muassa silloisen hallitusohjelman 
tavoitteet, laajentunut mediakasvatuksen toi-
mijakenttä, jatkuvasti kehittyvä mediaym-
päristö ja mediakasvatuksen toiminta-alue. 
Haasteet ovat syksyllä 2016 edelleen ajan-
kohtaisia, mutta kuinka niihin on media-
kasvatuksen kentällä vastattu? Linjaukset on 
laadittu tukemaan ja suuntaamaan alan toi-

mijoiden työtä – ovatko 
ne siirtyneet suunnitel-
mista toiminnaksi? 
 Tässä selvityksessä 
tarkastellaan millaista 
HMS-asiakirjan nimeä-
mien toimenpiteiden 
mukaista mediakasva-

tustoimintaa Suomessa on tehty vuosina 
2013–2015. Selvitys pyrkii havainnollista-
maan, miten yhteistyössä määritellyt suunta-
viivat ovat viime vuosina toteutuneet suoma-
laisessa mediakasvatustyössä. 
 Toisena tavoitteena oli tehdä näkyväksi 
selvitykseen vastanneiden organisaatioiden 
toimintaa ja näin helpottaa edelleen yhteis-
työtä, verkostoitumista ja kokemusten vaih-
toa mediakasvatusalan toimijoiden kesken. 
Tämän tavoitteen tukemiseksi organisaa-
tioiden vastaukset olivat muille vastaajille 
kokonaisuudessa nähtävillä. Selvityksessä 
mediakasvatustoimintaa tehdään näkyväksi 
esimerkiksi suorin sitaatein.
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Käsillä oleva selvitys pohjautuu loppuvuo-
desta 2015 toteutetun verkkokyselyn vasta-
uksiin. Kyselystä tiedotettiin verkossa uutis-
kirjeiden ja sosiaalisessa mediassa tehtyjen 
päivitysten kautta. Lisäksi kyselystä tiedotet-
tiin suoraan sähköpostitse soveltuville kohde-
ryhmille, joita olivat vuoden 2015 Mediakas-
vatusfoorumin osallistujat, HMS-asiakirjaa 
valmistelemassa olleet tahot (OKM 2013) 
sekä OKM:n myöntämiä mediakasvatuksen 
kehittämisavustuksia vuosina 2013–2015 saa-
neet organisaatiot. Sähköpostien vastaanotta-
jia pyydettiin myös levittämään tietoa kyse-
lystä edelleen soveltuville vastaanottajille.
 Kyselyn tavoitteena oli selvittää, millaista 
Hyvä medialukutaito 2013–2016 -suunta-
viivoja (HMS) toteuttavaa mediakasvatus-
toimintaa Suomessa on viime vuosina tehty. 
Suuntaviivat julkaistiin vuoden 2013 elo-
kuussa, joten kysely kohdistui vuoden 2013 
elokuun ja vuoden 2015 joulukuun välillä 
tehtyihin toimintoihin.

 Kysely kartoitti tehtyä toimintaa organi-
saatiotasolla. Päällekkäisyyksien välttämi-
seksi kyselyyn toivottiin vastaajaksi vain yksi 
henkilö kustakin organisaatiosta.  Mikäli 

Kyselyn toteuttaminen

organisaatiossa on useita erillisiä mediakas-
vatuksen parissa toimivia yksiköitä tai osas-
toja, kyselyyn oli mahdollisuus vastata myös 
yksikkökohtaisesti.
 Kysely rakentui vastaajan sähköpostiosoit-
teesta ja organisaation nimestä koostuvista 
taustatiedoista sekä HMS-asiakirjassa esite-
tyistä toimenpide-ehdotuksista. Teknisesti 
kysely oli jaettu neljään erilliseen kysymys-
sivuun seuraavien neljän HMS-asiakirjassa 
esitettyn tavoitteen mukaisesti:

1. Lapsi- ja nuorilähtöinen arjen mediakas-
vatus 

2. Kestävät rakenteet 
3. Toimijoiden profiloituminen ja kumppa-

nuudet 
4. Suomi aktiivisena globaalina toimijana 

Kukin tavoite on HMS-asiakirjassa edel-
leen jaettu 5–9 toimenpide-ehdotukseen 
(kts. Liite 2). Kyselyn avoimet vastauskohdat 
koostuivat näistä toimenpide-ehdotuksista. 
Vastaajia pyydettiin kuvaamaan avovastauk-
sissa omassa organisaatiossa tehdyt, kuhun-
kin toimenpiteeseen liittyvät toiminnot. 
Vastaajia ohjattiin ohittamaan ne toimen-
pide-ehdotukset, joihin liittyvää toimintaa 
ei organisaatiossa ollut tehty. Vaikka HMS-
asiakirjassa toimenpide-ehdotukset ovat 
kohdistettu suuntaa-antavasti tietyille toimi-
joille tai toimialoille, kyselyssä vastaamista ei 
rajoitettu, vaan kaikkiin toimenpidekohtiin 
oli mahdollista vastata. Vastaajan tehtäväksi 
jäi siis arvioida, miten organisaatiossa tehty 
toiminto sijoittui suhteessa HMS-asiakirjassa 
esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin. 
 Vastausten tarkkuudesta ei annettu yksi-
tyiskohtaisia ohjeita, vaan vastaaja pystyi itse 
valitsemaan sen tarkkuuden, jolla toimen-
pidekohtiin on mielekästä vastata. Mikäli 
toiminnasta oli saatavilla kattavuutta tai 
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tavoittavuutta kuvaavia lukuja, toimintojen 
kuvauksiin pyydettiin liittämään numeerista 
tietoa esimerkiksi jaettujen materiaalien tai 
koulutettujen henkilöiden määrästä.  Lisäksi 
vastaajaa pyydettiin liittämään vastaukseensa 
verkkosivulinkki tai materiaalin viitetiedot, 
mikäli sellaisia oli tuotettu osana toimintaa. 
 Kysely pyrittiin toteuttamaan niin, että 
selvitystiedon keräämisen lisäksi se palvelisi 
välittömästi alan toimijoita jakamalla tietoa 
tehdyistä toiminnoista. Käytännössä tämä 
toteutettiin niin, että kyselyn vastaajan lukit-
tua valmiit vastauksensa, ne olivat kaikkien 
vastaajien nähtävillä. Vastauksien näkyvyy-
destä muille vastaajille tiedotettiin kyselyn 
vastausohjeissa.

KySElyyn vaStaajat
Suomessa mediakasvatusta toteutetaan kai-
killa yhteiskunnan eri sektoreilla. Toimijoi-
den moninaisuus näkyi myös kyselyn tulok-
sissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 33 toimijaa.  
 Vastaajaorganisaatiot edustavat laajaa kir-
joa eri toimialoja. Mukana oli niin isoja, val-
takunnallisesti ja alueellisesti toimivia orga-
nisaatioita kuin pienempiäkin, paikallisesti 
vaikuttavia toimijoita. Kyselyyn vastasi eri 
alojen yhdistyksiä, valtion virastoja, kaupun-
kien eri toimialojen yksikköjä, yrityksiä, kor-
keakoulu, tutkimusverkosto sekä päiväkoti.
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MEdialuKutaitoa EdiStävät 
toiMijat
Kyselyn perusteella Suomessa edistetään 
medialukutaitoa ja mediakasvatusta laa-
jasti eri toimijoiden tahoilta, kaikilla yhteis-
kunnan sektoreilla ja monilla eri aloilla. Eri 
toimijat ovat edistäneet medialukutaitoa 
laaja-alaisesti aina koko kansan tasolta koh-
dennetummin tietyille kohderyhmille.
 Osa vastaajaorganisaatioista on toteutta-
nut useimpiin Hyvä medialukutaito (HMS) 
-asiakirjassa kuvattuihin toimenpiteisiin liit-
tyviä toimintoja. Yhteensä 31:stä HMS:n toi-
menpide-ehdotuksesta yli 20 toimenpidettä 
edistäneitä organisaatioita oli kyselyn vastaa-
jista noin viidesosa, eli seitsemän organisaa-
tiota: Kansallisen audiovisuaalisen instituu-
tin Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö, 
Mediakasvatusseura, Koulukino, Videoo-
tit, Helsingin kaupunginkirjasto, Lasten ja 
nuorten kulttuurikeskus ARX sekä Valveen 
elokuvakoulu. Yhteistä näille toimijoille on, 
että lähes kaikki niistä ovat edistäneet toi-
minnoillaan kaikkia neljää HMS-asiakirjassa 
esitettyä tavoitetta.
 Toiseen kategoriaan kuuluvat ne toimijat, 
jotka ovat toteuttaneet 10–20 toimenpitee-

tulokset

seen liittyviä toimintoja. Tähän joukkoon 
kuului lähes puolet kyselyn vastaajaorgani-
saatioista, yhteensä 15 toimijaa: Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto, Opetushallitus, Aikakaus-
media, AV-arkki ry, Käsityökoulu Robotti, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Media-
kasvatuskeskus Metka, Suomen 4H-liitto, 
Suomen kirjastoseura, Suomen museoliitto, 
Kellarpellon päiväkoti, Helsingin opetus-
viraston Mediakeskus, Verkkonuorisotyön 
edistämiskeskus Verke, Yleisradio ja Nuoriso-
tutkimusverkosto.  
 Kolmas ryhmä kyselyyn vastanneista toi-
mijoista on keskittynyt HMS-asiakirjassa esi-
tettyihin toimenpiteisiin kohdennetummin. 
Tähän kategoriaan kuuluvat organisaatiot 
ovat tehneet mediakasvatuksellista toimintaa 
enintään kymmeneen HMS-asiakirjassa esi-
tettyyn toimenpiteeseen liittyen. Tähän kate-
goriaan kuului noin 30 prosenttia kyselyn 
vastaajaorganisaatioista, yhteensä yksitoista 
organisaatiota: Ampun 4H-yhdistys (Mukana 
mediassa -hanke), Eettisen kaupan puolesta 
ry, Suomen vanhempainliitto ry, Kansallisen 
audiovisuaalisen instituutin Audiovisuaali-
sen kulttuurin edistämisen yksikkö, Espoon 
kaupungin nuorisopalvelut, Keski-Suomen 
museo, M&M Viihdepalvelu Oy, Tammelan 
kunnan nuorisotoimi, Tuotantoyhtiö Ama-
zement (Kaikki kuvaa -hanke), Yleisradion 
Uutisluokka ja Oulun yliopiston kasvatustie-
teiden tiedekunnan Varhaiskasvatuksen kou-
lutusohjelma. 

MEdialuKutaidon EdiStäMinEn
Suomessa toteutettua medialukutaidon edis-
tämistä tarkastellaan tässä selvityksessä Hyvä 
medialukutaito 2013–2016 -suuntaviivoissa 
(HMS) esitettyjen neljän tavoitteen kautta. 
Jokainen tavoite on jaettu tarkemmin 5–9 
toimenpide-ehdotukseen. Yhteensä HMS-
asiakirjassa esitetään medialukutaidon edis-
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tämiseksi 31 eri toimenpide-ehdotusta. 
 Suomalaisen mediakasvatuksen moni-
ulotteisuudesta kertoo se, että kaikkia näitä 
toimenpiteitä on toteutettu useiden eri orga-
nisaatioiden toimesta. Seuraavaksi huomi-
ota kiinnitetään yleisesti toteutettuihin toi-
menpiteisiin laajempien tavoitteiden tasolla. 
Tämän jälkeen tarkastellaan puolestaan 
toteutetun mediakasvatuksen laajuutta yksit-
täisten toimenpiteiden tasolla. Luvun lopuksi 
tarkastellaan puolestaan niitä tapoja, joilla 
toimenpiteitä on toteutettu eri toimijoiden 
puolesta.

tavoittEEt
HMS-asiakirjan nimeämien neljän tavoitteen 
joukosta lapsi- ja nuorisolähtöistä mediakas-
vatusta koskevaa tavoitetta ja siihen kuuluvia 
toimenpiteitä on edistetty selvästi useimpien 
toimijoiden taholta. Keskimäärin tämän 
tavoitteen toimenpiteitä on toteuttanut 21 eri 
organisaatiota. Toiseksi laajimmin on edis-
tetty toimijoiden profiloitumista ja kump-
panuuksia (keskimäärin 17 organisaatiota). 
Kolmanneksi laajimmin on edistetty kestä-
viin rakenteisiin liittyvää tavoitetta (keski-
määrin 12 organisaatiota). Globaaliin toimi-
juuteen liittyvää tavoitetta ja siihen kuuluvia 
toimenpiteitä on puolestaan edistetty harva-

lukuisimman organisaatiojoukon toimesta 
(keskimäärin 7 organisaatiota). 

toiMEnpitEEt
Tarkasteltaessa HMS-asiakirjassa esitettyjä 
yksittäisiä toimenpide-ehdotuksia ja niitä 
koskevia vastauksia eri toimenpiteiden edis-
täminen jakautuu organisaatioiden määrän 
perusteella varsin epätasaisesti. Yksittäisiä 
toimenpiteitä tukevaa toimintaa oli enim-
millään toteuttanut 28 vastaajaorganisaatiota 
33:stä, vähimmillään neljä.

Useimpien organisaatioiden toteuttamat toi-
menpiteet:
•	 1.9 Kehitetään ja toteutetaan erilaisia kei-

noja mediakasvatustietoisuuden lisäämi-
seksi. (28 organisaatiota)

•	 1.1 Turvataan mediakasvatukselle ja 
mediakasvattajille riittävät resurssit pai-
kallisella tasolla. (26 organisaatiota)

•	 3.3 Tuetaan käytännön mediakasvatustyötä 
tarjoamalla valtakunnallisesti koulutuksia, 
materiaaleja ja muita palveluja. Osallistu-
taan mediakasvatusta koskevaan julkiseen 
keskusteluun. (25 organisaatiota)

Harvalukuisimpien organisaatioiden toteut-
tamat toimenpiteet:
•	 4.3 Jatketaan osallistumista Euroopan uni-

onin Safer Internet -verkostoon. (4 orga-
nisaatiota)

•	 4.4 Vaikutetaan globaalilla tasolla olemalla 
mukana suunnittelemassa ja toteutta-
massa uusia avauksia hyvän medialuku-
taidon edistämiseksi. (5 organisaatiota)

•	 2.7 Hyvän medialukutaidon edistäminen 
otetaan huomioon kuntatason suunnit-
teluasiakirjoissa (mm. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma), yksikkötason 
suunnitelmissa sekä lapsi- ja nuorikohtai-
sissa suunnitelmissa (6 organisaatiota)

tavoite toimenpiteitä 
edistäneiden 
toimijoiden 
lukumäärä (ka)

Lapsi- ja nuorisolähtöinen 
arjen mediakasvatus

21,1

Kestävät rakenteet 12

Toimijoiden 
profiloituminen ja 
kumppanuudet

16,6

Suomi aktiivisena 
globaalina toimijana

7

taulukko 1) toimenpiteitä edistäneiden toimijoiden 
lukumäärä tavoitekohtaisesti (ka)
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1.1) HMS-asiakirjan suuntaviivojen mukai-
sesti monet eri toimijat ovat Suomessa osal-
taan turvanneet mediakasvatukselle ja 
mediakasvattajille riittäviä resursseja pai-
kallisella tasolla. Selvityksen perusteella 
yhteensä 26 yhdistystä, kaupunkien toimijaa, 
valtion virastoa ja mediatoimialan organisaa-
tiota on tehnyt toimintoja toimenpiteeseen 
liittyen. 
 Paikallisten resurssien turvaamiseen liit-
tyen on tehty laajalti erityyppisiä toimintoja. 
Organisaatiot ovat toteuttaneet hankkeita, 
järjestäneet koulutuksia ja työpajoja, kehit-
täneet ja toteuttaneet erilaisia mediakasva-
tuksellisia kasvatus- ja opetusmateriaaleja 

sekä toimintamalleja sekä kehittäneet verk-
kopalveluita. Mediakasvatukselle riittäviä 
resursseja on turvattu myös huomioimalla 
mediakasvatus erilaisissa toimintasuunnitel-
missa ja toiminnan tavoitteissa, ylläpitämällä 
työryhmiä, hankkimalla laitteita sekä palk-
kaamalla myös mediakasvatusta toteuttavaa 
henkilöstöä. Lisäksi on tehty tiedotustyötä, 
järjestetty tapahtumia ja sekä toteutettu sel-
vityksiä. Koulutustoiminnassa on huomioitu 
myös kaksikielisyys. Paikallistason resursseja 
on voitu vahvistaa myös alueellisen ja valta-
kunnallisen toiminnan kautta, esimerkiksi 
julkaisemalla avoimesti materiaaleja kaik-
kien kasvattajien saataville.

toiMEnpitEidEn totEuttaMinEn: 

1. lapsi- ja nuorilähtöinen arjen mediakasvatus 

Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013–2016 -asiakirjan (HMS) ensimmäisen 
tavoitteen mukaan Suomessa toteutetaan laadukasta, lapsi- ja nuorilähtöistä arjen 
mediakasvatusta. Tavoitteeseen liittyen on esitetty yhteensä yhdeksän toimen-
pide-ehdotusta. 

0
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Kuvio 1) Ensimmäisen tavoitteen toimenpiteitä edistäneet toimijat (lkm.)

Toimijoiden
lukumäärä
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mediateoksia on esitetty sosiaalisen median 
lisäksi erilaisissa seminaareissa tai muissa 
tapahtumissa. Nuoret ovat toimineet yhtei-
söissä myös harjoittelijoina ja osallistuneet 
näin erilaisten materiaalien ja toiminnan 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 
Lapset ja nuoret ovat toimineet vertaisoh-
jaajina esimerkiksi laitteiden käytön opasta-
jina, vastaamalla toisten nuorten esittämiin 
kysymykseen tai toimineet osana vertaisoh-
jaustoimintaa. Nuoret ovat toimineet myös 
kouluttajina sekä panelisteina. Useat Media-
kasvatustoimijat keräävät omasta toiminnas-
taan palautetta lapsilta ja nuorilta. Nuoret 
ovat toimineet myös mediakasvatusorgani-
saatioiden hallituksessa ja ohjausryhmässä. 
Mediakasvatuksellisessa tutkimuksessa lap-
set ja nuoret ovat osallistuneet tuottamalla 
itse aktiivisesti aineistoa, esimerkiksi valo- ja 
videokuvaamalla sekä haastattelemalla ver-
taisiaan. Kyselyn perusteella mediakasvatus-
organisaatiot ovat paitsi edistäneet lasten ja 
nuorten osallisuutta omassa toiminnassaan, 
myös kannustaneet ja tukeneet muita otta-
maan lapset ja nuoret mukaan kasvatustyön 
suunnitteluun ja toteutukseen.

“Verke tarjoaa hankevalmisteluapua niille 
organisaatioille, jotka hakevat vuosittaista 
verkkonuorisotyöavustusta (OKM nuori-
sotyön ja -politiikan vastuualue). Yhtenä 
avustuskriteerinä on nuorten osallistaminen 
hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja 
arviointiin.” 
Verke

“MLL koordinoi verkk@ritoimintaa, jossa 
nuoret verkkotukioppilaat osallistuvat järjes-
tön mediakasvatustyöhön.” 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

1.3) HMS-asiakirjassa esitetyn toimenpi-
teen mukaisesti Suomessa on kehitetty ja 
toteutettu eri kasvuympäristöissä sellaista 
mediakasvatuksen pedagogiikkaa, joka 
tukee lasten ja nuorten omaehtoista oppi-
mista ja toimintaa median parissa. Toimen-

“Mediakasvatuskeskus Metka toteuttaa val-
takunnallista koulutustoimintaa lapsille ja 
nuorille sekä heidän kanssaan toimiville 
aikuisille. Vuosittain tavoitettujen lasten 
ja nuorten määrä vaihtelee 11 000–14 000 
välillä ja tavoitettuja aikuisia on noin tuhat. 
Pyrimme tarjoamaan mediakasvatustoimin-
taamme mahdollisimman monelle paikka-
kunnalle ja siten takaamaan riittävät resurssit 
valtakunnalliselle mediakasvatukselle ja sen 
kehitykselle.” 
Mediakasvatuskeskus Metka

“Täydennyskoulutushanke Mobiles_eska-
rin: koulutusta esiopetuksen henkilöstölle 
ja iPadeja lapsille ja aikuisille v. 2013 -2014 
2014: uuteen päiväkotiin aikuisille 1 iPad ja 
tietokone sekä älypuhelin jokaiseen lapsiryh-
mään, wlan-verkko päiväkotiin 2015: täy-
dennyskoulutusta henkilöstölle, 2 osallistuu 
mOpet – koulutukseen.” 
Kellarpellon päiväkoti

1.2) Toinen ensimmäisen tavoitteen toimen-
pide liittyy lasten ja nuorten osallisuuden 
vahvistamiseen mediakasvatuksen suunnit-
telussa ja toteutuksessa valtakunnallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla mm. 
ottamalla lapsia ja nuoria mukaan toimin-
taa ohjaavien asiakirjojen valmisteluun, 
koulutusten ja materiaalien suunnitteluun 
sekä vertaisohjaajiksi. Yhteensä 21 kyselyyn 
vastannutta organisaatiota on tehnyt toimen-
piteeseen liittyvää toimintaa. Lasten ja nuor-
ten osallisuutta on vahvistettu yhdistyksissä, 
kunnissa, valtion virastossa, mediatoimialalla 
sekä tutkimusorganisaatiossa.
 Toimenpiteeseen liittyvä toiminta on 
ollut monipuolista. Organisaatioiden toi-
minnassa lapset ja nuoret ovat osallistuneet 
toiminnan sisältöjen suunnitteluun ja olleet 
eri tavoin mukana kasvatus- ja opetusma-
teriaalien tuotannossa. Nuorille on tarjottu 
myös julkaisualusta omien mediateosten 
esittelyyn ja nuorten toimitukset ovat tuot-
taneet materiaalia verkkosivustoille, muun 
muassa blogiteksteinä. Nuorten tekemiä 
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piteeseen liittyvää toimintaa on tehnyt 24 
vastaajaorganisaatiota: yhdistyksiä, kuntien 
toimijoita, valtion virasto ja media-alan yri-
tys.
 Lasten ja nuorten omaehtoista oppimista 
ja toimintaa median parissa tukevaa media-
kasvatuksen pedagogiikkaa on kehitetty ja 
toteutettu monella eri tavalla ja eri konteks-
teissa. Mediakasvatuksen toimijat ovat teh-
neet ja toteuttaneet kasvatus- ja opetusmate-
riaaleja, erilaisia oppaita ja muita julkaisuja, 
projekteja, puheenvuoroja ja koulutuksia, 
verkkopalveluja, tehtäviä, työpajoja ja kilpai-
luja. Lasten ja nuorten tekemät ja toteuttamat 
mediasisällöt ovat saaneet näkyvyyttä medi-
assa. Organisaatioissa on suunniteltu lisäksi 
mediakasvatuksen näkökulmasta yleisem-
piä opetuksen tavoitteita. Lasten ja nuorten 
omaehtoista oppimista ja toimintaa median 
parissa on tuettu tuottamalla kasvattajille tie-
toa ja toimintamalleja sekä -ideoita.  Media-
kasvatuksen pedagogiikkaa on kehitetty ja 
toteutettu niin kerhoissa, kirjastoissa, muse-
oissa, nuorisotiloissa, kouluissa, elokuvanäy-
tösten yhteydessä kuin eri toimijoiden väli-
sessä yhteistyössäkin. 

“Käsityökoulu Robotin toiminnan ydinaja-
tuksena on kannustaa lapsia ja nuoria aktii-
viseen ja omaehtoiseen oppimiseen ja aktii-
viseen elämänasenteeseen. Käsityökoulu 
Robotissa opettajat, oppilaat ja vanhemmat 

oppivat kaikki toisiltaan yhdessä tutkien. Eri-
tyisesti kannustamme rohkeaan sähköisten ja 
elektronisten ympäristöjen haltuunottoon.” 
Käsityökoulu Robotti

“Koululehti-, Kansikuva- ja pian julkais-
tava Sarjiskone ovat verkkosovelluksia, jotka 
mahdollistavat nuorten omaa mediateke-
mistä ja toimintaa median parissa. Koulu-
lehti- ja kansikuvakone nähdään tärkeinä 
välineinä omassa mediakasvatustyössämme 
ja niiden tekniseen ja sisällölliseen uudista-
miseen ollaan varaamassa resursseja tulevai-
suudessa. www.koululehtikone.fi, www.kan-
sikuvakone.fi” 
Aikakausmedia

1.4) Vanhemmuutta tukevaa ja sukupolvien 
väliselle vuorovaikutukselle ja oppimiselle 
mahdollisuuksia luovaa mediakasvatuksen 
pedagogiikkaa on kehitetty ja toteutettu 
kyselyn perusteella 16 toimijan taholta. Näi-
hin toimijoihin kuuluu niin yhdistyksiä, kau-
punkien toimijoita, valtion virasto, mediatoi-
mialan toimijoita sekä tutkimusorganisaatio. 
 Toimenpiteen mukaista pedagogiikkaa 
on kehitetty ja toteutettu erilaisia hankkeita, 
työpajoja, kerhoja, koulutuksia, seminaareja, 
keskustelutilaisuuksia ja vanhempainiltoja. 
Pedagogiikan kehittämisen tueksi on laa-
dittu tehtäviä sekä toimintamalleja. Toimen-
piteeseen liittyvää toimintaa on tehty myös 
levittämällä verkossa ja televisiossa tietois-
kuvideoita sekä tuottamalla ja jakamalla eri-
laisia valistusmateriaaleja. Mediakasvatuksen 
pedagogiikkaa on tuettu myös monenlaisin 
verkkopalveluin ja -sisällöin. Mediakasva-
tuksen pedagogiikan kehittäminen on huo-
mioitu myös erilaisissa lausunnoissa ja työ-
ryhmätyöskentelyssä. Sukupolvien välistä 
vuorovaikutusta on edistetty esimerkiksi blo-
gien ja sosiaalisen median avulla. 

“Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuri-
perintökasvatuksen seuran yhteishankkeessa 
Linkki – museot mediakasvattajiksi kehitet-
tiin toimintamalleja, joissa tärkeänä tekijänä 
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oli lapsen ja isovanhemman tai muun aikui-
sen/seniorin kanssakäyminen, vuorovaiku-
tus ja yhdessä oppiminen. Toimintamalleja 
on kuvattu Museot ja mediakasvatus -julkai-
sussa.” 
Suomen museoliitto

“Suomen Vanhempainliitto toteutti keväällä 
2015 Mediataitoviikkoon liittyen 3 media-
kasvatusaiheista vanhempainiltaa “Perheilta 
mediakasvatusmaustein” päiväkodeissa. Ilto-
jen tavoitteena oli kannustaa vanhempia ja 
lapsia toimimaan yhdessä median parissa, 
edistää perheiden keskinäistä tutustumista 
sekä tehdä vanhempaintoimintaa tutuksi. 
Illat suunnattiin yli 3-vuotiaiden lasten ryh-
mille ja heidän vanhemmilleen. Kussakin 
illassa oli paikalla keskimäärin 15-–20 lasta 
ja 20–25 vanhempaa; lisäksi paikalla oli päi-
väkotien henkilökuntaa.“ 
Suomen vanhempainliitto ry

1.5) Yhteensä 21 mediakasvatuksen toimijaa 
on tehnyt toimintaa liittyen toimenpiteeseen, 
jossa kehitetään sellaisia kohdennettuja 
mediakasvatuksen käytäntöjä, koulutuk-
sia, materiaaleja, palveluita, sisältöjä ja toi-
mintamalleja, joissa otetaan huomioon eri-
laisia lapsia ja nuoria. Toimijoihin kuuluu 
yhdistyksiä, kaupunkien toimijoita, valtion 
virasto sekä mediatoimialan organisaatioita. 
 Lasten ja nuorten kohderyhmän moni-
naisuutta on huomioitu esimerkiksi toteut-
tamalla verkkopalveluista ja muista mate-
riaaleista eri kieliversioita. Materiaaleja on 
toteutettu ja käännetty ruotsiksi, englanniksi, 
venäjäksi sekä selkokielellä suomeksi ja ruot-
siksi. Materiaaleja on tuotettu niin kirjalli-
sessa, kuvallisessa kuin audiovisuaalisessa-
kin muodossa. Moninaisuus on huomioitu 
myös käytännön mediakasvatuksessa, kuten 
erilaisissa työpajoissa. Toimenpiteeseen liit-
tyvää tematiikkaa on käsitelty erilaisissa 
asiantuntijakeskusteluissa ja -selvityksissä. 
Maantieteellisen tasa-arvon näkökulmaa on 
huomioitu julkaisemalla materiaaleja avoi-
mesti verkossa. Asiantuntijateksteissä, peda-

gogisissa malleissa ja oppimateriaaleissa on 
huomioitu erityisopetuksen näkökulma, 
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä etni-
set ja seksuaaliset vähemmistöt. Paikallisella 
tasolla moninaisuutta on huomioitu esimer-
kiksi laitehankinnoin, esimerkiksi tabletteja 
ostamalla. 

“Yle Uutisluokka järjestää kouluissa 
mediapajoja, joissa tehdään uutisvideoita 
kahden mediakouluttajan johdolla. Näitä 
mediapajoja teemme myös kehitysvammais-
ten lasten sekä eritysoppilaiden kanssa. Yle 
Uutisluokka järjestää opettajille kaksipäiväi-
siä Mediat haltuun -työpajoja. Koulutuksen 
tavoite on kehittää opettajien mediataitoja 
erityisesti videoiden tekemisessä, sekä roh-
kaista opettajia tekemään oppilaiden kanssa 
mediaprojekteja tablet-laitteilla. Koulutukset 
ovat maksuttomia ja perustuvat toiminnalli-
suuteen. Projekti tehdään yhteistyössä Hel-
singin yliopiston koulutus- ja kehittämispal-
velujen kanssa. Osallistujat saavat sähköisen 
kurssimateriaalin ja kesällä 2016 tuotetaan 
Yle Uutisluokan verkkoalustalle avointa 
oppimateriaalia.” 
Yle Uutisluokka

“Kevään 2015 vastamainostyöpajat ja paja-
konseptin kehittäminen tehtiin yhteistyössä 
erityisluokan kanssa.” 
Eettisen kaupan puolesta ry

1.6) Yhteensä 21 eri mediakasvatuksen toi-
mijaa on kyselyn perusteella on toteuttanut 
seuraavaa toimenpidettä: Kehitetään nou-
seville mediakasvatuksen kohderyhmille 
ja alueille (mm. alle 3-vuotiaat lapset, 
digitaalinen pelaaminen, lapset ja nuoret 
mediatuotannoissa) suuntautuvia käytän-
töjä, koulutuksia, materiaaleja, palveluita, 
sisältöjä ja toimintamalleja. Näihin toimi-
joihin kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien toi-
mijoita, valtion virasto, mediatoimialan toi-
mijoita sekä tutkimusorganisaatio. 
 Toimenpidettä on edistetty järjestämällä 
koulutuksia, tapahtumia, työpajoja ja kerhoja 
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sekä tuottamalla mediakasvatuksellisia mate-
riaaleja, oppaita ja toimintamalleja. Myös 
laajempia “nouseville” alueille ja kohderyh-
mille suunnattuja projekteja on toteutettu. 
Nimetyistä kehittämisalueista alle 3-vuoti-
aiden lasten mediakasvatukseen liittyen on 
muun muassa toteutettu mediakasvatusma-
teriaaleja, jaettu kasvattajan oppaita, osallis-
tuttu asiantuntijatilaisuuksiin, kommentoitu 
asiakirjoja ja pidetty puheenvuoroja sekä 
koulutuksia. Digitaaliseen pelaamiseen liit-
tyen on tarjottu nuorille tiloja digitaalisen 
pelaamiseen, järjestetty ammattikasvattajien 
koulutuksia, toteutettu teemaviikkoja niin 
kansallisesti kuin pohjoismaisesti, ylläpidetty 
pelikasvatukseen liittyvää verkkosivustoa 
sekä tuotettu pelikasvatusta käsittelevä opas.  
Lisäksi on tarjottu konsultointia kehittä-
mishankkeille, jaettu hyviä käytäntöjä sekä 

tuotettu ja julkaistu tietoa. Nuorten omaa 
mediatuotantoa on tuettu muun muassa 
oppimateriaalein, toteuttamalla hankkeita, 
järjestämällä kerhoja ja työpajoja, tarjo-
amalla tuotantotiloja nuorten käyttöön ja 
edistämällä lasten ja nuorten mediatuotan-
tojen näkyvyyttä erilaisilla festivaaleilla sekä 
mediassa.    

“4H-liiton Yhdessä verkkoon! -hankkeessa 
pääpaino on lasten omassa mediatuotan-
nossa ja ns. uusissa medioissa, joissa jokainen 
voi toimia sisällöntuottajana. Me mediassa ja 
Matkalla mediaan -kerhoissa lapset tekevät 
itse mediaa, esim. valokuvaavat, videoivat ja 
nauhoittavat. 4.–6.-luokkalaiset tutustuvat 
myös mm. blogeihin. Myös digitaaliset pelit 
ovat mukana molemmissa kerhoissa ja niitä 
tarkastellaan positiivisesta näkökulmasta. 

TOP-tehtäväsivustolla lapset voivat palauttaa 
muiden nähtäväksi kuvia omista tekemisis-
tään ja muut voivat kommentoida niitä. Myös 
Yhdessä verkkoon! -toimihenkilökoulutuk-
sissa keskitytään mm. lasten omaan media-
tuotantoon.” 
Suomen 4H-liitto

“Espoon nuorisopalveluissa toteutettiin 
Labra-projekti, jossa nuorilla on mahdol-
lisuus ohjattuun ja avoimeen, digitaaliseen 
pelitoimintaan. Projektissa hyödynnetään 
nuorisotyön menetelmiä digitaalisen sisällön 
tuotannossa, multimediakasvatuksessa sekä 
erilaisissa työpajoissa ja leiritoiminnassa. 
Lisäksi nuorilla on mahdollisuus toteuttaa 
esim. LANtapahtumia.” 
Espoon kaupungin nuorisopalvelut

“Lanit 3 kertaa.” 
Tammelan kunta, nuorisotoimi

1.7) Kyselyn perusteella Suomessa on kan-
nustettu ja tuettu paikallisia yhteisöjä 
omien toimintatapojen uudistamisessa 
sekä mediakasvatuksen toimintakult-
tuurien luomisessa ja juurruttamisessa 
mm. kohdennetun koulutuksen keinoin. 
Yhteensä 21 kyselyssä edustettuna ollutta 
organisaatiota on tehnyt tähän toimenpitee-
seen liittyvää toimintaa. Näihin toimijoihin 
kuuluu niin yhdistyksiä, kaupunkien toimi-
joita, valtion virasto, mediatoimialan toimi-
joita kuin tutkimusorganisaatiokin.  
 Paikallisia yhteisöjä on kannustettu ja 
tuettu tuottamalla ja jakamalla tietoa, verk-
kopalveluita ja materiaaleja sekä kehittämällä 
toimintamalleja. Mediakasvatuksen toimijat 
ovat myös pitäneet koulutuksia, työpajoja, 
luentoja ja muita puheenvuoroja sekä järjes-
täneet keskustelutilaisuuksia, tapaamisia ja 
seminaareja. Näiden lisäksi on organisoitu 
teemaviikkoja, annettu opastusta, tuettu 
laiteresursseissa ja järjestetty kehittämis-
kumppanuuksia. Lisäksi on hyödynnetty 
sosiaalista mediaa ja edistetty toimenpiteen 
toteutumista työ- ja sidosryhmätyössä. Toi-
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menpiteeseen liittyen on tehty myös arvioin-
titutkimus. 

“Organisaatiomme on järjestänyt noin 20 
mediakasvatuksen täydennyskoulutusta vuo-
dessa opettajille. Olemme mukana myös kan-
sallisessa Memo-hankkeessa, joita koulutuk-
sia on järjestetty 4 pv per lukukausi Helsingin 
seudun opettajille. Lainaamme kouluille 
medialaitteita, kameroita, äänityslaitteita, 
valoja, tablettireppua jne. Järjestämme ver-
kostoissa projekteja kuten Kavin mykkätyö-
pajat ja animaatiopajat. Järjestimme keväällä 
2015 Monilukutaidon seminaarin, joka on 
nähtävissä verkossa (youtube) ja jossa uuden 
opsin työryhmä esittää näkemyksiä monilu-
kutaitoon, mukaan lukien medialukutaito. 
Julkaisimme mediamenetelmäoppaan Näe, 
koe, kuuntele syksyllä 2013. Oppaan työsti 
koulujen mediaopettajaverkosto ja he sai-
vat yksiköltämme kannustusta ja koulutusta 
uusien menetelmien kehittämiseen. Olemme 
myös tukeneet koulujen verkkolehtien ja kou-
lublogien tekemistä tarjoamalla siihen opas-
tusta. Uutena mk-hankkeena 2015 olemme 
aloittaneet Kamerakynä-projektin, joka on 
jalkautunut peruskouluihin.” 
Mediakeskus, Helsingin Opetusvirasto

1.8) Kannustetaan ja tuetaan mediakasva-
tuksen toimijoita luomaan omia tai yhtei-
siä laatukriteereitä hyvän medialukutaidon 
edistämiseksi paikallisella, alueellisella 
ja valtakunnallisella tasolla. Yhteensä 12 
toimijaa on kyselyn perusteella toteuttanut 
toimintaa tähän toimenpiteeseen liittyen. 
Näihin toimijoihin kuuluu yhdistyksiä, kau-
punkien toimijoita, mediatoimialan organi-
saatioita sekä tutkimusorganisaatio.
 Laatukriteereiden luomista hyvän medi-
alukutaidon edistämiseksi on tuettu kiinnit-
tämällä huomiota tuotettujen materiaalien 
laatuun, hyödyntämällä monipuolisesti asi-
antuntijoita materiaalin tuottamisessa ja sito-
malla niiden materiaalien sisältöjä esimer-
kiksi valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. 
Toimenpiteeseen liittyen on järjestetty myös 

koulutuksia, esitelty omaa toimintaa, käsi-
telty aihetta yhteistyötapaamisissa ja semi-
naareissa sekä toteutettu arviointitutkimus. 
Lisäksi aihetta on käsitelty selvityksissä, suo-
situksissa ja suuntaviivoissa. 

“Suomen kirjastoseuran hankkeen tuloksena 
julkaistiin tammikuussa 2014 Mediakasvatus 
yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntavii-
voja. Julkaisu hahmottaa kirjaston mediakas-
vatustoiminnalle strategisen tason suunta-
viivoja, rohkaisee kirjastojen henkilökuntaa 
tavoitteelliseen mediakasvatukseen kirjas-
toissa ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja 
yhteistyöhön muiden mediakasvatustoimi-
joiden kanssa.” 
Suomen kirjastoseura

1.9) Yhteensä 28 mediakasvatuksen toimijaa 
on ollut mukana kehittämässä ja toteutta-
massa erilaisia keinoja mediakasvatustie-
toisuuden lisäämiseksi. Näihin toimijoihin 
kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien toimijoita, 
valtion virastoja, mediatoimialan toimijoita 
sekä tutkimusorganisaatio. 
 Tietoisuutta mediakasvatustoiminnasta on 
lisätty tiedottamalla eri kanavia hyödyntäen. 
Tiedotusta on tehty verkossa, sosiaalisessa 

mediassa ja blogeissa, yhteistyöverkostojen 
kautta, lehdissä, televisio- ja mainoskampan-
join sekä muuten esittelemällä omaa ja mui-
den toimintaa.  Mediakasvatustietoisuutta 
on lisätty myös mediakasvatuksen teemavii-
koilla, koulutuksilla, luennoilla, seminaareilla 
ja muilla tapahtumilla, oppailla ja rapor-
teilla, oppimateriaaleilla, lehtisillä, verkko-
kursseilla, työpajoilla, kilpailuin, videoin ja 
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verkkolähetyksin sekä näyttelyin. Lisäksi on 
annettu lehti-, radio- ja televisiohaastatte-
luita ja kirjoitettu asiantuntija-artikkeleita 
sekä tehty opinnäytetöitä. Mediakasvatus-
tietoisuuden lisääminen on huomioitu myös 
hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa, 
lausunnoissa ja erilaisten suositusten, ohjei-
den, normien ja ohjelmien valmistelussa. 
Toimenpiteeseen liittyen aihetta on tuotu 
esiin myös erilaisissa yhteistyö- ja työyhteisö-
jen tapaamisissa.  Mediakasvatustietoisuutta 
on pyritty lisäämään sekä ammattilaisten että 
koko kansan keskuudessa, sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Laajemman tiedotta-
misen lisäksi mediakasvatustietoisuutta on 
pyritty lisäämään myös kohdennetummin 
ottamalla suoraan yhteyttä tiettyjen alojen 
ammattilaisiin. 

“Olemme ottaneet aktiivisesti yhteyttä tai-
demuseoiden pedagogista työtä tekeviin 
ammattilaisiin ja kertoneet heidän mahdol-
lisuudestaan hyödyntää oppimateriaaliamme 
työssään sekä osallistua mediakasvatukseen. 

Olemme rakentaneet siltaa mediakasvatus-
toimijoiden ja taidemuseoiden välille.” 
AV-Arkki ry

“Mukana Mediassa -hankkeessa kehitettiin 
kerhotoimintana ja kouluyhteistyönä tapah-
tuvaa mediakasvatusta uusien ja innosta-
vien toimintamallien avulla. Hankkeesta ja 
sen luomista toimintamalleista on tiedotettu 
laajasti niin facebookissa, yhdistyksen inter-
netsivuilla, instagramissa, paikallislehdissä ja 
yhteistyöverkostojen kautta. Hankeen henki-
löstö on osallistunut Yhdessä Verkkoon han-
keen ohjausryhmään ja ollut osana mediatai-
toviikon suunnittelua.” 
Ampun 4H-yhdistys 

“Valtakunnallisen Elokuvapolku-nettipalve-
lua kehittäminen sekä koulujen elokuvavii-
kon kautta lisätä mediakasvatustietoisuutta 
kouluissa ja oppilaitoksissa.” 
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin 
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen 
yksikkö
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toiMEnpitEidEn totEuttaMinEn: 

2. Kestävät rakenteet

HMS:n toisen tavoitteen mukaan lainsäädännön, rahoituksen sekä kansallisen ja 
kuntatason ohjauksen mahdollistamin keinoin turvataan kestävät rakenteet hyvän 
medialukutaidon edistämiseksi. Tavoitteeseen liittyen on esitetty yhteensä yhdek-
sän toimenpide-ehdotusta.

2.1) Yhteensä 12 toimijaa on osaltaan seu-
rannut systemaattisesti kuvaohjelma-
lainsäädännön uudistamisen vaikutuksia 
sekä kuvaohjelmamarkkinoiden, lasten ja 
nuorten mediaympäristön ja muun toi-
mintaympäristön muutoksia. Näihin toimi-
joihin kuuluu niin yhdistyksiä, kaupunkien 
toimijoita, valtion virasto kuin mediatoimi-
alan toimijoita. 
 Lasten ja nuorten mediaympäristön ja 
muun toimintaympäristön muutosten seu-
raaminen on monelle organisaatiolle osa 
perustyötä. Lasten ja nuorten mediaympäris-
tön seuraaminen olikin selvästi tavallisem-
paa verrattuna varsin spesifiin kuvaohjel-
malainsäädännön uudistamisen vaikutusten 

seuraamiseen. Mediaympäristön muutoksia 
seurataan monella eri tavalla, kuten mediasi-
sältöihin perehtymisen kautta, osallistumalla 
seminaareihin ja koulutuksiin sekä seuraa-
malla aihetta käsitteleviä tutkimuksia, tilas-
toja ja julkaisuja. Toimenpiteeseen liittyvää 
toimintaa on tehty myös osallistumalla eri-
laisiin ohjaus- ja työryhmiin. Media- ja toi-
mintaympäristöön liittyvää tietoa on myös 
itse tuotettu, koostettu ja jaettu.

“Kauttamme on käyttäjille laajasti saatavilla 
erilaisia aineistoja maksutta ja meitä koskee 
suoraan sopimukset mm. lainausoikeuksista. 
Muutosten seuraaminen tällä saralla on arki-
työtä. Lasten ja nuorten toimintaympäristön 
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muutosten seuraaminen on myös välttämä-
töntä esimerkiksi kouluyhteistyön sisältöjen 
päivittämisen kannalta.” 
Helsingin kaupunginkirjasto

2.2) Kyselyn perusteella yhteensä 15 vastaaja-
organisaatiota on osaltaan ollut mukana sel-
vittämässä, miten tekijänoikeusjärjestelmä 
vaikuttaa mediakasvatuksen toteuttami-
seen (mm. esitysoikeudet opetuksessa). 
Näihin toimijoihin kuuluu yhdistyksiä, 
kaupunkien toimijoita, valtion virasto sekä 
mediatoimialan toimijoita. 
 Mediakasvatustoimijat ovat järjestäneet 
tekijänoikeuksiin liittyviä koulutuksia ja 
luentoja sekä tehneet tiedottamista ja erilaista 
yhteistyötä asian tiimoilta.  Mediakasvatus-
toimintaan liittyen on myös selvitetty media-
palveluiden käyttöön tarvittavia oikeuksia. 
Tuntemus tekijänoikeuksista ja niiden muu-
toksista kuuluvat myös toimijoiden tavalli-
siin työtehtäviin. Verkkopalveluiden kautta 
on tuotu esiin ilmaiseksi ja laillisesti osana 
opetusta esitettäviä video- ja mediateoksia. 

“Tuodaan esille eri vaihtoehtoja, joita digi-
taalinen muutos tuo tullessaan sekä tiedote-
taan niistä eri kohderyhmille (koulut, nuo-
risotilat, seurakuntatilat jne.) Pyritään olla 
aktiivisesti mukana Tekijänoikeuden tiedo-
tus- ja valvontakeskuksen tekemässä tiedo-
tustoiminnassa käytännön tasolla. Tuodaan 
esille mediakasvatukseen liittyvän elokuva-
kasvatuksen merkityksestä ja kannustetaan 
esim. kouluja käyttämään elokuvaa osana 
päivittäistä opetustyötä.” 
M&M Viihdepalvelu Oy

2.3) Yhteensä kahdeksan toimijaa vastasi 
kyselyssä tehneensä toimintaa, joka liittyy 
kulttuuripolitiikassa tehtävän medialuku-
taidon ja mediakasvatuksen edistämisen 
jatkamiseen ja Lapset ja media -ohjelman 
toimenpiteiden päivittämiseen. Näihin toi-
mijoihin kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien 
toimijoita, valtion virasto sekä mediatoimi-
alan toimijoita.

 Toimenpide on HMS-asiakirjassa kohdis-
tettu erityisesti opetus- ja kulttuuriministe-
riölle. Kyselyyn vastaajat avasivat tässä yhte-
ydessä omassa toiminnassaan tekemäänsä 
kulttuuripoliittista työtä. Tähän toimenpitee-
seen on liitetty monipuolinen vaikuttamistyö 
esimerkiksi verkostojen kautta sekä kasvatus-
suunnitelmien valmisteleminen ja lausunto-
jen antaminen. 

“Koulukino tekee laajaa yhteistyötä mui-
den mediakasvatuksen toimijoiden kanssa 
mm. tukemalla tiiviisti Mediakasvatusseuran 
tekemää, valtakunnallista vaikuttamistyötä. 
Tärkeää elokuvakasvatusyhteistyötä teemme 
KAVIn Audiovisuaalisen kulttuurin edistä-
misen yksikön kanssa. Olemme luoneet per-
heille uuden mediakasvatuksellisen palvelun, 
Media-avaimen, sekä opettajankoulutuksiin 
suunnatun Laudatur-oppimisympäristön, ja 
kehittäneet Kelaamoa paitsi nuorten, myös 
opettajien ja työpajojen vetäjien mediakasva-
tustyön tueksi.” 
Koulukino - Skolbio ry

2.4) Kestäviin rakenteisiin liittyvän tavoitteen 
neljännen toimenpiteen mukaan nuorisopo-
litiikassa otetaan huomioon mediakasvatus 
osana nuorten aktiivisen kansalaisuuden 
edistämistä. Avustetaan nuorisotyömää-
rärahoista toimintoja ja hankkeita, joissa 
kehitetään nuorisotyötä ja -toimintaa 
mediakasvatuksen kautta. Yhteensä 11 toi-



KOHTI PAREMPAA MEDIALUKUTAITOA

17

mijaa kertoi kyselyssä tehneensä tämän toi-
menpiteen mukaista toimintaa. Näihin toi-
mijoihin kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien 
toimijoita sekä tutkimusorganisaatio. 
 Toimenpiteeseen liittyen on toteutettu eri-
laisia hankkeita, tarjottu hankkeiden valmis-
telussa tukea sekä tehty yhteistyötä eri toimi-
joiden kesken. Lisäksi on tehty tutkimuksia 
ja muuten tuotettu tietoa. Nuorisotyön ja 
-toiminnan kehittämiseksi mediakasvatuk-
sen kautta on tehty tiedotusta, tiedon tuot-
tamista ja erilaisia julkaisuja sekä järjestetty 
tapahtumia, koulutuksia ja luentoja. 

“Mediakasvatusseura on nuorisotyötä tekevä 
järjestö, joka tekee runsaasti yhteistyötä 
nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. 
Seuran tekemässä, esimerkiksi nuorisoalan 
ammattilaisille suunnatussa koulutus-, tie-
dotus- ja materiaalityössä yhtenä tärkeänä 
temaattisena lankana on nuorten aktiviisen 
kansalaisuuden ja osallisuuden tukeminen 
mediakasvatuksen avulla.” 
Mediakasvatusseura

2.5) Kestäviin rakenteisiin liittyvään tavoit-
teeseen kuuluu rahoituslähteitä koskeva 
toimenpide, jonka mukaan hyödynnetään 
valtion ja kuntien rahoituksen lisäksi eri-
laisia rahoituslähteitä (mm. säätiöt) sekä 
Euroopan unionin rakennerahasto-ohjel-
mia mediakasvatuksen kehittämisessä. 
Yhteensä kymmenen organisaatiota vastasi 
tekevänsä toimenpiteen mukaista toimintaa. 
Näihin toimijoihin kuuluu niin yhdistyksiä, 
kaupunkien toimijoita, valtion virasto kuin 
mediatoimialan toimijakin. 
 Vastauksissa näkyvät monet eri rahoitus-
lähteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Tai-
teen edistämiskeskuksen ja aluehallintoviras-
tojen lisäksi toimintaan tukea ja rahoitusta 
on saatu Uudenmaan taidetoimikunnalta, 
Svenska Kulturfondenilta, Alfred Kordeli-
nin säätiöltä ja Euroopan komissiolta. Lisäksi 
hankkeisiin osallistumisen ja muun yhteis-
työn kautta on saatu lisää resursseja media-
kasvatuksen kehittämiseen. Monissa rahoi-

tuslähteissä on kuitenkin rajoituksia sille, 
millaiset organisaatiot voivat hakea rahoi-
tusta ja millä ehdoilla.

“Ylen toiminta kustannetaan verovaroilla. 
Muiden rahoituslähteiden käyttöä harkitaan 
hyvin tarkkaan, eikä useimmiten ole mah-
dollista.” 
Yle

“Euroopan komissio on rahoittanut koordi-
noimaamme FISIC-hanketta vuosina 2013–
2015.” 
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin 
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö

2.6) Varhaiskasvatuksen sekä yleissivis-
tävän koulutuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden uudistamisprosessissa (esi-
opetus, perusopetus, toinen aste, taiteen 
perusopetus) otetaan huomioon hyvän 
medialukutaidon edistäminen. Tähän toi-
menpiteeseen liittyvää toimintaa on toteutta-
nut 15 kyselyyn vastannutta toimijaa. Näihin 
kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien toimijoita 
sekä valtion virastoja. 
 Uusista opetussuunnitelmista on annettu 
lausuntoja ja osallistuttu uudistusprosessissa 
eri työryhmiin. Lausuntoja on annettu esi- ja 
perusopetuksen sekä toisen asteen opetus-
suunnitelmauudistusten yhteydessä. Uusien 
opetussuunnitelmien sisällöistä on järjestetty 
koulutuksia. Uusia opetussuunnitelmia on 
hyödynnetty mediakasvatuksen oppimateri-
aalien suunnittelussa ja sisällöissä sekä esi-
merkiksi kulttuurikasvatussuunnitelmia teh-
dessä. 

“Lausuttu kulloinkin meneillään oleviin ope-
tusta ja kasvatusta koskeviin asiakirjauudis-
tuksiin kuluttajan mediataitojen näkökulma 
huomioiden. Oltu mukana OPS 2016 työryh-
mässä kotitalouden oppiaineen työryhmässä, 
jossa kuluttajan mediataidot tuotu esiin. 
Laadittu yhteistyössä OPH:n kanssa oppi-
materiaalia kotitalouden oppiaineen “Kulut-
tajaosaamisen” sisältö-alueelle. Aineistossa 
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mukana kuluttajan mediataidot osana moni-
lukutaitoa ja arjenhallintaa.” 
KKV (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

“Medialukutaidon edistäminen on ollut 
mukana Opetushallituksessa valmistelluissa 
esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden sekä lukiokoulutuksen opetus-
suunnitelmien ja ammatillisen koulutuksen 
tutkintojen perusteissa. Medialukutaito sisäl-
tyy mm. sekä laaja-alaisen osaamisen moni-
lukutaidon osa-alueeseen että useiden oppi-
aineiden tavoitteisiin ja sisältöihin (esim. 
oppiaineissa äidinkieli ja kirjallisuus, histo-
ria, yhteiskuntaoppi, terveystieto, maantieto, 
kuvataide).” 
Opetushallitus

2.7) Hyvän medialukutaidon edistäminen 
otetaan huomioon kuntatason suunnit-
teluasiakirjoissa (mm. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma), yksikkötason 
suunnitelmissa sekä lapsi- ja nuorikohtai-
sissa suunnitelmissa. Kyselyyn vastanneista 
organisaatioista kuudessa oli tehty tätä toi-
menpidettä tukevaa toimintaa. Organisaati-
oihin kuului yhdistyksen ja kaupunkien toi-
mijoiden lisäksi myös virasto. 
 Mediakasvatuksen huomioimiseen eri-
laisissa asiakirjoissa on ohjattu koulutuk-
sissa, sidosryhmätapaamisissa sekä muissa 

tilanteissa. Kuntia ja yksiköitä on tuettu 
huomioimaan mediakasvatus omissa suun-
nitelmissaan myös jakamalla materiaaleja 
sekä toimimalla asiantuntijakommentoijana. 
Kunnallisella tasolla on osallistuttu opetus-
suunnitelmatyöhön ja vielä paikallisemmin 
keskusteltu perheiden kanssa. 

“Ministeriö on tänä syksynä linjannut että 
mediakasvatus on kirjastojen perustyötä ja se 
on jo vahvasti osana kirjastojen arkea. Näin 
ollen se on läsnä myös suunnitelmissa.” 
Helsingin kaupunginkirjasto

“Verke pyrkii omalla toiminnallaan vaikut-
tamaan siihen, että digitaalinen nuorisotyö 
ja nuorten mediakulttuurit huomioitaisiin 
nuorisotyön strategioissa. Asiaa on sivuttu 
Verken koulutuksissa ja kirjoituksissa. Verke 
aloitti vuonna 2015 digitaalisen nuorisotyön 
suuntaviivojen valmistelun yhdessä viiden 
nuorisoalan organisaation kanssa. Valmistu-
essaan suuntaviivat antavat virikkeitä siihen, 
miten digitaalisuus voisi näkyä strategioissa 
ja muissa suunnitteluasiakirjoissa.” 
Verke

2.8) Lisätään mediakasvatusta eri alojen 
ammattilaisten peruskoulutukseen. Huo-
lehditaan alan ammattilaisten täydennys-
koulutusmahdollisuuksista. Yhteensä 20 
toimijaa vastasi kyselyssä tehneensä toimin-
taa tähän toimenpiteeseen liittyen. Näihin 
toimijoihin kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien 
toimijoita, virastoja, mediatoimialan toimi-
joita sekä korkeakoulu. 
 Ammattilaisten peruskoulutukseen media-
kasvatusta on pyritty lisäämään kommentoi-
malla ja antamalla lausuntoja eri koulutusalo-
jen opetussuunnitelmista sekä järjestämällä 
koulutuksia eri alojen opiskelijoille. Täyden-
nyskoulutusta eri alojen ammattilaisille on 
tuotettu järjestämällä ja pitämällä hankkeita, 
koulutuksia, luentoja ja seminaareja tai rahoit-
tamalla niitä. Mediakasvattajille on tuotettu 
lisäksi erilaisia oppimateriaaleja ja verkko-
palveluita. Verkkopalveluihin on lisäksi toi-
mitettu mediasisältöjä. Mediakasvattajia on 
tuettu seminaareissa, koulutuksissa, tapahtu-
missa ja messuilla esittelemällä toimintaa ja 
jakamalla materiaaleja. Lisäksi on tehty kon-
sultointia, yhteistyötä ja osallistuttu työ- ja 
ohjausryhmiin sekä auditointeihin.   
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“Opetushallitus järjestää omia (maksulli-
sia ja maksuttomia) koulutuksia ja rahoittaa 
opetushenkilöstön täydennyskoulutusta sekä 
koulutuksen kehittämishankkeita. Rahoite-
tuissa opetushenkilöstön täydennyskoulu-
tuksen hankkeissa on kehitetty mm. yleis-
sivistävän koulutuksen pedagogiikkaa ja 
toimintakulttuuria, jossa painopisteinä on 
ollut lukiokoulutuksen uudistuminen, uudis-
tuva perusopetus sekä tieto- ja viestintätek-
niikan pedagoginen käyttö. Opetushallitus on 
järjestänyt myös lukuisia maksuttomia kou-
lutustilaisuuksia paikallisen opetussuunni-
telmatyön tueksi. Maksullisina koulutuksina 
on järjestetty esimerkiksi useampia monilu-
kutaitoa ja laaja-alaista osaamista käsitteleviä 
koulutuksia.” 
Opetushallitus

“Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunta on avannut vapaavalintaisten opin-
tojen joukkoon 3 opintopisteen laajuisen 
Mediakasvatus-opintojakson. Kurssi toteu-
tettiin ensimmäisen kerran keväällä 2015, 
jolloin siihen osallistui 39 opiskelijaa. Val-
taosa heistä oli KTK:n opiskelijoita (yleinen 
kasvatustiede, varhaiskasvatus, luokanopet-
tajakoulutus, musiikkikasvatus).” 
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiede-
kunta, varhaiskasvatuksen koulutusoh-
jelma

2.9) Selvitetään mediakasvatuksen tieto-
pohjan vahvistamisen tarpeita ja ylläpitä-
misen keinoja valtakunnallisesti, alueelli-
sesti ja paikallisesti sekä mahdollisuuksia 
kehittää medialukutaidon ja mediakasva-
tuksen indikaattoreita. Yhteensä 11 vastaa-
jaa oli kyselyn mukaan tehnyt tähän tavoittee-
seen liittyvää toimintaa. Näihin toimijoihin 
kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien toimijoita, 
virasto, korkeakoulu ja tutkimusorganisaatio. 
 Mediakasvatuksen tietopohjan vahvista-
misen tarpeita ja ylläpitämisen keinoja on 

selvitetty kyselyn mukaan niin valtakun-
nallisesti, kunnallisesti kuin paikallisesti-
kin. Katsauksia ja kartoituksia on julkaistu 
mediakasvatuksen tutkimuskentästä, media-
kasvatuksen tutkimuksellisista kehittämis-
kohteista, Suomessa toteutetuista media-
kasvatushankkeista, mediakasvatuksesta ja 
TVT:stä lastentarhaopettajakoulutuksessa 
sekä lasten median käytöstä ja mediakult-
tuureista. Lisäksi on tuettu indikaattorien 
kehittämistä verkossa tehtävälle nuoriso-
työlle. Käytännön mediakasvatuksesta ja sen 
kehittämistarpeista on myös kerätty tietoa 
mediakasvatuskampanjaan osallistuneilta 
ammattikasvattajilta. Lisäksi on tuotettu 
erilaisia julkaisuja, tuettu alan tutkijoita 
ja järjestetty mediakasvatuksen valtakun-
nallinen tutkijatapaaminen sekä toimittu 
yhteistyökumppanina hankkeissa ja tilai-
suuksissa. Kunnallisella tasolla on tehty kar-
toitus ammattikasvattajien asenteista ja kou-
lutustarpeista suhteessa digitaalisen median 
pedagogiseen hyödyntämiseen.  Paikallisella 
tasolla kehittämistarpeita on selvitetty palaut-
teita keräämällä ja osallistumalla verkostojen 
toimintaan. Tietopohjan vahvistamisen tar-
peita on havaittu myös arjen työn lomassa, 
esimerkiksi työyhteisön kokouksissa ja kehi-
tyskeskusteluissa. 

“Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehit-
täminen -hankkeessa (2014) selvitettiin 
mediakasvatuksen tutkimuksellisia kehittä-
miskohtia. Raportti on julkaistu 2015. Lasten 
mediakulttuurit -hankkeessa (2015–2016) 
kertyy tietoa päiväkotien mediakasvatuksen 
tietopohjasta. Hanke tekee aktiivista yhteis-
työtä Helsingin kaupungin Oivalluksia eska-
rista -hankkeen kanssa, joka kouluttaa päi-
väkotien henkilökuntaa mediakasvatuksesta. 
Lasten mediabarometri 2013 -tutkimus on 
tuottanut kansallisella tasolla edustavaa tie-
toa lasten median käytöstä.” 
Nuorisotutkimusverkosto



KOHTI PAREMPAA MEDIALUKUTAITOA

20

toiMEnpitEidEn totEuttaMinEn: 

3. toimijoiden profiloituminen ja kumppanuudet

HMS:n kolmannen tavoitteen mukaan mediakasvatuksen toiminnot ja eri toimijat 
profiloituvat, verkostot vahvistuvat ja alueelle syntyy uusia kumppanuuksia. Tavoit-
teeseen liittyen on esitetty yhteensä kahdeksan toimenpide-ehdotusta.

3.1) Yhteensä 12 toimijaa vastasi tehneensä 
toimintaa seuraavaan toimenpiteeseen liit-
tyen: Mediakasvatusviranomainen pro-
filoituu mediakasvatuksen kansallisena 
keskuksena tehden monipuolista yhteis-
työtä muiden viranomaisten ja toimijoi-
den kanssa sekä ottaen huomioon olemassa 
olevat toimijat ja toiminnot. Viranomaisen 
mediakasvatustoiminta on ennakoitavaa ja 
läpinäkyvää viraston strategian ja muiden 
toimintaa ohjaavien asiakirjojen kautta. 
Vaikka toimenpide on suunnattu erityisesti 
mediakasvatusviranomaiselle, toimintaa ovat 
tehneet virastojen lisäksi yhdistykset, kaupun-
kien toimijat sekä mediatoimialan toimijat. 
 Toimenpiteeseen liittyen Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti on julkaissut 

työtään ohjaavan toimintaohjelman, tehnyt 
mediakasvatuksen teemaviikkoon, Media-
taitoviikkoon, liittyen yhteistyötä vuosit-
tain noin 40 organisaation kanssa, tarjonnut 
Mediakasvatusfoorumeissa organisaatioille 
mahdollisuuden keskustella yhdessä alan 
kehittämisestä ja esitellä omaa toimintaansa. 
Viranomainen on järjestänyt vuosina 2014 ja 
2015 keskustelutilaisuudet mediakasvatuk-
sen hankeavustuksia saaneille toimijoille.
 Muut kyselyyn vastanneet toimijat ovat 
toimenpiteeseen liittyen tehneet yhteistyötä 
monipuolisesti eri alojen toimijoiden kesken 
eri yhteyksissä, jakaneet tietoa eri paikoissa, 
tapahtumissa sekä verkostoissa sekä toimi-
neet erilaisissa ohjausryhmissä.
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Kuvio 3) Kolmannen tavoitteen toimenpiteitä edistäneet toimijat (lkm.)
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3.2) Tuotetaan monipuolisia ja turvalli-
sia sisältöjä ja palveluita lapsille ja nuo-
rille. Mahdollistetaan erilaisille lapsille ja 
nuorille käsiksi pääsy median sisältöihin 
ja palveluihin. Lapset ja nuoret ovat yhä 
enemmän itse median tekijöinä ja mukana 
mediatuotannoissa. Median tarjoaman 
näkyvyyden kautta tavoitetaan keskeisiä 
mediakasvatuksen kohderyhmiä, kuten 
lasten vanhempia. Toimenpiteeseen liittyvää 
toimintaa on tehnyt 20 toimijaa: yhdistykset, 
kaupunkien toimijat, virastot sekä mediatoi-
mialan toimijat. 
 Lapsille ja nuorille on tarjottu mahdolli-
suuksia sekä tutustua mediasisältöihin että 
tuottaa itse mediasisältöjä. Tavoitetta on 
tuettu antamalla lapsille ja nuorille mahdol-
lisuuksia olla mukana mediatuotannoissa, 
julkaisemalla nuorten tuottamaa materiaa-
lia, ylläpitämällä verkkopalveluita sekä teke-
mällä festivaali- ja mediayhteistyötä. Lasten 
ja nuorten mediatuottamista on tuettu myös 
laitehankinnoin ja hyödyntämällä sosiaa-
lisen median, kuten verkon videopalvelui-
den, mahdollisuuksia. Lisäksi on osallistuttu 
Mediataitoviikko-kampanjan valmisteluun 
sekä tuotettu verkkopalveluita, oppima-
teriaaleja ja toimintamalleja. Monenlaista 
toimintaa, kuten ohjattuja tuokioita ja työ-
pajoja, elokuva-iltoja sekä pelihetkiä on jär-
jestetty. Mediakasvatussisältöä on esitetty 
televisiossa. Eri medioissa on myös toimittu 
asiantuntijoina: annettu haastatteluja esimer-
kiksi lasten ja nuorten mediakulttuuriin sekä 
muihin mediakasvatuksellisiin kysymyksiin 
liittyen.

“Suomen 4H-liitto julkaisi marraskuussa 
2014 uudistetun, vuorovaikutteisen TOP-teh-
täväsivuston, joka on 6–12-vuotiaille 4H-ker-
holaisille ja 4H-kerhojen ohjaajille suunnattu 
verkkopalvelu. --- Suomen 4H-liitossa toimii 
myös nuorten toimitus, joka tuottaa sisältöä 
4h.fi:hin. Nuoret viestivät myös sosiaalisen 
median kanavissamme.” 
Suomen 4H-liitto

“Kaikki kuvaa -hanke on kokonaisuudessaan 
lasten ja nuorten omaehtoiseen oppimiseen 
tähtäävää toimintaa. Sivuston videomuotoi-
set oppimateriaalit elokuvasta ja mediakas-
vatuksesta on suunniteltu suoraan lapsille ja 
nuorille – opettajaa, nuorisotyöntekijää tai 
muuta mediakasvattajaa ei tarvitse väliin, 
vaan lapset ja nuoret voivat itse helppoja ja 
hauskoja videoita katselemalla oppia uutta. 
Myös kaikki työpajoissa tehtävä lähiope-
tuksemme on äärimmäisen lapsilähtöistä – 
kaikki tehdään itse. Lisäksi sivustolla on jul-
kaistu jo yli 350 lasten itse tekemää elokuvaa.” 
Tuotantoyhtiö Amazement (Kaikki kuvaa 
-hanke)

3.3) Yhteensä 25 toimijaa on vastausten 
perusteella tukenut käytännön mediakas-
vatustyötä tarjoamalla valtakunnallisesti 
koulutuksia, materiaaleja ja muita pal-
veluja tai osallistunut mediakasvatusta 
koskevaan julkiseen keskusteluun. Tähän 
toimenpiteeseen liittyvää toimintaa ovat teh-
neet yhdistykset, virastot, kaupunkien toimi-
jat, mediatoimialan toimijat, yliopisto sekä 
tutkimusverkosto.
 Koulutusten järjestämisen ja rahoittami-
sen lisäksi käytännön mediakasvatustyötä on 
tuettu luennoin, puheenvuoroin, hankkeilla, 
erilaisin oppimateriaalein ja toimintamallein, 
kampanjoin, julkaisuilla, artikkelikokoel-
milla, koosteilla ja oppailla. Koulutuksia on 
järjestetty kasvatusalan ammattilaisille, nuo-
risotyöntekijöille, museo- ja kirjastohenkilö-
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kunnalle sekä kulttuurityöntekijöille.  Lisäksi 
on tuotettu erilaisia mediakasvattajia tukevia 
verkkopalveluita ja -sivustoja sekä järjestetty 
työpajoja sekä osallistuttu erilaisiin ohjaus-
ryhmiin ja teemaviikkojen suunnitteluun. 
 Julkiseen keskusteluun on osallistuttu kir-
joittamalla artikkeleita, mielipidekirjoituk-
sia, blogitekstejä sekä tekemällä yhteistyötä 
medioiden kanssa. Julkiseen keskusteluun on 
osallistuttu myös tiedottein, uutiskirjein sekä 
sosiaalisen median kanavia hyödyntämällä. 
Lisäksi on tehty tutkimusta ja tuotettu tietoa, 
vastattu kyselyihin ja annettu lausuntoja sekä 
osallistuttu keskusteluihin koulutuksissa, 
seminaareissa sekä muissa tapahtumissa.

“Opiskelijat tuottivat avoimia sähköisiä 
opettajanopasmateriaaleja TVT:n hyödyn-
tämiseen varhaiskasvatuksessa. Ehdotuksia 
tarpeellisiksi materiaaleiksi kerättiin var-
haiskasvatuksen henkilöstöltä mm. sosiaa-
lisen median kautta. Materiaali julkaistiin 
verkossa (tiesihanke.wordpress.com) ja sitä 
“mainostettiin” sosiaalisessa mediassa. Tätä 
kirjoittaessa oppimateriaaleja on luettu n. 
4000 kertaa.” 
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiede-
kunta, varhaiskasvatuksen koulutusoh-
jelma

3.4) Yhteensä 16 organisaatiota on kyselyn 
perusteella tehnyt edistänyt toimenpidettä 
jossa: vahvistetaan ja ylläpidetään media-
kasvatuksen monitieteistä tietopohjaa. 
Tutkimustiedon tuottamisen lisäksi tietoa 
levitetään ja popularisoidaan mediakasva-
tuksen toimijoiden keskuuteen mm. jul-
kaisujen ja seminaarien kautta. Kehitetään 
tutkivan kehittämisen työtapoja. Näihin 
toimijoihin kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien 
toimijoita, virastoja, mediatoimialan toimi-
joita sekä tutkimusorganisaatio. 
 Tietopohjaa on vahvistettu tutkimusten, 
selvitysten, kyselyjen ja kartoitusten teke-
misellä sekä erilaisten muiden julkaisujen, 
kuten artikkelien, asiakirjojen, toimitettujen 
teosten ja oppimateriaalien kautta. Tietoa 

on levitetty kirjoittamalla blogitekstejä, yllä-
pitämällä mediakasvatuksen tutkimusvii-
tetietokantaa sekä tarjoamalla tutkijoille ja 
asiantuntijoille blogikirjoitusmahdollisuuk-
sia. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken on 
tehty niin tutkimuskonferenssien, seminaa-
rien ja koulutusten järjestämisessä kuin tut-
kimushankkeissakin, ja lisäksi on osallistuttu 
opinnäytetöihin.  Paikallisella tasolla on tehty 
projektityöskentelyä lasten kanssa. 

“Tehdään monitieteistä tutkimusta lasten 
ja nuorten mediakulttuureista ja mediakas-
vatuksesta: Pienten lasten mediakulttuurit, 
Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehit-
täminen, Nuorten sosiaalinen liikehdintä 
mediayhteiskunnassa – Vertaileva tutkimus 
Helsingin ja Lontoon lähiöistä, Myötätuu-
lessa – nuorten digitaaliset oppimisympä-
ristöt -hankkeen arviointitutkimus, Lasten 
mediabarometri 2013. Raportit julkaistaan 
yleistajuisina.” 
Nuorisotutkimusverkosto
     
3.5) Yhteensä 13 toimijaa on toteuttanut toi-
menpidettä, jossa koulutetaan medialuku-
taitoisia ammattilaisia mediakasvatuksen 
kentälle. Hyvän medialukutaidon edistä-
minen otetaan eri sektoreiden tulokulmista 
huomioon niin perus- kuin täydennyskou-
lutuksissa. Näihin toimijoihin kuuluu yhdis-
tyksiä, kaupunkien toimijoita, virastoja sekä 
mediatoimialan toimijoita. 
 Alan koulutusta on edistetty järjestämällä 
ja rahoittamalla koulutuksia, pitämällä luen-
toja, verkkopalveluin ja muuten tietoisuutta 
lisäämällä. Koulutuksia on pidetty sekä täy-
dennyskoulutuksena ammattilaisille että 
peruskoulutuksena eri alojen opiskelijoille. 
Mediakasvatusta on opetettu myös työpajo-
jen ohjaajille, harjoittelijoille, työssäoppijoille 
ja työkokeilijoille. 

“Media- ja kasvatusalan kouluttajia on kou-
lutettu ohjaamaan erilaisia työpajamalleja 
lapsille ja nuorille, uutta oppimateriaalia on 
tuotettu erityisesti maahanmuuttajien kanssa 



KOHTI PAREMPAA MEDIALUKUTAITOA

23

toimiville aikuisille ja aikaisemmin kirjoi-
tettua oppimateriaalia on uudistettu vastaa-
maan nykyaikaisia laitevaatimuksia. Vuoden 
2015 aikana on järjestetty useita moniluku-
taitoon liittyviä täydennyskoulutuksia, joiden 
kohderyhmänä ovat olleet opettajat ja kirjas-
ton henkilökunta. Työskentely on pohjannut 
mobiililaitteisiin ja niiden kanssa tehtävään 
mediakasvatukseen.” 
Mediakasvatuskeskus Metka

3.6) Yhteensä 15 organisaatiota on vastausten 
perusteella osaltaan parantanut mediakas-
vattajien erityisosaamista ja vahvuusalueita 
mm. kartoittamalla eri sektoreiden hyviä 
käytäntöjä ja verkostoja. Näihin toimijoihin 
kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien toimijoita, 
virastoja sekä mediatoimialan toimijoita. 
 Toimijat ovat tehneet monin tavoin yhteis-
työtä ja seuranneet mediakasvatuksen kent-
tää. On järjestetty erilaisia koulutuksia ja 
tapahtumia ja osallistuttu niihin. Lisäksi eri-
laisia verkostoja on kartoitettu, luotu ja nii-
den toimintaa ja muodostumista on myös 
tuettu. Mediakasvatushankkeista on tehty 
myös selvitys. Hyviä käytänteitä on luotu ja 
tietoa niistä on jaettu eri tavoin. Toimenpi-
teeseen liittyen on myös tuotettu erilaista 
sisältöä ja mahdollistettu hyvien käytäntei-
den jakaminen verkkosivujen avulla. 

“Olemme hyödyntäneet kansallista mk-ver-
kostoa Memo-hankkeen myötä. Hankkeessa 
eri kaupunkien osaajat jakoivat osaamistaan 
eri puolilla Suomea järjestetyissä koulutuk-
sissa.” 
Mediakeskus, Helsingin Opetusvirasto

3.7) Suunnitellaan ja toteutetaan mediakas-
vatusta laaja-alaisessa yhteistyössä erilaisin 
kombinaatioin valtakunnallisesti, alueel-
lisesti ja paikallisesti. Mallinnetaan ole-
massa olevia, toimivia yhteistyörakenteita 
(esim. koulut ja kirjastot) ja kokeillaan roh-
keasti uutta (esim. järjestöjen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet). Toimenpiteeseen 
liittyvää toimintaa ilmoitti tehneensä 19 vas-

taajaorganisaatiota: yhdistykset, kaupunkien 
toimijat sekä virastot.
 Yhteistyötä on tehty laajalti eri kokoon-
panoin erilaisten toimijoiden – organisaa-
tioiden, yksittäisten asiantuntijoiden ja toi-
mijoiden – välillä ja sektorirajoja ylittäen. 
Yhteistyön tapoja on myös mallinnettu. 
Eri toimijoiden välistä yhteistyötä on paitsi 
tehty itse, myös edistetty muiden toimijoi-
den yhteistyötä tapahtumissa ja julkaisuissa. 
Yhteistyötä on tehty kansainvälisesti, val-
takunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. 
Hankkeiden, projektien, materiaalien ja 
yksittäisten toimintojen lisäksi yhteistyötä on 
tehty työ- ja ohjausryhmissä. 

“Valtakunnallinen ympäristökasvatushanke 
Juuret ja Siivet -verkko-oppimateriaali nuo-
rille http://www.juuretjasiivet.fi/ Yhteistyössä 
Keski-Suomen Ely-keskuksen (rahoitus), 
Jyväskylän ammattiopiston, Mediakasvatus-
keskus Metkan ja luovan alan yrittäjien ja 
toimijoiden kanssa.” 
Keski-Suomen museo

“Toimimme kansainvälisesti, valtakunnal-
lisesti, alueellisesti ja paikallisesti mitä eri-
laisimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Jokainen työpaja perustuu yhteistyöhön jon-
kun muun tahon kanssa. Yksinkertaisimmil-
laan toisena yhteistyökumppanina on jokin 
koulu tai päiväkoti. Laajimmillaan edellä 
mainittujen yhteistyökumppaneiden lisäksi 
toiminnassa on ollut mukana mm. maahan-
muuttajajärjestöjä, kylätoimikuntia, päih-
dekuntoutus- tai mielenterveysjärjestöjä / 
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-toimijoita, (musiikki-, valokuva-, elokuva-) 
festivaaleja, media- tai taidealan järjestöjä tai 
yksittäisiä toimijoita. Kuulumme Rasismin-
vastaisen työn tuki ja terveyttä kulttuurista 
verkostoihin sekä tietenkin mediakasvatus-
seuraan. Toimimme yhteistyössä myös kan-
sainvälisesti mm CIFEJ järjestön sekä eri fes-
tivaalien sekä koulutusyksiköiden kanssa.” 
Videootit ry

3.8) Vahvistetaan alueellista mediakasva-
tusta luomalla alueille pysyviä verkostoja ja 
niiden keskuksia ottaen huomioon olemassa 
olevat toimijat. Toimenpiteeseen liittyvää toi-

mintaa on tehnyt 13 vastaajaorganisaatiota: 
yhdistykset, kaupunkien toimijat, virastot sekä 
mediatoimialan toimija.
 Toimenpiteeseen liittyen on tehty yhteis-
työtä, järjestetty tapahtumia ja koulutuksia 
sekä tuotettu materiaaleja. Hanketoimin-
nasta on tiedotettu koostamalla hankekartta 
verkkoon. Lisäksi on verkostoiduttu, luotu ja 
ylläpidetty verkostoja sekä tiedotettu niistä 
myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. 

“koodikoulu, kirjasto, museo jne, verkosto-
toiminta perustuu yhteistyöhön pienessä ver-
kostossa, pysyvät rakenteet ei vielä tarpeellisia 
paikallisella tasolla. Mediakoordinaattorin 
palvelualuekoulutukset henkilöstöille kirjas-
tolla, museolla, opettajille, ict-verkostoille ja 
muille yhteistyökumppaneille.” 
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX

“MLL kouluttaa ja pitää yllä valtakunnallista 
kouluttajaverkostoa.” 
Mannerheimin lastensuojeluliitto
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toiMEnpitEidEn totEuttaMinEn: 

4. Suomi aktiivisena globaalina toimijana

HMS:n neljännen tavoitteen mukaan Suomi on mediakasvatuksen aktiivinen glo-
baali toimija. Tavoitteeseen liittyen on esitetty yhteensä viisi toimenpide-ehdo-
tusta.

4.1) Ensimmäisen toimenpiteen mukaan 
edistetään lasten ja nuorten äänen kuu-
lumista sekä lasten ja nuorten tekemien 
mediasisältöjen näkyvyyttä kansainväli-
sillä foorumeilla. Toimenpiteeseen liittyvää 
toimintaa ilmoitti tehneensä yhdeksän toimi-
jaa. Näihin kuuluu yhdistyksiä, kaupunkien 
toimija, virasto sekä tutkimusorganisaatio. 
 Lasten ja nuorten äänen kuulumista sekä 
lasten ja nuorten tekemien mediasisältö-
jen näkyvyyttä on edistetty muun muassa 
verkkopalveluilla ja järjestämällä kilpailuja. 
Nuorten omiin kirjoituksiin perustuvaa digi-
tarinaa on jaettu kansainvälisen verkoston 
käyttöön. Lasten ja nuorten tekemiä elo-
kuvia on käännetty ja levitetty kansainvä-
lisille elokuvafestivaaleille. Näkyvyyttä on 
edistetty myös sosiaalisen median ja verkon 
videopalveluiden avulla. Lasten ja nuorten 

mediakasvatuksen näkyvyyttä on edistetty 
osallistumalla yhteistyökumppanina konfe-
renssien järjestämiseen Suomessa ja ulko-
mailla. Aihetta koskevaa tutkimustietoa on 
lisäksi esitelty kansainvälisillä konferens-
seissa sekä verkkomateriaaleina. 

“Valveen elokuvakoulu on saanut kansainvä-
listä näkyvyyttä lasten ja nuorten itse teke-
mille elokuville 2014–2015 mm. Elokuvafes-
tivaaleilla Norjassa, Kroatiassa, Australiassa, 
Saksassa ja Kiinassa. Elokuvat ovat saaneet 
palkintoja useilla festivaaleilla. Nuoret tekijät 
ovat päässeet osallistumaan itse festivaaleille 
Norjassa, Saksassa ja Suomessa. Kansainvä-
listä näkyvyyttä varten elokuvakoulu kääntää 
elokuvia englanniksi.” 
Valveen elokuvakoulu 
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4.2) Toisen kansainvälisyyteen liittyvän toi-
menpiteen mukaan osallistutaan pohjois-
maiseen, eurooppalaiseen ja kansainväli-
seen yhteistyöhön mm. verkostoitumalla 
sekä kehittämis- ja tutkimustoiminnan ja 
konferenssien kautta. Yhteensä kymmenen 
toimijaa ilmoitti tehneensä toimenpiteen 
suuntaista työtä: yhdistyksiä, kaupungin toi-
mija, virastoja sekä tutkimusorganisaatio. 
 Kansainvälistä yhteistyötä on tehty pitä-
mällä puheenvuoroja ja esityksiä kansainvä-
lisissä konferensseissa ja seminaareissa sekä 
osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, semi-
naareihin, festivaaleihin ja asiantuntijatapaa-
misiin. Lisäksi on tehty yhteistyötä ja osallis-
tuttu jäseninä kansainvälisiin verkostoihin, 
asiantuntijaryhmiin, työryhmiin ja hank-
keisiin. Lisäksi on toteutettu kansainvälistä 
tutkimusta ja tehty muuta tutkimuksellista 
yhteistyötä.  

“Opetushallitus on European Schoolnetin 
jäsen. Kansallisena asiantuntijatahona se on 
komission medialukutaitoa ja sen opetusta 
käsittelevässä käsittelevässä asiantuntijaryh-
mässä Media literacy expert group. Työryh-
män työssä on mm. esitelty medialukutaitoa 
edistäviä kansallisia hyviä käytänteitä ja koke-
muksia sekä medialukutaitoa käsitteleviä tut-
kimuksia. Opetushallitus on kansallisena asi-
antuntijatahona myös Euroopan neuvoston 
Education for Democratic Citizenship and 
Human Rights Education (EDC/HRE) -ohjel-
massa, jossa nostetaan myös medialukutai-
don roolia nuorten osallisuuden ja aktiivisen 
demokraattisen vaikuttamisen edistämisessä 
tutkimusten, informaation, pedagogisten 
aineistojen ja hyvien työkalujen kautta.” 
Opetushallitus

“Järjestö on toteuttanut työpajoja yhteistyössä 
tanskalaisen animaatiojärjestön kanssa sekä 
Tanskassa että myös Euroopan rajojen ulko-
puolella. Seuraamme Eurooppalaista alan toi-
mintaa sähköpostiin tulevan ECFA journalin 
kautta. Kaksi toimijaamme osallistui ECFAn 
järjestämään Lapset ja media seminaariin 

Brysselissä syksyllä 2015. Järjestömme kuu-
luu kansainvälisen lasten ja nuorten elokuva-
järjestöön (CIFEJ) ja yksi toimijoista on ollut 
tämän järjestön hallituksessa nyt 2 (ja ennen 
vuotta 2013 x 2) toimikautta. Olemme pitä-
neet työpajoja yhteistyössä CIFEJ:n / eri kan-
sainvälisten elokuvafestivaalien / yliopistojen 
kanssa Bangladeshissa, Intiassa, Ukrainassa, 
Kiinassa, Iranissa ja Senegalissa. Yksi toimi-
joista on osallistunut myös mediakasvatuk-
sen luennoitsijana useampaan eri otteeseen 
Kiinassa ja kerran Romaniassa järjestettyihin 
elokuva- ja mediakasvatusseminaareihin.” 
Videootit ry

4.3) Kolmannen toimenpiteen mukaan jatke-
taan osallistumista Euroopan unionin Safer 
Internet -verkostoon. Toimenpiteeseen liit-
tyen kyselyyn vastasivat hankkeeseen osal-
listuneet valtion virasto ja yhdistys. Näiden 
lisäksi kyselyssä kaksi toimijaa kertoivat osal-
listumisestaan hankkeen ohjausryhmään. 

4.4) Neljännen toimenpiteen mukaan vaiku-
tetaan globaalilla tasolla olemalla mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa uusia 
avauksia hyvän medialukutaidon edistämi-
seksi. Kyselyssä yhteensä viisi toimijaa kertoi 
tehneensä toimintaa kyseiseen toimenpitee-
seen liittyen. Näihin kuuluu yhdistyksiä sekä 
virasto.
 Toimenpiteeseen liittyen on toimitettu 
mediakasvatusmateriaaleista englanninkieli-
siä versioita kansainväliseen jakeluun. Lisäksi 
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on toimittu asiantuntijana kansainvälisesti, 
osallistuttu kansainvälisiin hankkeisiin, ver-
kostoihin ja työryhmiin sekä toimittu kan-
sainvälisen verkkokurssin tuutorina. Suoma-
laista mediakasvatustyötä on myös nostettu 
esiin parhaina käytäntöinä. 

“Koulukino on vuonna 2015 nostettu yhdeksi 
parhaista käytännöistä EU-komission selvi-
tyksessä ’Showing Films and Other Audiovi-
sual Content in European Schools - Obstac-
les and Best Practices’.” 
Koulukino - Skolbio ry

4.5) Viidennen toimenpiteen mukaan jae-
taan tietoa omasta toiminnasta eri kan-
sainvälisillä foorumeilla. Tähän toimenpi-
teeseen liittyen yhteensä seitsemän toimijaa 
kertoi kyselyssä tehneensä toimintaa: yhdis-
tyksiä, kaupungin toimija, virasto sekä tutki-
musorganisaatio. 
 Tietoa omasta toiminnasta on jaettu 
puheenvuoroin, esityksin ja näyttelyosas-
toin erilaisissa kansainvälisissä tapahtu-
missa, kuten konferensseissa, elokuvafesti-
vaaleilla ja työryhmätapaamisissa. Omasta 

toiminnasta on myös tiedotettu sosiaalisessa 
mediassa, kansainvälisissä julkaisuissa, uutis-
kirjeissä sekä selvityksissä. Lisäksi kansain-
välisissä medioissa on annettu haastatteluita. 
Myös erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa, 
työryhmissä, verkostoissa ja työpajoissa on 
jaettu tietoa omasta toiminnasta. 

“Tietoa ja hyviä suomalaisia mediakasvatus-
käytänteitä on jaettu erilaisissa kansainväli-
sissä konferensseissa pitämällä mm. esityksiä 
ja puheenvuoroja ja näyttelyosastoja. Media-
kasvatusseura tuottaa englanninkielistä 
kansainvälistä uutiskirjettä, jossa levitetään 
ajankohtaistietoa suomalaisesta mediakas-
vatuksesta. Seura kuuluu myös eurooppalai-
seen Media & Learning Associationiin, jonka 
kautta tietoa omasta ja muusta Suomessa teh-
tävästä mediakasvatustoiminnasta levitetään 
ja verkostoja kehitetään. Mediakasvatusseu-
ralla on edustaja esimerkiksi vuosittain jär-
jestettävän Media & Learning Conferencen 
ohjelmatoimikunnassa, jonne ehdotetaan 
puheenvuoroja suomalaiselta kentältä.” 
Mediakasvatusseura
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Käsillä oleva selvitys vahvistaa kuvaa suo-
malaisen mediakasvatuskentän moninai-
suudesta sekä valottaa niitä tapoja, joilla 
kulttuuripoliittisten Hyvä medialukutaito 
2013–2016 -suuntaviivojen (HMS) mukaista 
mediakasvatusta toteutetaan ja edistetään. 
 HMS-asiakirjassa mediakasvatuksen ”nou-
seviksi” alueiksi nimettiin esimerkkeinä peli-
kasvatus, alle 3-vuotiaiden mediakasvatus, 
sekä lasten ja nuorten osallisuus mediatuotan-
noissa. Esimerkeistä erityi-
sesti pelikasvatus vaikuttaa 
huomioidun laajasti kyse-
lyyn vastanneiden toimijoi-
den keskuudessa. Pelaami-
nen onkin varsin nopeasti 
muodostunut “koko kan-
san” harrastukseksi (Vapaa-
aikatutkimus, pelaajabaro-
metri), joten lähes kaikessa 
kasvatustyössä pelaamiseen 
liittyvät kysymykset tulevat 
enemmän tai vähemmän keskusteluun. Voi-
daankin kysyä, onko pelikasvatus enää media-
kasvatuksen “nouseva alue”, vai onko se varsin 
nopeasti otettu osaksi mediakasvatuksen val-
tavirtaa muiden kysymysten tullessa uusina 
asioina kentälle? Samoin lasten ja nuorten 
osallisuutta mediatuotannoissa on viime 
vuosina edistetty moninaisin tavoin. Vauvo-
jen ja taaperoiden mediakasvatustakaan ei 
ole unohdettu, mutta nimetyistä osa-alueista 
se on selkeästi harvempien organisaatioiden 
kehittämisen kohteena. Osittain tämä onkin 
luontevaa, sillä kyseessä on tiukasti rajattu 
erityinen kohderyhmä, jonka tavoittaminen 
tapahtuu huoltajien tietoisuuden lisäämisen 
lisäksi pääosin päiväkotien, kerhojen ja neu-
voloiden kaltaisten paikallisten toimijoiden 
kautta.
 Selvityksen tuloksia tulkitessa on koko ajan 
pidettävä mielessä ainakin seuraavia tuloksiin 

pohdintaa ja huomioon otettavia asioita

vaikuttaneita tekijöitä. Ensinnäkin kyselyyn 
vastaajat ovat olleet valtaosin organisaatioita, 
joiden tavoitteena on tukea joko paikallisia 
toimijoita tai yksittäisiä kansalaisia medialu-
kutaidon edistämisessä. Selvityksen vastaaja-
joukon ulkopuolelle ovat siis yksittäisiä poik-
keuksia lukuun ottamatta jääneet ne eniten 
lapsia ja nuoria tavoittavat tahot, jotka päi-
vittäin tekevät työtä medialukutaidon edis-
tämiseksi: koulut, päiväkodit, kerhot, kirjas-

tot, museot, nuorisotalot, 
neuvolat ja monet muut. 
Kattavaa kuvaa mediakas-
vatuksen tosiasiallisesta 
toteuttamisesta Suomessa 
ei ole saatavilla, eikä se 
medialukutaidon moni-
naisuuden, -alaisuuden ja 
-tulkintaisuuden vuoksi 
olisikaan realistista yhden 
selvityksen puitteissa. 
Tämä huomioitiin jo sel-

vityksen suunnittelussa ja jakelussa.
 Toiseksi vastaajien joukosta puuttuu val-
taosa yliopistoista, korkeakouluista ja muista 
oppilaitoksista, joissa koulutetaan niitä 
ammattilaisia, jotka työskentelevät lasten 
ja nuorten medialukutaidon edistämiseksi. 
Vastausajan lyhyys on voinut karsia vastaajia 
erityisesti tästä joukosta, vaikkakin vastaus-
aikaa jatkettiin niille organisaatioille, jotka 
ilmoittivat sitä tarvitsevansa. Ammattilais-
ten mediakasvatuskoulutusta oli vastausten 
perusteella tuettu aktiivisesti myös niiden 
kyselyyn vastanneiden organisaatioiden toi-
mesta, jotka eivät olleet oppilaitoksia. Kui-
tenkin kestävimmän perustan ammattilais-
ten mediakasvatusosaamisen kehittämiselle 
luo opintojen kytkeminen systemaattisesti 
osaksi eri alojen peruskoulutusta. Näin ollen 
kuva ammattilaisten koulutuksesta jää selvi-
tyksen perusteella väistämättä vajavaiseksi. 
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Huomionarvoista on myös se, että HMS-
asiakirjaa laatineessa asiantuntijaryhmässä 
ei ole ollut lainkaan edustettuina ammatti-
korkeakouluja ja ammatillista peruskoulu-
tusta. Näin ollen merkittävä määrä lasten ja 
nuorten kanssa toimivien ammattilaisten 
koulutuksen kehittäjistä on ollut vailla edus-
tusta työryhmässä. Olisikin mielenkiintoista 
selvittää myös ammatti- ja ammattikorkea-
koulujen näkökulmaa siinä, millaista medi-
alukutaidon edistämistä Suomessa tarvitaan 
ja toteutetaan. 
 Kolmanneksi on muistettava, että selvi-
tyksen tulokset vastaavat vain siihen, mitä 
on kysytty. Koska HMS keskittyy vain lasten 
ja nuorten medialukutaitoon, ei aikuisten 
medialukutaidon edistäminen kuulu tämän 
selvityksen piiriin kuin välillisesti kasvatta-
jan roolin kautta. Suuntaviivojen laatimisen 
jälkeen aikuisten medialukutaidon, erityisen 
kriittisen medialukutaidon, kehittämisen 
tarve on nostettu usein esille sekä julkisessa 
keskustelussa että tutkimus- ja asiantuntija-
foorumeilla. Selvitys herättääkin jatkokysy-
myksiä siitä, miten tulevaisuudessa voitai-
siin paremmin huomioida aikuisten ja koko 
väestön medialukutaidon edistäminen. Onko 
lasten ja nuorten medialukutaitoa edistä-
ville omille linjauksille yhä paikkansa, oli-
siko kaikkien kansalaisten medialukutaidon 
edistäminen syytä linjata valtiollisella tasolla, 
tai olisiko aikuisten medialukutaidon edis-
tämistä varten syytä olla omat linjauksensa? 
Entä ovatko “aikuiset” tai “lapset” sellaise-
naan edes riittävä mediakasvatuksen kohde-
ryhmä, vai olisiko esimerkiksi lasten ja nuor-
ten kanssa toimiville ammattilaisille syytä 
olla omat kehittämisen tavoitteensa?
 Lisäksi on selvää, että laajuudestaan 
huolimatta suuntaviivat eivät kata kaik-
kia mahdollisia medialukutaitoa edistäviä 
toimenpiteitä. Asiakirja on laadittu niiden 
tavoitteiden ja toimenpiteiden ympärille, 
jotka alkuvuonna 2013 ovat sitä laatineista 
asiantuntujoista näyttäytyneet olennaisim-
milta. Mediakulttuurissa muutos on nopeaa 
ja muutaman vuoden aikana ehtii tapahtua 

paljon. Toisaalta suuri osa kasvatuksen kes-
keisistä kysymyksistä, kuten lasten ja nuorten 
ihmisoikeuksien ja oppimisen edistäminen, 
ovat huomattavasti pysyvämpiä kuin erityi-
sesti toimintaympäristöön liittyvät tekniset 
seikat. Keskustelua kuitenkin tarvittaisiin 
siitä, ovatko vuonna 2013 hahmotellut yhtei-
set linjat edelleen ajantasaisia suomalaisen 
mediakasvatuksen näkökulmasta.
 Rajoitteet huomioiden, selvitys antaa kui-
tenkin konkreettisen kuvan niistä toimista, 
joilla siihen vastanneet organisaatiot ovat 
HMS-asiakirjan mukaisesti hyvää medialu-
kutaitoa Suomessa edistäneet. Se auttaa myös 
hahmottamaan laajuutta, joilla linjauksissa 
nimettyjä eri toimenpiteitä on edistetty suh-
teessa toisiinsa. Tällöin havaitaan myös niitä 
alueita suomalaisessa mediakasvatuksessa, 
jotka näyttävät jääneen varjoon. Esimerkiksi 
kansainvälisyyteen liittyviä toimenpiteitä on 
edistetty suhteellisen harvojen toimijoiden 
taholta. 
 Kansainväliseen työhön osallistuminen on 
ehdottomasti myös rahoitus- ja resurssikysy-
mys, joka opetus- ja kulttuuriministeriön toi-
mialaa leimaavien leikkausten aikakaudella 
ei ole helposti ratkaistavissa. Sitä tärkeämpää 
olisikin, että voisimme alalla yhdessä kar-
toittaa mahdollisia toiminnan rahoituksen 
lähteitä ja tiedottaa niistä, jotta rahoitusmah-
dollisuudet tulisivat mahdollisimman hyvin 
hyödynnetyksi. 
 Kehittämiskohteita on löydettävissä, mutta 
kokonaisuutena selvitys antaa kuitenkin var-
sin positiivisen ja monipuolisen kuvan siitä, 
kuinka kansallisen tason linjaukset muut-
tuvat eläväksi toiminnaksi mediakasvatusta 
edistävien ja toteuttavien toimijoiden käy-
tännön työssä. Erityisesti vastauksissa koros-
tuvat kasvattajien arkisen työn ja osaamisen 
päivittämisen tukeminen sekä vahva verkos-
toituminen ja yhteistyö toimialalla. Suoma-
lainen mediakasvatuksen organisaatiokenttä 
verkottuu, tiedottaa, kouluttaa ja kasvattaa 
aktiivisesti – niin kasvotusten kuin digitaali-
sissa ympäristöissäkin.
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Aikakausmedia
Ampun 4H yhdistys / Mukana Mediassa -hanke
AV-arkki ry
Eettisen kaupan puolesta ry
Espoon kaupungin nuorisopalvelut
Helsingin kaupunginkirjasto
KAVI Audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen yksikkö
KAVI Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö
Kellarpellon päiväkoti
Keski-Suomen museo
KKV (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)
Koulukino - Skolbio ry
Käsityökoulu Robotti ry
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX
M&M Viihdepalvelu Oy
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mediakasvatuskeskus Metka
Mediakasvatusseura
Mediakeskus, Helsingin Opetusvirasto
Nuorisotutkimusverkosto
Opetushallitus
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, varhaiskasvatuksen koulutusohjelma
Suomen 4H-liitto
Suomen kirjastoseura
Suomen museoliitto
Suomen Vanhempainliitto ry
Tammelan kunta, nuorisotoimi
Tuotantoyhtiö Amazement (Kaikki kuvaa -hanke)
Valveen elokuvakoulu
Verke
Videootit ry
Yle
Yle Uutisluokka

liite 1 vastaajaorganisaatiot 
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Tavoite 1: Suomessa toteutetaan laadukasta, lapsi- ja nuorilähtöistä arjen 
mediakasvatusta. 

Tavoitteen toteutumista edistäviä toimenpiteitä 

1.1 Turvataan mediakasvatukselle ja mediakasvattajille riittävät resurssit paikallisella tasolla. 

1.2 Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta mediakasvatuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla mm. ottamalla lapsia ja nuoria 
mukaan toimintaa ohjaavien asiakirjojen valmisteluun, koulutusten ja materiaalien suunnit-
teluun sekä vertaisohjaajiksi. 

1.3 Kehitetään ja toteutetaan eri kasvuympäristöissä sellaista mediakasvatuksen pedagogiik-
kaa, joka tukee lasten ja nuorten omaehtoista oppimista ja toimintaa median parissa.

1.4 Kehitetään ja toteutetaan mediakasvatuksen pedagogiikkaa, joka tukee vanhemmuutta ja 
luo mahdollisuuksia sukupolvien väliselle vuorovaikutukselle ja oppimiselle. 

1.5 Kehitetään sellaisia kohdennettuja mediakasvatuksen käytäntöjä, koulutuksia, materiaa-
leja, palveluita, sisältöjä ja toimintamalleja, joissa otetaan huomioon erilaisia lapsia ja nuoria. 

1.6 Kehitetään nouseville mediakasvatuksen kohderyhmille ja alueille (mm. alle 3-vuotiaat 
lapset, digitaalinen pelaaminen, lapset ja nuoret mediatuotannoissa) suuntautuvia käytän-
töjä, koulutuksia, materiaaleja, palveluita, sisältöjä ja toimintamalleja. 

1.7 Kannustetaan ja tuetaan paikallisia yhteisöjä omien toimintatapojen uudistamisessa sekä 
mediakasvatuksen toimintakulttuurien luomisessa ja juurruttamisessa mm. kohdennetun 
koulutuksen keinoin. 

1.8 Kannustetaan ja tuetaan mediakasvatuksen toimijoita luomaan omia tai yhteisiä laatukri-
teereitä hyvän medialukutaidon edistämiseksi paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella 
tasolla. 

1.9 Kehitetään ja toteutetaan erilaisia keinoja mediakasvatustietoisuuden lisäämiseksi. 

liite 2 tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset
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Tavoite 2: Lainsäädännön, rahoituksen sekä kansallisen ja kuntatason 
ohjauksen mahdollistamin keinoin turvataan kestävät rakenteet hyvän medi-
alukutaidon edistämiseksi. 

Tavoitteen toteutumista edistäviä toimenpiteitä 

2.1 Seurataan systemaattisesti kuvaohjelmalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sekä 
kuvaohjelmamarkkinoiden, lasten ja nuorten mediaympäristön ja muun toimintaympäristön 
muutoksia. 

2.2 Selvitetään, miten tekijänoikeusjärjestelmä vaikuttaa mediakasvatuksen toteuttamiseen 
(mm. esitysoikeudet opetuksessa).

2.3 Kulttuuripolitiikassa jatketaan medialukutaidon ja mediakasvatuksen edistämistä ja päi-
vitetään Lapset ja media -ohjelman toimenpiteitä. 

2.4 Nuorisopolitiikassa otetaan huomioon mediakasvatus osana nuorten aktiivisen kansa-
laisuuden edistämistä. Avustetaan nuorisotyömäärärahoista toimintoja ja hankkeita, joissa 
kehitetään nuorisotyötä ja -toimintaa mediakasvatuksen kautta. 

2.5 Hyödynnetään valtion ja kuntien rahoituksen lisäksi erilaisia rahoituslähteitä (mm. sää-
tiöt) sekä Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmia mediakasvatuksen kehittämisessä. 

2.6 Varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden 
uudistamisprosessissa (esiopetus, perusopetus, toinen aste, taiteen perusopetus) otetaan huo-
mioon hyvän medialukutaidon edistäminen. 

2.7 Hyvän medialukutaidon edistäminen otetaan huomioon kuntatason suunnitteluasiakir-
joissa (mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma), yksikkötason suunnitelmissa sekä 
lapsi- ja nuorikohtaisissa suunnitelmissa. 

2.8 Lisätään mediakasvatusta eri alojen ammattilaisten peruskoulutukseen. Huolehditaan 
alan ammattilaisten täydennyskoulutusmahdollisuuksista. 

2.9 Selvitetään mediakasvatuksen tietopohjan vahvistamisen tarpeita ja ylläpitämisen keinoja 
valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti sekä mahdollisuuksia kehittää medialukutai-
don ja mediakasvatuksen indikaattoreita.
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Tavoite 3: Mediakasvatuksen toiminnot ja eri toimijat profiloituvat, verkos-
tot vahvistuvat ja alueelle syntyy uusia kumppanuuksia. 

Tavoitteen toteutumista edistäviä toimenpiteitä 

3.1 Mediakasvatusviranomainen profiloituu mediakasvatuksen kansallisena keskuksena 
tehden monipuolista yhteistyötä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa sekä ottaen 
huomioon olemassa olevat toimijat ja toiminnot. Viranomaisen mediakasvatustoiminta on 
ennakoitavaa ja läpinäkyvää viraston strategian ja muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen 
kautta. 

3.2 Tuotetaan monipuolisia ja turvallisia sisältöjä ja palveluita lapsille ja nuorille. Mahdol-
listetaan erilaisille lapsille ja nuorille käsiksi pääsy median sisältöihin ja palveluihin. Lapset 
ja nuoret ovat yhä enemmän itse median tekijöinä ja mukana mediatuotannoissa. Median 
tarjoaman näkyvyyden kautta tavoitetaan keskeisiä mediakasvatuksen kohderyhmiä, kuten 
lasten vanhempia. 

3.3 Tuetaan käytännön mediakasvatustyötä tarjoamalla valtakunnallisesti koulutuksia, mate-
riaaleja ja muita palveluja. Osallistutaan mediakasvatusta koskevaan julkiseen keskusteluun.
 
3.4 Vahvistetaan ja ylläpidetään mediakasvatuksen monitieteistä tietopohjaa. Tutkimustie
don tuottamisen lisäksi tietoa levitetään ja popularisoidaan mediakasvatuksen toimijoiden 
keskuuteen mm. julkaisujen ja seminaarien kautta. Kehitetään tutkivan kehittämisen työta-
poja. 

3.5 Koulutetaan medialukutaitoisia ammattilaisia mediakasvatuksen kentälle. Hyvän medi-
alukutaidon edistäminen otetaan eri sektoreiden tulokulmista huomioon niin perus- kuin 
täydennyskoulutuksissa. 

3.6 Parannetaan mediakasvattajien erityisosaamista ja vahvuusalueita mm. kartoittamalla eri 
sektoreiden hyviä käytäntöjä ja verkostoja. 

3.7 Suunnitellaan ja toteutetaan mediakasvatusta laaja-alaisessa yhteistyössä erilaisin kombi-
naatioin valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Mallinnetaan olemassa olevia, toimi-
via yhteistyörakenteita (esim. koulut ja kirjastot) ja kokeillaan rohkeasti uutta (esim. järjestö-
jen ja yksityisen sektorin kumppanuudet). 

3.8 Vahvistetaan alueellista mediakasvatusta luomalla alueille pysyviä verkostoja ja niiden 
keskuksia ottaen huomioon olemassa olevat toimijat. 
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Tavoite 4: Suomi on mediakasvatuksen aktiivinen globaali toimija. 

Tavoitteen toteutumista edistäviä toimenpiteitä 

4.1 Edistetään lasten ja nuorten äänen kuulumista sekä lasten ja nuorten tekemien mediasi-
sältöjen näkyvyyttä kansainvälisillä foorumeilla. 

4.2 Osallistutaan pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön mm. ver-
kostoitumalla sekä kehittämis- ja tutkimustoiminnan ja konferenssien kautta. 

4.3 Jatketaan osallistumista Euroopan unionin Safer Internet –verkostoon. 

4.4 Vaikutetaan globaalilla tasolla olemalla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa uusia 
avauksia hyvän medialukutaidon edistämiseksi. 

4.5 Jaetaan tietoa omasta toiminnasta eri kansainvälisillä foorumeilla.
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Kaikilla lapsilla ja nuorilla on kasvuympäristö, joka tarjoaa nykyistä paremmat edel-
lytykset hyvän medialukutaidon kehittymiselle. Lapset ja nuoret oppivat oman per-
soonallisen kasvun vaiheensa mukaisesti toimimaan harkiten ja valikoivasti median 
parissa, analysoimaan ja arvioimaan mediaa kriittisesti sekä käyttämään mediaa 
oppimiseen, itsensä ilmaisemiseen ja yhteiskuntaan ja kulttuuriin osallistumiseen. 
Lapset ja nuoret kehittyvät myös nykyistä aktiivisimmiksi ja innostuneimmiksi 
median parissa toimijoiksi ja osaavat monipuolisemmin nauttia median tarjoamista 
elämyksistä. 
 Kasvattajien medialukutaito vahvistuu. Tietoisuus ja ymmärrys mediakasvatuk-
sesta ja sen keinoista nousee kasvattajien keskuudessa yhä korkeammalle tasolle. 
 Medialuku- ja mediakasvatustaitoiset kasvattajat osaavat nykyistä monipuoli-
semmin tukea lasten ja nuorten hyvän medialukutaidon kehittymistä sekä ohjata 
lapsia ja nuoria turvalliseen toimintaan median parissa. 
 Suomesta kehittyy yhteiskunta, jossa medialukutaitoa arvostetaan ja medialu-
kutaidon merkitys ymmärretään yhä paremmin. Hyvää medialukutaitoa arvostava 
yhteiskunta panostaa nykyistä vahvemmin mediakasvatukseen. 

– Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013–2016.

visio
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