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klo kymmenen         tarkastelen ja viittaan
klo kaksitoista          käytän jälkimmäistä käsitettä eri merkityksessä
klo kolmetoista         laitan lainausmerkit ylle
klo kuusitoista          ennen kaikkea
klo kahdeksantoista     jään ulkopuolelle
klo kaksikymmentä               
klo kaksikymmentäyksi  tuottaa outoja painotuksia
klo kaksikymmentäkaksi  pidän mielessä
klo kaksikymmentäkolme saan irti
klo kaksikymmentäneljä   siirryn asiaan
klo kaksi               olkoon luonnosmainen
klo kolme              vahvaa otetta
klo kuusi               tutkittava ilmiö
klo kahdeksan          pakkashuuruheinää
                      höyryävä kylpy, tulostuva pihkan tuoksu
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Esipuhe
Mediakasvatusseura on tuonut yhteen mediakasvatuksen ammattilaisia, 
tutkijoita ja vaikuttajia jo kymmenen vuoden ajan. Historiikin sijasta tässä 
julkaisussa paneudumme mediakasvatuksen tulevaisuuden skenaarioihin 
sekä mediakasvatuksen rooliin yhteiskunnassa juuri nyt. Samalla erilaiset 
puheenvuorot keskustelevat mediakasvatuksen kehityksestä ja 10-vuotiaas-
ta Mediakasvatusseurasta.

Julkaisun ensimmäisessä kirjoituksessa puheenjohtajana toiminut 
Ritva-Sini Merilampi pureutuu Seuran mediakasvatuksellisiin keskustelu-
navauksiin. Hän näkee Seuran roolin kolmijakoisena: yhteiskunnallisena 
vaikuttajana, tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhdistäjänä ja kansain-
välistyvänä toimijana. 

Tapio Varis pohtii tekstissään medialukutaitoa kansainvälisestä näkökul-
masta. Varis näkee mediakasvatuksen tavoitteena “sellaisen medialukutaidon 
edistämisen, joka vastaa ajan vaatimuksia ja monikulttuurisen ja digitaalisen tekno-
logian maailman edellyttämiä valmiuksia”. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 
on ilmiselvää, että mediakasvatuksen merkitys tulee mediaympäristöjen 
kehityksen mukana vahvistumaan entisestään.

Mediakasvatus on alana ja ilmiönä jatkuvasti uuden ja vanhan pu-
ristuksessa. Siihen kiinnittyvät taidot, tiedot ja arvot vaativat jatkuvaa 
arviointia. Mediaympäristöjen muutos ei herätä tarvetta vain teknisten 
mediataitojen kehittämiselle. Myös luovat -, vuorovaikutus-, turva-, tunne- 
ja kriittiset taidot ansaitsevat huomiota, vaikka näiden taitojen osaamista-
soa onkin vaikea mitata. Yhteiskunnassa on tärkeää pitää yllä keskustelua 
siitä, mitä mediakasvatus on ja mitä sillä tavoitellaan, mihin arvoihin se 
kytkeytyy ja mikä rahoituksen suhde mediakasvatusalan tämän hetki-
seen tilaan on. “Media ei ole uhka, sen lukutaidottomuus on”, Anniina Lundvall 
kirjoittaa ja määrittelee koko mediakasvatusalan yhteiseksi tavoitteeksi 
medialukutaitoisemman Suomen. Suomi on kansainvälisesti tarkasteltu-
na mediakasvatuksen edelläkävijä ja täällä kehitettyjä ideoita voimme 
ylpeästi jakaa myös muualla.

Mediakasvatuskentän toimijat edustavat hyvin moninaisia ammattikun-
tia ja organisaatioita. Esimerkiksi Mediakasvatusseuran yli 50 yhteisöjäsenen 
joukkoon kuuluu paitsi lapsi- ja nuorisoalan toimijoita myös mediataloja, 
koulutuslaitoksia, viranomaisia, liittoja, järjestöjä ja yrityksiä. Eriarvoisuuden 
lisääntyessä yhteiskunnassa esimerkiksi lapset eivät kuitenkaan pääse kehit-
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76 tämään mediataitojaan yhdenvertaisesti omassa lähiympäristössään, ja siksi 
mediakasvatukseen panostaminen myös alueellisesti, moniammatillisesti ja 
erilaiset kohderyhmät huomioiden on tärkeää.

Mediakasvatusta ja Mediakasvatusseuraa pohtivien puheenvuorojen jäl-
keen ääneen pääsevät Jere Rinne ja Hannu Linturi, jotka ovat kirjoittaneet 
raportin Mediakasvatusseuran ja Otavan Opiston Osuuskunnan toteuttamasta 
eDelfoi-paneelista. Mediakasvatusta vuonna 2025 käsittelevässä tulevaisuuspa-
neelissa 159 vastaajaa otti kantaa kymmeneen mediakasvatuksen tulevaisuu-
teen liittyvään väitteeseen. Väitteet käsittelivät muun muassa virtuaaliympäris-
töjä, eriarvoistumista, sananvapautta ja osallistavaa kansalaisuutta. Vastausten 
perusteella Rinne ja Linturi ovat maalanneet neljä tulevaisuuskuvaa, jotka avaa-
vat mahdollisia polkuja mediakasvatuksen lähitulevaisuuteen. Tulevaisuusske-
naarioiden kirjallisina kuvituksina toimivat Ilkka Tahvanaisen ja Olli-Pekka 
Jauhiaisen kirjoitukset, jotka perustuvat paneelivastausten kommentteihin.

Mediakasvatuksen tulevaisuuteen luotaa myös Johannes Koponen, joka 
tarkastelee aihetta kansalaisuuden näkökulmasta. Koposen mukaan tule-
vaisuuden mediakasvatus on paljon enemmän kuin median ymmärtämisen 
opettamista. Se on kasvamista yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.

Tulevaisuutta tarkastelevien tekstien jälkeen kuullaan lisää Seuran pu-
heenjohtajien ajatuksia Mediakasvatusseuran toiminnan eri tasoista. Sirkku 
Kotilainen käsittelee Seuran historiaa kansalaisvaikuttajana ja avaa taustoja 
järjestön perustamiselle kymmenen vuotta sitten. Alkuaikojen tunnelmia 
kuvaa myös Outi Freese tekstissään “Yhteinen tavoite sijaa antaa”. Sara Sintonen 
pohtii miksi mediakasvatuksen tulisi kuulua kaikille. Ja koska mediakasva-
tus on koko yhteiskuntaa koskeva yhteinen asia, tulee aiheesta löytyä myös 
helposti tietoa. Olli Vesterinen kirjoittaa Mediakasvatus.fi-ekosysteemistä ja 
verkkopalvelun pitkäaikaisesta roolista keskeisenä tiedon lähteenä aihepii-
ristä kiinnostuneille. Julkaisun viimeisessä tekstissä Reijo Kupiainen kysyy, 
jospa niin sanottu digiloikka merkitseekin pedagogista loikkaa.”Aikakautemme 
suorastaan huutaa medialukutaidon vaadetta, kykyä seuloa, arvioida, verrata, arvottaa, 
kuratoida ja kommentoida viestitulvaa, rakentaa omaa identiteettiä ja maailmanku-
vaansa”, Kupiainen toteaa.

Vaikka emme tiedä miltä tulevaisuuden mediakasvatus tulee näyttämään 
lienee päivänselvää, että mediakasvatusta tullaan yhä enenevässä määrin 
tekemään yhteistyössä ja moniammatillisesti. Mediaympäristöjen muutosten 
kautta myös mediakasvatuksen kenttä laajenee, ja uusien toimijoiden kirjo 
tuo mukanaan mediakasvatuksen kehittämisen muotoja, joita emme tässä 
hetkessä osaa kuvitellakaan. Myös mediakasvatuksen käsite tullee muuttu-
maan. Kymmenen vuoden kuluttua medialukutaitoihin on todennäköisesti 

liittynyt uusia osa-alueita ja teemoja, mutta mediakasvatuksen arvopohja ja 
tavoitteet lienevät edelleen tunnistettavissa: mediakasvatuksessa on pohjim-
miltaan kyse mediataitojen vahvistamisesta aktiivisen, kriittisen ja osallis-
tuvan kansalaisuuden tukemiseksi. Vuosikymmenen jälkeen toivomme, että 
olemme edelleen yhtä mieltä siitä, että mediakasvatus kuuluu kaikille ja sen 
tulee olla kaikkien ulottuvilla - taaperoikäisistä isoisovanhempiin. Vaikka 
mediakasvatuksen perusperiaatteet ja tavoitteet säilyisivät samoina, media-
kasvattajien ei kannata hukata kykyään ennakoida tulevaisuuden taitoja. 
Työtä on jatkossakin syytä tehdä ketterällä otteella ja muuttuvista mediaym-
päristöistä kiinnostuen ja innostuen – ja ennen kaikkea yhdessä. 

Kymmenen vuotta tuntuu kuluneen valon nopeudella ja saavutusten 
äärelle ehtii harvoin pysähtyä. Mediakasvatusseuran toimintavuosien ai-
kana keskustelu mediakasvatuksesta on elänyt ja versonut entistä laajem-
malle. Seuralle tärkeää työnsarkaa on alusta asti ollut mediakasvatuksen 
merkityksen esille tuominen ja eri tahojen kutsuminen yhteistyöhön asian 
edistämiseksi. Pian vesi alkoi kuitenkin virrata myös toiseen suuntaan. Jo-
kainen Seuran saama yhteydenotto ja yhteistyöpyyntö innostaa ja inspiroi, 
mutta kertoo ennen kaikkea mediakasvatuksen kasvavasta merkityksestä. 
Mediakasvatusseuralle on alusta asti ollut tärkeää tehdä työtä substanssi ja 
yhteistyö edellä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman kehittyvää ja monia-
laista kenttää. Siksipä 10-vuotiaan vilpittömällä innolla haluammekin kiittää 
kaikkia Seuran jäseniä, yhteistyökumppaneita, yhdistyksessä toimineita, 
työtä mahdollistaneita tahoja sekä jokaista mediakasvatusta kanssamme 
kehittänyttä ja siitä innostunutta. Onnea meille kaikille!

I S A B E L L A  H O L M
Koordinaattori

R AU N A  R A H J A
Koordinaattori

T I I N A  S A L M I O
Puheenjohtaja

Mediakasvatusseura ry,  
Sällskapet för mediefostran rf.
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R I T VA-S I N I  M E R I L A M P I
Kasvatustieteiden tohtori, Opetusneuvos (OKM) emerita 

Mediakasvatusseuran puheenjohtaja 2011-2012
Tämä kirjoitus on myös julkaistu Mediakasvatusseuran blogissa.

Kehityspsykologisen näkemyksen mukaan 10-vuotias lapsi on kehityskaa-
ressaan parhaimmillaan: avoin uusille asioille, ajattelu vailla torjuntoja ja 
täynnä filosofisia pohdintoja. Aivan kuten 10-vuotias Mediakasvatusseura! 
Seura ei enää ole jäsenmäärältään kovin ”pieni ja pippurinen” kuten aloit-
taessaan, mutta pippuri mausteena on hyvin säilynyt.

Mediakasvatusseura on säilyttänyt aktiivisen otteensa yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen. Voisi melkein väittää, että ilman Seuran lempeää anarkiaa 
ei koskaan olisi valtionhallintoon syntynyt MEKU:a (Mediakasvatus- ja kuva-
ohjelmakeskus), joka nykyisin toimii KAVI:n (Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti) osana. Kun laki MEKU:sta tuli voimaan vuonna 2012, oli se kan-
sainvälisestikin merkittävää: nyt ensimmäisen kerran oli lainsäädännöllisesti 
määritelty mediakasvatuksen merkitys.

Toinen toimiva piirre Seuran hankkeissa kautta linjan on ollut käytännön 
ja teorian menestyksekäs yhdistäminen. Todellakin, käytäntö ruokkii teoriaa 
ja teoria tukee käytännön toteutuksia – kulkusuunta on edestakainen ja vas-
tavuoroinen. Toisaalta, tieteen popularisointi ei ole niitä helpoimpia tehtäviä.

Kolmas onnistunut toimintasuunta on ollut kansainvälistyminen. Hyvin 
on edetty tutusta tuntemattomaan, paikallisesta maailmanlaajuiseen. Hyviä 
pohjoismaisia yhteyksiä on luontevasti vahvistanut Seuran kaksikielisyys. 

Myös puheenjohtajien maailmanlaajuiset kontaktit Kiinaan, Venäjälle, USA:-
han, Egyptiin, Australiaan jne. ovat laajentaneet Eurooppa-keskeisyyttä kohti 
globaaleja yhteyksiä - nyt kun riippuvuussuhteet maapallolla yhä kasvavat.

On kuitenkin huolehdittava siitä, että mediakasvatuksen suomenkieli-
set termit saavat myös suomenkielisen käsitteellisen sisällön. Käsitteet ovat 
kasvatuksen työkaluja ja niitä on hiottava koko ajan. Suomalainen kasvatus 
vaatii suomalaisen tai ruotsalaisen peruskäsitteistön, joka tukee ajattelun 
syvyyttä silloin kun operoidaan vierailla kielillä.

Tulevaisuuden tutkimuksen yksi koetelluimmista metodeista on Del-
foi, jonka avulla määritellään mahdollisia maailmoita. Seuran käynnistämä 
eDelfoi –paneeli on loistava esimerkki siitä kuinka tekniikka toimii ihmi-
syyden palveluksessa. Näkemykselliset tulokset vuoden 2025 suunnasta ovat 
todella kiinnostavia. Kymmenvuotias kasvaa kohisten ja on tuolloin jo nuori 
aikuinen taitoineen, tietoineen ja tahtoineen.

Mediakasvatusseuran toiminnan vaikuttavin tekijä on tietenkin ”human 
resource”. Ilman Anniinaa, Raunaa, Isabellaa, Jereä ja muita isojen asioiden 
pyörittäjiä ei mitään olisi tapahtunut eikä tapahtuisi. Voi vain ihailla sitä hy-
vin organisoidun toiminnan energisyyttä, tarkkanäköisyyttä, huolellisuutta, 
ketteryyttä, diplomaattisuutta ja aitoa innovatiivisuutta, jolla vuodesta toi-
seen on mediakasvatusta kehitetty toteuttamalla Immanuel Kantin ajatusta: 
”Tiede on organisoitua tietoa ja viisaus organisoitua elämää.”

KYMMENVUOTIAS 
MENESTYJÄ
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Muuttuvat mediaympäristöt herättävät jatkuvasti uusia avoimia kysy-
myksiä. Ripustaudummeko me mediakasvattajat huolipuheeseen vai 
näemmekö mediakasvatuksen positiivisten mahdollisuuksien kenttänä? 
Olen monen kollegan kuullut huokailevan, että apua, tätä samaa kes-
kustelua on käyty vuodesta kivi ja sirppi ja eikö tämä ikinä muutu? Kyl-
lä muuttuu ja muutos olemme me mediakasvattajat. Kymmenen vuot-
ta ovat tarjonneet Mediakasvatusseuralle tilaa synnyttää monipuolista 
keskustelua. Muutos lähtee siitä, että kirkastamme mitä oikein olemme 
tekemässä nyt ja millaista mediakasvatusta haluamme tehdä tulevaisuu-
dessa. Minulla on muutamia kysymyksiä, joihin toivoisin löydettävän yh-
teisiä vastauksia.

OLEN MEDIAKASVATTAJA – MIKÄ MINÄ OLEN? 

Mediakasvatusseuran ja jäsenistön avulla mediakasvatus sekä medialukutai-
to käsitteinä ovat avautuneet laajemmalle yleisölle. Sanoina ne vilahtelevat 
tärkeissä asiakirjoissa ja niille nyökytellään hyväksyvästi. Mediakasvatuksel-
la on tärkeä rooli nykypäivän Suomessa. 

Tarkentavaa otetta kuitenkin vaaditaan yhä – mitä me mediakasvattajat 
oikein teemmekään? Esimerkiksi korkeakouluissa tarjotaan laadukasta me-

diakasvatuskoulutusta sivuaine- ja erikoistumisopintojen sekä maisteritut-
kintojen muodossa, mutta aika vähän tiedetään siitä, mikä on osaamisemme 
ydin ja ammattitaidon taso. Tai mitä sen tulisi olla tulevaisuudessa. 

Varsinaisia mediakasvattajan työpaikkoja ei juuri ole, vaikka osaamista 
ja mediakulttuurin tuntemista peräänkuulutetaan monissa työtehtävissä. 
Työmarkkinoilla mediakasvattaja-ammattinimikettä ei virallisesti ole ole-
massa; eräs kollega yllättyi kuullessaan joutuneensa toimistosihteeri-nimik-
keen alle, kun TE-toimiston virkailija oli arvellut mediakasvattajan tekevän 
”jotakin konttorihommia”. Median edustajat osaavat soittaa vain tietyille 
asiantuntijoille, kun juttu koskee lapsia, nuoria ja mediaa. Mitä me siis oi-
kein teemme ja miksi työtämme pitäisi arvostaa – osaammeko sitä itsekään 
aivan sanoittaa? 

Mediakasvatus-termi tuottaa myös toisenlaisia haasteita. Alan toimijat 
ovat arvostelleet, että mediakasvatus-nimikkeellä kaupitellaan mitä ihmeel-
lisimpiä vimpaimia, projekteja ja koulutuksia, joilla ei ole mitään tekemistä 
mediakasvatuksen kanssa. Mediakasvatuksen sateenvarjo on suuri ja sen alle 
mahtuu kyllä, mutta kaikki media-etuliitteinen toiminta ei tietenkään ole 
mediakasvatusta. Olisiko aika brändinkirkastustalkoille? Yrittäjyyskasvatus 
on onnistunut brändäämään itsensä; miten saisimme saman onnistumaan 
mediakasvatuksessa? 

VOIKO MEDIAKASVATUKSEN JÄTTÄÄ TEKEMÄTTÄ?

Poikkeuksellista Mediakasvatusseurassa on, että tutkijoiden ja käytännön 
toimijoiden perustaman yhdistyksen toimintaan osallistui alusta saakka 
keskeisiä medioita – muun muassa Yleisradio, sanoma- ja aikakauslehdet 
ja elokuva-alan järjestöjä. Media-alan vastuu mediakasvatuksesta on ollut 
itsestään selvää monessa yrityksessä vuosien, jopa vuosikymmenten ajan ja 
siksi heidän roolinsa Mediakasvatusseurassa on ollut tärkeää. 

Media-alan säästöpaineissa mediatalojen mediakasvatukselliset toimin-
not ovat olleet leikkurin alla. Näin tehdään, vaikka medialukutaitoinen kan-
salainen on juuri se, joka haluaa ja vaatii laadukasta sisältöä – väittäisin, 
että aika lyhytnäköistä politiikkaa. Onneksi säästöpaineista huolimatta on 
onnistuttu tekemään positiivisiakin avauksia. Esimerkiksi Ylen Uutisluok-
ka-toiminta on yksi merkittävistä medialukutaitohankkeista, joka vahvistaa 
koulujen mediakasvatustyötä ympäri Suomen. Samanlaista rohkeaa panos-
tusta nuoriin mediankuluttajiin toivon myös kaupallisilta toimijoilta. Uskon 
satsauksen kannattavan: onhan medialukutaitoinen kansalainen kuitenkin 
se, joka paitsi vaatii laatua ja älykästä sisältöä, myös todennäköisesti on 
valmis siitä maksamaan. 

MEDIA EI OLE UHKA, SEN 
LUKUTAIDOTTOMUUS ON
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1312 Erilaiset huhuihin ja harhoihin uutisensa perustavat valemediat tuntuvat 
kasvattavan jatkuvasti suosiota. Ne myös toistavat omituista mantraa siitä, 
että valtamedia uhkaa sananvapautta, kieltää tosiasiat, sensuroi tarkoituksel-
lisesti tiettyjä puheenaiheita ja pimittää tietoa kansalta. Media ei ole uhka, 
mutta sen lukutaidottomuus totisesti on. Juuri nyt ja taatusti myös tulevai-
suudessa eletään aikaa, jossa kriittisellä medialukutaidolla, lähdekritiikillä ja 
medioihin liittyvällä yleissivistyksellä on valtava merkitys. Niitä ilman emme 
ymmärrä miten maailma ja media toimivat. 

Valitettavasti elämme taloudellisesti tiukkoja aikoja päiväkodeissa, kou-
luissa ja nuorisotaloilla, joten niissä on tulevina vuosina entistä vähemmän 
mahdollisuuksia tukea monipuolisen lukutaidon kehittymistä. Medialukutai-
dosta ei saisi tulla luokka- tai sosioekonominen kysymys, vaan se on jokaisen 
lapsen ja nuoren oikeus. Juuri nyt meillä ei ole varaa jättää mediakasvatusta 
tekemättä. 

KOHTAAKO RAHOITUS KYSYNNÄN?

Me, jotka olemme seuranneet mediakasvatuskentän kehittymistä viimei-
sen kymmenen vuoden aikana, olemme varmasti huomanneet muutok-
sen. On vaikea olla törmäämättä lisääntyneisiin mediateksteihin, aloit-
teisiin ja mielipidekirjoituksiin, jotka liittyvät lasten median käyttöön, 
vanhempien mediakasvatusvastuuseen sekä vaikkapa koulujen tieto- ja 
viestintätekniseen varusteluun, opettajien osaamiseen ja oppilaiden 
omien laitteiden hyötykäyttöön. Projekteja ja hankkeita on lykätty vauh-
tiin, uusia toimijoita tullut tekemään tärkeää työtä eri kohderyhmien 
kanssa. Alan tutkimus on mennyt eteenpäin suurin harppauksin. On saa-
tu kansallinen mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö MEKU, joka edis-
tää alan kehittymistä viranomaisen valtuuksin. 

Lähtökohtaisesti mediakasvatusta tehdään järjestöissä ja kunnissa to-
della pienin resurssein. Voisi kuvitella, että kentälle on syydetty rahaa 
ovista ja ikkunoista, jotta kehitys on ollut mahdollinen. Pysyviä rahoitus-
mekanismeja on vähän, jos ollenkaan ja sopivien rahoituskanavien löytä-
minen on vaikeaa, koska mediakasvatus ei tavallaan kuulu mihinkään ja 
kuuluu kuitenkin kaikkialle – kouluun, nuorisotyöhön, sosiaali- ja terveys-
alalle, päiväkoteihin, kerhoihin, ikäihmisille... Rahoittajan näkökulmasta 
mediakasvatus on myös hankala, koska medialukutaidon mittaaminen 
on hankalaa. Jos tuotamme oppimateriaalin, jota opettaja käyttää, emme 
voi tietää miten paljon oppilaan medialukutaito kehittyy. Tutkijoilla on 
omat haasteensa: voimme laskea kuinka monta lehtitilausta, televisiota ja 
kännykkää kotitaloudessa on, mutta emme sen perusteella voi tietää per-

heen jäsenten medialukutaidosta yhtään mitään. Syvällistä ymmärrystä 
medialukutaidosta tarjoava tutkimus ei ole kovin seksikästä rahoituksen 
vinkkelistä. Uhriutua ei kannata, vaan miettiä miten saisimme rahoitus-
kanavat auki. 

Se, mihin kentällä palataan, on perustyö. Opettajien koulutuksia ja van-
hempainiltoja vetäneet mediakasvattajat tunnistavat saman hassun ilmiön: 
niissä toistuvat vuosi vuoden jälkeen samat kysymykset. Meille vanha virsi on 
monelle aivan uusi. Aina löytyy ammatti-ihmisiä, jotka eivät tunne mediakas-
vatusta eivätkä tunnista sen tarvetta omassa työssään. Ja aina tulee vastaan 
se perustyyppi, joka nauraa, että ”mitä ihmettä, kaikki lapsethan osaa laitteita 
käyttää, ei kai niitä tarvitse kasvattaa siihen!” ja taas on mediakasvattajalle töitä. 
Perustyö saattaa näyttäytyä saman toistamisena, päällekkäisenä koulutusten 
tekemisenä ja materiaalituotantona, mutta sitä tekevät tietävät paremmin. 
Päällekkäisyyttä tai tehottomuutta on yllättävän vähän, sillä yleisöä on paljon 
ja sitä on koulutettava uusien asioiden haltuunottoon. Erilaista tarvetta on 
valtavasti ja eri kohderyhmät tarvitsevat eri materiaaleja. Perustutkimustakin 
tarvitaan edelleen, koska mediamaisema ja sen käyttö muuttuvat jatkuvasti. 
Mediakasvatukselle myönteisen kulttuurin kehittäminen vie aikaa ja vaatii 
toistoa. Kaikenlaisten uudishankkeiden, uusien innovaatioiden, laitehankin-
tojen ja uusien vimpaimien sijaan kentällä toivotaan - aivan perustellusti 
- työrauhaa ja jatkuvuutta. Perustyölle ja innovoiville hankkeille on molem-
mille löydyttävä rahoitusta ja tilaa mediakasvatuskentällä. 

Mediakasvatuskenttä itsessään on esimerkki siitä, että vähällä rahalla on 
saatu valtava muutos aikaan. Mediakasvattajat ovat oppineet olosuhteiden pa-
kosta ”nyhjäisemään tyhjästä”. Resurssien puute on haaste, mutta mediakas-
vasvatuksen kehittäminen vaatii myös rohkeampaa asennetta ammattilaisilta 
ja tiedon lisäämistä mediakasvatuksen mahdollisuuksista monikanavaisesti. 
Mediakasvatus on asenne, ei laite – on ihan sama käyttääkö täppäriä vai lii-
tutaulua. On mediakasvatuskentän jatkuva puheenaihe, miten opettaisimme 
ihmiset ottamaan haltuun menetelmiä ja oppimateriaaleja sekä muuttamaan 
ajatteluaan niin, että arjen usein ilmaiset mediaympäristöt ovat täydessä 
hyötykäytössä. Miten voisimme onnistua tässä tehtävässä paremmin? 

Osaamisen kehittymisen tueksi tarvitaan ihmisiä, jotka auttavat tehos-
tamaan medioiden hyötykäyttöä eri ammateissa ja työyhteisöissä. Mediakas-
vattajat ovat juuri sellaisia ihmisiä. Heidät olisi syytä saada entistä paremmin 
mukaan työyhteisöihin, joista osaamista puuttuu. Talous on tiukalla ja on 
selvää, että myös mediakasvatuksen rahoitus tulee kiristymään kituvuosina. 
Rahoitusta kiristettäessä on syytä ottaa huomioon kentän kaikki tasot: meillä 
on viranomaistaso, järjestöjen taso, yksi- ja monivuotiset poikkisektoriaaliset Pu
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1514 yhteistyöhankkeet, tutkimuksen taso, kuntien tason monenlaiset toimijat, 
yksittäisten innokkaiden pellepelottomien hankkeet. Täydellisen monimuo-
toinen kirjo, jossa jokainen peluri on rahoituksensa ansainnut, mikäli lop-
putulos on medialukutaitoisempi Suomi. Mittaamatonta vahinkoa tullaan 
tuottaneeksi, jos rahoitusketjussa oksia karsitaan liikaa. 

YHTEISTYÖ JA JAKAMINEN - MEDIAKASVATUKSEN VIISASTEN KIVET?

Rohkeuden puute. Siinä yksi syy, miksi mediakasvatuksen innovaatiot eivät 
leviä niin tehokkaasti kuin voisivat. Käytännössä kyseessä lienee suomalai-
sille tyypillinen arkuus kertoa muille, mitä (hienoa/hullua/erikoista) on tul-
lut tehtyä. Mediakasvatusseuran työntekijät kiertäessään Suomea kohtaavat 
jatkuvasti oivalluksia, projekteja ja kokeiluja, joista kukaan ei tiedä mitään. 
Ku ehämmää ny mitään ja ei tää ny oo mitään erikoista. On erikoista, että 
tässä maassa, jonka kansalaiset somettavat innokkaasti ja ovat oppineet ja-
kamaan kaikenkarvaiset tilanneraportit ja selfiet Facebookissa, emme ole 
oppineet jakamaan hyviä työkäytäntöjä. 

Se, millä mediakasvatus saadaan juurtumaan ja millä ihmisten into sitä 
kohtaan saadaan syttymään, ovat hyvät käytänteet ja ihan tavallisten ihmis-
ten työssään kokeilemat ideat. Tämä vaatii sen, että ihmiset tietävät tekevän-
sä mediakasvatusta, osaavat muokata siitä menetelmällisiä kertomuksia ja 
rohkaistuvat jakamaan osaamistaan. Yhtä viisasten kiveä tuskin on, mutta 
välineet on otettava totiseen käyttöön, jotta arkisen mediakasvatuksen in-
novaatiot leviäisivät ammattilaiselta toiselle. Mediakasvatus.fi on edelleen 
erinomainen säilö itsetehdyille materiaaleille ja tieto niistä leviää tehokkaasti 
uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa. Mediakasvatusseuran juuri avaama 
Mediakasvattajien verkosto Facebookissa on tutustumisen arvoinen yhteisö, 
jota kannattaa hyödyntää. 

Yksi tärkeä kehittämisen paikka on mediakasvatuksellisen yhteistyön 
lisääminen. Mediakasvatusseura on ponnistellut tämän eteen alusta saakka 
ja työ jatkuu edelleen. Osaaminen kun ei jakaudu itsestään työyhteisöstä toi-
seen ja innovaatiot jäävät liian usein pienen porukan tietoon. Yhdessä saisim-
me paljon hyvää aikaan. Yhteistyötä vaativat usein myös rahoittajat ja se on 
hyvä vaatimus. Yhteistyön lisääminen ja sen ylläpitäminen vaatii kuitenkin 
raakaa työtä: kokoustamista, käytänteiden esittelyä, niiden soveltamista eri 
tilanteisiin ja erilaisille ryhmille, sopimista ja toisten työtapoihin tutustu-
mista. Miten voisimme helpottaa yhteistyön tekemistä ja mitkä ovat hyvän 
mediakasvatusyhteistyön käytänteet? Etenkin niukan rahoituksen vuosina 
on uskallettava hakea kumppaneita ja jaettava osaamista, eikä hautautua 
poteroihin pelkäämään, että yhteistyö vie tuhkatkin pesästä. 

Osaamista voidaan jakaa kovin monella tavalla. Esimerkiksi Oulussa 
nuorisotyön ammattilaiset ovat kouluttaneet kunnan muita ammattilaisia 
nuorten sosiaalisen median maailmasta. Mitä kaikkea voidaan tehdä yhdessä, 
jotta oman kunnan alueen lapset ja nuoret saisivat eväitä medialukutaidon 
kehittämiseen ja ammattilaiset pystyisivät jakamaan osaamistaan? Löytyisikö 
yhdessä tehden myös mahdollisuus resurssien säästämiseen?

Olisi erinomaisen tärkeää myös kurkottaa omia napoja kauemmaksi ja 
tutkia, mitkä kansainväliset areenat sopisivat omien innovaatioiden esitte-
lyyn. Mediakasvatusseuran uutiskirjeessä kerrotaan esimerkiksi säännöl-
lisesti kansainvälisistä kilpailuista, joihin omia kokeiluja ja projekteja voi 
lähettää arvioitavaksi. 

MEDIAKASVATUS - TULEVAISUUDEN VIENTITUOTE? 

Mediakasvatusseuran toiminta on ollut kansainvälistä alusta alkaen. Jo 
Seuran toisena toimintavuotena järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen 
konferenssi ja heti perään tehtiin tiivistä yhteistyötä virolaisten ja saksa-
laisten mediakasvattajien ja alan hallintoväen kanssa. Mediakasvatusseuran 
kellarissa on käynyt lukuisia ihmetteleviä aasialaisryhmiä, joille on kerrot-
tu, miten Suomi mediakasvattaa. Ihmetystä on herättänyt suomalainen po-
sitiivinen mediakasvatusmentaliteetti ja se, että työssä otetaan huomioon 
myös heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret, osallistetaan lapsia ja 
kunnioitetaan luovaa ja opettavaista prosessia enemmän kuin varsinaista 
lopputulosta. 

Mediakasvatuskulttuurien kohtaaminen on ollut arvokasta. Alkuvai-
heessa me olimme kuunteluoppilaana, nyt moni ottaa Suomesta mallia 
ja meillä on kehitetty työmuotoja, joilla olisi vientipotentiaalia. Miten 
mediakasvatusosaamisesta saadaan suomalaisen peruskoulun kaltainen 
vientituote? Voisiko suomalaista mediakasvatusta tuotteistaa? Millaisesta 
sisällöstä yleisö on valmis maksamaan? Näitä mahdollisuuksia ei juuri ole 
kartoitettu. 

Monikulttuuristuva Suomi on mediakasvatuksen näkökulmasta oikea 
herkkupala. Millaista keskustelua ja osaamista saammekaan aikaan, kun 
Suomi kansainvälistyy, eri mediakulttuureista tulevat ihmiset tapaavat ja 
tuottavat yhdessä uutta mediaa? Median keinot ja menetelmät ovat monel-
la tapaa universaaleja ja median kieli usein ymmärrettävää ilman yhteistä 
kieltä. Kaikki me nauramme kissavideoille ja moni meistä taustasta riippu-
matta osaa tehdä sellaisen. Mediakasvatusta on syytä siis katsoa globaalein 
silmälasein. Meillä olisi nyt mahdollisuus kokeilla, miten mediakasvatuksel-
liset menetelmät toimivat lasten ja nuorten kotoutumisen tukena, yhteisen Pu
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1716 ymmärtämisen ja hyväksymisen välineenä ja toisaalta myös opettaa miten 
media toimii eri puolilla maailmaa ja miksi sananvapautta pitää vaalia. 

Katsomalla medioita ympärillämme voimme nähdä mediakulttuurissa 
eläviä mörköjä, joista suvaitsevaisuuden puute ja vihapuhe ovat tämän het-
ken huolia. Mediakasvatustyön avulla meidän on mahdollista edistää kult-
tuurista ymmärrystä ja auttaa ymmärtämään yhteiskuntaa, vaikka media-
kasvatus ei lopeta kaikkea vihanpitoa saati takaa pysyvää maailmanrauhaa. 

Mikäli panostamme mediakasvatukseen, kasvaa meille kriittisempiä, eri 
näkökulmista asioita tarkastelevia, luovia ja itseään ilmaisevia, kantaaotta-
vampia, kulttuurisesti sivistyneempiä kansalaisia, jotka kohtelevat toisiaan 
paremmin, kunnioittavat sananvapautta ja osaavat vaatia lähteiden tarkis-
tamista. Mietitäänpä siis vielä. Elleivät tällaiset ihmiset saa aikaan rauhaa 
maailmaan, niin millaiset sitten? 

MEDIAKASVATUKSEN  
KASVAVA MERKITYS

Ehkä suurin haaste 2000-luvun maailmassa on löytää keinoja globaalikasva-
tuksen ja sivilisaatioiden välisen vuoropuhelun toteuttamiseksi. Mediataito-
jen ja viestinnällisen osaamisen rinnalle on tullut myös informaatiolukutaito, 
joilla esimerkiksi Unesco pyrkii edistämään kulttuurista moninaisuutta ja 
dialogia. Globalisoituvassa ristiriitojen maailmassa medialukutaidolla on 
myös taloudellisia ja sotilaallisia merkityksiä.

Mediakasvatuksen tavoitteena on sellaisen medialukutaidon edistäminen, 
joka vastaa ajan vaatimuksia ja monikulttuurisen ja digitaalisen teknologian 
maailman edellyttämiä valmiuksia. Uusien monimediaalisten luku- ja kirjoi-
tustaitojen sekä älykkäiden laitteiden vaatimien ohjelmointitaitojen haaste 
kasvaa. Siksi mediakasvatuksen merkitys tulevaisuudessa kasvaa entisestään. 

Mitä voimakkaammin yhteiskunta kehittyy viestinnän ja median yh-
teiskunnaksi, sitä enemmän myös kasvattajien on puhuttava viestinnän 
keinoilla. Mediakasvatus-termin sijaan puhuimme 90-luvulla viestintä-
kasvatuksesta ja emansipatorisesta viestintäosaamisesta, jonka tavoit-
teena on antaa ihmiselle sisäistä voimaa toimia ja kasvaa informaatioai-
kakauden kansalaiseksi. Ritva-Sini Merilammen johtamissa projekteissa 
kehittelimme myös ”medialogiaa” ja loimme pohjaa nykyiselle media-
kasvatukselle.

A N N I I N A  L U N D VA L L
Kirjoittaja oli Mediakasvatusseuran ensimmäinen palkattu työntekijä. 

Seuran koordinaattorina hän toimi kevääseen 2014 saakka. Tällä hetkel-
lä hän toimii Pelastakaa Lapset ry:n Lapset & digitaalinen media-yksi-
kön asiantuntijana, mutta on artikkelia kirjoittaessaan kotona 5-kuu-

kautisen uuden mediakansalaisen kanssa. 
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1918 Jo sata vuotta sitten amerikkalainen filosofi John Dewey totesi, että yhteis-
kunnallinen elämä ei ainoastaan ole identtistä viestinnän kanssa vaan että 
kaikki viestintä ja siten kaikki aito yhteiskunnallinen elämä on kasvatuksel-
lista. Nyt 2000-luvulla ”uusi humanismi” pyrkii murtamaan teknologiaus-
koisten teknokraattien ylivallan maailman hallitsemisessa ja asettamaan 
toiminnan lähtökohdaksi inhimillisen persoonan ja yhteisön.  Suomalaisen 
sivistysperinteen mukainen itseoppiminen ja itsensä kehittäminen ovat kes-
keisiä avoimien oppimisympäristöjen globaalissa maailmassa.

Unesco:n ensimmäisen pääjohtajan Julian Huxleyn mukaan ihmiskunnan 
on mahdotonta hankkia yhteistä näkemystä jos suuret osat maailman väes-
töstä jäävät lukutaidottomiksi sellaiseen taikauskon ja alkeellisen elämän 
henkiseen maailmaan, joka eroaa täysin koulutetun väestönosan maailmasta. 
Oikeastaan hän jo vuonna 1948 ennakoi 2000-luvun ”digital divide” keskuste-
lun sisällön. Huxley näki selvästi, että Unescon keskeinen tehtävä tulisi ole-
maan massiivisten kampanjoiden toteuttaminen lukutaidottomuutta vastaan 
ja yleisen peruskoulutuksen aikaansaamisen koko maailmassa. 

Nykyisin näitä tavoitteita toteutetaan media- ja informaatiolukutaitoja 
edistämällä. Tukemalla mediakasvatuksen kansainvälisiä projekteja varmis-
tetaan, että uuden teknologian soveltamisessa lähtökohta on ihmiskeskeinen 
ja tavoitteena kulttuurienvälisen vuoropuhelun maailma. 

TULEVAISUUS EI OLE 
HISTORIATONTA 

Mediakasvatus 2025 

Kirjoittajat:

TA P I O  VA R I S
Emeritusprofessori 

Mediakasvatusseuran hallituksen jäsen 2009-2010 

J E R E  R I N N E
Toimitusjohtaja, Otavan Opiston Osuuskunta
Mediakasvatusseuran hallituksen jäsen 2013 - 

H A N N U  L I N T U R I
Johtaja, tulevaisuudentutkija
Metodix
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2120 JOHDANTO
Mediakasvatus alana on jatkuvasti uuden ja vanhan puristuksessa. Uudet 
teknologiat ja median muodot luovat mahdollisuuksia ja tarpeita jatkuvaan 
evoluutioon. Vanha ei kuitenkaan happane samaa tahtia kuin uutta syntyy. 
Uuden ja vanhan kitka aiheuttaa resurssipaineita ja evoluution kangistu-
mista vanhoihin malleihin. Ilmiötä vahvistavat erilaiset intressit, ja usein 
kompetenssien puutteesta kumpuavat pelot sekä uhkakuvat. Kaiken tämän 
päälle alan fokuksen tulisi säilyä itse kasvatuksessa, jolloin mukaan saadaan 
tärkein toimija, itse ihminen tunteineen. 

Kaikki edellä mainitut seikat nousevat vahvasti esiin Mediakasvatusseu-
ran 10-vuotisjuhlan kunniaksi tehdyssä avoimessa Real Time Delfoi -panee-
lissa (ks. Gordon 2014), jonka avulla haettiin näkymiä siihen, miltä media-
kasvatus ja Mediakasvatusseura voisi näyttää kymmenen vuoden päästä, eli 
vuonna 2025.  

Mediakasvatusseura on ollut oman toimintakenttänsä keskeinen toimija 
yhdistämässä tutkijoita, kasvattajia ja alan toimijoita perustamisestaan asti. 
Sen vuoksi mahdollisten tulevaisuuksien kartoittaminen yhdessä seuran ja 
sen jäsenten kanssa on tarjonnut herkulliset lähtökohdat Delfoi -prosessin 
toteuttamiseen. Tulevaisuuskatsaus toteutettiin esittämällä kymmenen tu-
levaisuusväitettä Mediakasvatusseuran jäsenille jäsenille ja muille media-
kasvatuksesta kiinnostuneille. Väitteet julkaistiin yksi per päivä kymmenen 
peräkkäisen arkipäivän ajan. Argumentoinnin lisäksi paneelissa otettiin kan-
taa siihen, onko väitteen esittämä tulevaisuus vastaajasta todennäköinen tai 
toivottava vai ei. 

Vastaajia kertyi ilahduttavan paljon, yhteensä 159 henkilöä. Heidän kom-
menttiensa kautta aukeaa useita mahdollisia mediakasvatuksen ja Mediakas-
vatusseurankin tulevaisuuskuvia. Tämä siitäkin huolimatta, että vastauksista 
on tulkittavissa myös paljon halua säilyttää maailma sellaisena kuin se on 
nyt. Tähän voi olla ainakin kaksi syytä; niukentuvien resurssien uhatessa 
halutaan säilyttää ja perustella oman toiminnan tärkeyttä omassa ajassa yhä 
uudelleen. Tällöin tulevaisuus koetaan herkästi uhkaavana. Toinen mahdol-
linen syy voi olla puhtaasti viestinnällinen ja näin paneelin managerien, eli 
allekirjoittaneiden syytä; viestinnässä vastaajille olisi ehkä pitänyt muistuttaa 
useammin, että väitteitä tulisi tarkastella tulevaisuuslasit tiukasti silmillä, ei 
pelkästään nykyhetken läpi. Samalla on syytä muistaa myös muutama seikka 
tulevaisuuden ennakoinnista ja sen vaikeudesta. 

21 
Johdanto

23 
Raportin rakenne

25 
Väitteet

49 
Neljä tulevaisuuskuvaa:  
teho, tekno, turva ja tori

55 
Ryhmäkohtaiset erot pieniä

57 
Lähteitä
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2322 RAPORTIN RAKENNE

Etenemme tässä raportissa samaan tyyliin kuin itse kyselyssä esittelemäl-
lä teesin kerrallaan. Yksittäinen tulevaisuusteesi käsittelee jotakin tiettyä 
ilmiötä kapeasti, jotta vastaajien olisi mahdollista ottaa siihen kantaa. Tee-
si kuitenkin edustaa samalla laajempaa yhteiskunnallista tilaa ja on näin 
kasvatettavissa tulosten analysointivaiheessa argumenttien ja managerien 
tulkinnan pohjalta kuvaamaan erilaisia yhteiskunnallisia tulevaisuustiloja. 
Näiden tulevaisuustilojen avulla voidaan hahmottaa useita vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia mediakasvatuksen ja sitä kautta myös Mediakasvatusseu-
ran tulevaisuudelle. Lukijana voit lukea väitteet haluamassasi järjestykses-
sä, sillä teesit eivät ole millään muotoa esimerkiksi tärkeysjärjestyksessä. 
Jokaisen teesin jälkeen löydät graafin, joka esittää vastaajien näkemyksen 
väitteen todennäköisyydestä ja toivottavuudessa. Graafia seuraa nostoja ar-
gumenteista, jotka ovat valittu sekä yleisyyden että / tai kiinnostavuuden 
pohjalta. Näiden argumenttien pohjalta toivottavasti syntyy ainakin joiden-
kin osalta lukijan ja julkaisun välistä dialogia, joka haastaa myös tekijöiden 
väkisin joltain osin subjektiiviset näkemykset. ”On kuitenkin samalla syytä
muistuttaa, että teesit itsessään eivät edusta tekijöiden kannanottoja tai toi-
vomuksia tulevaisuudesta, vaan niiden tavoite on ollut kuvata mahdollisia
tulevaisuuksia tavalla, joka motivoi vastaajia argumentoimaan.” Paneelin ai-
kana kritiikkiä sai erityisesti uhkavirittyneiden väitteiden yliedustus, mutta 
joskus juuri ne laittavat vauhtia näppäimistön taakse enemmän kuin mah-
dollisuuksia kuvaavat väitteet. 

Osasta väitteitä löytyy myös kaunokirjallinen “tulevaisuusmaalaus” tai 
“tulevaisuusruno”, jotka tuovat vielä yhden tason lisää erityisesti argument-
tien sisältöön tekstien pohjautuessa osaan niitä. Ne osaltaan toivottavasti 
lisäävät lukijan ja tekstin välistä dialogia. 

Karl Popperin tieteenfilosofian mukaan emme voi tietää tulevaisuudesta 
juuri mitään, sillä: ”Tulevaisuus perustuu tieteellisiin ja teknisiin keksintöihin, joita 
kukaan ei voi vielä ajatellakaan.” (Popper, 1995). Jos siis tietäisimme seuraavan 
keksinnön, olisimme tehneet sen jo. Tulevaisuuksientutkija Roy Amaran luo-
man uuden teknologian säännön mukaan meillä taas on taipumusta yliarvioi-
da erityisesti jonkin teknologian lyhytaikaisia vaikutuksia ja aliarvioida niitä 
pidemmällä aikavälillä. Toisaalta tietoisen olennon kohtalo on valmistautua 
tuntemattomaan tulevaisuuteen sen parhaan tiedon mukaan, joka meillä 
kussakin ajanhetkessä on on saatavilla (Rubin 2010). Tulevaisuuslasit siis 
päähän, kun siirryt itse väitteisiin, vastauksiin ja “tulevaisuusmaalauksiin”!

Delfoi -osuutta on synnytetty yhteisöllisesti Otavan Opiston ja Otavan 
Opiston osuuskunnan järjestämissä eDelfoi-pajoissa, lisäksi Mediakasvatus-
seuran hallitus on toiminut testipaneelina. Päävastuun toteutuksen onnis-
tumisista ja epäonnistumisista kantaa Jere Rinne. Prosessia on ohjannut, 
työstänyt ja kirjoittanut vahvasti Metodixin Hannu Linturi. Teesien suun-
nittelu- ja kirjoittamisvaiheessa sekä editointivaiheessa vahvan panoksen 
työhön antoivat Mediakasvatusseuran työntekijät Isabella Holm, Rauna Rahja 
ja Kaisa Myllylä.

Vastaajien argumenttien pohjalta kirjoitettiin, tai pikemminkin maalat-
tiin tekstuaalisesti tulevaisuuskuvia kahden kirjoittajan toimesta: Olli-Pekka 
Jauhiainen ja Ilkka Tahvanainen. Kirjoittajia sparrasi kirjailija Jenni Linturi. 
Kirjoittajien tekstit tuovat vielä yhden kerroksen tulosten päälle, sillä niissä 
siirrytään yleisestä takaisin yksityiseen. Tekstit on toteutettu 14 argumentin 
pohjalta niin, että kirjoittajalla ei ollut muuta tutkimuksellista materiaalia 
käytössään. Argumentit valittiin osin yleisyyden ja osin kiinnostavuuden 
perusteella kirjoittajien inspiraatioksi. 

Kaikki kerätty materiaali on vapaasti käytettävissä tutkimuskäyttöön ja 
se löytyy täältä: http://bit.ly/1QILN6t
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Väiteanalyysien lopuksi kukin väite sijoitetaan yhteen seuraavista teeiskategerioista:  

K I I S TA   näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat tule- 
  vaisuuden suunnan kannalta kiistakysymykseksi 
D I A L O G I  käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi,  
  jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa keskusteltavaksi 
R AT K A I S U   Tulevaisuusteesistä ollaan suhteellisen yhtä mieltä. Kehityskysymys  
  nousee siitä, milloin ja millä tavalla muutos tapahtuu 
  (Linturi & Rubin et. al. 2010)

Väitteiden analysoinnin jälkeen löytyy vielä neljä rikastettua tulevaisuus-
kuvaa: Teho, Tekno, Turva ja Tori. Niillä pyritään kuvaamaan vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia hieman perinteistä yksityiskohtaisesti polutettua skenaario-
ta kevyemmin.

VERKKOON TALLENTUVA MIES
Ilkka Tahvanainen

Kehittääkö mies
antaako tietoa ajankohdasta ja ajan kulumisesta
kertooko mitä tapahtuu
missä tapahtuu
mikä tarkoitus miehellä juuri tässä kohtaa
millaisiin tekoihin mies johtaa
mies hohtaa
vaikuttaa
henkilöihin suhteisiin
minkälaisen muutoksen saa
toistaako mies kertomiasi asioita
pituudeltaan rytmiltään tiheydeltään tasapitkiä
vai vaihtelevia
jauhaako liian kauan samaa
puhuuko itselleen ominaisella tavalla
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2726 1. VIRTUAALITODELLISUUS

Mediakasvatus keskittyy vuonna 2025 
torjumaan vaaroja, joita syntyy kun virtuaali-
todellisuutta on yhä mahdottomampaa erottaa 
fyysisestä todellisuudesta.
Virtuaalitodellisuus tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia koulutukseen, työn-
tekemiseen ja asioiden simuloimiseen turvallisesti. Samaan aikaan suurin osa inhimil-
lisistä nautinnoista, kuten seksi, päihtyminen ja urheilu ovat kaikki saavutettavissa 
virtuaaliympäristöissä. Kokemusten erottaminen todellisuudesta on osalle ihmisistä 
vaikeaa ja kehittynyt virtuaalitodellisuus näin erittäin addiktoivaa.

Virtuaalitodellisuutta koskevaa väitettä pidetään melko todennäköisenä, 
mutta ei kovin toivottavana. Uhkavirittynyttä teesiä vastaan argumentointiin 
erittäin paljon ja kommenteissa nousikin korostuneesti tarve lähestyä virtu-
aalitodellisuutta, sekä yleisemmin koko mediakasvatusta mahdollisuuksien 
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V I R T UA A L I T O D E L L I S U U S

näkemisen läpi. “… En pidä kovin todennäköisenä, enkä ollenkaan toivottavana, että 
kasvatusaloilla yhtäkkiä alettaisiin vain paasaamaan virtuaalitodellisuuden vaaroista 
ymmärtämättä uusien välineiden mahdollisuuksia. ..“

Osa vastaajista piti kuitenkin tärkenä, että mediakasvatusalan ammatti-
laisista koostuvalla Mediakasvatusseuralla on näkemyksiä myös uusiin me-
diailmiöihin liittyvistä uhkakuvista toiminnan uskottavuudenkin vuoksi. Toi-
saalta teesin katsottiin myös liioittelevan vahvasti addiktoitumiseen liittyviä 
vaaroja ja niillä pelottelun olevan turhaa, koska maailmassa on aina ollut ja 
tulee olemaan asioita, joihin osa ihmisistä addiktoituu. Siitä johtuen on jo 
myös olemassa tahoja, joiden tehtävä on tukea näitä ihmisiä. 

Argumenteista nousi myös huomio fyysisen ja virtuaalisen todellisuuden 
sulautumisesta. Useassa kommentissa kyseenalaistettiin se, onko tulevaisuu-
dessa lainkaan tarvetta erotella virtuaalista ja fyysistä todellisuutta: “En tiedä 
onko virtuaalisuus oikea sana. Virtuaalisuus rakentuu simulaatiolle, jonka merkitys 
on tullut tutuksi ranskalaisten filosofien kautta. Baudrillardin simulaatioteoriaa voi 
aiheesta kritisoida, mutta se kyllä nostaa esiin oikeita ("todellisia") kysymyksiä. Uskon 
että se ainakin pitää paikkansa, että vailla todellisuuden vastetta oleva kuva tai malli 
yhä useammin luo tai tulee osaksi oikeaa todellisuutta. Se vain korostaa sitä että tule-
vaisuusväite on vakavasti otettava ja todennäköisyyden lisäksi myös toivottava. Jonkun 
tulee pitää tätä ilmiötä näkyvissä!”

Argumenttien analysoinnin pohjalta dialogia syntyy ainoastaan uhkakuvi-
en uskottavuudesta sekä siitä, kuuluuko mediakasvatusdiskurssiin ylipäätään 
vaarojen torjuminen vai ainoastaan mahdollisuuksien korostaminen. Varsi-
naista kiistaa ei näiden asioiden välille kuitenkaan synny; mediakasvatuksen 
yleisesti toivotaan keskittyvän vahvasti jälkimmäiseen myös virtuaalitodelli-
suuden osalta, eikä addiktoitumisen lisäksi toivota keskittymistä vaaroihin 
tulevaisuudessakaan. 

R AT K A I S U : Tulevaisuusteesistä ollaan suhteellisen yhtä mieltä. Kehityskysymys  
nousee siitä, milloin ja millä tavalla muutos tapahtuu. 
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2928 2. KAUPALLISET TOIMIJAT
MUTTERIPANNU
Olli-Pekka Jauhiainen

Rakastan mutteripannuani. Se on extra large kokoinen, Vilnasta ostettu. Kahvi kie-
huu rautapanssarin sisällä. Se on mustaa ja paksua, voiteluöljyä. Se vapauttaa li-
haskalvot, lipidit, hermokimput, motoriset ketjut. Synapsit napsuvat ja välkehtivät, 
muodostavat polyrytmejä ikkunan takana sykkivän pakkasen kanssa. Minä synnyn 
taas. Katson nostokurkia Helsingin yllä. Ne vaihtavat paikkaa vuosittain, kuukausit-
tain. Joku niitäkin kuljettaa ympäriinsä. Oikeat työmiehet, joilla on rasvaisia juttuja 
ja uhanalaiset eväät. Nostokurjet kurkottavat kätensä syntisten ylle. Rekka-autot vi-
uhtovat pyyhkimiään. Minuutti liikennevaloissa on etelän loma vailla vertaa. Olem-
me vertaamme vailla.

 Mutteripannut määrittelevät aikaa. Ne silpovat ja liimaavat sitä yhteen. Rapu-
salaatti odottaa jääkaapissa. Valo siivilöityy tuplalasin lävitse. Se laskeutuu sohvapöy-
dälle, hyväilee kaapistoja, istuutuu senkille, kulkee hitaasti tarinaansa höpötellen. Se 
juoksee karkuun, rämäpää koltiainen. Ja taas mutteripannut pyörivät astiakaapeista 
keittolevyille. Ne porisevat synkroonissa, eri tiloissa, samaan aikaan. Minä rakastan, 
rakastan, rakastan. Ja pakkanen se vaan napsuu, ikkunan toisella puolen.

Vuonna 2025 koulujen mediakasvatuksen 
sisällöistä yli puolet tulee suoraan Microsoftilta.

Microsoftin käynnistämä Oppimisen Pohjantähti -ohjelma käynnistää uudenlaisen 
kuntien, koulujen ja yritysten välisen yhteistyön, jossa laitteet, sisällöt ja pedagogiikan 
kehittäminen ovat yhdessä paketissa. Muut kaupalliset toimijat, kuten ohjelmistotalot, 
suuret sosiaalisen median palvelut tai laitevalmistajat luovat perässä omia vastaavia 
palveluita.

Toinen teesi käsitteli mediakasvatuksen kaupallistumista kouluissa. Vastaa-
jista selvä enemmistö asetti väitteen ei toivottavaksi erityisesti jos yhden 
kaupallisen toimijan positio monopolisoituu. 

Tulosten kannalta merkittävämpää hajontaa syntyi todennäköisyysakse-
lilla. Vastaajista useat asettuivat epätodennäköisyyden kannalle lähinnä siitä 
näkökulmasta, onko Microsoft enää merkittävä toimija 2025 vai hallitseeko 
kenttää joku toinen tai useampi pienempi toimija. Toimijaa tai toimijoita ni-

meämättä kaupallisen mediasisällön ja -toiminnan uskottiin koulumaailmas-
sa kuitenkin kasvavan merkittävästi nykyisestä: “….Pidän melko todennäköisenä 
sitä, että kaupalliset toimijat vastaavat tulevaisuudessa mediakasvatusmateriaalien yms 
tuottamisesta, ovathan oppikirjakustantamot nytkin kaupallisia. Kun useat opettajat 
kokevat mediakasvatuksen hankalana (lähinnä koulutuksen puutteesta johtuen) niin 
tuntuu varmasti helpolta ottaa kokonaispaketti vastaan kaupallisilta toimijoilta, olkoon 
se sitten Microsoft tai joku muu....” 

Mediakasvatuksen tulevaisuuden kannalta vastauksista on löydettävissä 
ristiriita. Väitteen edustama tulevaisuus on ei -toivottava, mutta melkein 
puolet vastaajista pitää sitä enemmän todennäköisenä kuin epätodennäköi-
senä. Vastausten perusteella ilmiöön tulisi siis reagoida, jottei ei-toivottu 
tulevaisuus pääsisi yllättämään. Kommenttien pohjalta ratkaisuksi tarjotaan 
heterogeenistä mediakasvatusmateriaalien tuottajajoukkoa, kriittistä otetta 
materiaaleja kohtaan, opettajankoulutuksen mediakasvatusosioiden vahvaa 
tukemista myös Mediakasvatusseuran toimesta ja laajempaa eettistä keskus-
telua opetuksen digitalisoitumisesta.

Myös mahdollisuuksien näkeminen ja painottaminen nousivat jälleen 
ensimmäisen teesin tapaan merkittävästi esiin. ”Mielestäni uudet oppimisympä-
ristöt ovat loistava tapa tukea oppilaita itse tuottamaan omia materiaaleja, tutkimaan 
ympäristöä ja ilmiöitä hyvinkin laajasti. Oma kriittinen ajattelu vahvistuu, kun asioita 
tutkii ja käsittelee itse myös medialaitteiden avulla, monilukutaitoisesti ymmärtää erilai-
sia tapoja kertoa asioista ja samalla oppii oppimaan, toivottavasti yhdistäen liikkumisen 
ja istumatyötä välttävän tavan toimia…” Useissa kommenteissa toivotettiinkin 
yhteistyö myös kaupallisten toimijoiden kanssa tervetulleeksi ja muistutet-
tiin ettei siinä varsinaisesti ole mitään uutta. 

Kommenteissa nostettiin esiin tarve myös laajemmalle yhteiskunnalli-
selle keskustelulle siitä, miksi opetuksen digitalisaation pitäisi koskea vain 
oppilaitoksia. Määrärahojen ohjautuminen vain oppilaitoksille ja markki-
navetoinen, lisensseihin perustuva hinnoittelu rajaa käyttäjistä ne ihmiset, 
ketkä eivät ole formaalin opetuksen parissa . Näin verovaroilla tuotettua 
tietoa jää suljettuihin ympäristöihin, eikä siis yleisesti ole tiedonhaluisten 
kansalaisten käytettävissä. Mediakasvatusta laajemmassa kontekstissa pe-
räänkuulutettiin eettistä keskustelua oppimisen digitaalisesta demokratiasta: 
“Jos kriittinen ja analyyttinen keskustelu avointen ja suljettujen alustojen vaikutuksesta 
opetukseen käynnistyy, niin digitalisaation todelliset mahdollisuudet avautuvat. Silloin 
myös kaupallisten toimijoiden suljettujen alustojen liiketoimintalogiikkaa haastetaan 
avoimempaan suuntaan, niin että kansalaisilla on myös pääsy formaaliin opetukseen 
informaalilla motiivilla.”
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3130 Eettistä keskustelua peräänkuuluttava argumentti keräsi vastauksia ja 
uusia kysymyksiä. Painotettiin tarvetta poliittisen ilmapiirin muutokselle ja 
liiketoimintalogiikan haastaminen useista eri suunnista. Kysymyksinä nousi 
esiin mm. mikä on oikea foorumi eettiselle keskustelulle ja ehdotuksia keitä 
kaikkia tahoja keskusteluun tulisi osallistaa. Mukaan kuulutettiin ministeri-
öitä, kuntien sivistystoimia, korkeakouluja ja opettajia / kasvattajia. 

Vaikka ilmiö itsessään on mediakasvatusta laajempi ja koskettaa ylei-
semmin avointa tietoa, suljettuja oppimisympäristöjä ja markkinavetoista 
toimintapaa, niin viitaten väitteen yleiseen ei-toivottavaan ja todennäköi-
seen tulevaisuusnäkymään, tulisi jonkin tahon aktiivisesti edistää eettisen 
keskustelun käynnistämistä. Mediakasvatusseura tuotti Mediakasvattajan 
eettiset periaatteet vuonna 2014 alan ammattilaisista ja tutkijoista koostu-
van työryhmän tuella. Siksi tällaisen eettisen keskustelun käynnistäjänä ja 
fasilitaattorina toimiminen voisi sopia Mediakasvatusseuralle luontevasti.

D I A L O G I:  käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi,  
jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa keskusteltavaksi 
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K AU PA L L I S E T  T O I M I J AT

3. ERIARVOISTUMINEN
TÄHDENLENTOJA
Olli-Pekka Jauhiainen

Vaihdoin hengittimien suodattimet. Säästin siinä pitkän pennin. Ei jokaisella ole va-
raa omaan ekosysteemiin. Pitää olla ylpeä siitä mitä on. Syreenien siimeksessä pori-
sevat juoksulähteet. Täältä voi katsoa tähdenlentoja. Kaada minulle lisää viiniä, sillä 
haluan juopua tänään.

Leijonan harja väpättää iltatuulessa. Kaislikko väpättää. Leijona hyppää lam-
mikon yli ja iskee kyntensä toisen uroksen niskaan. Ohjelmoin syreenit uudestaan. 
Ohjelmoitavuus tekee näistä tuotteista nerokkaita. Syreenit ovat nerokkaimpia konei-
tani. Monitorissa uros viimeistelee tapon puremalla toista kaulaan. Mikään ei voita 
luonto-ohjelmaa lauantai-iltana. Onneksi jokainen voi elää omassa ekosysteemissään.

Siirtelen ruukkuja, hengittimet hengittävät, niin se menee. Osaisivatpa hengitti-
met puhua. Ne tietävät meistä enemmän kuin me itse. Keraaminen Dionysos kultai-
sessa leikkauksessa, eikö olekin hyvä näin? Kaikella on järjestys ja järjestyksen voi aina 
vaihtaa. Kaadetaan hieman lisää viiniä. Sitten käydään makaamaan ja tarkkaillaan 
taivasta. Katsos, täältä voi katsoa tähdenlentoja. 

Mediataidot luovat uuden eliitin
Vuonna 2025 media on Suomessa osa lähes kaikkea ihmisten toimintaa ja mediaväli-
neet ovat jokaisen saatavilla, mutta mediataidot määrittävät sosiaalisen ja kulttuuri-
sen pääoman. Opiskeluissa ja työelämässä pärjäävät ja menestyvät mediataitoisimmat 
yksilöt, jotka hallitsevat mediailmaisun, -tuotannon ja -kritiikin.

Paneeli piti väitettä ei -toivottavana, mutta todennäköisenä. Eriarvoistumi-
sen nähtiin olevan jo vahvasti läsnä omassa ajassamme: “Tämä ei ole yhtään 
toivottavaa, mutta kyse ei taida enää olla edes hiljaisista signaaleista tähän suuntaan. 
Tämä on jo olemassa oleva ja yhä voimistuva trendi.”

Mediakasvatustoimijoilta perättiin jopa nykyisestä kasvavaa roolia ja ar-
vomaailmaa varmistamaan yksilöille tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille 
esimerkiksi kulttuuri- tai taloudellisista taustoista riippumatta. Laajemman 
yhteiskunnallisen funktion tällaiselle mediakasvatustehtävälle antaa syrjäy-
tymisvaaran kaventaminen. Mediataitojen puuttumisen pelättiin aiheuttavan 
putoamista työelämän ulkopuolelle ja olevan tulevaisuudessa täysimääräisen 
kansalaisuuden este.  
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Teesiin liittyvässä tulevaisuuskuvassa nähtiin jälleen sisältyvän mahdol-
lisuuksia. Eliitin käsitteen laajentaminen ja sen näkeminen vertikaalisesti 
nostavat esiin mahdollisuuden heikommassa asemassa olevien aseman vah-
vistamisen: “Jos näin on, jatkan mielelläni erityisryhmien ja maahanmuuttajien kanssa 
mediatyöskentelyä. Annetaan näin eliittiajattelulle uusia tuulia = uudenlainen eliitti.”

Sekä eliitin laajentamiseen että tasa-arvon tärkeyttä käsittelevät molem-
mat samaa asiaa hieman eri näkökulmasta ja signaloivat mediakasvatuksen 
tarpeen kohdentamista kasvavasti “äänettömille”, eli heille, ketkä eivät nyt 
tule kuulluksi tai keiden omasta kasvupiiristä puuttuu kriittisen medialuku-
taidon mallit. “...Yhteiskunta tuottaa vahvemmin luokkajakoa ja lukutaidon rajaa-
minen on ollut valtakeino jo pitkään, talonpojatkin opetettiin aluksi vain lukemaan, eli 
vastaanottamaan valtaapitävien sanaa. Myös informaation volyymin kasvaminen antaa 
hyviä mahdollisuuksia piilottaa keskeisiä asioita henkilölausuntojen (mielipiteiden) ja 
muun humun alle. Mediakasvatuksessa tulisi kohdistaa voimavaroja sinne, missä lapsella 
ei ole omassa kasvupiirissään kriittistä lukutaidon osaamista...”

Tasa-arvoistumista tukevaa toimintaa toki jo mediakasvatuksen avulla 
jonkin verran tehdään, mutta sen systemaattinen kehittäminen Mediakas-
vatusseuran toimesta voisi auttaa löytämään nykyistä tärkeämmän yhteis-
kunnallisen tehtävän, jossa kehityskaaren päässä tasa-arvoisuuden sijasta 
voitaisiin puhua “arvoistumisesta”. Silloin Mediakasvatusseuran tehtävä olisi 
luoda mediasiltoja, joiden avulla moni(media)kulttuurisessa yhteiskunnassa 
kasvaisi ymmärrys median lisäksi myös kanssa ihmisiä kohtaan.
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E R I A R V O I S T U M I N E N

4. OSALLISTAVA MEDIAKASVATUS
HÄÄT
Olli-Pekka Jauhiainen

Kaikki ihastelivat hääparia. Liinan valkoinen puku häikäisi purppuraa verhoa vas-
ten. Nashwan seisoi ryhdikkäästi. Smokki-puku oli musta ja kiiltävä. Isä sanoi: ”Kaik-
ki viimeisen päälle!” Siellä oli Jenkinsit, Suwaharat, Juutisetkin. Bertil-sedän ääni ei 
toiminut.

 Häätanssi tanssittiin. Viuluorkesteri soitti hienosti. Tädit puhuivat purppura-
verhoista. Ne olivat kuulema tilaisuuteen epäsopivat. Bertil-sedän ääni ei toiminut. 
Sitten häntä ei enää näkynyt. Etsin Bertil-setää portaikosta, eteisestäkin. Ovesta se 
ei ainakaan lähtenyt, koska sitä ei saanut auki. Palasin saliin. Ajattelin Bertil-setää. 
Tapasin hänet kerran. Hän antoi minulle pastilleja. Puheen sorinaa, perunajauho 
narskui kengänpohjissa. Nyin äidin hametta kesken jutun. ”Bertil-setä loggautui ulos!”, 
äiti sähisi.

 Onneksi emme olleet enää kauan. Halasimme kaikkia, ujoa pikku-Ceciliaakin. Otin 
päähineen pois ja heittäydyin makaamaan sängylle. Ikkunan kulmasta näin miten 
naapurin setä ajoi nurmikkoa ilman paitaa. Sillä on aina sama lippis päässä. Sitten 
huudettiin alakertaan. Oli vielä juotava juhlakahvit. Äiti oli leiponut marjapiirakkaa 
valmiiksi.

Mediakasvatusseura on johtava osallistavan 
kansalaisuuden ilmiöiden verkko- ja lähikoulutta-
ja peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 
vuonna 2025.

Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrissa (ks. http://www.ebarometri.fi/page3-2/) en-
nakoidaan erilaisten koulun ulkopuolisten asiantuntijatahojen vahvistuvaa osallistu-
mista yleissivistävän koulun oppimisen ja opetuksen toteuttamiseen ja resursointiin. 

R AT K A I S U : Tulevaisuusteesistä ollaan suhteellisen yhtä mieltä. Kehityskysymys  
nousee siitä, milloin ja millä tavalla muutos tapahtuu.
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5. KONEIDEN JA IHMISTEN  
VUOROVAIKUTUS
Mediakasvatuksen tutkimus suuntautuu 
teknologian ja ihmisen vuorovaikutuksen 
kehittämiseen, tutkimiseen ja vaikutuksiin.
Teknologian ja ihmisen suhde on vuonna 2025 nykyaikaa paljon vuorovaikutteisempi. 
Viestivät koneet ja tekoälysovellukset toimivat yleisesti hoitajina ja seurana. Erilaiset 
robotit hoitavat osan kasvatustehtävistä. Mediasisällöt ovat nykyistä huomattavasti 
syvemmällä tasolla interaktiivisia. 

Edellisen Mediakasvatusseuran roolia perus- ja toisen asteen koulujen osallis-
tavan mediakasvatuksen kouluttajana käsittelevän teesin vastauksissa Seuran 
tarvetta uudistua ja kehittyä kuvattiin suhteessa teesiin melko vähäisenä. Me-

1. Opettajien ja kouluttajien (täydennys)kouluttaja 
2. Verkostojen ylläpitäjä (tutkijoiden ja kasvattajien yhteensaattaminen) 
3. Mediakasvatusmateriaalien tarjoaja ja välittäjä

Hieman huolestuttava huomio argumenteissa mainittujen tehtävien pohjalta 
nousee siitä, ettei niihin sisälly juuri mahdollisuusdiskurssia. Enemmän ne 
kuvaavat melko staattisesti niitä tehtäviä joita Mediakasvatusseura on his-
toriansa aikana jo toteuttanut. Tulevaisuuden tehtäviä tarkastellaan melko 
staattiselta nykyresursseihin nojaavalta pohjalta, jossa oletetaan esimerkiksi 
opettajainkoulutuksen kaipaavan koulutustukea mediakasvatussubstansseis-
sa vielä kymmenen vuoden päästä. Tällaisen business as usual -tulevaisuus-
näkymän mukainen suuntautuminen ei välttämättä näyttäydy esimerkiksi 
rahoittajan suuntaan kovin innovatiiviselta. Yleisesti vaarana voi tällöin olla 
toiminnan näivettyminen ja tarkoituksen uusiutuessa hitaammin kuin ym-
päröivä todellisuus, jolloin toimintaa ohjaa vahvasti reaktiivisuus. 

K I I S TA : näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat tule  
vaisuuden suunnan kannalta kiistakysymykseksi 

Neljännessä väitteessä päädytään kiistateesiin. Toivottavuus jakautuu 35 vas-
tauksissa lähes tasan, vaikka väitettä ei pidetä kovin todennäköisenä. Toivot-
tavuuden näkökulmasta tarvittaisiin siis konkreettisia toimenpiteitä, jotta 
teesin kuvaama tulevaisuus toteutuisi. 

Ristiriita näkyy selkeänä myös kommenteissa. Osassa löydetään Media-
kasvatusseuralle luonteva täydentävä ja vetoapua antava tehtävä koulujen 
sisältä: “...Voisi olla helpotus koululle ja opettajille saada vetoapua mediaviisailta. Muo-
dikkaaseen ilmiöoppimiseen tämä sopii kuin käsi hanskaan…” Toisissa taas ei toivota 
Seuran rooli muuttuvan tulevaisuudessakaan oppilaita kouluttavaksi: “Media-
kasvatusseuran rooli ei ole kouluttaa oppilaita enkä soisi sen siihen menevänkään …” 

Sen sijaan oppilaiden suoraa kouluttamisen sijaan useassa vastauksessa 
painotetaan tarvetta vaikuttaa opettajien mediakasvatusvalmiuksiin, ja sen 
olevan toimivampi ratkaisu kuin Seuran resurssien käyttö kouluissa toimimi-
seen: ”Komppaan strategista suuntausta opettajien koulutuksen sisältöihin ja osaamisen 
juurruttamista opettajien työvalikkoon.” Tarve opettajien koulutukseen nousee 
esiin useamman teesin kohdalla, joten aihetta voi pitää vastaajien piirissä 
erittäin tärkeänä.

Vaikka väitteen toteutumisen toivottavuus jakaantuu vastauksissa lähes 
tasan, niin kommenttien pohjalta Mediakasvatusseuralle rakentuu kolme 
tehtävää suhteessa kouluun. Kaikki niistä ovat välillisiä:

O S A L L I S TAVA  M E D I A K A S VAT U S
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enemmistö vastaajista koki proaktiivisuuden olevan sekä toivottavaa että 37 
todennäköistä. Teesin kommenteissa tutkimussisältöjen muutosta pidettiin 
jopa aivan välttämättömänä: “Muutaman räväkämmän väitteen jälkeen päivän 
mietelause vaikuttaa enemmänkin uutiselta. Teknologialla on olennainen rooli ihmisen 
arjessa vuonna 2025, joten on luonnollista, että sitä tutkitaan. Toki tuon suhteen ke-
hittäminen ei liene tutkimuksen tehtävä vaan sen vaikutusten tutkiminen.” Useampi 
vastaaja piti kuitenkin samalla tärkeänä, että uusien ilmiöiden tutkimuksen 
rinnalla maltetaan tehdä riittävästi mediakasvatuksen perustutkimusta.

mediakasvatusta kestävän kehityksen näkökulmasta ja Snowdenin jälkeistä
aikaa, jossa mediakasvatuksen tutkimus kiinnittyy tutkimaan yksityisyyttä 
ja sen mahdollisuuksia.

Teesiä epätodennäköisenä pitävissä argumenteissa kyseenalaistettiin kas-
vatuksen ja teknologiaan suhdetta: “En ihan ymmärrä väitteen yhteyttä media-
kasvatuksen tutkimukseen. Mediankäytön tai median tutkimuksessa noin voi käydäkin, 
mutta on jotenkin vaikea uskoa, että mediakasvatuksen tutkimuksen fokus siirtyisi pois 
kasvatuksesta.”

Ristiriita edelliseen väitteeseen on kiinnostava ja sen voi tulkita monin 
eri tavoin. Hierarkkisesti ajatellen ristiriidasta nousee ajatus Mediakasva-
tusseuran roolin olevan vahvasti reaktiivinen suhteessa sekä ympäröiviin 
muutoksiin että jo tehtävään mediakasvatustutkimukseen. Seuralla on kui-
tenkin myös vahva tutkijoiden edustus jäsenissään, joten näin ei tarvitsisi 
olla. Herkullisimman tulevaisuuden toisi tätä tulkintaa synergisempi tulevai-
suuskuva, jossa esimerkiksi juuri kansalaisuuteen liittyvissä ilmiöissä ja kou-
lutustarpeissa oltaisiin kiinni vahvasti proaktiivisesti ja kehittämisvetoisesti. 
Tällaista toimintamallia tukee vahvasti myös Mediakasvatusseuran historia,
eikä sitä todennäköisesti ole syytä hukata.

Väitteen voi kuitenkin katsoa olevan ratkaisutilassa, sillä useimmissa 
argumenteissa teknologian ja ihmisen suhteen katsotaan muuttuvan tule-
vaisuudessa merkittävästi. Vuoteen 2025 mennessä ollaan jopa voitu kiertää
kehä, jossa radikaalia onkin teknologiavapaa ympäristöt ja niissä tapahtuva
ihmisten välinen vuorovaikutus: “Tutkimus, jossa käsitellään ihmisen ja ihmisen 
välistä suhdetta, voi olla pirteä tuulahdus 2010-luvun osallistavasta mediakasvatuksesta.”

R AT K A I S U:  Tulevaisuusteesistä ollaan suhteellisen yhtä mieltä. Kehityskysymys nousee
siitä, milloin ja millä tavalla muutos tapahtuu.

Argumenteissa muistutettiin myös Human Computer Interactionin (HCI) 
pitkästä perinteestä, josta on rantautunut paljon myös mediakasvatukseen. 
Tässä jatkumossa mediakasvatus itsessään nähtiin olevan murrosvaiheen 
nimi esimerkiksi e-, digi- ja virtuaali-etuliitteiden rinnalla. Kasvatuksen näh-
tiin tulevaisuudessa käsittävän nykyistä paremmin sekä mediaa että koneiden 
ja ihmisen vuorovaikutusta. Tällaisessa kehityksessä mediakasvatuksen rooli 
olisi polarisaation pienentäminen ja kohdentuminen jälleen sinne, missä 
lähipiirissä puuttuu asiasta syvempi ymmärrys. 

Argumenteissa nostettiin myös muista kansalaisuuteen ja mediakasvatuk-
seen eri muodoissa liittyvistä nousevista uusista teemoista. Esimerkkinä käy-
tettiin Antonio Lópezin kirjaa Greening Media Education, jossa hahmotellaan

KO N E I D E N  J A  I H M I S T E N  V U O R O VA I K U T U S
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6. YKSITYISET KUPLAT  
(FILTER BUBBLE)

FASAANIT
Olli-Pekka Jauhiainen

Fasaanit hävisivät yön aikana. Kukaan ei tunnustanut. Orapihlaja-aitoja leikattiin,
pihoja laitettiin syyskuntoon. Pälyileviä katseita. Oravat juoksivat puhelinlangoilla.
Minä olen varma, että se oli naapurin ranskalainen. Ne syö fasaanipataa. Se on siel-
lä oikeaa perinneruokaa. Ranskalainen kasvattaa yrttejä takapihalla. Ranskalainen 
oli kateellinen isäni autotallille. Minä olen varma, että minua vakoillaan. Minä olen
varma, että mikään ei ole varmaa.

Teimme omaisuuden aurinkopaneeleilla. Itikat tekivät omaisuuden imemällä ver-
tamme. Imukärsä erittää myrkkyä, joka saa ihon ärtymään. Punaisia läiskiä. Infra-pu-
naa. Lapsena minua söivät kaikenlaiset hyönteiset. Nyt minua ei syö mikään muu kuin 
epävarmuus. Pelaan tennistä kentällä, jonka läpi työntyy terävä nurmi. Hiki virtaa, 
painoni tippuu hetkellisesti. Saunassa juodaan lonkeroa. Edesmennyt isoisäni ei tun-
nistaisi minua. Minä en tee oikeaa työtä. Minä olen varma, että se oli ranskalainen.

 Aamulla pellon päällä leijailee heikko sumu. Kohta sinnekin tulee uusia taloja, ja 
niiden viereen pyöräteitä. Kuntamme viiri hakkaa itseään lipputankoa vasten. Itikat 
kuppaavat katon rajassa. Kukaan ei tunnustanut.

Vuonna 2025 puolet 15-25-vuotiaista elää 
“yksityisessä kuplassa”.

Portinvartijoina toimivat tarkat hakukoneet ja algoritmit tuottavat käyttäjälle yhä yk-
silöllisempää sisältöä (filter bubble), joka on suoraan sidoksissa käyttäjän arvoihin ja 
kiinnostuksen kohteisiinsa. Lisääntynyt tieto ei paradoksaalisesti lisääkään yksilöiden 
ymmärrystä ympäröivästä maailmasta, vaan personoitu tieto alkaa tukea omia näke-
myksiämme maailmasta riippumatta siitä, ovatko ne totta vai ei.

Yksityisten kuplien toivottavuudesta paneeli on vahvasti yhtä mieltä, sillä 
lähes kaikki vastaajat pitävät teesiä ei -toivottavana. Suurempaa kiistaa syntyy 
todennäköisyydestä. Todennäköisyyttä perustellaan argumenteissa vahvasti 
tarkastelemalla nykytilannetta, joiden kautta moni näkee ilmiön olevan jo 
totta tänään, eikä ilmiön muuttumisesta havaita merkkejä. Osa vastaajista 
korostaakin meidän jo elävän jo hyvin kuplautuneessa todellisuudessa, jossa 
esimerkiksi hakukoneet suodattavat meille sisältöjä sopimaan vähintään län-
simaiseen maailmankuvaamme: “… Luulemme, että google löytää meille vastauksia 
avarasta maailmasta, mutta höpö höpö. Milloin olemme viimeksi saaneet hakutuloksia 
vaikkapa naapurimaamme Venäjän sivulta?” Internetin lisäksi muun median saa-
tavuus ja portinvartijoiden valinnat omalta osaltaan vahvistavat kuplaa, jonka 
rikkomiseksi yksilön täytyy ensin ymmärtää asia ja sen jälkeen tehdä tietoisia 
valintoja avatakseen ikkunoita kuplasta ulos.

Teesiä epätodennäköisenä pitävien perustelu kumpuaa osin nykytilan, 
osin historian ja osin ihmiselle luontaisen toiminnan läpi. Idea kuplatto-
muudesta nähtiin virheellisenä, sillä eri kulttuurit ja yhteiskunnat ovat aina 
luoneet valmiita toimintamalleja toimintakykynsä ja jatkuvuutensa ylläpitä-
miseksi. Samoin muistutettiin, että ihmisen tiedonhakua on aina ohjannut 
omat kiinnostuksen kohteet. Ilmiön sinällään nähtiin olevan jopa välttämätön 
yhä moniäänisemmässä ja mediavälitteisessä maailmassa, jossa ilman “omaa 
totuutta” on vaarana minuuden hajaantuminen. 

Argumentteja analysoidessa niiden välinen dialogi ei synny siitä, onko 
ilmiö toteutumassa, vaan enemmän siitä, kuinka siihen tulisi reagoida vaikka 
kuplia ei toivotakaan. Mediakasvatuksen rooliksi nousee argumenttien poh-
jalta ikkunoiden turvallinen avaaminenta kuplan ulkopuolelle tai vähintään 
ihmisten auttaminen omissa kuplissaan toimimiselle.

D I A L O G I:  käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi,
jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa keskusteltavaksi
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PANGEA
Olli-Pekka Jauhiainen

Aluksen kylki lävistää vettä. Pärskeet soivat, helisevät. Ne rikkoutuvat ennen kuin 
osuvat pintaan, eivät pysy millään aloillaan. Merilinnun huuto jostain, ei sitä kuiten-
kaan erota. Suola maistuu suussa asti. Jokapuolella sähisevää vettä, kuplivaa vettä, 
haihtuvaa vettä. Sen alla on suurin osa tästä maailmasta. En tiedä siitä paljoakaan.

Tuuletinkanavat hörisevät lämmintä löyhkää. Kontit sisältävät kaikenmaailman 
tuotteita, tuotteiden osia, autoja, ties mitä. Miehet nojailevat kaiteisiin ja ottavat sie-
mauksia taukotupakoistaan. Yritän tehdä hengitysharjoituksia, mutta tuulee niin, että 
pää jäätyy. Kaksi minuuttia ja taas kannen alle. Kokki raapii ylikasvaneita hiuksiaan. 
Tänään on makkarakastiketta, luin sen portaikon alta.

Pelaamme aina biljardia illallisen jälkeen. Viiniä saa erikoismaksusta. Nyrkkei-
lyottelu viritetyllä anteenilla. Takaraivoja penkkiriveillä. Me olemme eri lajia, lajeja, 
lajeista. Vaellamme eri syistä, syyttäkin. Sitä on paikallaan, mutta liikkuu kokoajan 
toista mannerta kohti. Mantereetkin liikkuvat. Missähän me olemme juuri nyt?

Rahtialuksen perältäkin se aukeaa. Olisipa kaukoputki merenpohjaan. Jos joku sin-
ne katsoisi, niin varmaan yllättyisi. Pangea se siellä rakentaa itseään kaikessa rauhassa. 
Joku päivä jysähtää. Maa poimuttuu räsymattona. Vedet asettuu Pangean kainaloon: 
”Tethys! Vanha kuoma.” Naurattaisi ääneen, mutta tuulee niin, että pää jäätyy.

Vuonna 2025 mediakasvattajan työssä 
korostuvat sananvapauden edistäminen 
ja puolustaminen.
Järjestelmällisen propagandasisällön tuotannon lisäksi vaientamiseen pyrkivän uhkai-
lun yleistyminen nostaa mediakasvattajan työn keskiöön kysymykset demokraattisen
verkkokeskustelun turvallisuudesta ja turvaamisesta.

Sananvapautta käsittelevän teesin innoittamana käytiin erittäin raikasta kes-
kustelua jo itse sananvapauden käsitteestä. Vastausten hajonta toivottavuus ja 
ja todennäköinen akselilla on suurta, vaikka suurin yksittäinen osuma muo-
dostuu epätodennäköiseen ja ei -toivottavaan kulmaukseen.

Osa vastaajista katsoi, että tulevaisuudessa ollaan siirrytty sananvapaus 
-keskustelusta sananvastuu -keskusteluun. Sananvastuukin nähtiin kahdes-
ta eri näkökulmasta, toisessa käsitteellä viitattiin velvollisuuteen käyttää 
mahdollisuutta puuttua ja puhua asioista silloin kun siihen on tarvetta. Toi-
sessa näkökulmassa nousivat enemmän esiin media- ja lähdekriittisyys ma-
nipulointiyritysten ja väärien huhujen määrän edelleen kasvaessa: “Kaoottisen 
mediatodellisuuden hahmottaminen ja siellä oman paikkansa ja äänensä löytäminen on 
keskeisimpiä haasteita ei vain nuorille vaan kaikenikäisille ihmisille.” Perusajatukset 
molempien näkemysten taustalla lienevät ainakin osittain samat: disinfor-
maation paljastaminen, maailman muuttaminen oikeudenmukaisemmaksi 
ja (verkko)keskustelun käyminen niin, että oman näkökulma osataan esittää 
toisia ihmisiä loukkaamatta. Useissa niistäkin vastauksista joissa ei nähty 
sananvapauden olevan Suomessa mitenkää uhattuna, katsottiin ettei media-
kasvattaja koskaan ole teemasta vapaa.

Toinen kiinnostava käsitteellinen juoni ja kysymys nousi siitä, mikä oike-
astaan voisi uhata sananvapauttamme “vapauden markkinoilla”, kun estot 
ja kiellot ovat lähinnä kulttuurisia ja sitä kautta suhteessa myös edellisen 
väitteen mediakupliin. ”Itse asiassa luulen että pitäisikin lähteä sen määrittelystä, 
miten sananvapaus eliminoituu monta muutakin tietä kuin pakon kautta.” Tällöin 
sananvapauden käsitteen tulisi olla kymmenen vuoden päästä paljon nykyis-
tä vivahteikkaampi. Demokratiaan katsottiin kuuluvan kaikki mielipiteet, 
mutta toisaalta esimerkiks MV-lehden ja sitä vastaavien julkaisujen ympärillä 
käydyssä keskustelussa viitattiin myös kansainvälisiin ihmisoikeussopimuk-
siin, joihin myös Suomi on sitoutunut. Näin esimerkiksi rasismi ja vihapuhe 
eivät voi kuulua sananvapauden piiriin, eivätkä ne omalta osaltaan sen to-
teutumista myöskään edistä.
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MAASTA MUUTTANUT MIES
Ilkka Tahvanainen

Oli harmaa epävarma ilta, taskussa varis, laskeva pilvi
takki oli liian suuri, katosin siihen, liikenne ei huomannut minua
istuuduin kaukaiseen teatteriin
esitys johon tukeuduin ei ollut suomenkielinen
se hurisi, sali oli suuri
kykenin asumaan siellä
yhä elän siellä
joskus kävelen aulaan siellä
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Suurin osa mediakasvatustyöstä ja 
tutkimuksesta on muuttunut kriittiseksi 
teknologiakasvatukseksi.
Kriittiisessä teknologiakasvatuksessa keskeistä lukutaitoa on ymmärrys siitä, miten ko-
neet ja algoritmit muodostavat sisältöjä ja mitkä tahot hyödyntävät käyttäjädataa. 
Vuonna 2025 käyttäjien rooli sisältöjen tuottajana on pienentynyt. Sen sijaan esineiden 
internet, puettavat ja suoraan kehoon asennetut tai muuten elämään integroituva äly-
teknologia kerää meistä tietoa, josta kehittyneet algoritmit luovat sisältöä. 

“...Toivon, että mediakasvatus ja teknologiakasvatus lähenevät toisiaan, mutta en ole 
varma, onko niitä järkevää niputtaa saman käsitteen alle.” -kommentti toimii yh-
teenvetona kriittisen teknologiakasvatuksen ympärillä käydylle keskuste-
lulle. Suurin osa vastaajista ei toivoisi mediakasvatustyön tai tutkimuksen 
keskittyvän teknologian tarkasteluun tulevaisuudessakaan, vaikka teknolo-
gialla nähdään tärkeä rooli mediakasvatuksessa erityisesti kulttuurisessa ja 
yhteiskunnallisessa kontekstissa. Kriittisen suhtautumisen katsotaan olevan 
sisäänrakennettu osa kaikkea mediakasvatustyötä. 

Teesin esittämää teemaa pidetään kuitenkin kasvavana ja tärkeänä il-
miönä: “Keskeistä ymmärtämisen ja hallinnan (tai ainakin sen illuusion) kannalta.” 
Teesin esittämään väitteeseen käyttäjien sisällöntuottamisen vähenemiseen

Vastausten hajontaa saattaa aiheuttaa se, että käsite ja koko väite saatet-
tiin ymmärtää eri tavoin ja argumenttien painotukset vaihtelivat tästä joh-
tuen. Tilaa olisi kuitenkin syvemmälle keskustelulle siitä, kuinka jo omassa 
ajassamme havaittua problematiikkaa voitaisiin lähteä ratkomaan matkalla 
tulevaisuuteen ja mikä rooli mediakasvattajilla on suhteessa sananvapauteen 
tai -oikeuteen.

D I A L O G I:  käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi,
jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa keskusteltavaksi

8. KRIITTINEN 
TEKNOLOGIAKASVATUS



M
ediakasvatus 2025 M

ed
iak

as
va

tu
s 2

02
5 

4544 K R I I T T I N E N  T E K N O L O G I A K A S VAT U S

Todennäköinen

To
ivo

tta
va

+++

++

+

+/-

-

--

---

--- -- - +/- + ++ +++

9. YKSITYISYYS
Mediakasvatus on onnistunut voimistamaan 
ihmisten tietoisuutta omien tietojensa arvosta 
ja vaatimaan tietojen luovuttamiselle vastinetta.

Vuonna 2025 Suomessa on käytössä ns. “My data”-palvelu, jossa jokainen voi tarkistaa 
kaikki itsestään kerätyt tiedot, korjata niitä tai useissa tapauksissa myös saada henki-
lötietojensa käytöstä korvaus. 

Kriittistä teknologiakasvatusta koskevan teesin muutamassa argumentissa 
nousi jo esiin yksityisyyteen liittyviä avauksia. Samoin tapahtui viidennessä 
teknologian ja ihmisen välistä tutkimusta käsittelevässä teesissä. Ihmisten tie-
toisuuden kasvua oman datan arvosta käsittelevässä paneelin toiseksi viimei-
sessä teesissä myös argumentit käsittelivät tietojen yksityisyyttä. Aikaisemmin 
esiin noussut ihmisten toimijuuden ja kriittisen tarkastelun vahvistaminen 
ei tällä kertaa hallinnut argumentteja, vaan pikemminkin niistä paistoi jon-
kinasteinen toivottomuus. “...Uskon että omistajuus omiin tietoihin on kaaos, samoin 
kuin nyt jo esim. Facebookissa oleviin tietoihin.”,”....Tiedostamme sen muttemme välitä 
kun kaikki muutkin käyttävät Facebookkia. En siis usko että tulevaisuudessa pystymme 
hallitsemaan tai muokkaamaan “omia” tietojamme” ja “Jos meidän sukupolvi jakaa 
ilman kritiikin häivääkään itsestään mitä intiimimmätkin tiedot noille pörssiyhtiöille, 
niin mistä ihmeestä kukaan oppisi intimiteettisuojan rakentamisen mallia.“

Argumenteissa uskottiin myös, että lopulta vain harva käyttäisi omaa da-
taansa käytöksensä muokkaamiseen, vaikka tiedot olisivat helposti saatavilla. 
Nähtiin, että tällaisten personal data -palveluiden taustalla ovat pohjimmil-
taan kaupalliset tavoitteet, ja ihmiset luopuisivat näistäkin tiedoista samalla 
käyttäytymislogiikalla kuin hyväksymme eri palveluiden käyttöehtoja. Edellä-
mainittuja kommentteja vastaan argumentointiin sillä, että teesin esittämän 
väitteen mukaan mediakasvatuksen tulisi pyrkiä vaikuttamaan juuri välin-
pitämättömään aseenteen ja ihmiset ymmärtäisivät tietojensa arvon vuonna 
2025. Tosin tarpeen havainnoinnista nähtiin olevan pitkä matka muutokseen: 
“...valitettavasti en usko, että mediakasvatus pystyy tähän niin todennäköisesti kuin 
haluaisin, että se onnistuu... Kuten sanot, kenttä on sekava! Yrittää meidän silti pitää.”

Jos tässä kuitenkin onnistuttaisiin, niin korvausasiaa tärkeämpänä pi-
dettiin läpinäkyvyyttä, ihmisten tietoisuutta ja mahdollisuuksia sekä kom-
petensseja tehdä valintoja. 

ei uskota, vaan sitä vastaan argumentoidaan useassa kommentissa. Enemmän 
uskotaan ihmisten tuottavan jatkossa yhä enemmän sisältöjä, osin koska tek-
nologian kehittyminen tekee siitä yhä helpompaa. 

Toisaalta selvänä pidettiin myös sitä, että maailman muuttuessa myös 
mediakasvatus muuttuu pelkästään kysynnän monipuolistumiseen pohjau-
tuen. Esimerkiksi teknologian arkipäiväistyessä ihmisiä alkaa kiinnostamaan 
elämää pyörittävien elementtien tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen. “Jos 
2025 biolääketiede olisi kehittynyt siihen vaiheeseen, että voimme kiihdyttää aistejamme 
vastaamaan monikanavaiseen mediamaailmaan, tulisi mediakasvatuksen nostaa tä-
mäkin esille (vaikkei se olisikaan teknologiakasvatusta). Kysymyksen voisi kääntää toisin 
päin. JOS 2025 teknologia pyörittää arkeamme väitteessä kuvatulla tavalla, niin mitä 
ihmettä mediakasvatus nostaisi esille ellei sitä?” 

Vaikka vastauksissa on jonkin verran hajontaa, niin argumenttien pohjalta 
teesin voi katsoa olevan ratkaisutilassa. Yleisesti ilmiön kasvu ja tärkeys tun-
nistetaan, mutta suhde mediakasvatukseen on moniselitteisempi ja tärkeänä 
pidetään, ettei teknologiavetoisuudesta tule hallitsevaa.  

R AT K A I S U:  Tulevaisuusteesistä ollaan suhteellisen yhtä mieltä. Kehityskysymys
nousee siitä, milloin ja millä tavalla muutos tapahtuu.
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4746 Enemmistö on vastannut teesin olevan ei-toivottava ja epätodennäköinen. 
Siitä huolimatta teesin ympärillä käytävää keskustelua on syytä jatkaa erityi-
sesti yksityisyyden näkökulmasta. Samoin mediakasvatuksen tehtäväksi ai-
kaisemmin useassa väitteessä nostetut toimijaksi kasvattaminen ja kriittisen 
tarkastelun tärkeys ovat vain sivujuonteena tämän teesin argumentoinnissa, 
joka synnyttää kysymyksiä arvoristiriidoista. 

D I A L O G I:  käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi, 
jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa keskusteltavaksi 
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10. KOULUTUSVIENTI
Suomalainen mediakasvatus on 2025 
kansainvälinen koulutusvientituote.
Tampereen yliopiston panostukset ja 2015 saatu taloudellinen tuki mediakasvatuskou-
lutuksen kansainvälistämiseksi siirtää koulutuksen ja tutkimuksen painopistettä kan-
sainväliseksi. 

Rahat myönnettiin mediakasvatuksen maisteriohjelman käyttöön. Heinäkuussa 
2015 loppuvasta, suomenkielisestä koulutusohjelmasta tahdotaan vakituinen, ja se muu-
tetaan englanninkieliseksi.

Tampereella koulutusviennin puolesta puhunut yliopiston vararehtori Harri Melin 
suhtautuu optimistisesti myös mediakasvatuksen vientiin.

”Esimerkiksi Aasiassa ja Afrikassa on kysyntää viestintäalan koulutukselle. http://utain.
uta.fi/uutiset/koulutusvienti-voi-tuoda-suomeen-paljon-rahaa-ulkomailta”

Viimeisen teesin argumenteissa nähtiin paljon mahdollisuuksia ja uskottiin 
suomalaisen mediakasvatusosaamisen kiinnostavan maailmalla. Argumen-
teissa nousi useita osaratkaisuja, joilla asiaa voisi edistää, kuten mediakasva-
tuksen sijoittaminen optiotuotteeksi kouluviennin yhteyteen ja kärjen ha-
keminen kasvatusmediasta. Lisäksi haluttiin erotella tutkimusyhteistyöhön 
liittyvät asiat ja koulutusvienti. Osa vastaajista ei pitänyt tarkoituksenmu-
kaisena tuotteistaa koulua ja kasvatusta ylipäätään. 

Haasteita tunnistettiin kieli- ja kulttuurieroissa, vaikka medioiden ja me-
diankäyttötapojen nähtiin globalisoituvan : “Median ja mainonnan käytännöt 
ovat kuitenkin erilaisia eri puolilla maailmaa, samoin suhtautuminen esim. journalismin 
eettisiin kysymyksiin. Media on ainakin jollain tasolla kansallinen ilmiö ja tuote.” 

Tähän ratkaisu voisi syntyä kahdesta keskenään ehkä synergisestä tut-
kimuskentästä: “Mediakasvatuksen tutkimuskenttä jakautuu kotimaiseen ja kan-
sainväliseen tutkimukseen. Tampereen satsaus tutkimuksen kansainvälistymiseen on 
laadukkaana kuitenkin niin kannattavaa, että Suomesta tulee mediakasvatuksen tut-
kimuksen johtava maa.” Kansainvälisen tutkimussuuntauksen yhdistäminen 
hyviin, tutkittuihin kansallisiin käytäntöihin voisi tuottaa kansainvälisesti 
kiinnostavia mediakasvatusratkaisuja. 

Argumenttien perusteella teesin pohjalta nähdään mahdollisuuksia ja 
tunnistetaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia. Avoimeksi kysy-
mykseksi jää, kuka varsinaista vienti- ja tuotteistamistyötä tekisi? 
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4948 R AT K A I S U:  Tulevaisuusteesistä ollaan suhteellisen yhtä mieltä. Kehityskysymys nou-
see siitä, milloin ja millä tavalla muutos tapahtuu.
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NEL JÄ TULEVAISUUSKUVAA:  
TEHO, TEKNO, TURVA JA TORI

Mediakasvatuksen Delfoi-väitteistä muodostettiin tulevaisuustaulukko, jota 
täydennettiin ja laajennettiin yhteiskunnallisen viitekehyksen variaatioilla. 
Taulukoista poimittiin neljä polkua, joiden kautta muodostettiin neljä tu-
levaisuuskuvaa ja skenaarioaihiota ns. lyhyen kaavan mukaan. Yhteiskun-
nallisen kehityksen taustaa koottiin aiemmista skenaariotutkimuksista ja 
yhdistettiin Mediakasvatuksen ilmiökenttään. Pyrkimyksenä on tulevaisuus-
kuvien kautta käynnistää keskustelua, pohdiskelua ja suunnittelua mahdol-
lisista tulevaisuuksista tarjoamalla mediakasvatuksen toimijoille vaihtoeh-
toisia polkuja erilaisissa yhteiskunnallisissa asetelmissa. (ks. Rubin 2014a)

Mediakasvatus 2025: neljä tulevaisuuskuvaa (Otavan Opiston Osuuskunta, 2015)

Tulevaisuuden skenaario on tulevaisuuden käsikirjoitus, jossa luonnostellaan 
tulevaisuuden toimintaympäristön vaihtoehdot ja tällaisiin vaihtoehtoisiin 
tulevaisuuksiin johtavat tapahtumaketjut erilaisten olettamusten pohjal-
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5150 ta. (Rubin 2014 a-b) Mediakasvatus 2025-delfoissa tyydytään vähempään eli 
tulevaisuudenkuviin. Niissä polku nykyhetkestä kuvattuun tulevaisuuden 
tilaan on viitteellisempi ja aukkoisempi kuin varsinaisessa tulevaisuudens-
kenaariossa. Pyrkimys on kuitenkin sama. Tulevaisuudenkuvilla rikastetaan 
tulevaisuuskarttaa tulevasta kehityksestä toisistaan loogisesti poikkeavilla 
vaihtoehdoilla, joita ei ole tarkoitettukaan toteutumaan sellaisenaan. 

Skenaariota tai tulevaisuudenkuvaa ei pidä arvioida sen perusteella, to-
teutuuko tulevaisuus sen mukaisesti. Skenaarion hyvyyden tai huonouden 
arviointikriteeri on se, kuinka hyvä työkalu se on kulloisessakin strategisessa 
valintatilanteessa ja päätöksenteossa silloin, kun päätös on tehtävä. (Rubin 
2014) Hyvin muodostettu tulevaisuudenkuva saattaa jo itsessään vaikuttaa 
tulevaisuuteen tuodessaan ilmi sen mikä on mahdollista, toivottavaa tai 
ei-toivottavaa. Niin on toivottavasti mediakasvatuksenkin suhteen. Menetel-
mällisesti toteutettujen skenaarioaihioiden lisäksi Mediakasvatus 2025-pro-
sessissa on toteutettu kirjallisia tulevaisuuskuvia. Niidenkin lähtökohtana 
on Delfoi-prosessi ja siinä tuotetut perustelut erilaisiksi tulevaisuuksiksi, 
mutta näkökulma on yksityinen, toiminnallinen ja “sisältäpäin” katsottu. 
(Linturi & Linturi 2015) Sellaisina ne mahdollistavat emotionaalisen suhteen 
mahdolliseen tulevaisuuteen, joka ei yksilökokemuksena ole koskaan yleinen 
tai keskimääräinen.

A. Tehoyhteiskunnassa käydään (vaihto)kauppaa

Tulevaisuuskuva kehystyy lähimmäksi “business as usual”-skenaariovaihto-
ehtoa. Siinä yhteiskunnallinen meno jatkuu entiseen tapaan, jolloin myös 
mediakasvatus asemoituu lähelle sitä mitä se on nykyään. 

Talouden päädiskurssi on jatkuva huoli rahoituksesta, joka (piilo)ohjaa 
ristiriitaisin viestein toisaalta vahvistamaan kansallista kilpailukykyä ja toi-
saalta lisäämään sosiaalista kontrollia sen suhteen, miten kansalaisten tuli-
si käyttäytyä. Talouden kieli ja logiikka tunkeutuu myös syvälle koulun ja 
koulutuksen rakenteisiin ja sisältöihin. (Linturi 2015, Vuorikoski et al. 2010) 
Suomessa mallinnetaan yhä selvemmin yhdysvaltalaisia toimintamuotoja ja 
pelisääntöjä silloinkin, kun niillä on kulttuurisesti niukasti vastetta. Media-
kentällä yksi tämän kehityksen seuraus on Yleisradion aseman heikkenemi-
nen ja vähittäinen marginalisoituminen. 

Tällä asetelmassa mediakasvatus - ja Mediakasvatusseura- suuntautuu 
täydentämään kaupallisen mediamaailman tarjontaa mediasisällöillä ja -kou-
lutuksilla, joilla kehitetään medialukutaitoa ja vahvistetaan kansalaisten 

mediatuottamisen kykyjä. Paino on sosiaalisen median eri ilmaisumuodoissa. 
Varteenotettava Mediakasvatusseuran valintapolku tässä tulevaisuudessa on 
lähentyä Yleisradiota ja liittoutua sen kanssa mediapedagogisten palvelujen 
osalta. Muissa vaihtoehdoissa korostuu paine kehittää toimintaa asiakasmak-
sulliseen ja yrityssponsoroituun suuntaan. Asiakkaat koostuvat intressien 
suhteen ristiriitaisista toimijoista. Toisaalta esimerkiksi koulut tarvitsevat 
ja hankkivat mediakasvatusta teemakoulutuksina, ja toisaalta media-alan 
yritykset hakevat mediakasvatuksen kautta kontakteja tuleviin mediankäyt-
täjiin. Mediakasvatusseuraan kohdistuu sekä sisäisiä että ulkoisia odotuksia 
sen suhteen, minkälaisin työkaluin mediakasvatusta kouluissa opetetaan.

Mediakasvatusseura palvelee ensi sijassa jäsenistöään, jonka keskuudessa 
koulutuslaitosten osuus on huomattavasti lisääntynyt. Mediaosaamisen rooli 
on korostunut, koska siitä kouluissa on puute. Seuran tehtävä on nykyises-
tään selkeytynyt, ja se lisää halukkuutta toimia kilpailuasetelmissa projektien 
ja palvelutarjonnan suhteen. Toiminta on pragmaattista eikä sisällä merkittä-
vää järjestelmäkritiikkiä. Suhde sananvapauteen nousee ehdottomasta ja pe-
riaatteellisesta yksilönäkökulmasta. Mediakasvatuksessa virtuaalimaailmoilla 
on vahvistuva merkitys, ja se on huomattu Mediakasvatusseurassa. Seura 
tuottaa ja jakaa semikaupallisia virtuaalipalveluja, jotka ovat maksuttomia 
jäsenistölle mutta maksullisia muille. 

Arvopohjaista toimintaa edustavat pyrkimykset vastustaa eriarvoistavaa 
kehitystä median keinoin. Seura tuottaa aineistoja ja opetuskonsepteja il-
miöpohjaiseen opiskeluun, jotka edesauttavat rokottautumista ja emansi-
poitumista media-addiktioita vastaan. Toinen valistus- ja vastustustoiminnan 
kohde on todellisuuksien eriytyminen “kupliin”. Valistusprojektit peittyvät 
kuitenkin volyymissa mediateknologisten innovaatioiden koulutusten rinnal-
la. Niihin suhtautuminen on lähtökohtaisesti myönteistä eikä niiden sosiaa-
listen vaikutusten arviointi kuulu tehtäväkenttään. Yhteistyö mediayritysten 
kanssa on luontevaa ja sen yksi ilmenemismuoto on koulutusvienti, joka 
lisääntyy nykyisestään huomattavasti.

B. Teknoyhteiskunnassa vuorovaikutetaan 
koneiden kanssa
Teknoyhteiskunnassa yhteiskunnallisen kehityksen aloite säilyy teknolo-
giassa, jonka ydin on koneen ja ihmisen välisen yhteispelin lisääntyminen 
ja laadullinen kehittyminen. Teknologinen kehitys kietoutuu sosiaalisiin 
uudelleenorganisoitumisiin, joiden käynnistäjänä ns. sosiaalisella medialla 
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5352 on iso merkitys. Teknolähtöinen tulevaisuudenkuva rakentuu paljossa nyky- 
tilanteelle samaan tapaan kuin tehoskenaariokin. Ero on siinä, että talous-
diskurssin sijasta “puhetta” johtavat ja ohjaavat vaihtoehtoiset digitalisoidut
toimintasuunnat, joiden ohjuri (driver) on ihmisen ja koneen (tekoälyn) vä-
linen syvenevä interaktio.

Teknoyhteiskunnassa toimintavaltaa pudotetaan hierarkioista toimijoille
ja instituutioille kuten kouluille ja opettajille. Koulut verkottuvat laajasti 
virtuaalitekniikoin Pedanet-tyyppisiksi oppimisympäristöiksi. Mediakasva-
tuksella on mediavälitteisen opetuksen ja oppimisen lisääntyessä kosolti töitä
etenkin verkon aukkojen paikkaajana. Koulujen lisääntyvällä autonomialla
ja erilaistumisella on myös kääntöpuolensa. Lisääntyvä eriarvoistuminen 
tunnistetaan ongelmaksi, johon seura suhtautuu enemmän lääkärin kuin 
tuomarin näkökulmasta. Kouluissa näkyy sama ilmiö kuin muuallakin yh-
teiskunnassa. Osa kouluista toimii aktiivisena etujoukkona ja suuri massa 
seuraa hyvän matkaa perässä.

Hajautetun toiminnan rahoittajat löytyvät yhä useammin alue- ja välipor-
taan hallinnosta. Kuntien lisäksi maakunnalliset koulutusyhtymät ostavat
palveluja Mediakasvatusseuralta ja sen paikallistoimijoilta. Näkyvin osa seu-
ran toimintaa on mediakasvatussivusto, josta löytyvät myös seuran toteut-
tamat ja kokoamat tutkimustietokannat. Mediakasvatusseuran oma antisi-
patorinen tutkimus- ja kokeilutoiminta on vilkasta. Tyypillistä on että Seura
on mukana alihankkijana tai partnerina monissa isoissa hankekonsortioissa.
Näin muotoutuva Seuran toiminta on preaktiivista ja virtuaaliteknologioihin
painottunutta. Ihmisten yksityisyys on automatisoidussa mediapilvessä uhat-
tuna, ja siinä suhteessa Mediakasvatusseura edustaa varovaisuusperiaatetta 
ja sovittelevaa kantaa.

Mediakasvatusseura kouluttaa angloamerikkalaisten ohjelmistoympäris-
töjen käyttöön, mutta sitä luovempi rooli sillä on pedagogis-teknisten opetu-
sinnovaatioiden suunnittelijana. Ihmisen ja koneen yhteispeliin perustuva 
tiedon luonti, mediallistaminen ja jakelu merkitsee lyhyessä ajassa jo toista
vallankumousaaltoa mediakenttään. Tässä “aallokossa” Mediakasvatusseura
purjehtii opetuksen etu- ja eliittijoukoissa, mikä näkyy myös valmiutena 
viedä suomalaista mediakasvatusta naapurimaihin.

C. Turvayhteiskunnassa suojellaan 
ja suljetaan rajoja

Turvayhteiskuntaan päädytään hallitsemattomilta tuntuvien globaalien il-
miöiden seurauksena. Automaatio ja robotisaatio aiheuttavat laajentuvaa 
rakennetyöttömyyttä, joka alentaa toleranssia kestää lisääntyviä kansain-
vaellusta, joka johtuu pohjimmiltaan kehityserojen aiheuttamista levotto-
muuksista. Turvallisuuden tunteen romahduksen ja vastakkainasettelujen 
seurauksena valtio on sulkenut fyysiset, mentaaliset ja kulttuuriset rajansa. 
Siltä osin tulevaisuudenkuva edustaa selvästi “paluu menneeseen” -skenaa-
riota, jossa on vahvat mausteet toisesta skenaarioiden arkkityypistä eli “ka-
tastrofiskenaariosta”.

Turvayhteiskunnassa luotetaan kontrolliin ja keskitettyyn vallankäyt-
töön. Se näkyy suoraan kasvatuksessa ja koulutuksessa, ja epäsuorasti siinä, 
miten sosiaaliset asemat pyritään vakioimaan. Tutkintojärjestelmä koros-
tuu, koska siinä tavoitteet ja sisällöt muodostetaan tunnetusta ja tutusta 
maailmasta. Kotimaisia medioita tuetaan samasta syystä, ja kansainvälisiltä 
mediaketjuilta vaaditaan riittävää “kotimaisuusastetta”.

 Mediakasvatuksen ja Mediakasvatusseuran suhde on muuttunut vuonna 
2025 osin konfliktiseksi. Mediakasvatus saa vähäistä valtiontukea, mutta 
samalla tiukan normituksen siitä, mihin sitä voi käyttää. Osa mediakasva-
tusväestä kyseenalaistaa valtiokontrollin, ja virittyy mediakasvatukselliseen 
opponointiin. Se on mahdollista, kun kohderyhmäksi otetaan nuorten sijasta 
aikuisväestö, jolla on kokemuksia toisenlaisesta media- ja kasvatuspolitiikas-
ta. Mediakasvatuksellinen orientaatio johtaa kahteen toisilleen vastakkaiseen 
mediakasvatukseen. Nuorisokasvatus on mukauttavaa ja säilyttävää, kun taas 
aikuistoiminta on militanttia ja järjestelmää haastavaa.

Ristiriita ei estä Mediakasvatusseuraa pyrkimästä monopoliasemaan 
omalla reviirillään. Se perustuu ennen muuta siihen, että seura reagoi myö-
täisesti valtiovallan sopeuttumistarpeisiin. Se avaa ovet kouluihin ja julkisiin 
tapahtumiin. Erityistehtävänä on kansainvälisten mediakasvatuksen aineisto-
jen kansallistaminen, mikä ei ole vain suomentamista vaan myös sisällöllistä 
muokkaamista. Kolmas valtion suojelema tehtävä on opettajainkoulutukses-
sa, jossa korostuu sisällöllisesti valistusdiskurssi ja sananvapauden kannalta 
sopivien mielipiteiden säätely. Painotukset johtavat siihen, että sisältöjen 
tuottamisessa vallitsee varovaisuuden ja itsesäätelyn politiikka, joka epä-
suorasti vahvistaa mediavälineiden merkitystä. Koulutusvientiä yleisempää 
on sisältötuonti.
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5554 D. Toriyhteiskunta ei organisoi vaan organisoituu
Toriyhteiskunnassa (itse)organisoidutaan vailla merkittävää hierarkkista 
ohjausta. Se edellyttää kansalaisilta riittäviä kompetensseja kohdata erilai-
suuksia, ja muuntaa ne yhteisiksi (yhteiskunnallisisiksi ja taloudellisiksi) 
voimavaroiksi. Meno ei ole vuoteen 2025 mennessä ehtinyt kehittyä muu-
rahaiskekotyyppiseksi automaattiroolitukseksi, mutta sillä tiellä ollaan. Me-
dian kuten muidenkin toimialojen osalta ollaan siirrytty vaiheeseen, jossa 
vetovastuu on vaihtunut teknologisista innovaatioista sosiaalisiin. Osa sosi-
aalisista innovaatioista laajenee ja syvenee yhteiseksi kokemukseksi siitä, 
miten maailma parhaiten toimii. Jakamistalous on tämän kehitysvaiheen 
katalyytti.

Vuorovaikutusyhteiskunnan polttoainetta on korkea yhteiskunnallinen 
luottamusaste ja koheesio. Koheesio ei selity yhdenmukaisuudella, vaan 
yhteinen suunta saadaan arvoista ja merkityksellisyyskokemuksista, joita 
osallistavat toimintatavat jatkuvasti uudistavat. Koulussa huomio on yhtei-
söllisessä oppimisessa ja yksilöllisissä oppijoissa sekä avoimissa verkon op-
pimisympäristöissä, jotka mahdollistavat monet erilaiset oppimisen polut ja 
tavat. Edunetissa voi antaa näyttöjä osaamisestaan, ja osallistua oppilaitos-
rajat ylittäviin autenttisiin tutkivan oppimisen projekteihin. Mediakasvatus-
seuran yhteisöjäsenistö on moninkertaistunut seurauksena siitä, että Seuran 
suunnittelemista ja toteuttamista oppimisprojekteista on tullut suosittuja 
ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksissa. Niihin osallistuminen edellyt-
tää jäsenyyttä, ja jäsenyys aktiivisuutta mm. oman mediatoiminnan kuten 
blogien osalta.

Mediakasvatusseuran missiona on kansalaismedia, joka siemennetään 
jo koulussa. Paljon huomiota saavat erityisryhmät kuten maahanmuuttajat, 
oppimisvaikeuksiset ja ilmaisullisesti lahjakkaat, joiden mediapotentiaalien 
lisäämiseen koulun resurssit eivät riitä. Punaisena lankana mediakasvatukses-
sa on identiteettien vahvistaminen ja toiminta, jossa medialla on proaktiivi-
nen suhde kaikkiin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Eriarvoistumista pure-
taan oma-arvotoiminnalla, jonka yksi erityistoimintamuoto on mediaterapia. 

Kaikessa toiminnassa on mukana media, mutta silti Seuran painopiste 
on pedagogiassa ja sisällöissä. Tietoa ei vain pyritä jakamaan ja välittämään, 
vaan mediat nähdään myös välineinä tiedon muodostamiseen. Yksisuuntai-
silta välineiltä se ei onnistu vaan tarvitaan vuorovaikutteisuutta ja palautetta, 
jotka mahdollistaa yhteiskunnallisten osapuolten vuoropuhelun ja prosessit, 
jotka johtavat rationaaliseen päätöksentekoon. Mediakasvatus on osa medi-
an itsesäätelyprosessia niin media- kuin kansalaisilmaisun osalta. Vuonna 

2025 aggressiinen verkkohuutelu on rauhoittunut, ja usko osallistavaan ja 
rakentavaan mediavaikuttamiseen on palautunut. Se on osaltaan seurausta 
Mediakasvatusseuran kansalaiskoulutuksesta, joka lähtee esikoulusta. Seura 
on myös näkyvä kansallinen argumentoija “yksityisiä mediakuplia” vastaan. 

Tulevaisuuskuvien “pilvet”: paljon teknologiaa, kohtalaisesti tehoja, liian vähän turvallisuutta 
ja lisääntyvästi kohtaamisia ja vuorovaikutuksia.

RYHMÄKOHTAISET EROT PIENIÄ
Mediakasvatus-delfoin luonteen takia asiantuntija- ja intressiryh-
mittäisistä eroista ei voi tehdä kuin viitteellisiä arvioita. Kyselyn 
kymmenen tulevaisuusteesiä avattiin kuin joulukalenteri konsa-
naan päivä ja teesi kerrallaan. Siitä osaltaan seuraa, että paneelin 
kokoonpano vaihtelee teeseittäin. Vertailuja tehtiin merkittävim-
pien vastaajaryhmien välillä, joita ovat kasvatus-, media- ja ns. 
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5756 yhdistelmäryhmä. “Yhdistelmä” tarkoittaa tässä kirjasto-, museo- ja 
nuorisotyön piirissä toimivia vastaajia. Erot ovat kauttaaltaan pie-
niä, ja merkittävin vertailu pitää tehdä laadullisten argumenttien 
tasolla. Lisäksi etenkin yhdistelmäryhmän kohdalla vastaamisinten-
siteetti vaihtelee suuresti eri teesien välillä.

Media-alan asiantuntijoilla on selkeästi oma profiili sekä suuri kiinnos-
tus ja odotus teknologian ja talouden vaikutuksesta mediaan. He näyttävät 
uskovan, että siitä muutospaineesta syntyy uutta mediakasvatusta, jossa pai-
nottuu teknologiaosaaminen ja tarve oivaltaa omaan identiteettiin liittyvät 
uhat ja mahdollisuudet. Mediakasvatuksen asema kehittyy mediaryhmän 
ymmärtämänä niin vahvaksi, että sillä on rahkeita tähdätä myös koulutus-

T E E S I K A S VAT U S M E D I A Y H D I S T E L M Ä

1. Virtuaalimaailma 0/0 -/0 -/-

2. Kaupalliset toimijat -/- -/0 0/-

3. Eriarvoistuminen 0/0 +/0 -/-

4. Osallistuva mediakasvatus -/+ 0/0 -/-

5. Ihmisen ja koneen suhde +/+ -/0 0/+

6. Yksityiset kuplat +/0 +/+ -/-

7. Sananvapaus +/+ +/0 -/-

8. Kriittinen teknologia +/+ +/+ -/0

9. Yksityisyys +/+ +/+ -/-

10. Koulutusvienti +/0 +/+ -/-

Taulukossa verrataan asteikkovastauksen keskiarvoja toisiinsa. Plussalla ja miinuksella  
ilmaistaan merkittävää tilastollista keskiarvoeroa ja sen suuntaa.

vientiin. Ei toivottavaa kehitystä edustavat riskit uuden mediaeliitin synty-
misestä, “kuplaelämästä” ja eriarvoistumisesta.

Kasvatusalan asiantuntijat ovat useimpien teesien suhteen samansuun-
taisilla linjoilla kuin mediaväki, mutta loivemmin. Ymmärrettävästi ryhmä 
tarkastelee mediakasvatusta enemmän sisältäpäin ja koulun näkökulmasta 
kuin mediaväki. Sitä kuvastaa torjuva suhtautuminen kaupallisiin toimijoi-
hin, ja myönteinen osallistavaan toimintaan. Mielenkiintoista on, että opet-
tajat, kasvattajat ja kouluttajat ovat huomattavan kiinnostuneita ihmisen ja 
koneen suhteen kehittämisestä. Kasvattajat mieltävät, että siinä on mediakas-
vatukselle sekä uutta että vanhaa työsarkaa. Koulutusvientiin suhtaudutaan 
ambivalentisti.

Nuorisotyö-, kirjasto- ja museoalan yhdistelmäryhmä eroaa joidenkin 
teesien kohdalla muista ryhmistä ja keskimäärästä. Yhdistävä teema on muita 
ryhmiä kriittisempi ja pessimistisempi kokemus tulevaisuudesta. Se koskee 
yhtä lailla teknologista kuin sosiaalista kehitystä. Aivan toivoton tulevaisuus-
näkymä ei kuitenkaan ole. Erityisesti ihmisen, teknologian ja koneen vuoro-
vaikutuksen lisääntymisestä odotetaan ja toivotaan myönteisiä seuraamuksia.

L Ä H T E I TÄ 
Gordon, T.J. (2014) Te Real-Time DelphiMethod. The Millennium Project.  
Futures Research Methodology. WFS. 
Kuusi, O. (2008) Delfoi-metodi. Metodix  
https://metodix.wordpress.com/2014/05/19/kuusi-delfoi-metodi/ .
Linturi, H. (2015) ”Vastaanhangoitteleva yhteensopiva” peruskoulu. Futura 2/2015.
Linturi, H. & Linturi, J. (2015) Pääkirjoitus. Futura 2/2015.
Linturi, H., Linturi, J., Rubin, A. (2013) eDelfoi – metodievoluutiota verkossa. Metodix  
https://metodix.wordpress.com/2014/11/26/edelfoi-metodievoluutiota-verkossa/ .
Linturi, H. & Rubin, A. (2014) Metodi, metafora ja tulevaisuuskartta.Futura 3/2014. Metodix 
https://metodix.wordpress.com/2014/11/26/metodi-metafora-ja-tulevaisuuskartta/ .
Rubin, A. (2014a) Skenaariotyöskentely Tulevaisuuksientutkimuksessa. Metodix  
https://metodix.wordpress.com/2015/01/31/skenaariotyoskentely-tulevaisuuksientutkimuksessa/ 
#Skenaariotyöskentelyn%20tarkoitus .
Rubin, A. (2014b) Tulevaisuuksientutkimus tiedonalana ja tieteellisenä tutkimuksena. Metodix  
https://metodix.wordpress.com/2014/12/02/anita-rubin-tulevaisuuksientutkimus-tiedonala-
na-ja-tieteellisena-tutkimuksena/ .
Vuorikoski, M., Räisänen, M. (2010) Opettajan identiteetti js identiteettipolitiikat  
hallintakulttuurien murroksissa. Kasvatus & Aika 4/2010.



5958

Millaiselta näyttää mediakasvatuksen tulevaisuus? Digitalisaatio, globaali 
talous ja yksilöiden ja ryhmien ja yksilöiden arvojen muutokset ovat muo-
vanneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana yhteiskuntaa. 
Yhteiskunnasta on tullut mediayhteiskunta, kulttuurista mediakulttuuria.

Mediayhteiskunnassa mediakasvatus on yhteiskuntaan kasvamista. Me-
dialukutaito on arjen lukutaitoa samalla tavalla kuin liikennevalojen havain-
nointi tai elämänkumppanin mielenliikkeiden tulkinta.

Kun snapchatit, valemediat, kyberuhkat, monet totuudet ja teknologiat 
ottavat sijaa, tulee tolkku yhä tärkeämmäksi. Mediakasvatuksen haastava 
tehtävä nyt ja varsinkin jatkossa on antaa tolkulle mahdollisuus: tarjota jokai-
selle uteliaisuus ja kyky epäillä, kyky nähdä toisin olemisen mahdollisuuksia. 
Samalla sen on annettava työkaluja siihen, keneen voi milloinkin luottaa, 
ja millä ehdoilla.

Digitalisaatiokehityksestä on ulosmitattu vasta murto-osa. Tulevaisuudes-
sa yhä lisääntyvässä määrin tieto on valtaa ja valuuttaa. Sillä on väliä, kenellä 
on meistä tietoa. Mutta on mahdollista kuvitella tulevaisuus, jossa kaikkialla 
läsnäoleva tiedonkeruu on myös aktiivisen kansalaisuuden tae. Mitä jos se, 
että meistä tiedetään, antaakin mediayhteiskunnassa meille keinon saada 
äänemme kuuluviin. Silloin kun kaupunkisuunnitteluvirasto tietää missä 

Millaiselta näyttää mediakasvatuksen tulevaisuus? Digitalisaatio, globaali 
talous ja yksilöiden ja ryhmien ja yksilöiden arvojen muutokset ovat muo-
vanneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana yhteiskuntaa. 
Yhteiskunnasta on tullut mediayhteiskunta, kulttuurista mediakulttuuria.

Mediayhteiskunnassa mediakasvatus on yhteiskuntaan kasvamista. Me-
dialukutaito on arjen lukutaitoa samalla tavalla kuin liikennevalojen havain-
nointi tai elämänkumppanin mielenliikkeiden tulkinta.

Kun snapchatit, valemediat, kyberuhkat, monet totuudet ja teknologiat 
ottavat sijaa, tulee tolkku yhä tärkeämmäksi. Mediakasvatuksen haastava 
tehtävä nyt ja varsinkin jatkossa on antaa tolkulle mahdollisuus: tarjota jokai-
selle uteliaisuus ja kyky epäillä, kyky nähdä toisin olemisen mahdollisuuksia. 
Samalla sen on annettava työkaluja siihen, keneen voi milloinkin luottaa, 
ja millä ehdoilla.

Digitalisaatiokehityksestä on ulosmitattu vasta murto-osa. Tulevaisuudes-
sa yhä lisääntyvässä määrin tieto on valtaa ja valuuttaa. Sillä on väliä, kenellä 
on meistä tietoa. Mutta on mahdollista kuvitella tulevaisuus, jossa kaikkialla 
läsnäoleva tiedonkeruu on myös aktiivisen kansalaisuuden tae. Mitä jos se, 
että meistä tiedetään, antaakin mediayhteiskunnassa meille keinon saada 
äänemme kuuluviin. Silloin kun kaupunkisuunnitteluvirasto tietää missä 
liikumme, voimme pyöräillä siellä minne toivomme pyörätietä. Jos tiedämme 
kenellä on hätä, voimme auttaa.

Tällaisessa datavaltaisessa hypermediayhteiskunnassa emme enää vaikuta 
niinkään äänestämällä tai kuluttamalla, vaan yksinkertaisesti toimimalla. Nyt 
tehtävä mediakasvatus mahdollistaa näiden kyvykkyyksien ja mahdollisuuksien 
havaitsemisen. Se tarkoittaa valtasuhteiden tasaantumista tulevaisuudessa.

Tällöin tulevaisuuden mediakasvatus on paljon enemmän kuin median 
ymmärtämisen opettamista. Se on kasvamista yhteiskunnan täysivaltaiseksi 
jäseneksi. Siksi sen on oltava kansalaistaito ja enemmänkin: pikemminkin 
ajattelutapa kuin oppiaine.

Mediakasvatuksen avulla saadaan digiaikaan aktiivisia, osallistuvia, kriit-
tisiä ja uteliaisuuteen kyvykkäitä kansalaisia. Toisin sanoen kansalaisia. Sillä 
ilman näitä taitoja tulevaisuuden kansalaisuus on passiivista alamaisuutta. 
Sellainen tulevaisuus ei ole toivottava kenellekään. 

J O H A N N E S  KO P O N E N
Tutkija 
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6160 Mediakasvatusseura perustettiin 
kansalaisvaikuttamista varten
S I R K K U  KO T I L A I N E N
FT, professori, Tampereen yliopisto
Mediakasvatusseuran hallituksen puheenjohtaja 2005 –2007
Tämä kirjoitus on myös julkaistu Mediakasvatusseuran blogissa.

Kun Mediakasvatusseura parhaillaan viettää kymmenettä juhlavuottaan, on 
hyvä muistella alkuaikoja. Mihin tarpeisiin Seura syntyi? Miten tuo tarve 
suhteutuu tähän päivään?

Toimin Seuran puheenjohtajana kaksi ensimmäistä vuotta, ja muistiin 
ovat asiat jääneet tietenkin valikoidusti. Jo pelkästään siksi, että alku oli 
”nyrkit savessa” – toimintaa, joka tässä tarkoittaa kaiken alkuun panemista 
yhtä aikaa, kaikki innokkaasti yhdessä. Tätä päivää arvioin ensisijaisesti ko-
kemuksillani Seuran parhaillaan tehtävästä strategiatyöstä. Seuran strategiaa 
tehdään vuosille 2016 – 2020 kiristyneessä taloustilanteessa, jossa resurssien 
ei ainakaan voida olettaa kasvavan.

Seura perustettiin molemmilla kotimaisilla kielillä toimivana elokuussa 
2005 Jyväskylässä, joka edelleen on sen kotipaikka vaikka toimitila on Hel-
singissä. Toimin perustamiskokouksen koollekutsujana, ja paikalle saapui 
tutkijoita ja käytännön toimijoita Helsingistä Rovaniemelle. Kaikilla oli tarve 
edistää mediakasvatusta, erityisesti tutkimuksen ja käytäntöjen yhteistoimin-
nan kautta. Yhdistyksen säännöissä tämä on kirjattu toiminnan tarkoituk-
seksi, joka tarkennetaan näin:

”Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää mediakasvatuksen tutkijoiden ja 
käytännön toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä mediakasvatuksesta kiinnostuneiden 
yhteisöjen yhteistoimintaa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee 
aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi, kehittää alan toimijoiden kansainvälisiä yh-
teyksiä, tiedottaa, järjestää tapahtumia sekä harjoittaa kehitys- ja julkaisutoimintaa.” 
(Mediakasvatusseura r.y., Sällskapet för Mediefostran r.f., Säännöt)

Toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Kansainvälisinä trendeinä 
mediakasvatuksen alalla on havaittu esimerkiksi kansainvälistyminen tut-
kimuksessa ja koulutuksessa, alan lähentyminen peli-, ict- ja informaatio-
sektorin kanssa ja yhä lisääntyvä transkulttuurisen mediakasvatuksen tarve. 
Mediakasvatukselta vaadittaisiin siis paitsi ajassa toimimista, myös lähitule-
vaisuuden ennakointia. Tätä edistääkin parhaillaan menossa oleva Seuran 
organisoima verkkopaneeli mediakasvatuksen tulevaisuudesta.

6160 Kansalaisvaikuttaminen Seurassa on hyvä päivittää juuri julkisen kes-
kustelun foorumeiden organisointiin sekä itse julkiseen keskusteluun. 
Hallituksen jäsenille esimerkiksi bloggaamisen kautta argumentointi tu-
lisi olla automaattinen velvollisuus osana jaettua johtajuutta kun toimin-
nanjohtajaa ei ole.

Kannatan myös tutkimuksen ja kehityksen paikan uudelleenmäärittä-
mistä osana toiminnan kokonaisuutta. Mediakasvatusseurassa voisi harkita 
tutkimustoimikunnan perustamista alan tutkijoiden kansallisen verkostoitu-
misen, yhteishankkeiden ja näkyvyyden tueksi vaikka sosiaalisessa mediassa. 
Tutkimustoimijoiden verkostoituminen saattaa parhaimmassa tapauksessa 
johtaa nykyistä monitieteisempiin tutkimusryhmiin ja käytäntölähtöisiin 
hankkeisiin mediakasvatuksen edistämiseksi, myös yhteistyössä käytännön 
toimijoiden kanssa.

Yhteinen tavoite sijaa antaa
O U T I  F R E E S E
Toiminnanjohtaja, Koulukino - Skolbio ry 
Mediakasvatusseuran varapuheenjohtaja 2005 -
Tämä kirjoitus on myös julkaistu Mediakasvatusseuran blogissa.

Koulukino ry tarjoaa Mediakasvatusseuralle alivuokralaissopimusta Suomen Filmika-
marilta vuokraamastaan 25 neliömetrin toimitilasta hintaan 270 €/kk vuodeksi 2007. 
Vuokra sisältää sähkön, siivouksen, toimistokalustuksen, nettiyhteyden ja Filmikamarin 
yhteisten tilojen, mm. keittiön käytön. Toimiston osoite on Kaisaniemenkatu 3 B 29, 
00100 Helsinki.

Mediakasvatusseuran ensimmäinen työntekijä Anniina Lundvall tarvitsi pai-
kan, johon kytkeä uutukaisen kannettavan tietokoneensa, jonka hän ja Seuran 
hallituksen puheenjohtaja Sirkku Kotilainen olivat käyneet yhdessä ostamassa.

Koulukino oli lopulta ainoa, joka vastasi huutoon toimitilaa metsästet-
täessä. Koulukinoa pyöritettiin siihen aikaan kahden työntekijän, oppima-
teriaalien tuottaja Anna-Liisa Puura-Castrénin ja allekirjoittaneen voimin. 
Itse toimisto oli isohko huone varustettuna kahdella kierrätyskeskuksesta 
haetulla työpöydällä ja uutena ostetulla neuvotteluryhmällä. Ikkunasta 
avautui näkymä Vuorikadulle ja Kaisaniemen parkkitalon julkisivuun, ny-
kyään huoneesta voikin jo ihailla Kaisa-talon tiilisiä kaaria.

Harmillisesti toimistoon ei enää mahtunut kolmatta työpöytää, mutta 
juuri putkiremontista selvinneinä ja sen aikana etätyön edut opetelleina, Pu
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6362 allekirjoittanut ja tuottaja Puura-Castrén osasivat laskea, että kolmelle työn-
tekijälle riittää kaksi työpöytää, jos kolmasosa työstä vain tehdään etänä. 
Kahdelle järjestölle yksi neuvottelupöytä myös riittää erinomaisesti.

Näin intiimisti teimme töitä ja kokoustimme puolisen vuotta. Kesäkuun 
15. päivä vuokrasimme yhteisen 125 neliön kellaritoimiston Pohjoisranta 
kuudesta ja muutaman rankkasateen nostattaman vesivahingon jälkeen, 
olemme kotoutuneet erinomaisesti merimaisemiin Halkolaiturin kupeeseen.

Tavataan sanoa, että tyhjä tila täyttyy aina. Tämä kokemukseni mukaan 
pitää paikkansa. Mediakasvatusseura on jo ehtinyt vuokrata lisätilaakin Poh-
joisrannan kellarista ja tämä 45 neliön pieni toimistohuoneisto on välillä 
käytössä keittiösyvennyksen tasoa myöten. Yhteisen toimiston puolella ko-
kouksia on välillä käynnissä samaan aikaa neuvottelutilan lisäksi keittiössä 
ja suljettujen ovien takana erillisissä toimistohuoneissa. Seuran hallituksen 
kokoukset ovat jo muutama vuosi sitten siirtyneet pidettäviksi Tieteiden 
talon avariin saleihin. Tieteellisten seurain jäsenyys onkin myös käytännön 
työlle todellinen siunaus, sillä toimistomme pullistelee taas liitoksissaan ja 
jatkossa voimme tarjota uusille työntekijöille ja harjoittelijoille vain jaettua 
työpöytää tai neuvottelupöydän kulmaa.

Mediakasvatusseuran ja Koulukinon yhteisestä toimistosta on lähetetty 
maailmalle lukuisia mediakasvatuksen muutosagentteja, jotka ovat kotoutu-
neet mitä erilaisempiin työyhteisöihin ja joiden kanssa nykyään huomaam-
me virittelevämme mielenkiintoisia yhteistyöprojekteja.

Kahden erillisen järjestön yhteinen toimisto oli aluksi niukkojen resurs-
seiden sanelema pakko, mutta näin jälkiviisaasti todettuna todellinen in-
novaatio. Pohjoisrannan kellarissa uusia ideoita ja suunnitelmia sinkoilee 
ilmoille lähes päivittäin ja niistä parhaat me myös puskemme eteenpäin 
hankkeiksi ja toiminnaksi. Vaikeudet voitamme yhdessä ja voimme aina 
olla varmoja, että saamme apua sitä pyytäessämme. Ratkaisun ongelmaan 
voi toimistollamme saada aikaan hetkessä, vain kutsumalla kaikki paikalla 
olijat nopeaan neuvonpitoon, kymmenet aivot tosiaan ovat enemmän kuin 
yhdet! Onnistumiset jaamme ja iloitsemme niistä yhdessä, siinäkin kymme-
nen mieltä on enemmän kuin yksi.

Me kaikki Pohjoisrannan kellarin ilmapiiriä hengittäneet, jaamme koke-
muksen Kirkkokadun viimaisesta tuulitunnelista, Pohjoisrannan liikenteen 
hälystä ja toimiston kulmahuoneen ikkunasta, josta voi ihailla Uspenskin 
katedraalin kupoleita. Niin, ja mikä se yhteinen tavoite olikaan? No, sehän 
ei tietenkään ole sen enempää tai vähempää kuin pelastaa tämä maailma. 

6362 Onnea kaikki mediakasvattajat!
S A R A  S I N T O N E N
Yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto, 
Mediakasvatusseuran hallituksen puheenjohtaja 2008

Tämä kirjoitus on myös julkaistu Mediakasvatusseuran blogissa.

Mediakasvatusseuran hallituksen ensimmäistä puheenjohtajaa Sirkku Ko-
tilaista seuranneena puheenjohtajana haluan omalta osaltani onnitella 
10-vuotistaivaltaan juhlivaa seuraa. Olemme ja olette tehneet loistavaa työ-
tä! Mediakasvatusseuran rooli alan kehittäjänä, aihealueesta käytävän kes-
kustelun ylläpitäjänä, kentän monitoroijana ja tiedottajana on ollut ja on 
edelleen merkittävä. Helposti lähestyttävänä se on toiminut alusta alkaen 
mediakasvatuksen yhteisenä ja ymmärrettävänä yhteisönä meille kaikille.

 Mediakasvatusseuran toimittama Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu on jo 
vuosien ajan ollut merkittävä mediakasvatuksesta kiinnostuneiden kanava, 
josta löytyvät niin hankkeet, tapahtumat, materiaalit, koulutukset kuin uu-
tiset. Erilaiset projektit ja tapahtumat ovat saaneet kaikupohjaa ja tärkeää 
huomiota myös uutiskirjeessä. Samalla linjalla on syytä jatkaa. 

Mediakasvatus on, tai ainakin sen pitäisi olla, meidän kaikkien yhteinen 
juttu. Sen edestä ja eteen tulee tehdä edelleen paljon töitä. Mediakasvatuk-
sen rooli ja merkitys on seuran tähänastisen taipaleen aikana vain voimistu-
nut. Erityisesti nyt, kun umpimielisyys, itsekkyys ja kilpaileminen tuntuvat 
päällimmäisiltä arvoilta ja asenteilta, on mediakasvatuksen tavoitteita syytä 
korostaa ja kirkastaakin.

 Mediakasvatus kolahti aikoinaan, koska se näytti tietä suvaitsevampaan, 
ymmärtävämpään, rohkeampaan, ilmaisurikkaampaan ja kiinnostavampaan 
kulttuuriin. Kymmenessä vuodessa kenen tahansa mahdollisuus tuottaa sisäl-
töä on läväyttänyt eteemme aivan uudenlaisia maisemia ja horisontti tuntuu 
leveämmältä kuin koskaan. Juuri siksi tämä kaikki on niin kiehtovalla tavalla 
taas ajankohtaista ja tuiki tarpeellista.
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Ketterä ekosysteemi 65 
mediakasvattajien tukena
O L L I  V E S T E R I N E N
Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto 
Mediakasvatusseuran puheenjohtaja 2013-2014

Kuinka hienoa onkaan, että kohta 10-vuotiaan Mediakasvatusseuran tukema-
na on saatu nähdä kehitystä, jossa tutkijoiden päät ovat nousseet omista ko-
loistaan. Mediakasvatusseura on alusta asti ollut myös tieteellinen seura, joka 
tuo fyysisesti ja henkisesti tutkijoita yhteen. Mediakasvatuksen moninaisuut-
ta ymmärretään, se jopa koetaan tärkeäksi – niin tutkimuksessa kuin käytän-
nössäkin. Nyt myös mediakasvatuksen tutkijamme ymmärtävät, että teoreti-
sointimme tulisi olla hahmotettavissa laajemminkin Suomessa ja maailmalla.

 Mediakasvatusta tekevät tahot saattavat lähivuosina katsella resurssien 
supistumista, mutta uudenlaisiakin tapoja mediakasvatustyölle ja -projek-
teille on näkyvissä. Näiden uusien vesien purjehduksessa Seuralla on jälleen 
navigaattorin rooli alan tutkimusta ja kehittämistä kuunnellen ja seuraten, 
tutkijoita ja käytännön toimijoita yhteen tuoden.

Mediakasvatuksen näkökulmasta on suuri tarve saada ihmiset löytämään 
paremmin se mitä kulloinkin etsitään ja tarvitaan. On tarve saada työkaluja, 
joilla sisältöä saadaan mielekkäästi suodatettua. On myös tarve oppia itse 
hallitsemaan niitä sisältövirtoja, joita olemme alkaneet seurata esimerkiksi 
sosiaalisessa mediassa.

Mutta sisällöntuotannon hanoja ei kannata sulkea. Tavaraa mahtuu ver-
koon ja se usein merkityksellistyy muille ennalta arvaamattomalla tavalla. 
Mediakasvatus.fi on ollut jo vuosien ajan merkittävä mediakasvatuksesta 
kiinnostuneiden kanava. Sieltä ovat löytyneet niin materiaalit, hankkeet, 
tapahtumat kuin koulutukset ja uutisetkin. Samalla moni pienikin projekti 
on saanut kaikupohjaa ja sitä kautta huomiota sanomalleen, kun Mediakas-
vatus. fi-uutiskirje on kolahtanut sähköpostiimme.

Olemme samalla uuden julkaisuajattelun äärellä. Mediakasvatus.fi ottaa 
nykyään ennen kaikkea käyttäjän lähtökohdat huomioon. On mietitty, millä 
laitteilla sivustoa selataan, mitä sisältöjä haetaan ja miten osallistutaan me-
diakasvatukselliseen keskusteluun verkossa.

Seuran jäsenet ja kaikki mediakasvatusaktiivit ovat osa uutta Mediakas-
vatus. fi:tä. Koska mediakasvatuksen ytimeen kuuluu yhteiskunnallinen ja 
yhteisön tason osallisuus sekä omaehtoinen mediatuottaminen yhdistettynä 
kriittiseen media-analyysiin.

Mediakasvatus.fi:ssä ajattelu nojaa yksittäistä verkkosivustoa laajempaan 
ajatteluun. Uutiskirjeet, materiaalit ja tapahtumataltioinnit ottavat koko ajan 
uusia muotoja, jotka samalla keventävät Mediakasvatus.fi:tä ja synnyttävät 
ketterän Mediakasvatus.fi-ekosysteemin. 

Tervetuloa siis aktiivisesti osallistumaan mediakasvatuksen tekemiseen 
myös oman mediatuottamisen ja osallistumisen kautta!

Digiloikasta pedaloikkaan
R E I J O  K U P I A I N E N
Yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto 
Mediakasvatusseuran hallituksen puheenjohtaja 2009-2010
Tämä kirjoitus on myös julkaistu Mediakasvatusseuran blogissa.

10-vuotias Mediakasvatusseura on varhaisteini-iän kynnyksellä, juuri siinä 
iässä, jollaiselle harkitaan syntymäpäivälahjaksi oman uuden älypuhelimen
hankkimista. Ensimmäisen ihka oman, joka ei ole äidin, isän tai vanhem-
man sisaruksen vanha laite. Uudessa puhelimessa olisi entistä parempi 
kamera ja isompi näyttö, WhatsApp, Instagram ja Snapchat toimisivat jou-
heammin, YouTube ja Spotify eivät enää pätkisi 4G-verkossa. 10-vuotias teki-
si eräänlaisen digiloikan. Puhelinta voisi kenties käyttää myös kouluopiske-
lussa, hakea informaatiota, tehdä muistiinpanoja, suunnistaa QR-koodien ja
gps:n avulla, katsoa eri maailman kolkkia Google Earth -palvelusta, kuvata
ja editoida elokuvaa, tehdä animaatiota, pelata oppimispelejä.

Professori Susan Danby esitti DigiLitEY -kokouksessa lokakuun lopulla, 
että mahdollisuus käyttää informaatioteknologiaa tarkoittaa samaa kuin 
mahdollisuus tietoon. Alueilla, joilla netti ei pelaa lapset ovat eriarvoisessa 
asemassa. Hän totesi, että esimerkiksi Australiassa osa lapsista joutuu teke-
mään kotitehtäviään hampurilaisbaarissa, koska kotona ei ole nettiyhteyttä. 
Mahdollisuus teknologian käyttöön on yksi lapsen oikeuksista mutta tästä 
myös alkavat monet kysymykset.

Digiloikka ei ole vain hyppy teknologiaan, ennen kaikkea se on myös 
pedagoginen loikka, loikka oppimiseen, jossa teknologia voi tukea oppilaan 
osaamaista, tietokykyä, sosiaalisia valmiuksia ja luovuutta. Uusissa perus-
koulun opetussuunnitelman perusteissa avataan entistä enemmän mahdol-
lisuuksia tähän suuntaan korostamalla oppijan roolia aktiivisena toimijana. 
Oppisisällöistä siirrytään askel taitojen suunteen. Yksi tavoitteen mukaisista 
osaamiskokonaisuuksista ja taidoista on monilukutaito.
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 Mediakasvatusta Monilukutaito on tervetullut osaamisalue kouluihin 
varsinkin jos se sidotaan myös mediakasvatukseen ja medialukutaitoon. Eri 
lukutaito-termien ei ole syytä kilpailla, vaan löytää yhteinen voimavara ja 
suuntaa, jolla voidaan tukea lasten ja nuorten kykyjä toimia täysivaltaisi-
na kansalaisina medioituneessa yhteiskunnassa. Muutokset yhteiskunnassa 
ovat nopeita ja arvaamattomiakin. Emme esimerkiksi vielä muutama vuosi 
sitten osanneet kovinkaan hyvin odottaa erityisesti sosiaalisessa mediassa 
voimakasta poliittisen vaikuttamisen, disinformaation ja suoranaisen pro-
pagandan ja informaatiosodankäynnin aikaa, jonka keskellä nyt olemme. 
Aikakautemme suorastaan huutaa medialukutaidon vaadetta, kykyä seuloa, 
arvioida, verrata, arvottaa, kuratoida ja kommentoida viestitulvaa, rakentaa 
omaa identiteettiä ja maailmankuvaansa. Monilukutaito tarjoaa tähän täydet 
eväät niin pedagogiikkana kuin osaamisalueenakin.

10-vuotiaan on opittava elämään yhä monimutkaisemmassa globaalissa 
maailmassa ristiriitaisten viestien ja vaikutteiden puristuksessa. 10-vuotiaas-
ta on kasvamassa yhä itsenäisempi kansalainen, jonka on itse ajateltava ja 
saatava tukea ajattelun kykyjen kehittämisessä. Tällaista tukea tarjoaa myös 
10-vuotias Mediakasvatusseura. Onneksi olkoon!




