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Lukijalle 
 

Tämä katsaus on Mediakasvatusseuran tuottama kooste mediakasvatuskentän toiminnasta viimeisen 

noin neljän vuoden ajalta. Katsaus on koottu yhteistyössä toimijoiden kanssa keräämällä tietoa siitä, 

mitä mediakasvatuksen kentällä on tehty ja miten toiminta on kehittynyt. Raportti pyrkii 

esittelemään mediakasvatuksen tuottajia, toteuttajia ja toimijoita mahdollisimman monipuolisesti. 

Toimijat eivät ole yhteismitallisia vaan edustavat hyvin erikokoisia ja monenlaista toimintaa 

toteuttavia tahoja – järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja verkostoja. Katsaus koostuu kahdesta 

osasta: toimijakartoituksesta sekä koulutuksen ja tutkimushankkeiden tilannetta kuvaavasta 

raportista. Liitteeksi on koottu lisäksi aluekartat, jotka osoittavat mediakasvatuskentän alueelliset 

verkostot karttojen muodossa.  

 

Toimijakartoituksessa selvitetään erityisesti valtionhallinnon, järjestöjen ja verkostojen tuottamaa 

mediakasvatustoimintaa. Toimijakartoitus koostettiin siten, että kukin toimija sai täydennettäväksi 

omaa toimintaansa koskevan luonnostekstin, joka oli etukäteen tuotettu Mediakasvatusseurassa. 

Luonnoksen tekemisessä apuna käytettiin toimijan verkossa julkaisemia tietoja, raportteja ja 

vuosikertomuksia. Toimijoilla oli mahdollisuus täydentää luonnostekstiä haluamallaan tavalla. Jos 

tekstiä ei täydennetty, se julkaistiin raportissa sellaisenaan. Muutama toimija myös ilmoitti, ettei 

koe kuuluvansa katsaukseen. Tällaiset toimijat jätettiin pois katsauksesta kokonaan.     

 

Olemme rajanneet resurssisyistä katsauksen raportin ulkopuolelle esimerkiksi koulujen, päiväkotien 

ja kunnallisen nuorisotyön toimintoja, joskin kuitenkin nostaen esiin paikallisesti kiinnostavia 

hankkeita ja toimintamalleja. Päiväkotien ja koulujen arvokkaan mediakasvatustyön kartoitus 

vaatisi erillisen hankkeen. Katsauksen laajuuden rajaamiseksi olemme myös nostaneet esiin ennen 

kaikkea niitä toimijoita, jotka ovat tehneet näkyvää, pysyvää ja jatkuvaa mediakasvatustyötä. 

Katsaus ei siis ole kaikenkattava kuvaus, vaan ennemmin läpileikkaus kentän toimijoista.  

 

Koulutuskentän kartoitus kuvaa mediakasvatuskoulutuksen toteutumista yliopistoissa ja 

ammattikorkeakouluissa. Tiedot kartoitusta varten kerättiin suoraan koulutusta järjestäviltä tahoilta. 

Katsaukseen on lisäksi koottu lyhyesti tärkeimmät päättyneet ja meneillään olevat laajemmat 

tutkimushankkeet. Vuonna 2013 mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU julkaisee koosteen, 

jossa on kartoitettu laajemmin mediakasvatukseen liittyviä opinnäytetöitä sekä tutkimuksia. Nämä 

kaksi koostetta tulevat täydentämään toisiaan.  

 

Toivomme katsauksen tarjoavan mielenkiintoista luettavaa mediakasvatuksen kehityksestä 

kiinnostuneille. Verkostoja on ja toimijoita riittää, mutta kuten tulevaisuuden tarpeita ja 

kehittämishankkeita tarkasteleva artikkeli kuvaa, on sirpaleisen, monimuotoisen ja alati muuttuvan 

kentän hahmottaminen, yhteistyön tekeminen ja rahoitus haasteellista. Yksi konkreettinen 

kehittämisidea on tämän julkaisun hyödyntäminen kaikin mahdollisin keinoin: toimijat voivat 

vapaasti hyödyntää kirjoitettuja toimintakuvauksia sekä etsiä yhteistyökumppaneita ja tutustua 

toistensa toimintaan. Tätä katsausta on myös mahdollista päivittää, joten jos toimijatiedoissa on 

täydennettävää, otamme täydennyksiä mielellämme vastaan osoitteeseen 

mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi.    

 

Porvoossa, joulukuussa 2012 

 

Anniina Lundvall 

Mediakasvatusseura ry. 

viimeisin muutos tehty 28.2.2013 
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Näkökulmia mediakasvatuskentän tarpeisiin ja tulevaisuuteen 
 

Mediakasvatusseura on perustamisvuodesta 2005 alkaen monitoroinut mediakasvatuksen kenttää ja 

seurannut toimijoiden erinäisiä haasteita sekä tarpeita. Vuonna 2008 seura toteutti kartoituksen
1
, 

jonka tehtävänä oli koota yhteen silloinen mediakasvatuksen tilanne. Tällöin todettiin, että suurin 

osa mediakasvatustyöstä on koulutustyötä, joka kohdistuu aikuisiin. Katsauksessa todettiin myös, 

että mediakasvatuksen näkökulmasta eriarvoisuus on selvä: suuri osa mediakasvatustoiminnasta 

keskittyy suuriin kaupunkeihin. Yleiseksi toimijoiden huolenaiheeksi nousi rahoitus ja sen 

jatkumisen epävarmuus. Mediakasvatuksen kehittämisessä tärkeimpinä seikkoina pidettiin lasten ja 

nuorten kanssa työskentelevien sekä vanhempien kouluttamista, mediakasvatuksen sisältöjen 

tarkempaa määrittelyä ja kansallisen koordinoinnin organisoimista. 

 

Mediakasvatuksen kehittämisen näkökulmasta moni asia on liikahtanut eteenpäin. Erityisesti 

pysyviä rakenteita on vahvistettu. Suomeen perustettiin vuonna 2011 kansallisesta koordinaatiosta 

ja tiedottamisesta vastaava viranomainen mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU, joka 

korvasi Valtion elokuvatarkastamon. Koulutus- ja tiedotustyötä on tehty valtakunnallisesti ja 

alueellisesti merkittävin panoksin. Koulutukset ovat tavoittaneet satoja, ellei tuhansia ammattilaisia 

sekä vanhempia. Mediakasvatus on tullut tutuksi materiaalien, tapahtumien ja tiedotuksen kautta. 

Linjaavat asiakirjat ja poliittiset dokumentit ovat vahvistaneet mediakasvatuksen asemaa 

esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa.  

  

Mille tilanne sitten näyttää 

toimijoiden näkökulmasta? 

Toimijakartoitusta 

syventääksemme pyysimme 

toimijoita vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin: 

 
a) Mikä on 

organisaationne 
ydintehtävä 

mediakasvatuksen 

kentällä? Millaisiin 
asioihin haluaisitte 

keskittyä 

mediakasvatustoiminnas

sa? 

 
b) Millaisia 

mediakasvatukseen 

liittyviä 
kehittämistarpeita 

Suomessa on oman 
organisaationne 

näkökulmasta? 

                                                 
1
 Kuukka, Ilkka. 2008. Suomalainen mediakasvatusmaisema. Katsaus organisaatioiden toteuttamaan 

mediakasvatukseen. Saatavilla: http://www.mediakasvatus.fi/publications/mediakasvatusmaisema2008.pdf. Huomaa, 

että kunnalliset toimijat kuten koulu jäivät tämän kyselyn ulkopuolelle, ja kuva muodostui pääasiassa järjestöjen, 

valtionhallinnon organisaatioiden ja media-alan edustajien näkökulmista aivan kuten myös tässä, vuoden 2012 

katsauksessa. Tämä rajaus johtuu resursseista, sillä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen mediakasvatuksellinen 

kartoitus vaatisi laaja-alaisuudessaan erillisen tutkimusprojektin. 
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Vastauksia näihin kysymyksiin saatiin 63 toimijalta. Suurimmat vastaajaryhmät olivat järjestöt, 

yritykset ja elokuvakeskukset. Toimijat vastasivat kehittämistarve- ja tulevaisuuskysymyksiin 

nimettöminä eli yhteenvedossa on nähtävillä yleisiä linjoja, eikä yksittäisten vastaajien kommentit 

ole erotettavissa.  

 

Monella viranomaistoimintaa toteuttavalla toimijalla, kaupunkien tarjoaman toiminnan toteuttajalla 

sekä muutamalla edunvalvontajärjestöllä oli tulevaa koskeva strategiatyö kesken tai vasta 

alkamassa, joten he eivät pystyneet toistaiseksi ottamaan kantaa tulevaisuuskysymyksiin.  

  

Seuraavat teemat nousivat vastauksista esille: 

 

1. Alueellinen eriarvoisuus 

Mediakasvatustoimintaa toteutetaan maantieteellisesti epätasaisesti. Pitkät välimatkat, 

matkustamisen kalleus ja kokoontumisen ja osallistumisen hankaluus vaikeuttavat 

mediakasvatuksen toteuttamista etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Tällä hetkellä ei voida siis taata 

monipuolista mediaosaamista kaikille lapsille, nuorille ja heidän kasvattajilleen.  

  

2. Rahoitus, projektirahoituksen ongelmat 

Useat toimijat mainitsivat rahoitukseen liittyvät ongelmat. Projektirahoituksella kehitetään uutta 

toimintaa, mutta projektityö tuo mukanaan toimijoille jaksamiseen ja pitkäjänteisyyden puutteeseen 

liittyviä haasteita. Projektimaisuus vie pohjaa juurtuvalta mediakasvatukselta, joka säilyy ja 

kehittyy alueilla. Turhautuminen ja voimavarojen hukkaan heittämisen tunne mainittiin rahoituksen 

yhteydessä. Rahoitushaasteet kuntatasolla koskivat muun muassa kustannusten jakamista 

esimerkiksi koulun, nuorisotyön ja kirjaston kesken. Nämä mekanismit ovat vielä kehitteillä ja 

niiden kehittäminen koettiin tarpeelliseksi. Monella toimijalla oli huoli säästöistä, ja niiden 

kohdistumisesta nimenomaan lapsiin ja nuoriin liittyvään toimintaan, jonka luonne ei ole pakollista.  

 

3. Kohderyhmäajattelun haasteet 

Monien vastaajien ydintoiminnot ja tulevaisuuden intressit koskivat erityisesti vanhempien 

valistamista ja opettajien kouluttamista. Jommallekummalle tai molemmille kohderyhmille 

toimintaa kohdistaa ja haluaisi kohdistaa tulevaisuudessa kuusitoista toimijaa. Myös 

varhaiskasvattajiin kohdistuva koulutus- ja valistustoiminta mainittiin usean toimijan vastauksissa. 

Sen sijaan media-alan (tulevien) ammattilaisten kouluttamista, lapsi- ja nuorisoalan ammattilaisten 

kouluttamista (esim. sosionomit, yhteisöpedagogit, nuoriso-ohjaajat) ja eri alojen kuin opettajaksi 

opiskelevien kouluttamista nostettiin esiin harvemmin. Myös muiden kuin ammattilaisryhmien 

(maahanmuuttajat, vanhukset, muut aikuiset kuin vanhemmat) mediakasvatuksen mainitsi vain pari 

toimijaa.  

 

4. Koulutuksen haasteet 

Koulutuksen sisältöjen puutteet koskevat sekä määrää että laatua. Opettajien koulutus mainittiin 

useissa vastauksissa kehittämistarpeena. Mediakasvatuksen olisi oltava osa pysyvä osa opettajien 

koulutusta. Myös kirjastoalan ammattilaisille vaadittiin pysyvää opintotarjontaa. Nykyinen 

koulutustarjonta sai osakseen kritiikkiä, esimerkiksi mediakasvatuksen erikoistumisopintoja on 

tarjolla vain Etelä-Suomessa.  
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Koulutuksen toteuttaminen ja suunnittelu opettajille on vaikeaa, koska mediakasvatuksella on 

esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmissa ”vain” aihekokonaisuuden rooli. Tämä vaikeuttaa myös 

osallistujien saamista koulutuksiin. Kohdennettua koulutusta toivottiin – ei siis riitä, että koulutus 

on suunnattu opettajille, vaan sen on suuntauduttava tarkemmin esimerkiksi tietyn aineen 

opettajille. Yhdeksi haasteeksi vastaajat nostivat mediakasvatuksen vastaiset asenteet, esimerkiksi 

sen, että mediakasvatuksen ei koeta kuuluvan omaan työhön tai että mediakasvatus on mukavaa, 

mutta merkityksetöntä puuhastelua. Median arvostusta taiteena, esimerkiksi elokuvat taidemuotona 

kuvataiteen rinnalla, nostettiin kehittämisen paikaksi koulukulttuurissa.  

 

5. Materiaalia on, mutta… 

Mediakasvatusmateriaalien tuotantoon ja jakeluun liittyviä ongelmat liittyvät saatavuuteen. Vaikka 

materiaali saattaa löytyä verkosta, sitä ei osata hyödyntää mediakasvatustyössä. Suuri osa 

materiaaleista on suunnattu formaalin opetuksen hyödynnettäväksi, kun taas esimerkiksi 

nuorisotyöhön suunnattua materiaalia on vähemmän. Materiaaleihin tarttumista vaikeuttaa muun 

muassa menetelmällisen ja pedagogisen osaamisen puutteet. Erityisesti opettajien tukeminen 

materiaalien käyttöön mainittiin. Materiaalien saatavuus verkosta koettiin edelleen puutteelliseksi. 

Aineistojen ajankohtaisuuden vaatimus ja aineistojen menetelmällinen ja sisällöllinen nopea 

vanheneminen herätti pohdintoja. Materiaalien toimivuutta eri alustoilla toivottiin tablettien ja 

mobiilikäytön lisääntyessä.  

 

6. Yhteistyön vaikeudet 

Moni toimija nosti esiin tarpeen yhteistyöhön valtakunnallisesti sekä alueellisesti. Oman alueen 

toimijoiden verkostoituminen koettiin haastavaksi, esimerkiksi alueen medioihin sekä kouluihin voi 

olla vaikea virittää yhteistyötä. Olemassa olevat verkostot liittyvät usein hankkeeseen, ja hankkeen 

loputtua myös verkosto löystyy ja pahimmillaan katoaa. Yhteistyön koordinointia ja toimijoiden 

välistä tiedottamista toivottiin.  

 

7. Tekijänoikeuksiin liittyvät haasteet 

Moni toimija koki, että nykyinen tekijänoikeusjärjestelmä estää mediakasvatustyön kehittymistä 

erityisesti kouluissa. Tekijänoikeuksien noudattaminen vaatii mediakasvattajalta erityistä osaamista 

ja käytänteiden ymmärtämistä. Vaikka mahdollisuuksia esimerkiksi elokuvakasvatuksen 

toteuttamiseen on useita, niiden hyödyntäminen on vaikeaa vähäisten resurssien vuoksi. Koulujen 

mediakasvatuksen kehittämiseksi toivottiin tekijänoikeuskäytänteisiin huojennuksia sekä selkeyttä 

ohjeisiin ja säännöksiin.  

 

8. Menetelmien arviointi ja kehittäminen konkreettisemmaksi 

Mediakasvatuksen kentällä on kehitetty menetelmiä, mutta niiden arviointia ei ole tehty 

systemaattisesti. Mediakasvatuksen vaikutuksien mittaaminen olisi kuitenkin tärkeää laadun 

ylläpitämiseksi ja merkityksettömän puuhastelun välttämiseksi. Yksi ongelma lienee 

mediakasvatuksen määrittelyn moninaisuus, minkä vuoksi menetelmän tai aineiston arviointi tai 

ylipäätään sisällön mediakasvatuksellisen arvon hahmottaminen voi olla vaikeaa. Menetelmien ja 

aineistojen laadun varmistavan mittariston kehittäminen nostettiin esiin muutamassa vastauksessa.  

 

Kehityksestä huolimatta moni vuoden 2008 katsauksessa mainituista asioista on toimijakentällä 

edelleen huolen aiheena. Järjestöt joutuvat edelleen taistelemaan rahoituksen saamiseksi, 
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vanhempien tietoisuutta mediakasvatuksesta pidetään edelleen huolestuttavan vähäisenä ja 

alueellinen epätasa-arvo on tosi asia. Myös mediakasvatuksen määrittelemättömyys näyttää 

vaivaavan useita kentän toimijoita. Mediakasvatuksen asemaa opetussuunnitelmissa ja eri aineiden 

opetuksessa pidettiin riittämättömänä ja sen vahvistamista pidetään välttämättömänä. Toisaalta 

moni toimija oli myös tyytyväinen eikä kokenut erityisiä kehittämistarpeita tai haasteita, jotka 

vaatisivat toimenpiteitä.   

 

Monet toimijat toivat esiin tarvetta keskusteluun ja yhteiseen jakamiseen. Vaikka 

mediakasvatuskentällä järjestetään jatkuvasti seminaareja, materiaalien ja osaamisen jakamiseen on 

luotu sähköisiä alustoja ja sosiaalisessa mediassa asiasta keskustellaan ahkerasti, ei nämä yhteiset 

jakamisen tilat näytä vielä riittävän. Tarvetta on sekä paikalliselle että kansalliselle 

yhteistoiminnalle ja oman osaamisen jakamiselle kasvokkain ja verkossa.  

 

Yhteistyön kehittämisen tueksi koottiin toimijoista ”aluekartat”, jotka löytyvät tämän katsauksen 

liitteestä. Kartat visualisoivat, millaista työtä Suomessa Uudenmaan alueen ulkopuolella tehdään ja 

mistä päin löytyisi yhteistyökumppaneita mediakasvatushankkeille. Kartat osoittavat myös – 

päinvastoin kuin usein ajatellaan – että mediakasvatuksella on alueellisia painopisteitä myös 

pääkaupunkiseudun ulkopuolella. On toki totta, että suurin osa mediakasvatuksen toimijoista on 

keskittänyt toimintansa pääkaupunkiseudulle.  Toisaalta, on hyvä huomioida, että 

pääkaupunkiseudun toimijat toteuttavat usein myös kansallista toimintaa ympäri Suomea. 

Viranomaiset ovat tästä hyvä esimerkki, mutta toisaalta myös monet järjestöt tekevät 

mediakasvatuskoulutusta ja tuottavat aineistoja nimenomaan kansallisista lähtökohdista.  

 

Kohti tulevaa… 

 

On mielenkiintoista, että vaikka toimintaa ja toimijoita on paljon, ja toimintaa järjestetään ympäri 

Suomen, ei tieto silti tavoita toimijoita alueellisesti eikä valtakunnallisestikaan riittävän hyvin. 

Yhteistyön ja tiedonjaon ongelmiin voivat toimijat toki itse vaikuttaa. Omista hankkeista, toiminnan 

tuloksista ja kehittämisideoista on pystyttävä tiedottamaan riittävän laajasti. On myös varattava 

aikaa ja valmiuksia seurata muiden toimijoiden tekemisiä esimerkiksi uutiskirjeitä ja muita 

tiedotteita lukemalla. Mediakasvatusseura käynnistää vuoden 2013 aikana useampia 

verkostoitumista kiihdyttäviä mahdollisuuksia sekä verkossa että kasvokkaisia tapaamisia 

järjestämällä. Näiden kanavien kautta on mahdollista levittää hyviä käytänteitä ja yhteistyön 

malleja. Alueille olisi hyvä perustaa ”mediakasvatuksen pyöreitä pöytiä”, joiden ympärillä alueen 

mediakasvatuksesta kiinnostuneet voisivat ylläpitää ja kehittää mediakasvatustoimintaa. Tällaisia 

malleja onkin olemassa ympäri Suomen, mutta niiden toimintaan vaikuttaa esimerkiksi 

hankkeistaminen, minkä vuoksi hankkeen päätyttyä myös verkosto lamaantuu. 

 

Muuttuva toimintaympäristö haastaa mediakasvatuskentän työtä. Esimerkiksi sosiaalisen median 

työkäytön lisääntyminen, mobiilit median tuottamisen välineet ja lukemisen uudet tavat vaikuttavat 

lasten ja nuorten kanssa työtä tekevien sekä palveluita suunnittelevien arkeen entistä enemmän. 

Muutoksista huolimatta vain muutama toimija mainitsi kehittävänsä uusia toimintamuotoja ja moni 

toivoo tulevaisuudessa pääasiassa nykyisten toimintamuotojen vahvistamista. Näyttää sille, että 

usean vuoden ajan jatkunut jatkuva kehittämistyö on tasaantumassa ja vakiintumassa. Moni toimija 

odotti myös uusia opetussuunnitelmien perusteita, jotka tulevat vaikuttamaan työn tuleviin 

linjauksiin. Kenties väsymistäkin jatkuvaan kehittämiseen on näkyvissä ja kentällä työskentelevät 

toivovat työrauhaa sekä aikaa nykyisen työn juurruttamiselle. 

 

Suomalaisen mediakasvatustyön tulevaisuus näyttäytyy vastausten valossa huolen aiheista 

huolimatta pysyväluonteisena ja toimijoita kiinnostavana alueena, johon halutaan panostaa. 
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Erityistä huomiota kiinnitettäneen tulevaisuudessa yhteistyöhön, koulutuksen 

tarkoituksenmukaisuuteen sekä mediakasvatustyön laatuun ja sen mittaamiseen. Näihin osa-

alueisiin panostaminen vahvistaa mediakasvatuksen asemaa yhteiskunnan eri sektoreilla ja 

mahdollistaa myös mediakasvatustyön jatkamisen vahvoin perustein.   

 

KOOSTE TOIMIJOISTA 
Toimijakartoituksessa listataan toimijoita, jotka tekevät mediakasvatusta tai ovat mukana 

mediakasvatuksen kehittämisessä. Toimijat on jaettu erillisiin kategorioihin selkeyden ja 

luettavuuden vuoksi. Toimijalistaus kussakin kategoriassa perustuu pitkälti sattumanvaraisuuteen, 

eli toimijoita ei ole listattu aakkos- tai tärkeysjärjestykseen vaan listausta on tehty pääasiassa siinä 

järjestyksessä kuin toimijoilta on saatu tietoa. 

 

1. Viranomaistoiminta 

Opetushallitus 

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja 

iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan 

sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen 

kehittämisestä. Mediakasvatuksen näkökulmasta keskeistä Opetushallituksen työssä ovat 

opetussuunnitelmatyö sekä erilaiset kehittämishankkeet. Opetushallitus myös kouluttaa 

säännöllisesti opetus- ja kasvatusalan henkilöstöä mediakasvatusaiheista. Media-, viestintä- ja 

tietotekniikkasisältöjä on koulutustoiminnassa viime vuosina priorisoitu. Opetushallituksen 

edustajat ovat aktiivisesti mukana mediakasvatuksen kehittämis-, ohjaus- ja suunnittelutyöryhmissä 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.  

www.oph.fi 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet  

Valtioneuvoston kesäkuussa 2012 antama asetus perusopetuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja 

tuntijaon uudistamiseksi toimii pohjana tuleville opetussuunnitelman perusteille, jotka otetaan 

käyttöön viimeistään syksyllä 2016. Uusi tuntijako lisää taito- ja taideaineiden sekä yhteiskuntaopin 

tuntimääriä, mikä mahdollistaa myös mediakasvatuksen sisältöjen lisäämistä kouluissa. Uusien 

opetussuunnitelman perusteiden valmistelu alkaa yhteisten osien suunnittelulla syksyllä 2012.  

Opetushallitus on perustanut mm. laaja-alaista luku- ja kirjoitustaitoa pohtivat työryhmät. Laaja-

alaiseen luku- ja kirjoitustaitoon kuuluu niin perinteinen luku- ja kirjoitustaito kuin visuaalinen, 

digitaalinen, informaatio- ja medialukutaito ja sen taidon kehittäminen kulkisi läpi 

opetussuunnitelman.   

 

Vuoteen 2016 saakka toimitaan kuitenkin vuonna 2004 vahvistetun perusopetuksen 

opetussuunnitelman pohjalta. Siinä mediakasvatukseen liittyvät sisällöt on kirjattu Viestintä ja 

mediataito -aihekokonaisuuteen. Tämän aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja 

vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median 

käyttötaitoja ja kriittisyyttä. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja 

yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. 

Aihekokonaisuudelle ei ole määritelty erillisiä tuntimääriä. Tämän aihekokonaisuuden tavoitteita ja 

sisältöjä on kirjattu oppiaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin, erityisesti äidinkieleen ja kirjallisuuteen, 

kuvataiteeseen sekä historiaan ja yhteiskuntaoppiin. 
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Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

Esiopetuksen opetussuunnitelmaan (2010) kuuluvassa kokonaisuudessa Taide- ja kulttuuri 

painotetaan mediakasvatuksen sisältöjä. Opetussuunnitelman mukaan lapselle tarjotaan tilaisuus 

tutustua viestintävälineisiin ja harjoitella niiden käyttöä. Lapsen kanssa tarkastellaan kuvia ja 

keskustellaan niiden merkityssisällöistä ja kuvailmaisusta. Lasta ohjataan tutkimaan äänimaailmaa 

ja musiikin vaikutusta viestinnässä. Lasta kannustetaan ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan sanoin 

sekä draaman keinoin, äänenpainoin ja -sävyin, ilmein, elein ja liikkein. 

 

 

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 

Myös lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa ollaan uudistamassa. Vuonna 2010 julkaistiin 

lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan opetusministeriön työryhmän 

muistio, jossa korostettiin erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käytön lisäämistä ja valmiuksien 

vahvistamista. Tavoitteena on, että opiskelijalla on hyvät tietoyhteiskuntataidot. Häntä 

harjaannutetaan käyttämään niitä tiedonhankintaan ja viestintään, hallitsemaan mediaosaamisen 

perustaidot sekä arvioimaan kriittisesti tietoa. Toistaiseksi käytössä on vuonna 2003 voimaantullut 

opetussuunnitelma, jossa niin ikään on käytössä aihekokonaisuudet. Yksi niistä on Viestintä- ja 

mediaosaaminen. Tämän aihekokonaisuuden toteuttamiseksi tulee opiskelijalle tarjota opetusta ja 

toimintamuotoja, joiden avulla hän syventää ymmärrystään median keskeisestä asemasta ja 

merkityksestä kulttuurissamme. Opetuksen tulee myös vahvistaa opiskelijan aktiivista suhdetta 

mediaan, valmiutta vuorovaikutukseen sekä yhteistyötä paikallisen/alueellisen median kanssa. 

Lukion uutta tavoite- ja tuntijakotyö käynnistynee lähiaikoina. On kaavailtu, että lukion uudet 

opetussuunnitelman perusteet voisivat tulla voimaan aikaisintaan syksyllä 2016.  

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr14.pdf?lang=fi 

 

Ammatillisten perustutkintojen perusteet  

Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistettiin vuoden 2009 aikana. Mediaosaaminen on 

uusissa tutkintojen perusteissa määritelty yhdeksi ydinosaamisen alueeksi, jota on konkretisoitu 

ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa, ns. yhteisten opintojen tavoitteissa ja sisällöissä. 

Äidinkielen opintojen tavoitteissa ja sisällöissä medialla on tärkeä osuus.  

 

Taiteen perusopetus 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa 2005 mediakasvatus ja 

medialukutaidon tavoitteet näkyvät erityisesti sanataiteen opetuksen tavoitteissa. Mediakulttuurin ja 

-ympäristön ymmärtämistä ja arviointitaitoja korostetaan lisäksi mm. audiovisuaalisen taiteen ja 

kuvataiteen opetuksen tavoitteissa. 

 

Sosiaalisen median kehityshankkeet 

OPH on ollut tiiviisti mukana kehittämässä koulujen sosiaalisten medioiden käyttöönottoa. 2012 

OPH antoi esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille 

suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä. Suosituksilla edistetään oppilaiden tasavertaisia 

mahdollisuuksia oppia sosiaalisen median käyttöä osana tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. OPH:n 

edu.fi-sivustolla on laaja tarjonta työkaluja opettajille. Sosiaalista mediaa hyödyntäviä hankkeita on 

ja on ollut käynnissä useita.  

http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opet

uksessa 

 

Maailmankansalainen ja media 

Maailmankansalainen ja media -julkaisu tarjoaa ideapankin peruskouluille. Julkaisu kuvaa 

käytännönläheisesti pedagogisia toimintatapoja, jotka edistävät lasten ja nuorten kasvua 
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osallistuviksi ja kriittisiksi maailmankansalaisiksi. Julkaisu perustuu Opetushallituksen vuonna 

2008 toteuttamaan perusopetuksen globaalikasvatuksen kehittämishankkeeseen.  Julkaisun voi 

ladata verkosta http://www.oph.fi/julkaisut/2009/maailmankansalainen_ja_media 

 

Oppimisympäristöhankkeet 2009 

Mediakasvatuksen näkökulmasta oppimisympäristöhankkeissa kehitetään lasten ja nuorten taitoja 

tehdä itse mediatuotoksia kuten valokuvia, videota, animaatioita ja verkkosivuja, usein 

mahdollisimman autenttisissa ympäristöissä media-ammattilaisten ohjauksessa. Mukana oli 

Enontekiön oppimisympäristöhanke, Kohtaamisen tilat -hanke ja Medialeikki-hanke 

Kirkkonummelta,  Kuvakulma-hanke Lappeenrannasta, espoolainen Paja- ja galleria Oma Huone, 

Epun mediareppu Tampereelta ja Mediataidoilla uimaan verkkoihin -hanke Oulusta. 

Oppimisympäristöhankkeissa on tuettu myös useita tiedonhankintataitoihin liittyviä hankkeita. 

http://www.oph.fi/oppimisymparistohankkeet_2009/mediakasvatus 

 

Median lukiodiplomi 

Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan viestintäsivistystä ja erilaisten 

viestintätaitojen hallintaa, joita mediayhteiskunnan täysivaltainen kansalainen tarvitsee. Diplomin 

suorittajalta vaaditaan monipuolista mediaan perehtymistä, välineiden ilmaisukeinojen ja hallinnan 

sekä viestien tulkinnan taitoa että median toimintaympäristön hahmottamista. Diplomi siten edistää 

koulussa oppiaineiden yhteistyötä ja tukee viestintä ja mediaosaaminen -aihekokonaisuuden 

toteutumista. Diplomin suorittamista tukeva Median Maailma -verkkomateriaali uusittiin keväällä 

2012. http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/medianmaailma/ 

 

Lapset ja nuoret mediaosallistujina 

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat vuotta 2011 koskevassa tulossopimuksessa 

osallistumista tukevan mediakasvatuksen kehittämis- ja toteuttamissuunnitelman tekemisestä 

kouluille ja oppilaitoksille. Toimeksiannon otsikko tiivistettiin työprosessin aikana ”osallistumista 

tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelmaksi”. Varsinaiseksi nimekseen ohjelma sai Lapset ja 

nuoret mediaosallistujina. Toimintasuunnitelmassa on koko koulun toimintakulttuuria ja 

osallistumista tukevaa mediakasvatusta koskevia kehittämisideoita sekä toiminnallisia, osallistavia 

menetelmiä eri ikäluokkien tarpeisiin.  Toimintasuunnitelma liittyy demokratiakasvatuksen 

vahvistamiseen suomalaisissa kouluissa. Osallistumista tukevan mediakasvatuksen 

toimintaohjelman voi ladata verkosta 

http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lapset_ja_nuoret_mediaosallistujina 

 

Oppimistulosten arviointi 

Opetushallituksen tehtäviin kuuluu myös oppimistulosten arviointi. Opetushallitus toteutti keväällä 

2012 valmistuneen aihekokonaisuuksia koskeneen arvioinnin Aihekokonaisuuksien tavoitteiden 

toteutumisen seuranta-arviointi 2010.  Viestintä- ja mediataito-osuuden otantapohjaisessa 

arviointitutkimuksessa tekivät tutkijat Sirkku Kotilainen ja Reijo Kupiainen.  

http://www.oph.fi/julkaisut/2012/aihekokonaisuuksien_tavoitteiden_toteutumisen_seuranta_arvioin

ti_2010 

 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU  

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, 

jonka tehtäviä ovat kansallinen mediakasvatuksen koordinoiminen, mediakasvatuksen ja lasten 

mediataitojen edistäminen ja lapsille turvallisen mediaympäristön kehittäminen yhteistyössä muiden 

viranomaisten ja toimialan yhteisöjen kanssa. Lisäksi MEKU vastaa kuvaohjelmien (esim. 
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elokuvien, televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien) tarjoamisen valvonnasta ja 

kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta sekä ikärajoihin liittyvästä tiedottamisesta. Ikärajoihin 

liittyvissä kysymyksissä MEKU tekee yhteistyötä kuvaohjelma-alan toimijoiden kanssa. MEKU:n 

toiminta perustuu vuonna 2012 alusta voimaan tulleeseen lakiin Mediakasvatus- ja 

kuvaohjelmakeskuksesta (711/2011). MEKU:n toiminnan kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, 

heidän huoltajansa ja kasvattajansa sekä lasten ja nuorten hyväksi työskentelevät henkilöt ja 

organisaatiot. MEKU toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä, edistää alaan 

liittyvää tutkimusta ja seuraa alan kansainvälistä kehitystä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista 

asioista. MEKU tekee työtä yhteistyökumppaneiden avulla ja heidän kanssaan. MEKU:n tehtävänä 

on koordinoida ja välittää käytännön toimijoiden työtä sekä tiedottaa siitä. MEKU toteuttaa 

koordinaatiotehtäväänsä mm. järjestämällä vuosittain mediakasvatusfoorumin, jossa 

mediakasvatuksen toimijat voivat verkostoitua ja keskustella alan ajankohtaisista kysymyksistä. 

MEKU toteuttaa selvityksiä, kartoituksia ja tutkimuksia, kuten vuonna 2012 pohjoismaiden 

välisessä yhteistyössä tehdyn vanhemmille suunnatun ikäraja- ja mediakasvatusaiheisen kyselyn. 

MEKU toteuttaa mediakasvatustehtäväänsä esimerkiksi hankkeiden ja kampanjoiden avulla. 

Mediakasvatusta toteutetaan myös yhteistyössä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön 

hallinnoimien Kansallisen mediakasvatuksen edistämisen hankkeiden kanssa. 

Finnish Safer Internet Centren muodostavat MEKU, Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto. Finnish Safer Internet Centren päämääränä on lisätä lasten ja nuorten 

turvallisuutta ja hyvinvointia suhteessa digitaaliseen mediaan. MEKU tuottaa hankkeessa 

materiaalia mm. opettajille ja vanhemmille sekä toimii asiantuntijana lasten digitaalisen median 

käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Finnish Safer Internet Centre saa rahoituksensa EU:n Safer 

Internet -ohjelmasta ja hankkeen myötä MEKU kuuluu euroopanlaajuiseen INSAFE-verkostoon. 

Lisätietoja: www.meku.fi/fisic 

 

Mediataitoviikko on jatkoa Viestintäviraston koordinoimalle Tietoturvaviikolle. Kampanjan 

päämääränä on kasvattaa tietoisuutta turvallisesta median käytöstä sekä harjoittaa lasten ja nuorten 

mediataitoja. Kampanjassa on mukana noin 30 mediakasvatus-, media- ja it-alan organisaatiota. 

Kampanjan pääkohderyhmiä ovat opettajat ja vanhemmat. Ensimmäistä Mediataitoviikkoa 

vietetään helmikuussa 2013. Lisätietoja: www.mediataitokoulu.fi 

Kansallinen pelipäivä on kirjastojen, koulujen, järjestöjen ja nuorisotoimien yhteishanke, jonka 

tarkoituksena on saada lapset ja aikuiset pelaamaan yhdessä ja keskustelemaan pelaamisen 

merkityksistä ja vaikutuksista. Lisätietoja: www.pelipaiva.fi 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksessa on 15 työntekijää. MEKU:n toimintaa rahoitetaan 

valtion budjettirahoituksella sekä kuvaohjelmalain ja maksuperusteasetuksen perusteella säädetyillä 

maksuilla. Osa mediakasvatushankkeista toteutetaan erillisrahoituksella. 

MEKU on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.meku.fi 

 

Kuluttajavirasto  

Kuluttajavirasto on keskeinen kuluttajapolitiikan toteuttaja Suomessa. Kuluttajaviraston tehtäviin 

kuuluu koulujen kuluttajakasvatuksen opetuksen tukeminen. Kuluttajakasvatuksen osa-alueina ovat 

media- ja teknologiataito sekä kaupallinen media. Kuluttajavirasto järjestää luentoja 

kuluttajakasvatuksesta opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Luentoihin sisältyy myös mediaan 

liittyviä teemoja. Kuluttajavirasto on tuottanut opettajille verkkomateriaalia, joka keskittyy media- 

ja teknologialukutaidon vahvistamiseen. Myös vanhemmille suunnattua aineistoa on verkossa 

tarjolla. Kuluttajavirasto on tuottanut myös mm. kuluttajakasvatukseen ja internetin käyttöön 

liittyviä interaktiivisia verkkopelejä nuorille. Kuluttajavirasto on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi 

Koulukinon kanssa ja ollut mukana tuottamassa oppimateriaalia kulutus-aiheisiin elokuviin. 
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Kuluttajavirasto tekee myös yhteistyötä Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuksen 

kanssa keskittymällä mm. kotitalousopetuksen media- ja teknologiataitoihin. Mediakasvatuksesta 

virastossa vastaa yksi henkilö/työvuosi. Kuluttajavirasto on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.      

www.kuluttajavirasto.fi 

 

Viestintävirasto 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva Viestintävirasto huolehtii siitä, että 

Suomessa on monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet. Toiminnan painopisteitä ovat 

tietoturvallinen yhteiskunta ja viestintäverkkojen häiriötön toiminta, toimivat ja tehokkaat 

viestintämarkkinat sekä kuluttajan aseman turvaaminen. Virasto ylläpitää sähköisten 

viestintäverkkojen toimivuuden ja tietoturvan tilannekuvaa ja tiedottaa mahdollisista 

tietoturvauhista. Tavoitteena on niin ikään lisätä kansalaisten ja yritysten tietoturvaosaamista 

ohjeistuksen ja kuluttajatapahtumien, kuten Kansallisen Tietoturvapäivän, avulla. Tietoturvapäivä 

on vuodesta 2012 osa Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen koordinoimaa Mediataitoviikkoa.  

 

Lisäksi virasto ylläpitää Tietoturvaopas.fi -sivustoa, jossa tarjotaan kansalaisille erilaisia vinkkejä 

turvalliseen Internetin käyttöön. Pääasiallinen kohderyhmä tietoturva-asioihin keskittyvälle 

viestinnälle ja mediakasvatukselle ovat kansalaiset, mutta jatkossa virasto panostaa myös pienille ja 

keskisuurille yrityksille kohdennettavaan tietoturvaviestintään. Lasten ja nuorten 

nettiturvallisuustyöhön liittyvien vastuiden siirryttyä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle, 

Viestintävirasto luopui myös Tietoturvakoulun ylläpidosta. Nykyään se toimii Mediakasvatus- ja 

kuvaohjelmakeskuksen alla nimellä Mediataitokoulu. 

 

Viestintävirasto on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.  

www.ficora.fi 

 

 

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVA (entinen 

Suomen elokuva-arkisto) palvelee lakisääteisesti kaikkia elokuvasta, radiosta ja televisiosta 

kiinnostuneita. KAVA:n yhtenä tehtävänä on edistää elokuvakulttuuria Suomessa ja 

elokuvakasvatus onkin esitystoiminnan keskeisiä tehtäviä. Elokuvahistorian ja eri maiden 

elokuvakulttuuria esitetään elokuvateatteri Orionissa yhteistyössä eri kulttuuritoimijoiden ja 

yliopistojen kanssa. KAVA:lla on arkistosarjat Helsingin lisäksi yhdeksällä muulla paikkakunnalla. 

Vuonna 2008 elokuvakasvatustoimintaa on laajennettu koskemaan myös ala- ja yläasteita sekä 

lukioita. Näytöksiin liittyy yhteistyökumppaneiden (Koulukino, Suomen elokuvakontakti ja 

Mediakasvatuskeskus Metka ry, Metropolia AMK) toteuttamia työpajoja ja oppimateriaaleja. 

KAVA:n järjestämät näytökset ja työpajat ovat ilmaisia koululuokille – näin pyritään varmistamaan 

niiden tasapuolinen saatavuus kaikille. Vuonna 2011 Orionin 16 näytöksessä kävi yli 3000 

koululaista ja muissa yhteistyönäytöksissä oli noin 2700 kävijää. Neljän aluesarjojen yhteydessä 

koulunäytöksissä kävi lähes tuhat lasta. KAVA:n tämän hetkinen, elokuvakasvatuksellinen hanke 

on vuosina 2012–2013 toteutettava ”Ääni + kuva = audiovisuaalinen kerronta”, jossa koululuokat 

perehtyvät elokuvakerronnan äänimaailmaan ja musiikin merkitykseen. Yhdessä Helsingin 

juhlaviikkojen kanssa toteutettava hanke huipentuu oppilaiden omaan elokuvakonserttiin. Projektiin 

on valittu kolme luokkaa pääkaupunkiseudulta. KAVA pyrkii laajentamaan toimintaansa 

valtakunnalliseksi mm. yhteistyössä elokuvakeskusten ja elokuvaryhmien kanssa. Yksi keino 

tavoittaa Suomen koululaisia on viedä elokuva äidinkielen tunnille, kuten on tehty yhdessä 

Koulukinon kanssa SanomaPron Kirjakuja-oppikirjaan liittyen. Elokuvakasvatuksen saatavuutta 

parannetaan myös KAVA:n nettisivuston kautta sekä dvd-jakelulla. Tällä pyritään palvelemaan 
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valtakunnallisesti myös elokuvateatteriverkon ulkopuolelle jääviä kouluja. MEKU:n ja KAVA:n 

hallinnollinen yhdistyminen on prosessissa. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.kava.fi 

Lapsiasiavaltuutettu 

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen viranomainen, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön 

yhteydessä. Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä 

päätöksenteon ja lainsäädännön tasolla. Valtuutettu tekee yhteistyötä toisten viranomaisten,  

järjestöjen, lapsitutkimuksen sekä muiden lapsiasioita käsittelevien tahojen kanssa. Tiedotuskanavia 

on kaksi: www.lapsiasia.fi ja www. lastensivut.fi. Lasten sivuilta löytyy tietoa lapsen oikeuksista ja 

monista lasten elämään liittyvistä teemoista lapsille ja myös heidän kasvattajilleen ymmärrettävässä 

muodossa. Nettiturvallisuus nostettiin Lastensivujen teemaksi vuonna 2009. Lapsiasiavaltuutettu on 

ollut mukana työryhmissä, joiden tehtävänä on ollut edistää mediakasvatusta. Lapsiasiavaltuutettu 

on puoltanut mediakasvatuksen koordinoinnin vahvistamista (=Mekun perustamista). Lisäksi 

lapsiasiavaltuutettu on pitänyt tärkeänä alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä. 

www.lapsiasia.fi 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvaa oikeutta 

henkilötietojen ja yksityisyydensuojaan. Ensisijainen tehtävä on vaikuttaa ennakkoon 

rekisterinpidon lainmukaisuuteen, kehittää hyvää tietojenkäsittelytapaa ja ehkäistä 

tietosuojaloukkausten tapahtumista. Keskeisenä tavoitteena on luottamuksen turvaaminen 

henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että mediataidot kuuluvat 

kansalaisyhteiskunnan perustaitoihin, jolloin on tärkeätä, että tietosuoja sisällytetään 

opetusohjelmiin. Tietosuojavaltuutetun toimisto on mukana työryhmissä, joissa edistetään 

mediakasvatuksen näitä eri osa-alueita. Se on osallistunut useana vuonna Tietoturvapäivä-

kampanjaan ja osallistuu vuonna 2013 Mediataitoviikkoon. Toimiston edustaja on osallistunut myös 

Lasten ja nuorten mediafoorumiin vuosina 2008 -2010. Tietosuojavaltuutetun toimiston 

verkkosivuille on koottu lapsille ja nuorille suunnattu tietopaketti tietosuojasta. Oppaat -sivulta voi 

ladata aineistoja, joihin on koottu tietoa esimerkiksi verkon käytön turvaamiseksi. 

Mediakasvatukseen liittyvät tehtävät kuuluvat kahden työntekijän työnkuvaan. 

www.tietosuoja.fi 

 

Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Verke 

Verke eli Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus on yksi opetus- ja 

kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisoalan valtakunnallisista kehittämiskeskuksista. Verken 

toimintaa koordinoi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Verken tehtävänä on edistää nuorten 

hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta verkon avulla ja verkossa. Verken toiminta- ja 

kehittämisalueita ovat moniammatillinen nuorille suunnattu verkkotyö, nuorisotyö verkossa, 

pelitoiminta sekä osaamisen kehittäminen. Toimintaa kehitetään valtakunnallisena ja monialaisena 

yhteistyönä yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Verken organisaatioon 

kuuluu parikymmentä työntekijää ja sen alaisuudessa toimii Helsingin nuorisoasiainkeskuksen 

nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Kompassi, nuorten vaikuttamiskanava Ruudin verkkomoderaattori 

sekä nuorten toimintakeskus Hapessa sijaitseva Pelitalo. Vuonna 2012 Verke on tehnyt tiivistä 

yhteistyötä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen Verkkoterkkari-hankkeen, Helsingin kaupungin 



Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012     15 

Mediakasvatusseura ry. 
Koonnut: Anniina Lundvall, Juulia Andersson 
 

sosiaaliviraston Lasten ja nuorten verkkososiaalipalvelut (Vespa) -hankkeen sekä Pelastakaa Lapset 

ry:n No Racism (NoRa) -kehittämishankkeen kanssa. 

 

Verke toimii avoimena yhteisölliseen tiedonrakentamiseen perustuvana kehittämisyhteisönä, joka 

pyrkii rakentamaan laaja-alaista kuvaa verkkonuorisotyöstä ja siihen vaadittavasta osaamisesta ja 

yhteistyöstä. Kehittämistyö verkostoi alan eri toimijoita yhteen jakamaan ja kehittämään omaa 

osaamistaan. Verke tarjoaa osaamisen kehittämiseen säännöllisesti erilaisia toimintamuotoja, 

tukimateriaalia ja koulutusta. Kaikki kehittämistoiminta pyritään tuottamaan avoimesti verkkoon. 

Vuonna 2012 yhteistyössä kehitettyjä työvälineitä ovat mm. IRC-Galleriassa sijaitseva 

toimintakeskus Hubi sekä Facebook-chat, jotka tarjoavat ympäristön nuorten kohtaamiseen sekä 

heidän oman toimintansa tukemiseen sosiaalisessa mediassa. 

www.verke.org 

 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti 

Koordinaatti on nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, joka on nimetty opetus- ja 

kulttuuriministeriön periaatepäätöksellä yhdeksi nuorisotyön valtakunnallisen palvelu- ja 

kehittämiskeskusrakenteen toimijaksi. Keskuksen tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla 

nuorilla on käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Koordinaatin 

kohderyhmänä ovat nuorten parissa toimijat kunnissa ja järjestöissä sekä muut kasvatustyötä 

tekevät tahot. 

 

Koordinaatin tarjoamat asiantuntija- ja tukipalvelut auttavat toimijoita löytämään sopivimmat 

ratkaisut nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamiseksi niin, että nuoret huomioidaan 

palveluiden suunnittelijoina, toteuttajina ja arvioijina. Palveluverkostossa on mukana yli 240 kuntaa 

ja järjestöä. Koordinaatissa työskentelee neljä kokopäiväistä työntekijää. Keskuksen toimintaa 

rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koordinaatti on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä 

hankkeissa, jotka edistävät työmuodon ja palveluiden kehittämistä sekä tukevat muun muassa 

nuorten informaatio- ja medialukutaitoa sekä nettitaitoja. Hankkeiden tuloksena syntyy välineitä, 

menetelmiä, julkaisuja sekä verkostoja ja kumppanuuksia. Vuosittain Koordinaatti järjestää 

seminaareja sekä koulutuksia, jotka tukevat työntekijöiden ammatillista kasvua ja kehittymistä. 

 

Ammattilaisten verkkopalvelu www.koordinaatti.fi avattiin loppuvuodesta 2012. Verkkopalvelu on 

nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisten verkkoperustainen työväline ja tiedon kanava. Lisäksi 

Koordinaatti julkaisee keväällä 2013 Nuortenelämä.fi-verkkopalvelun, jossa kohtaavat nuorten 

käyttämät mediat ja tiedon tarpeet. Keskus koordinoi valtakunnallisesti myös verkkodemokratia-

palvelu Aloitekanava.fi:tä, joka on lasten ja nuorten oma vaikuttamiskanava. 

www.koordinaatti.fi  

www.aloitekanava.fi  

 

2. Mediakasvatus järjestöissä 

 

Mediakasvatusseura 

Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf (perustettu 2005) on valtakunnallinen, 

kaksikielinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen käytäntöjä ja monitieteistä tutkimusta 

Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaa, järjestää tapahtumia, harjoittaa julkaisutoimintaa, 
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toteuttaa kehittämis- ja yhteistyöhankkeita, tehdä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi sekä 

kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja. 

Mediakasvatusseurassa työskentelee kolme työntekijää, joista yksi vastaa ruotsinkielisestä 

toiminnasta. Lisäksi yhdistys työllistää alan harjoittelijoita. Mediakasvatusseuran toimintaa 

rahoittaa pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Lisäksi seura rahoittaa toimintaansa 

tapahtumatuotoilla sekä jäsentuloilla. Mediakasvatusseuralla on 50 yhteisöjäsentä ja yli 200 

henkilöjäsentä, jotka edustavat laajasti koko mediakasvatuskentän toimijoita ympäri Suomen. 

Mediakasvatusseura toteuttaa tiedotustyötä pääasiassa verkossa www.mediakasvatus.fi -sivustolla 

sekä sosiaalisissa medioissa. Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu kuuluu OKM:n rahoittamaan Lapset 

ja media-hankekokonaisuuteen. 

www.mediakasvatus.fi/seura 

 

Mediakasvatuskeskus Metka 

Mediakasvatuskeskus Metka ry (perustettu 1958) on valtakunnallinen mediakasvatukseen 

erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Järjestön tavoitteena on edistää lasten ja 

nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Järjestö 

nostaa esiin lasten ja nuorten itse tekemää kulttuuria ja omaa mediatuottamista. Järjestö tukee lasten 

ja nuorten osallisuutta niin mediakulttuurissa kuin muutenkin yhteiskunnassa. Toiminta 

kohdennetaan sekä lapsiin ja nuoriin että kasvattajiin, erityisesti opettajiin, kirjasto- ja nuorisoalan 

työntekijöihin. Metka on ja on ollut mukana useassa valtakunnallisessa mediakasvatushankkeessa 

mm. Mediamuffinssi ja Digipelit varhaiskasvatuksessa. Metka koordinoi vuosina 2011–2012 

Mainiot Mediaperheet -hanketta, joka kohdistuu alakoululaisiin ja heidän vanhempiinsa. Metkan 

toiminnassa keskeistä ovat koulutukset, oppimateriaalien tuotanto, Minun elokuvani – elokuva- ja 

koulutustapahtuma sekä vuosittainen Ison Pajan mediakasvatusseminaari. Lisäksi järjestö julkaisee 

myös lasten ja nuorten mediakulttuurin lehteä Peiliä. Toimintaa rahoittaa opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Metkassa työskentelee neljä työntekijää. Mediakasvatuskeskus Metka on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.mediametka.fi 

 

Viestintäkasvatuksen seura (Viekas) 

Viestintäkasvatuksen seura ry:n (perustettu 1987) tavoitteena on edistää lasten ja nuorten 

monipuolista viestinten käyttöä ja viestien tuottamista. Seura järjestää vuosittain viestintäleirejä, 

joilla leiriläiset voivat harjoitella viestinnän taitojaan. Leirien kuten myös seuran muun toiminnan 

taustalla on ajatus tekemällä oppimisesta. Leireillä valmistetaan mediaesityksiä, kuten videoita ja 

radiolähetyksiä. Kesän leiritoimintaan painottuvan Viekkaan toiminta ei työllistä täysipäiväisesti 

yhtään työntekijää, vaan aktiivit tuottavat toimintaa tarpeen mukaan. 

 

Lisäksi Viekas on ollut mukana Tietotaitotalkoot-toiminnassa, joka toteutettiin usean toimijan 

yhteistyönä. Tietotaitotalkoot-mallissa tarjoataan yhteisöille laitteet ja kaksi luotsia 12 tunnin ajaksi, 

jolloin talkoovoimin toteutetaan jokin mediaesitys, esimerkiksi verkkosivut tai painotuote. 

Tietotaitotalkoiden tavoitteena on parantaa yhteisöjen viestintävalmiuksia ja luoda yhteisöille 

viestinnälliset käytännöt, jotka jatkuvat talkootilaisuuden jälkeen. Projektin rahoitti Euroopan 

sosiaalirahasto. Viekas jatkaa mahdollisuuksien mukaan Tietotaitotalkoot-toimintaa. 

Viestintäkasvatusseura on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.  

www.viekas.fi 
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Koulukino 

Koulukino on media- ja elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka tuottaa oppimateriaaleja 

teatterilevityksessä oleviin elokuviin. Koulukino tuottaa valikoiduista elokuvista oppimateriaaleja 

opettajien, mediakasvattajien ja kerho-ohjaajien elokuvakasvatustyön tueksi. Aineistot ovat 

ladattavissa internetsivuilta. Oppimateriaalituotannon lisäksi järjestö tiedottaa elokuvaesitysten 

järjestämisestä paikkakuntien elokuvateattereissa ja neuvoo käytännön järjestelyissä kouluja. 

Koulukino on myös mukana mediakasvatuksen kehittämishankkeissa, kuten esimerkiksi vuosina 

2006-2008 Mediamuffinssi-hankkeessa. Vuonna 2013 julkaistaan Koulukinon tuottama 

elokuvakasvatuksen käsikirja kasvattajille.  

 

Koulukinoyhdistys tuottaa myös elokuvayhteisö Kelaamoa (www.kelaamo.fi), joka on tarkoitettu 

nuorille suomalaisille elokuvaharrastajille, opiskelijoille ja ammattilaisille. Se on aktiivinen foorumi 

nuorille elokuvantekijöille, jotka haluavat jakaa töitään, verkostoitua muiden tekijöiden kanssa ja 

kehittää osaamistaan. Kelaamon portaali koostuu neljästä alayhteisöstä: Tekijät, Elokuvakoulut, 

Festivaalit ja Organisaatiot sekä elokuvakasvattajille suunnattu Edu. Tapahtumat, festivaalit ja 

järjestöt voivat luoda palveluun oman profiilin ja ryhmän tukemaan viestintäänsä. Kelaamo on 

jatkoa pohjoismaiselle dvoted.net -elokuvayhteisölle. Koulukinossa työskentelee kolme työntekijää, 

neljäs työntekijä huolehtii Kelaamo-sivuston ylläpidosta. Koulukinon toimintaa rahoittaa opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Koulukino on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.koulukino.fi. 

 

Curly ry 

Curly ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää nuorten media- ja 

viestintätaitoja, päihteettömyyttä ja nuorten osallisuutta yhteistyössä muiden nuorisoalan 

toimijoiden kanssa. Järjestö järjestää mediaan liittyvää harrastustoimintaa 13–25 -vuotiaille nuorille 

pääkaupunkiseudulla ja eri puolella Suomea. Yhdistys julkaisee Curly-lehteä, jonka sisällöstä 

vastaavat nuoret itse. Vuonna 2011 lehden kokonaispainos oli 86 000. Ilmaisjakelulehteä jaetaan 

Helsingin kirjastoissa, nuorisotaloilla sekä postitse eri puolille Suomea tuhansille lehden tilanneille 

yksityishenkilöille, oppilaitoksille ja muille tahoille. Lisäksi Curly järjestää medialeirejä ja -

kursseja, toteuttaa nuorten kanssa lyhytelokuvia ja ylläpitää nettisivua. Yhdistys tarjoaa myös 

kasvattajille tukea ja materiaaleja mediakasvatuksen toteuttamiseen. Curlyn toimintaa rahoittaa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Varoja hankitaan myös 

lehtiyhteistyöllä sekä ilmoitusmyynnillä.  Järjestö työllistää tällä hetkellä  (9/2012) yhden 

työntekijän, lisäksi järjestöllä on tuntipalkkaisia työntekijöitä. Curly on Mediakasvatusseuran 

yhteisöjäsen. 

www.curly.fi 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja 

onnelliseen lapsuuteen. MLL toteuttaa ja kehittää mediakasvatusta laaja-alaisesti osana 

perustoimintaansa yhdessä 10 piirijärjestönsä ja 566 paikallisyhdistyksen kanssa. Mediakasvatus oli 

vuoden 2011 liiton tiedotuksen yksi painopisteistä. MLL:n mediakasvatuskouluttajat (30 henkilöä) 

vierailevat kouluissa, vanhempainilloissa ja ammattikasvattajien koulutuksissa. Viiden vuoden 

aikana kouluttajat ovat vierailleet yli 1500 tilaisuudessa ja kohdanneet yli 60 000 oppilasta, 30 000 

vanhempaa ja 10 000 ammattikasvattajaa. MLL kouluttaa myös perhekahviloiden ohjaajia ja 
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paikallisyhdistysten vapaaehtoisia käsittelemään mediakasvatusasioita 0-3-vuotiaiden lasten 

vanhempien kanssa. 

 

Viime vuosina MLL on tuottanut materiaaleja perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Lisäksi 

MLL kouluttaa tukioppilaita pitämään nuoremmille oppilaille oppitunteja netin käytöstä. MLL:n 

keskustoimisto koordinoi Verkk@rit-toimintaryhmää, jonka jäsenet toimivat verkossa 

tukioppilastoiminnan tapaan ja tekevät mediatuotoksia Nuortennettiin ja sosiaaliseen mediaan. 

MLL:n auttavat puhelin- ja nettipalvelut tarjoavat tietoa ja keskusteluapua median käyttöön 

liittyvissä kysymyksissä lapsille, nuorille ja vanhemmille. 

 

MLL:n keskusjärjestössä mediakasvatus kuuluun neljän työntekijän toimenkuvaan. Työ rahoitetaan 

EU:n Safer Internet –ohjelman, OKM:n ja LVM:n avustuksilla sekä lahjoituksilla. MLL on osa EU-

rahoitteista Finnish Safer Internet Centrea yhdessä MEKUn ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa ja 

aktiivisesti mukana alan kansainvälisissä verkostoissa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.mll.fi/mediakasvatus  

 

Kerhokeskus – Koulutyöntuki ry 

Kerhokeskus - koulutyön tuki ry on jäsenjärjestöjensä muodostama lapsi- ja nuorisotyön 

palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehittymistä. 

Kerhokeskus on ollut mukana luomassa etenkin koulutuspoliittisia asiakirjoja mediakasvatuksen 

näkökulmasta yhteistyössä järjestöjen ja viranomaisten kanssa sekä tuottanut 

mediakasvatusmateriaaleja. Vuonna 2011 Kerhokeskus julkaisi laajan asiantuntijaryhmän työn 

tuloksena syntyneen Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa -oppaan, joka lähetettiin 

kaikkiin perusopetusta antaviin kouluihin Suomessa. Opas asettaa mediataidoille 

opetussuunnitelman perusteita tukevat ikäkausitavoitteet. Aikaisempina vuosina Kerhokeskus on 

julkaissut oppaita etenkin alku- ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tarpeisiin. 

Mediakasvatustyön kehittämisestä vastaa tällä hetkellä pääasiassa järjestön toiminnanjohtaja. 

Järjestö on myös palkannut hanketyöntekijöitä tarpeen mukaan. Kerhokeskus on 

Mediakasvatusseuran jäsen.  

www.kerhokeskus.fi 

 

Pelastakaa Lapset ry  

Pelastakaa Lapset ry on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja 

maailmalla. Järjestön mediakasvatustoiminnassa on keskeistä lasten hyvinvointiin vaikuttaminen. 

Keskeisiä teemoja ovat erityisesti osallisuus, digitaalisten mediataitojen edistäminen ja 

nettiturvallisuus. Mediakasvatustyössä järjestö tekee kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä 

muiden järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja tutkimustahojen kanssa.  Pelastakaa Lapset tuottaa 

media- ja nettikasvatusta tukevaa käytännöllistä materiaalia lapsille, ammattikasvattajille ja 

koteihin. Mediakasvatustyössä tehdään yhteistyötä järjestön verkkonuorisotyön (Manteli- ja 

Kriisichat) sekä Lasten suojelu Digitaalisessa mediassa –yksikön (Nettivihje, lasten hyväksikäytön 

vastainen työ) kanssa. Pelastakaa Lapset ry:n vuodesta 2002 ylläpitämä Nettivihje osallistuu 

INHOPEn (International Association of Internet Hotlines) koordinoimaan ja Euroopan komission 

Safer Internet ohjelman tukemaan kansainväliseen yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on 

seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneista lapsista levitettävään kuvamateriaalin sekä siihen liittyviin 

rikoksiin puuttuminen. Mediakasvatustoiminnoista keskusjärjestössä vastaa pääasiassa kaksi 

työntekijää. Pelastakaa Lapset ry on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.  

www.pelastakaalapset.fi 
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Plan Suomi Säätiö 
Plan Suomi on kehitysyhteistyöjärjestö, joka parantaa kehitysmaiden lasten elämänlaatua pysyvästi. 

Tavoitteena on lapsen oikeuksien toteutuminen sekä Suomessa että maailmalla. Kotimaan 

toiminnassaan Plan Suomi edistää nuorten osallistumista sekä tekee globaalikasvatusta ja 

vaikuttamistyötä. Mediakasvatustyössä tehdään tunnetuksi Lapsen oikeuksien sopimusta ja 

kehitysmaiden lasten arkea sekä kannustetaan lapsia, nuoria ja aikuisia mediakriittisyyteen. Järjestö 

tarjoaa media- ja taidekasvatuskoulutusta toisen asteen opettajille, museopedagogeille ja muille 

nuorten parissa työskenteleville. Koulutuksia varten on tuotettu materiaaleja, kuten vuonna 2010 

julkaistu Lapset kriisien kuvissa -julkaisu. Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia työvälineitä ja 

ideoita taide- ja mediakasvatustyöhön lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lisäksi järjestö koordinoi 

”Turpa auki!” –hanketta, joka aktivoi nuoria puhumaan omista oikeuksistaan ja osallistumaan 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Turpa auki -opetusmateriaalipaketti on ilmestynyt vuonna 2010. 

Vuodesta 2007 lähtien peruskouluissa on toteutettu rap-lyriikkapajoja lasten ja nuorten oikeuksista. 

Myös opettajat ja muut nuorten parissa toimivat voivat ottaa osaa rap-ohjauskoulutuksiin. Lisäksi 

Planilla on mediakasvatukseen perehtyneitä lasten oikeuksien lähettiläitä, jotka vierailevat lasten ja 

nuorten parissa kouluissa, päiväkodeissa ja esimerkiksi nuorisotaloilla ohjaamassa toiminnallisia 

oppitunteja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja siihen liittyvistä teemoista. 

Maahanmuuttajahankkeessa keväällä 2011 nuoret pohtivat työhön ja koulutukseen liittyviä 

kysymyksiä animaation keinoin. Vuosina 2009–2011 Planin kotimaan toiminta tavoitti arviolta 

120,000 henkilöä erilaisten tapahtumien, workshopien, koulutusten ja lähettiläsvierailujen kautta. 

Plan Suomen yksiköissä työskentelee yhdeksän henkilöä, joiden toimenkuvaan kuuluu 

mediakasvatus. Plan Suomi Säätiö on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

http://www.plan.fi/ 

 

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja 

vaikuttajajärjestö. Yhteistyöjärjestön jäsenenä on 115 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan 

järjestöä. Allianssin mediakasvatustyö keskittyy nuorten osallisuuden kehittämiseen, etenkin 

kansalaisaktiivisuuden näkökulmasta. Allianssi koordinoi huhtikuun 2012 loppuun asti NuSuVeFo-

verkostoa (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi). Allianssin koordinointivastuun aikana 

verkostolle työstettiin verkostolle ja verkossa tehtävälle nuorille suunnatulle verkkotyölle yhteiset 

eettiset periaatteet ja ohjeistus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen verkossa kohdatusta nuoresta. 

Allianssi tuo media-aiheita esiin myös koulutuksissa ja seminaareissa tehden yhteistyötä alan 

järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Pääasiassa Allianssin toiminta kohdistuu nuorisotyötä tekeviin ja 

nuorisojärjestöissä työskenteleviin ammattilaisiin, mutta sillä on myös suoraan nuorille suunnattuja 

palveluita. Allianssin ylläpitämä Nuorisotiedon kirjasto seuraa media-aiheista tiedontuotantoa ja 

vastaa mediakasvatusta ja -tutkimusta koskeviin kysymyksiin. Kirjaston erillistä  mediakasvatus-

erikoiskokoelmaa ylläpidetään yhteistyössä Mediakasvatusseuran kanssa, ja kokoelman uutuudet 

päivittyvät Mediakasvatus.fi -sivustolle. Kirjaston Allison – nuorten tietosivuilla  on Nettitukea 

nuorille -osio, joka ohjeistaa turvalliseen nettikäyttäytymiseen ja tarjoaa linkkejä netissä toimiviin 

nuorille tarkoitettuihin tukipalveluihin sekä mediakasvatus-aiheisille sivuille. 

Allianssi: www.alli.fi 

Nuorisotiedon kirjaston mediakasvatuskokoelma: 

www.nuorisotiedonkirjasto.fi/erikoisaineistot/mediakasvatus/ 

Allison -tietosivut nuorille: www.allison.fi 
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Nuorten Akatemia 
Nuorten Akatemia on valtakunnallinen järjestö nuorisotyön palvelujärjestö, joka tukee nuorten 

omaa toimintaa ja siinä oppimista. Toiminta on kohdistettu kaikille 13–19-vuotiaille nuorille. 

Nuorten Akatemia työskentelee kouluissa Noten puitteissa toteuttamalla esimerkiksi Maailman 

kuvat –sarjakuvatyöpajoja . Vuonna 2010 on julkaistu sähköinen opas, joka johdattaa kasvattajia 

nuorten nettimaailman termeihin ja sisältöihin. Järjestön verkkosivuilta voi ladata myös muita 

aineistoja mediakasvatustyön tueksi. Nuorten Akatemia on myös yhdessä ajatushautomo Kurion 

kanssa toteuttanut 2012 nuorten nettiyhteisöllisyystutkimuksen. Nuorten Akatemia on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.nuortenakatemia.fi  

 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry aloitti vuoden 2012 alussa Elämäntapaliitto ry:n, Terveys ry:n ja 

Elämä On Parasta Huumetta ry:n yhdistäessä toimintansa. Ehyt ry:n mediakasvatustoiminta 

toteutuu internet- ja mobiilityön yksikön kautta, joka toteuttaa terveyttä edistävää ehkäisevää 

päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. Yksikön toimintasektoreita ovat sosiaalinen 

media (Chatit useassa eri ympäristössä), oppimispelit, neuvontapalvelut ja verkossa tehtävä 

vapaaehtoistyö. Työntekijöitä on yhteensä kahdeksan. Vuonna 2011 järjestettyihin chatteihin 

osallistui yli 50000 ihmistä, pelejä ladattiin noin 10000 kappaletta ja neuvontapalveluihin tuli 

tuhansia kontakteja.  Lisäksi erillinen Pelitaito-projekti keskittyy lasten ja nuorten liikapelaamisen 

ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyyn sekä positiivisen pelikulttuurin edistämiseen. Hanke 

työllistää kolme työntekijää. Ehyt ry:n mediakasvatustoimintaa rahoittaa RAY. Ehyt on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

http://www.ehyt.fi/fi/toiminta/toiminta_verkossa 

 

Suomen Verkkodemokratiaseura ry 

Suomen Verkkodemokratiaseura edistää deliberatiivisen demokratian käytäntöjen ja verkossa 

toimivien työkalujen kuten suunnittelu-, päätöksenteko-, vaali- ja äänestysjärjestelmien kehittämistä 

ja käyttöönottoa. Seura edistää verkkodemokratian tutkimusta ja verkkodemokratiaan liittyvien 

kokeiluiden organisoimista sekä osallistuu alan kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun sekä 

tieteelliseen ja kokeelliseen yhteistoimintaan. Mediakasvatuksen näkökulmasta tärkeä 

kehittämishanke on Lasten kaupunki, jota ovat yhteistyössä tuottaneet Suomen 

Verkkodemokratiaseura ja Suomen Lasten Parlamentin säätiö.  Lasten kaupunki on virtuaalinen 

alusta, johon halukkaat nuorisotyön palveluntarjoajat, kuten järjestöt ja kunnat, voivat luoda oman 

rakennuksensa ja toimintonsa. Lasten kaupungissa sijaitsevat Suomen Lasten Parlamentti, Lasten 

kirkko (60 000 rekisteröitynyttä käyttäjää) ja rakenteilla on Pelastakaa Lapset ry:n verkkotalo 

Tiukula. Suunnitteilla ovat myös lasten mediatalo, verkkokirjasto, rakentavien pelien pelitalo sekä 

iltapäiväkerhon verkkotalo. Hanketta ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Sitra. 

www.verkkodemokratia.fi 

www.lastenkaupunki.fi 

 

Suomen Vanhempainliitto  

Suomen Vanhempainliitto ry on vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on 

edistää vanhempien ja koulun välistä sekä vanhempien keskinäistä yhteistyötä. Suomen 

Vanhempainliiton jäseninä on lähes 1 400 rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä, joista suurin osa 

toimii koulujen ja päiväkotien yhteydessä. Vanhempainyhdistystoiminta tukee kodin ja koulun 
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yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. 

Vanhempainliitto on tuottanut toimintaideoita vanhempainyhdistyksille mediakasvatuksen 

edistämiseksi. Mediakasvatuksen teema on ollut esillä myös alueellisissa vanhempaintoimijoille 

järjestetyissä Virtaa ja virikkeitä koulutustilaisuuksissa. Lisäksi liitto on mukana erilaisissa 

hankkeissa, esimerkiksi Tietoturvapäivässä, Mediataitoviikossa, Mediakasvatuskeskus Metkan 

koordinoimassa Mainiot Mediaperheet-hankkeessa sekä Finnet-yhtiön Turvallisesti nettiin, Yhdessä 

- ei yksin –kampanjassa. Liiton verkkosivuille on koottu vanhempia ja opettajia kiinnostavia 

linkkejä mediakasvatukseen liittyen. Myös liiton tiedotteissa, sähköisessä jäsenkirjeessä ja 

printtijulkaisuissa kuten Koti ja Koulu –lehdessä (painosmäärä 25 000 kpl) nostetaan esiin 

mediakasvatusasioita. Vanhempainliitto on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.vanhempainliitto.fi 

www.kodinjakoulunpaiva.fi 

 

Tieke 

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan 

kehittämisessä. Toimintatapana on useimmiten erilaisten hankkeiden käynnistäminen ja 

toteuttaminen. TIEKE on käynnistänyt 2012 kehityshankkeen, jossa toteutetaan verkkopohjainen 

työkalu tieto- ja viestintäteknisten (TVT) taitojen arviointiin. Osaamisen arviointityökalu tulee 

sisältämään mittareita TVT-perustaidoista syvällisempään tietotyöosaamiseen. Tavoitteena on 

pitkäaikaisseurannan mahdollistava väline itsearviointiin sekä koulutuksen järjestäjien ja 

henkilöstön kehittäjien käyttöön. TIEKE järjestää vuosittain Vaikuta ja vaikutu -seminaari, jossa 

paneudutaan ajankohtaisiin asioihin tieto- ja viestintätekniikan osaamisen näkökulmasta.  

www.tieke.fi 

 

Nuorisotutkimusseura 

Nuorisotutkimusseura ry. edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. 

Nuorisotutkimusseuran tavoitteena on kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta sekä tarjota nuoria 

koskevaa tietoa ja asiantuntemusta - tutkimuksia, näkökulmia, tulkintoja, kannanottoja - 

yhteiskunnan eri toimijoille. Nuorisotutkimusseuran eri projektit liittyvät joko suoraan tai osittain 

mediakasvatukseen. Mediakasvatukseen liittyviä tutkimusprojekteja seuralla on useita, esimerkiksi: 

 Lasten mediabarometri 2012.  Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida lasten ja 

varhaisnuorten (10–12 -vuotiaiden) mediasuhteita kansallisella tasolla sekä tuottaa tietoa 

mediakasvatuksen linjaamiseksi ja kehittämiseksi. 

 Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa – Vertaileva tutkimus Helsingin ja 

Lontoon lähiöistä (2012–2014). Helsingin Sanomain säätiön rahoittamassa hankkeessa 

tutkitaan nuoriin liittyvien sosiaalisten ongelmien rakentumista nykypäivän 

mediayhteiskunnassa.  

 Nuoret ja sukupolvet tutkimusohjelma (2011–2013). Tutkimusohjelman yhteisenä 

tavoitteena on analysoida sitä, mikä on sukupolven mieli – niin käsitteenä kuin ilmiönä – 

kun tarkastelun lähtökohtina ovat erityisesti monitieteisen nuorisotutkimuksen kehykset. 

Osatutkimuksissa sivutaan muun muassa nykyistä nettisukupolvea ja tarkastellaan lapsia 

ja nuoria median käyttäjinä.  

 Nuorten digitaaliset oppimisympäristöt (2010–2012) Myötätuulessa – nuorten 

digitaaliset oppimisympäristöt -hankkeen arviointitutkimus, joka toteutetaan ESR-

rahoituksella yhteistyössä hanketta koordinoivan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen 

kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on seurata ja arvioida miten ja millaisia nuorten 

digitaalisia oppimisympäristöjä projektin aikana kehitetään. 
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Nuorisotutkimusseura on tehnyt aktiivista yhteistyötä Mediakasvatusseuran kanssa mm. 

toteuttamalla Mediakasvatus.nyt -seminaarisarjaa vuosina 2010–2012. Mediakasvatusta sivuaviin 

projekteihin sitoutuneiden työntekijöiden määrä vaihtelee luonnollisesti hankkeiden mukaan.  

www.nuorisotutkimusseura.fi 

 

Kansan Radioliitto ry.  

Kansan Radioliitto toteuttaa toiminnallista mediakasvatusta erityisesti ihmisten ja yhteisöjen 

omaehtoisen radio- ja tv-toiminta kautta Lähiradiossa 100,3 MHz ja Monivisiossa (Helsinki) sekä 

Radio Robin Hoodissa 91,5 MHz (Turku). Kansalaisaktiivisuuteen perustuva kansalais- ja 

yhteisöradio- sekä televisiotoiminta perustuvat sosiaalisesti vahvistavaan toiminnalliseen 

mediakasvatukseen. Yhteisöllinen toiminta tarjoaa erilaisille väestöryhmille, yksittäiselle ihmiselle, 

yhdistyksille ja yhteisöille mahdollisuuden omaehtoiseen joukkoviestintään. Järjestöjä, ryhmiä ja 

yksittäisiä ihmisiä ohjataan oman toiminnan aloittamiseen, järjestetään siihen liittyvää koulutusta ja 

tuetaan toimintaa. Kansan Radioliitto tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Lisäksi liitto edistää 

viestintäpolitiikkaan keskustelua, tekee aloitteita ja ottaa kantaa. 

www.kansanradioliitto.fi 

 

Kirkon toimintaa 

 

Kirkkohallitus / Kirkon tiedotuskeskus 

Kirkon strategisen Hengellinen elämä verkossa -kärkihankkeen tavoitteena on vahvistaa 

seurakuntien työntekijöiden valmiuksia tehdä työtä myös verkossa. Verkkotyön muotoja kehitetään 

eri kohderyhmille. Lastenkirkko.fi ja jiipeenetti.fi ovat esimerkkejä kirkkohallituksen ja kristillisten 

järjestöjen yhteishankkeita. Lisäksi Kirkon tiedotuskeskuksen TV-toimitus tuottaa kristillistä 

kasvatusta tukevia av-materiaaleja lähinnä koulujen uskonnonopetuksen ja seurakuntien 

rippikoulutyön käyttöön. Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä voi ostaa uskontoaiheisia elokuvia, 

lyhytelokuvia ja dokumentteja. Materiaalit ovat DVD-formaatissa ja lähes kaikissa on kasvattajille / 

opettajille suunnatut oheismateriaalit. Ne voivat sisältää muun muassa liikkuvaa kuvaa, äänitteitä, 

painettua materiaalia ja sähköisiä verkkomateriaaleja. Kirkkohallitus on myös tuottanut yhdessä 

Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa "Mediametkaa! Osa 3: Mediakasvatus, eettisyys ja 

uskonnolliset ilmiöt" –kirjan, joka sopii käytettäväksi varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, 

seurakunnan kerhoissa ja perusopetuksen alaluokilla. Kirkkohallitus tekee yhteistyötä Koulukinon 

kanssa tarjoamalla asiantuntemusta uskontoon liittyvien elokuvien käsittelymateriaalien 

valmisteluun. Kirkko on myös tukemassa Tampereen yliopiston mediakasvatuksen professuuria. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Kirkon mediasäätiön lisäksi lahjoittajina ovat C.V. 

Åkerlundin säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö sekä Viestinnän Keskusliitto. Kirkkohallitus on 

järjestänyt myös yhdessä eri tahojen kanssa koulutuksia kirkon työntekijöille ja opettajille 

mediakasvatuksesta. 

http://sakasti.evl.fi/ 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content26433F 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=aiheittain&cat=dvd&ind=3&type=aakkos 

 

PTK - poikien ja tyttöjen keskus 

PTK on Suomen evankelisluterilaisen kirkon varhaisnuorisotyön (7 - 14-vuotiaat) palvelujärjestö. 

Mediakasvatus on yksi järjestön koulutustoiminnan painopisteistä. PTK:n tavoitteena on kouluttaa 
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työntekijöitä ja vanhempia lasten media- ja pelimaailman teemoista, tarjota lapsille heidän omaa 

kehitysvaihettaan kunnioittavia ja turvallisia mediatuotteita ja antaa lapsille mahdollisuuksia tuottaa 

mediasisältöjä verkkoon (www.jiipeenetti.fi). Tavoitteena on myös kehittää verkkotyötä edistämällä 

lapsille kohdistettuja tekstiviestipuhelinpalveluja (Tekstaritupu) ja nettiauttamista seurakuntien 

varhaisnuorisotyön yhtenä toimintamuotona. PTK järjestää medialeirejä ja muita tapahtumia, joissa 

varhaisnuoret voivat tuottaa mediaa. Myös vanhempien ja lasten yhteistä medialeiritoimintaa on 

järjestetty. Lisäksi PTK ylläpitää www.peliraati.fi-palvelua, joka tukee lapselle ostettavien pelien 

valinnassa. PTK:n kouluttaja kiertää myös vanhempainiltoja, joiden aiheena ovat pelit ja netti. 

Mediakasvatuksesta vastaa järjestössä pääasiassa yksi työntekijä. PTK on Mediakasvatusseuran 

yhteisöjäsen. 
www.ptk.fi ja www.jiipeenetti.fi 

 

Nuorten keskus 

Nuorten Keskus on kristillisen nuorisotyön valtakunnallinen keskus- ja palvelujärjestö, joka 

toiminnallaan pyrkii edistämään nuorten mediakasvatusta ja medialukutaitoa sekä nettirehellisyyttä.  

Nuorten Keskus ja Lasten Keskus oy julkaisivat 2011 kristillisen mediakasvatuskirjan Mediaatio, 

jonka tuotti Suomen elokuvakontakti. Se on mediakasvatusmateriaali seurakuntien nuoriso- ja 

rippikoulutyöhön sekä koulujen uskonnonopetukseen.  Järjestö kehittää sosiaalisessa mediassa 

toimivaa, etsivän työn periaatteita noudattavaa Netti-Saapas -toimintaa ja kouluttaa verkossa 

toimivia Netti-Saapas -päivystäjiä. www.nuortenkeskus.fi 

 

Seurakuntien lapsityön keskus 

Seurakuntien Lapsityön Keskus on valtakunnallinen kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, 

asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Toiminnan ydintä on lasten ja heidän kotiensa hyvinvoinnin 

tukeminen sekä lapsilähtöisen ja lapsiystävällisen kirkon ja kansalaisyhteiskunnan rakentaminen. 

Järjestö tekee kehitys- ja koulutustyötä sekä tuottaa materiaaleja. Järjestö tukee varhaiskasvattajia 

mediakasvattamisessa ja tarjoaa esimerkiksi koulutusta aihepiiristä. Varhaiskasvatuksen 

ammattilaisille suunnatussa Pikkuväki-lehdessä julkaistaan suhteellisen säännöllisesti 

mediakasvatusta käsitteleviä artikkeleita. Asia on ollut esillä myös vapaaehtoisten 

Pyhäkoululehdessä. Lapsille suunnattua mediamateriaalia julkaistaan lastenkirkko.fi-sivustolla. 

Mediakasvatusta toteuttaa yksi työntekijä osana omaa toimenkuvaansa.  

http://www.evl-slk.fi 

 

Opetusalan järjestöjä 

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ  

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, jonka tehtävänä on koulutuspolitiikkaan 

vaikuttaminen ja opettajien edunvalvonta aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Järjestö 

julkaisee Opettaja-lehteä, jossa julkaistaan mediakasvatuksen teemanumeroa vuosittain.  

Viime vuosina OAJ on nostanut aktiivisesti esiin etenkin nettikiusaamista, joka kohdistuu 

oppilaisiin ja opettajiin. Järjestö on tukenut opettajien työtä tuottamalla muun muassa 

toimintaohjeet nettikiusaamistilanteisiin puuttumiseksi. OAJ:n perustama Opetusalan eettinen 

neuvottelukunta on julkaissut teoksen "Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median 

ajassa", jonka tarkoituksena on tukea opettajia heidän tehdessään päätöksiä ja valintoja sosiaalisen 
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median kentässä. Järjestö on mukana Finnish Safer Internet Centre -hankkeen ohjausryhmässä, joka 

toimii samalla Mediataitoviikon ohjausryhmänä. 

www.oaj.fi 

 

Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL 

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on opettajaksi opiskelevien etujärjestö. 

Jäsenyhdistysten kautta sekä henkilöjäseninä SOOLiin kuuluu noin 7 000 lastentarhanopettajaksi, 

luokanopettajaksi, aineenopettajaksi, erityisopettajaksi, ammatillisten opintojen opettajaksi ja 

musiikkipedagogiksi sekä oppilaan- ja opinto-ohjaajaksi opiskelevaa. SOOL ajaa aktiivisesti 

mediakasvatuksen aseman vahvistamista opettajien koulutukseen. Tavoitteet opettajankoulutukselle 

2010–2013 -ohjelmassa vaaditaan, että teknologiaopetusta ja mediakasvatusta lisätään merkittävästi 

opettajankoulutukseen, jotta koulutus vastaa entistä paremmin mediakulttuurin asettamiin 

haasteisiin. Opettajaksi opiskelevien tulisi oppia hyödyntämään nykypäivän monipuolisia medioita 

ja ymmärtämään niiden yhteiskunnalliset kytkennät.  Tavoitteet opettajankoulutukselle – ohjelma 

on SOOLin edunvalvontatyön perusta sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. SOOL on 

seurannut tavoitteiden toteutumista opettajankoulutuksella mm. kyselyiden avulla. Keväällä 2012 

tehdyn kyselyn tulosten mukaan valitettavan moni SOOLin jäsenjärjestö arvioi koulutuksensa 

antavan mediakasvatuksesta vain vähäiset tiedot opettajan työhön. Noin puolella kyselyyn 

vastanneista järjestöistä mediakasvatus kuului pakollisiin opintoihin, muilla sitä tarjottiin 

valinnaisina opintoina tai ei ollenkaan.  

www.sool.fi 

 

Äidinkielen opettajain liitto 

Äidinkielen opettajain liitto toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien yhdyssiteenä, 

täydennyskouluttajana ja tiedottajana. Järjestö julkaisee myös Virke-lehteä ja muuta materiaalia 

opettajille. Äidinkielen opettajain liitto tukee jäseniä opetustyössä, huolehtii ajankohtaisten asioiden 

tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Liitto seuraa 

äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa sekä auttaa opettajia erilaisissa 

opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä. ÄOL tiedottaa mediakasvatuksesta eri kanavien 

kautta. Media-aiheet ovat olleet mukana opettajille suunnatuissa talvi- että kesäkoulutuksissa osana 

koulutuspäiviä. ÄOL on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.  

www.aidinkielenopettajainliitto.fi 

 

Kuvataideopettajat ry. 

Kuvataideopettajat ry on opettajien aatteellinen ja pedagoginen etujärjestö. Järjestön tarkoituksena 

on tukea, kehittää ja vahvistaa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opetusta ja niitä opettavien 

opettajien asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Järjestö on lausunnoissaan ollut 

huolissaan, ettei tuleva opetussuunnitelma huomioi visuaalisuuteen painottuvan median opettamista. 

Järjestö täydennyskouluttaa jäseniään media-teeman käsittelyyn. Lisäksi järjestön verkkosivuilla on 

linkkejä keskeisiin mediakasvatusalan sivustoihin. Kuvataideopettajat ry on Mediakasvatusseuran 

yhteisöjäsen. 

www.kuvataideopettajat.fi 
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Luokanopettajaliitto 

Luokanopettajaliitto on vuosiluokkien 1-6 luokanopettajien, koulunjohtajien ja rehtoreiden oma 

pedagoginen järjestö. Liitto toteuttaa mediakasvatukseen liittyvää toimintaa yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa ja koulutustapahtumia toteuttamalla luokanopettajapiirien alueilla. 

Luokanopettajaliitto on painottanut lausunnoissaan ennen kaikkea koulujen ja koulun henkilöstön 

tietotekniikkataitojen saattamista ajan tasalle. Samalla on muistutettu, ettei alakoululaisten 

perustaitojen opettelua saa riskeerata harkitsemattomilla TVT-kokeiluilla. Luokanopettaja-lehdessä 

on julkaistu satunnaisesti mediakasvatukseen liittyviä artikkeleita.  

http://www.luokanopettajaliitto.fi/ 

 

 

3. Media-alan toimijoita 

 

Edunvalvontajärjestöjä 

Tuotos ry 

Tuotos ry on elokuva- ja av-tuottajien tekijänoikeusjärjestö, joka sopii av-tallenteiden käytöstä 

tuotantoyhtiöiden puolesta silloin kun tarvitaan keskitettyjä sopimusratkaisuja. Järjestö tiedottaa 

tekijänoikeuksiin liittyvistä teemoista tapahtumissa ja nettisivuilla, tarjoaa kotimaisten elokuvien 

käyttölupaa esimerkiksi kouluihin ja neuvoo opettajia ja muita mediakasvattajia av-aineistojen 

käytössä. Mediakasvatuksellinen toiminnan tavoite on elokuvakasvatuksen edistäminen ja 

helpottaminen. Pyrkimyksenä on tiivistää yhteistyötä mediakasvattajien kanssa ja lisätä tietoa 

käyttölupien tarpeellisuudesta. Järjestö on mukana Tekijänoikeus.fi-verkkosivustossa, joka kerää 

yhteen tekijänoikeustietoa ja tekijänoikeusjärjestöjen tuottamia aineistoja oppilaitosten käyttöön. 

Mediakasvatukseen liittyviä tehtäviä tekee järjestössä kaksi henkilöä. Tuotos on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.tuotos.fi 

 

Kopiosto 

Kopiosto on Suomen kulttuurialaa edustava tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-

teosten käytön ja varmistaa, että oikeudenomistajat ‒ tekijät, kustantajat ja esittävät taiteilijat ‒ 

saavat heille kuuluvat korvaukset. Kouluille Kopiosto tarjoaa luparatkaisuja julkaisujen 

valokopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä av-teosten hyödyntämiseen. Kopioston edustajat 

käyvät oppilaitoksissa luennoimassa tekijänoikeuteen ja teosten käyttölupiin liittyvistä asioista. 

Lisäksi järjestö on mukana seminaareissa ja tapahtumissa, jotka on suunnattu opetusalan 

ammattilaisille. Vuosittain Kopioston edustajat tapaavat tuhansia opettajia. Kopiostosta saa myös 

tekijänoikeusneuvontaa opetukseen liittyvissä asioissa. Koulumaailmaan liittyvistä 

tekijänoikeuskysymyksistä on koottu tietopaketti Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

yhteistyössä tuottamaan Kopiraitti.fi-palveluun. Kopiraitin Tekijänoikeuden ABC -esite toimitettiin 

vuonna 2012 Opettaja-lehden välissä 98 000:lle opetusalan ammattilaiselle. Kopioston 

verkkosivuille on koottu tietoa tekijänoikeuksista. Järjestö on myös mukana Tekijänoikeus.fi-

verkkosivustossa, joka kerää yhteen tekijänoikeusjärjestöjen tuottamia aineistoja oppilaitosten 

käyttöön. 

www.kopiosto.fi 
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Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry 

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on yhdistys, joka valvoo jäsenjärjestöjensä 

oikeuksia sekä tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeudesta. TTVK:n mediakasvatustyö painottuu 

tekijänoikeusvalistukseen, jonka ensisijainen kohderyhmä ovat lapset ja nuoret. TTVK järjestää 

säännöllisiä, maksuttomia kouluvierailuja ympäri Suomea. Kouluvierailun aikana luovan alan 

edustaja (muusikko, kirjailija, sarjakuvapiirtäjä, elokuvaohjaaja tms.) kertoo oppilaille työstään ja 

tekijänoikeusasioista yhdessä TTVK:n edustajan kanssa. TTVK on vuosittain mukana Educa-

messuilla sekä Musiikkimessuilla. TTVK on tuottanut useita eri oppimateriaalipaketteja sekä 

esitteitä, joita jaetaan edelleen lapsille, nuorille, opettajille ja muille aikuisille. Materiaalia jaetaan 

esim. kouluvierailuiden ja messujen aikana. Lisäksi järjestö ylläpitää Tekijänoikeus.fi-sivustoa, joka 

on uusittu 2012.  

 

Vuonna 2012 TTVK oli mukana järjestämässä Tekijänoikeuspäivän yläkoululaisille suunnattua 

leffakiertuetta. Ennen elokuvaa järjestettiin 15 minuutin tietoisku tekijänoikeudesta ja sen 

tärkeydestä. Keväällä 2012 järjestettiin myös piratismin sekä tuote- ja lääkeväärennösten vastainen 

Fake No More -kampanja yhteistyössä Tullin, Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n, Lääketeollisuus 

ry:n sekä Yhdysvaltain suurlähetystön kanssa (www.facebook.com/fakenomore). Tiedotus- ja 

valistustoiminnasta vastaa järjestössä yksityöntekijä, jonka lisäksi kouluvierailuita ja 

messutapahtumia varten saadaan työvoimaa järjestön muista työntekijöistä.  

www.antipiracy.fi 

www.tekijanoikeus.fi 

 

Aikakausmedia  

Aikakausmediaan kuuluvat kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa. Aikakausmedian 

tehtävänä on toimialan edunvalvonnan, kattomarkkinoinnin, koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi 

aikakauslehtiä koskeva mediakasvatus. Mediakasvatustyö keskittyy nuorten medialukutaidon 

kehittämiseen, journalismin tuottamista koskevan ymmärryksen lisäämiseen sekä myönteisen 

lukijasuhteen syntymiseen. Toiminta on suunnattu opetusalan henkilöille kaikilla koulutuksen 

asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistolliseen opettajankoulutukseen. Aikakausmedia jakaa 

yhteistyössä Mediakasvatusseuran kanssa vuosittain Vuoden Mediakasvattaja -palkinnon. 

Aikakausmedia ylläpitää verkossa opettajien käyttöön tarkoitettua materiaalipankkia, jonka 

aineistot kannustavat aikakauslehtien opetuskäyttöön. Aineistoa on paitsi perus- ja 2. asteen 

opetukseen, myös esi- ja alkuopetukseen. Liitto järjestää myös Luokkalehti-kilpailun, jossa 

alakoululaiset toteuttavat luokkalehden Koululehtikoneen avulla. Koululehtikone on koulujen 

käyttöön tarkoitettu ilmainen verkkosovellus, jonka avulla oppilaat voivat opettajan ohjauksessa 

tehdä omia aikakauslehtiä. Konetta voit hyödyntää myös erilaisissa koulutehtävissä ja ryhmätöissä. 

Koululehtikoneen käyttö on ilmaista. Järjestö tuottaa säännöllisesti tutkimustietoa nuorista 

lukijoista, ja heidän medialukutaidostaan. Aikakausmedia on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.aikakauslehdet.fi  

 

Sanomalehtien liitto 

Sanomalehtien Liitto on sanomalehtien ja sanomalehtikustantajien toimialajärjestö. Suomessa 

ilmestyvistä sanomalehdistä suurin osa kuuluu Sanomalehtien Liittoon. Sanomalehtien Liiton 

mediakasvatustyötä on Sanomalehti opetuksessa -toiminta. Toiminnasta vastaa tällä hetkellä yksi 

kokopäiväinen yhteyspäällikkö. Tunnetuin liiton valtakunnallinen vuosittainen tapahtuma on 

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikko vakiintui vuonna 1995 pysyväksi osaksi liiton toimintaa. 
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Sanomalehtiviikolla koulut voivat tilata ilmaisia lehtinäytteitä sanomalehtitaloista. Sanomalehtiä 

toimitetaan vuosittain kouluille 800 000−950 000 kappaletta. Lisäksi toimittajat ja uutiskuvaajat 

vierailevat kouluissa kertomassa työssään. Sanomalehtien Liitto on mukana useissa 

mediakasvatukseen liittyvissä työryhmissä ja kampanjoissa. Vuosina 2011 ja 2012 Sanomalehtien 

Liitto järjesti yhdessä Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa kahdeksasluokkalaisille lukemisen ja 

kirjoittamisen edistämiskampanjan Luetko sinä? Kampanjaan osallistui molempina vuosina joka 

viides 8. luokkalainen. Sanomalehtien Liitto julkaisee virikeaineistoja eri aineiden ja kouluasteiden 

opettajille ja kouluttajille. Suurin osa niistä on opettajille ja kouluttajille maksuttomia ja niitä saa 

lehtitalojen kouluyhteyshenkilöiltä sekä verkkosivulta. Vuonna 2011 liitto jakoi yli 90 000 

painettua aineistoa. Lisäksi liitto on ryhtynyt tuottamaan vuonna 2012 sähköisten 

mediakasvatuksellisten oppituntivinkkien julkaisemisen. Oppituntivinkkien on tarkoitus helpottaa ja 

lisätä sanomalehden käyttöä opetuksessa. Vinkkejä on esikoulu-, alakoulu-, yläkoulu- sekä lukio- ja 

ammattikouluikäisille. Järjestö tuottaa säännöllisesti tutkimustietoa nuorista lukijoista, ja heidän 

medialukutaidostaan. Sanomalehtien Liitto tekee myös kansainvälistä yhteistyötä ja on tunnettu 

kansainvälinen mediakasvatusalan toimija. Kaikki toiminta on kaksikielistä. Ruotsinkielisten 

sanomalehtien koulutoimintaa ohjaa Ombud för Tidningen i Skolan. Sanomalehtien Liitto on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.sanomalehdet.fi 

 

Viestinnän keskusliitto 

Viestinnän keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, jonka 

tarkoituksena on edistää toimialan yleisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Viestinnän 

Keskusliiton strateginen ja yhteiskunnallinen tavoite on kehittää lasten ja nuorten medialukutaitoa. 

Opetussuunnitelmien ja opettajakoulutuksen kehittäminen ovat heidän näkökulmastaan 

avainasemassa. Viestinnän Keskusliiton vuonna 2008 julkaisemat mediakasvatuksen linjaukset 

tiivistävät ja suuntaavat yhteistyötä eri medioiden kesken. Strategiset linjaukset koonneessa 

työryhmässä olivat edustettuina kaikki liiton jäsenjärjestöt. Keskusliiton yhteydessä toimiva 

Viestintäalan tutkimussäätiö toimi merkittävänä rahoittajana Tampereen yliopiston 

mediakasvatuksen professuurin perustamisen yhteydessä vuonna 2010. VKL on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.  

www.vkl.fi 

 

Mainostajien liitto 

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja, 

joka edistää tuloksellista ja vastuullista markkinointia. Liitto julkaisi 2012 ensimmäisen lapsiin 

kohdistuvan markkinoinnin oppaan, jonka tavoitteena on auttaa vastuullisten 

markkinointitoimenpiteiden suunnittelua. Oppaassa pyritään antamaan tiivis kokonaiskuva siitä, 

mitä kaikkia ohjeistoja ja määräyksiä lapsiin ja alaikäisiin suunnattu markkinointi käsittää. Liitto 

ylläpitää Mediasmart-sivustoa. Media Smart on mainonnan lukutaito-ohjelma perusopetuksen 1-6-

vuosiluokille. Kuullun, nähdyn, koetun ja luetun viestinnän työstäminen yhdessä kehittää 

mediakriittisyyttä ja oppilaiden vuorovaikutustaitoja. Samalla luokkayhteisölle tarjoutuu 

mahdollisuus käsitellä median ajankohtaisia ilmiöitä. Mainostajien liitto on tuottanut aineiston 

oheen myös opetusvideon 7-12-vuotiaille (http://www.youtube.com/watch?v=YmbBVMMbXZ8). 

Liitto ylläpitää verkossa mainosmuseo.fi-sivustoa, joka esittelee mainosten historiaa. Sivusto on 

vapaasti koulujen hyödynnettävissä. Järjestö on ollut mukana työryhmissä, jotka liittyvät 

mediakasvatukseen. 

www.mainostajat.fi 

www.mediasmart.fi 
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www.mainosmuseo.fi 

 

Figma ry 

Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA on digitaalisten multimediatallenteiden 

maahantuojien voittoa tuottamaton aatteellinen yhdistys. Järjestö osallistuu julkiseen keskusteluun 

etenkin pelien ikärajoihin liittyen ja tekee yhteistyötä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen 

kanssa. FIGMA on myös Mediakasvatuskeskus Metka ry:n jäsen. Järjestö tekee säännöllisesti 

kyselyjä liittyen muun muassa pelien ikärajoihin. Vuonna 2011 FIGMA ry julkaisi PEGI-

ikämerkintöjä selventäviä työkaluja älypuhelimiin sekä verkkoon. Tarjolla on myös tiedotusvideoita 

aiheesta. Järjestö on osallistunut aktiivisesti Liito-projektiin, jonka tarkoituksena on edistää 

laillisten latauspalveluiden toimintaa laittomia latauksia ja piratismia vastaan. Figma on myös 

mukana Ehyt ry:n koordinoimassa Pelitaito-projektissa. Mediakasvatustoimintaan järjestöllä on 

käytettävissään 0,5 henkilöä. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuvaroin sekä projektien osalta 

valtiolta saadun avustuksen tuella.     

www.figma.fi  

 

FiCom ry 

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on ICT-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö, 

jonka jäsenkuntaan kuuluu tietoliikenne- ja tietotekniikka-alalla Suomessa toimivia yrityksiä ja 

yhteisöjä. FiCom ei toteuta itsenäisesti mediakasvatusta, vaan osallistuu muutamiin kansallisiin 

mediakasvatushankkeisiin ja ylläpitää sivustoja, jotka toimivat tiedonlähteenä esimerkiksi 

vanhemmille www.kodindigiopas.fi, www.hdtvopas.fi ja www.digiduunit.fi. 

http://www.ficom.fi/ 

 

Audiovisuaalisen alan järjestöjä 
 

AV-arkki 

AV-arkki, suomalaisen mediataiteen levityskeskus on yhdistys, jonka jäseninä on noin 180 

suomalaista mediataiteilijaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on levittää ja promotoida 

suomalaista mediataidetta. AV-arkki ajaa jäsentensä etua ja edistää mediataiteen ja -kulttuurin 

asemaa yleisesti. AV-arkin “Mediataide kasvattaa!” mediakasvatushankkeessa tuotetaan 

mediakasvatukseen ja taiteen perusopetukseen soveltuvia koulutus- ja tiedotusmateriaaleja, 

kehitetään AV-arkin oppilaitoslevitystä, verkkopalvelua sekä palveluita opettajille. Vuonna 2010 

julkaistiin ensimmäiset aineistopaketit kuvataideopettajille taiteen perusopetukseen. Opetuspaketit 

“Median Visiitti” ja “Media Box” ovat vuokrattavissa AV-arkin oppilaitoslevityksen kautta. 

Vuonna 2012 julkaistaan kolmas opetuspaketti “Mitä kuuluu?”, joka keskittyy ääneen 

audiovisuaalisessa kerronnassa – merkitysten luojana ja tunnelman rakentajana. Hanketta ovat 

tukeneet Taiteen keskustoimikunta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Av-arkin verkkosivuilla on 

opettajille ja taidekasvattajille suunnattu teema-alue. Mediakasvatustyötä toteuttaa 1-3 työntekijää 

osana työnkuvaansa. AV-arkki on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 
www.av-arkki.fi 

 



Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012     29 

Mediakasvatusseura ry. 
Koonnut: Anniina Lundvall, Juulia Andersson 
 

Suomen elokuvakontakti ry 

Suomen elokuvakontakti on elokuvantekijöiden perustama levitysjärjestö, joka vuokraa elokuvia 

ympäri Suomen. Vuonna 2010 käynnistyi lyhyt- ja dokumenttielokuvat opetuksessa -projekti. 

Projektissa luokitellaan järjestön levityksessä olevia sekä levitykseen tulevia lyhyt- ja 

dokumenttielokuvia opetussuunnitelmien mukaisesti. Projektin pyrkimyksenä on mahdollistaa ja 

tukea kotimaisten laadukkaiden elokuvien käyttöä opetustilanteissa osoittamalla niiden sopivuus 

opintokokonaisuuksissa Hankkeessa on tuotettu myös oppimateriaaleja, kirjoitettu 

elokuvakasvatukseen liittyviä kannanottoja ja artikkeleita. Luokitteluja ja oppimateriaaleja on 

testattu testauskouluissa ja palautetta on hankittu ohjausryhmästä. Vuonna 2012 hanke laajentui 

yhteistyössä Koulukino ry:n kanssa. Hankkeen alkuperäisten toimintojen lisäksi järjestetään laaja 

elokuva- ja mediakasvatuskiertue opettajankoulutuslaitoksissa.  Koulutuskiertueen sisältö on 

tuotettu kohderyhmien, perus- ja aineenopettajien tarpeiden mukaisesti. Kiertueella jaetaan tietoa 

myös media- ja kuvaohjelmakeskuksen uusista ikärajaluokituksista sekä Mediakasvatusseuran 

toiminnasta. 

 

Vuonna 2011 aloitettiin KinoBoxit-hanke, jossa tuotetaan elokuvaboksikokonaisuuksia nuorten ja 

lasten parissa työskenteleville. Boksien yhteyteen tuotetaan oppimateriaaleja, jotka varmistavat 

katsomiskokemuksen laajentumisen elokuva- ja mediakasvatuskokonaisuudeksi. Hankkeen 

perustavoitteena on nuorten aktivoiminen valtavirrasta poikkeavien elokuvien ja käytännönläheisten 

oppimateriaalien kautta sekä tukea ja rohkaista ohjaajia ja opettajia elokuvan kriittiseen lukemiseen 

ja liikkuvan kuvan tekemiseen. Kinoboxit-seminaari ohjaajille ja opettajille järjestettiin talvella 

2011. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kelaamo -nettiyhteisön kanssa. Vuonna 2012 Kinboxit hanke 

toteutuu samaan tapaan, mutta laajenee työpajatoiminnoilla. Hankkeen tuottaja vetää eri puolilla 

Suomea työpajoja. Niiden tavoitteena on käytännön esimerkeillä ja neuvoilla aktivoida liikkuvan 

kuvan tekemiseen. Työpajoissa annetaan ohjeita ja työkaluja, jotka mahdollistava oma-aloitteisten 

elokuvaprojektien aloittamisen. 

 

Keväällä 2012 julkaistiin mediakasvatuskirja ”Mediaatio”, joka on suunnattu uskonnonopettajille 

sekä seurakunnassa työskenteleville.  

 

Vuonna 2012 käynnistetään myös kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen tähtäävä Kuulto-hanke. 

Elokuvakontakti toimii hankkeessa koko Suomen kattavana elokuvien ja näytöskokonaisuuksien 

vuokraajana sekä kokonaisuuksien tuottajana. Hankkeessa pyrkimyksenä on luoda maan kattava 

yhteistyöverkosto, joka mahdollistaa Elokuvakontaktin julkisilla esitysoikeuksilla olevien lyhyt- ja 

dokumenttielokuvien sekä asiakkaiden kohtaamisen. Hanke tukee elokuvallisten kokonaisuuksien 

järjestämistä pienillä paikkakunnilla ja haja-asutus alueilla. Pyrkimyksenä on aktivoida sekä tukea 

paikallisten ihmisten järjestämiä elokuvallisia aktiviteetteja tarjoamalla näytöskokonaisuuksia sekä 

opastusta tiedottamiseen. 

 

Suomen elokuvakontakti on Mediakasvatusseuran jäsen. 

www.elokuvakontakti.fi 

Ihmefilmi 

IhmeFilmi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen elokuvakasvatushanke, 

jonka tarkoituksena on tuoda laatuelokuvien katsominen osaksi koulujen ja nuorisotalojen 

toimintaa. Tarjoamalla klassikkosarjoja nuorten saataville laajennetaan nuorten elokuvakäsitystä ja 

elokuvahistorian tuntemusta. Vuonna 2007 käynnistynyt hanke on kehittynyt itsenäiseksi 

yhdistykseksi vuonna 2011, jolloin perustettiin IhmeFilmi ry. Kohderyhmänä ovat peruskoulun 

päättöluokan ja toisen asteen ikäryhmän nuoret. IhmeFilmi tuottaa vuosittain teemoitetun 
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klassikkoelokuvasarjan. Sarjaa esitetään auditorioissa, kouluissa, kerhoissa ja elokuvateattereissa. 

IhmeFilmi järjestää myös aiheeseen liittyvää koulutusta opettajille ja muille elokuvakasvattajille, 

elokuvan tekoon keskittyviä työpajoja ja muuta toimintaa. IhmeFilmin vuoden 2012 elokuvasarja 

levittäytyy yli 30 esityspaikalle ympäri Suomen otsikolla Ei paluuta. Esitykset ovat nuorille 

maksuttomia. 

www.ihmefilmi.fi 

 

Suomen Filmikamari ry 

Suomen Filmikamari ry on elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää 

elokuva-alan kehitystä. Filmikamari jäseniä ovat Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry, Suomen 

elokuvatoimistojen liitto ry sekä Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry. Järjestö tekee esityksiä 

ja antaa lausuntoja viranomaisille elokuva-alan kysymyksistä. Lisäksi se pyrkii lisäksi edistämään 

elokuva-alan eri yhdistysten yhteisiä tavoitteita ja toimii yhdistysten keskinäisten eturistiriitojen 

tasoittajana. Filmikamari valvoo keskitetysti elokuva-alan etua valmisteltaessa ja tehtäessä 

elokuvapoliittisia ratkaisuja yhteiskunnan eri tasoilla sekä pyrkii vaikuttamaan elokuvaan 

kohdistuviin lainsäädännöllisiin toimiin alan tavoitteiden mukaisesti. Vuodesta 1923 toiminut 

Filmikamari on koko toimintansa ajan tukenut myös elokuva- ja mediakasvatuksen kehittymistä. 

www.filmikamari.fi 

 

DocPoint ry  

DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys ry on vuonna 2001 perustettu 

aatteellinen yhdistys. Sen tavoitteena on vahvistaa, syventää ja monipuolistaa dokumenttielokuvan 

asemaa ja sen tuntemusta Suomessa. Yhdistys järjestää joka tammikuu DocPoint - Helsingin 

dokumenttielokuvafestivaalin. DocPoint esittelee kotimaisen ja kansainvälisen uuden 

dokumenttielokuvatuotannon parhaimmistoa, palauttaa nähtäväksi klassikkoja sekä tarjoaa 

laadukkaan, erityisesti lapsille suunnatun dokumenttisarjan. DOKKINO on DocPointin järjestämä 

valtakunnallinen lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma. DOKKINO tutustuttaa ala- ja 

yläkouluikäiset lapset ja nuoret ikäryhmille suunnatun luovan dokumenttielokuvan maailmaan. 

Alakoululaisille (4.-6.-luokkalaisille) ja yläkoululaisille on omat elokuvasarjansa, joiden elokuvat 

on valittu ikäryhmien kehitys huomioon ottaen. Vuoden 2012 elokuvasarjan teemana on ”Joka ainut 

ainutlaatuinen”. Tällä hetkellä DOKKINO kiertää vuosittain yhdeksässä kaupungissa. DOKKINO-

vuosi alkaa Helsingistä DocPoint-festivaalin yhteydessä tammikuussa viisipäiväisellä tapahtumalla, 

jonka jälkeen se kiertää keväisin Oulussa, Kuopiossa, Porissa ja Jyväskylässä. Syksyllä tapahtuma 

järjestetään Turussa, Tampereella, Espoossa ja Vantaalla. Vuonna 2011 DOKKINO teki 

yleisöennätyksensä, kun yli 7200 lasta ja nuorta ympäri Suomen osallistuivat näytöksiin. 

DOKKINO tukee koulujen mediakasvatusopetusta tarjoamalla opettajille valmiin 

opetusmateriaalipaketin elokuvaelämyksen tueksi. Opetusmateriaalien avulla elokuvien teemoja 

voidaan käsitellä laajemmin ja tutustua dokumenttielokuvaan taiteenlajina. Opetusmateriaalin 

avulla korostetaan medialukutaidon tärkeyttä sekä tuetaan nuorten mediakriittisyyden kehittämistä. 

Materiaalia voi hyödyntää sekä ennen että jälkeen elokuvissakäynnin. DOKKINO pyrkii vuosittain 

järjestämään teemapajoja ja elokuvatyöpajoja. Mediakasvatusta toteuttaa osana toimenkuvaansa 

kaksi työntekijää. DocPoint on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.  

http://www.docpoint.info/dokkino 
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Rakkautta ja Anarkiaa 

Suomen suurin elokuvafestivaali, Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa 

aloitti vuonna 2011 oman ilmaissarjan lapsille ja nuorille nimellä R&A Pulpettikino. Pulpettikinon 

kautta Rakkautta & Anarkiaa sekä suomalaisen elokuva-alan tekijäliitot tarjoavat lapsille ja nuorille 

mahdollisuuden tutustua lähemmin suomalaiseen ja pohjoismaiseen elokuvaan taidemuotona ja 

nähdä valtavirrasta poikkeavia teoksia. Näytöksiin kutsutaan pääkaupunkiseudun päiväkotilapset, 

perhepäiväkotiryhmät, peruskoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset ohjaajineen ja 

opettajineen. Elokuvantekijät vierailevat näytöksissä kertomassa työstään ja kokemuksistaan 

teostensa parissa. Pulpettikinoon on vuosittain ilmoittautunut yli 5000 osallistujaa päiväkoti-

ikäisistä lukiolaisiin ja ammattikoululaisiin. Pulpettikinoa varten ei ole tuotettu omia 

oppimateriaalia vaan tehty yhteistyötä Koulukino ry:n kanssa.   

http://www.hiff.fi/lang-fi/events/364 

 

Videootit ry. 

Videootit ry on vuonna 1989 perustettu media- ja taidekasvatusta sekä erilaisia yhteisöllisiä ja 

sosiaalisia taideprojekteja toteuttava järjestö. Työskentelymuotoina on suurimmaksi osaksi erilaiset 

elokuva- ja valokuvatyöpajat sekä mediakasvatukselliset ja taiteelliset projektit. Toiminnassa 

painotetaan myös voimaannuttavia päämääriä. Kohderyhmät määrittyvät projektikohtaisesti. 

Meneillään on toimintaa mm. maahanmuuttajille sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisille. 

Videoottien laajin projekti on koululaisille suunnattu käytännönläheinen mediakasvatuskierros, 

Videovankkuri. Vuonna 2012 Videovankkuri vieraili 25 paikkakunnalla työskennellen 90 eri 

ryhmän kanssa aina päiväkoti-ikäisistä opetusalan ammattilaisiin asti, tuottaen lähes 250 elokuvaa. 

Suurin osa näistä elokuvista löytyy Kelaamo.fi:stä. Videootit ry suunnittelee ja tuottaa myös 

opetusmateriaalia, joka pohjautuu käytännössä kerättyyn tietoon. Videootit järjestää 

mediakoulutusta myös lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, jotta he voivat hyödyntää 

työskentelymalleja ja oppimateriaalia itsenäisesti. Videootit ry:n toiminnan suurin rahoittaja on 

opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi toiminta saa myös kohdeavustuksia. Osa toiminnasta 

toteutetaan ostopalveluina. Videootit on CIFEJ:n (International Center of Films for Children and 

Young People ) jäsen ja järjestö tekee kansainvälistä yhteistyötä. Tällä hetkellä mediakasvatus- ja 

taideprojekteja toteuttaa kahdesta neljään henkilöä. 

www.videootit.fi 

Facebook: videootit | videovankkuri 

Elokuvat: www.kelaamo.fi/videovankkuri 

Walhalla 

Walhalla on elokuvatoimisto, jonka tehtävänä on edistää pohjoismaisten laatuelokuvien tuntemusta 

ja levittämistä Suomessa. Järjestö järjestää elokuvaesityksiä ja -sarjoja eri puolilla Suomea ja 

palvelee esimerkiksi kouluja ja kerhoja. Walhalla osallistuu aktiivisesti hanketoimintaan ja kehittää 

palveluita. Esimerkiksi se ylläpitää Filmoteket- palvelua, joka on suunnattu ruotsinkielen opettajille. 

Walhalla lainaa yhteistyössä Svenska.nu:n kanssa ruotsinkielisiä elokuvia esitettäväksi luokassa. 

Vuonna 2012 Walhalla on esittänyt yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan ja Helsingin 

kulttuuritalojen kanssa tanskalaisia elokuvia alakoululaisille. Järjestöllä on myös muuta jatkuvaa 

yhteistyötä Metkan kanssa. Lisäksi Walhallalla on projekteja, esimerkiksi Sadusta filmiin, jossa 

animaattori kiertää kouluissa pitämässä workshoppia. Walhalla on myös mukana Suomen 

elokuvakontaktin KinoBoxit-projektissa.  

www.walhalla.fi 
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Alueellisia elokuvakeskuksia 

 

Elokuvakeskusten nykyisiin toimintamuotoihin kuuluvat mm. festivaalit ja seminaarit, kotimaisten 

elokuvien sekä alueellisen elokuvatuotannon edistämishankkeet, elokuvateattereiden ja 

elokuvakerhojen toimintaedellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen, elokuvalehtien ja 

elokuvakirjallisuuden julkaisutoiminta, elokuvien levitystoiminta sekä erilaiset 

mediakasvatusprojektit. Mediakasvatustoiminta ja sen määrä vaihtelee elokuvakeskuksittain. Tässä 

koosteessa esittelemme elokuvakeskukset, joiden toiminnassa mediakasvatus näkyy jatkuvasti. 

Elokuvakeskus Botnia ry 

Elokuvakeskus Botnia on kolmen maakunnan yhteinen elokuvakeskus, joka pyrkii edistämään 

alueen elokuvakulttuuria. Elokuvakeskuksen kotipaikka on Vaasa ja sen toiminta-alueena on 

Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Elokuvakeskus järjestää esimerkiksi 

elokuvatapahtumia, -seminaareja ja -festivaaleja sekä harjoittaa elokuvakulttuurin tallennus- ja 

tutkimustoimintaa ja mediakasvatusta. Botnia auttaa kouluja järjestämään koulukino-näytöksiä. 

Alueellisen elokuvakulttuurin edistämistyön lisäksi Botnia erikoistuu luonto- ja ympäristöaiheiseen 

elokuvaan. Erikoistumisen edellyttämänä tavoitteena on edistää luonto- ja ympäristöpainotteisen 

elokuvan näkyvyyttä ja saatavuutta. 

http://www.elokuvakeskusbotnia.org/ 

 

Finlandssvenskt Filmcentrum rf 

Turun seudulla, Pohjanmaalla ja pääkaupungissa ruotsinsuomalaisia palveleva elokuvakeskus 

tarjoaa kouluille mediakasvatuspalveluita. Elokuvakeskus auttaa elokuvaesitysten järjestämisessä, 

tarjoaa tilattavaa aineistoa (esim. Afrikka-aiheinen DVD) ja järjestää esimerkiksi koulun jälkeistä 

elokuvatoimintaa. 

http://www.filmcentrum.fi/meny5/film_i_skolan/ 

 

ISAK ry 

Itä-Suomen audiovisuaalisen kulttuurin koulutus- ja kehittämiskeskus ISAK ry toimii 

monimuotoisesti elokuva- sekä muun audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseksi Kuopion seudulla. 

Järjestö järjestää audiovisuaaliseen kulttuuriin ja mediakasvatukseen liittyviä seminaareja ym. 

koulutustilaisuuksia, elokuvakiertueita ja elokuvantekijöiden vierailuja, elokuvatapahtumia sekä 

koostaa elokuvasarjoja alueen useille monialaisille tapahtumille. Vuonna 2012 on ollut tarjolla 

lapsille ja nuorille videokursseja sekä elokuvanäytöksiä. 

http://www.isakry.fi/index.php?sivu=94&l=1 

 

Keski-Suomen elokuvakeskus KSEK ry 

Keski-Suomen elokuvakeskus ry on elokuvayhteisö, joka toimii monipuolisen elokuvakulttuurin 

puolesta Keski-Suomessa. Elokuva- ja mediakasvatuksen alalla järjestö toimii aktiivisesti 

yhteistyössä alueen koulujen ja oppilaitosten kanssa järjestäen työpajoja, koulutuksia, 

tekijävierailuita, elokuvanäytöksiä ja tapahtumia. Työpajoihin osallistuu 200–300 osallistujaa 

vuosittain. Vuotuisista tapahtumista suurin on koululaisten elokuvatapahtuma Hurmos, johon 

osallistuu vuosittain 10 000 lasta ja nuorta. Tapahtuma on osa koulujen 

kulttuuriopetussuunnitelmaa. Järjestö on tuottanut myös elokuvasalkkuja, joita eri organisaatiot 
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voivat tilata käyttöönsä. Elokuvasalkut sisältävät tarvittavat aineistot ja elokuvat esimerkiksi alle 

kouluikäisten tai vanhusten mediakasvatukseen.  

www.ksek.fi 

 

Oulun elokuvakeskus ry OEK 

Oulun Elokuvakeskus on Suomen vanhin maakunnallinen elokuvakeskus. OEK muun muassa 

pyörittää arthouse-elokuvateatteri Studiota, vuokraa 16 mm:n elokuvia, järjestää keväisin ja 

syksyisin tapahtumia, seminaareja ja teemaviikkoja ja marraskuussa jokavuotisen kansainvälisen 

lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin sekä ylläpitää yleisölle avointa elokuva-alan kirjastoa. Oulun 

Elokuvakeskus ja Valveen elokuvakoulu tekevät yhteistyötä lasten ja nuorten 

elokuvakerhotoiminnan, työpajojen ja mediakasvatusseminaarin järjestämisessä. 

Mediakasvatustyötä toteuttaa käytännössä neljä kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Oulun 

Elokuvakeskus on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

 

Oulun elokuvakeskus ry järjestää Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin 

vuosittain. Festivaalin tarkoituksena on esitellä uutta kansainvälistä lasten- ja 

nuortenelokuvatuotantoa sekä lisätä maahantuojien ja television kiinnostusta lastenelokuvia kohtaan 

Suomessa. Toisena tarkoituksena on näyttää laadukkaita elokuvia lapsille ja nuorille. Festivaalin 

ohessa järjestetään mediakasvatusseminaareja Valveen Elokuvakoulun kanssa, erilaisia 

tekijätapaamisia, näyttelyitä, animaatio- ja pelityöpajoja lapsille, nuorille ja ammattikasvattajille. 

Vuonna 2012 kävijöitä oli yli 21 000. Elokuvakeskuksen kaikki työntekijät osallistuvat festivaalin 

järjestelyyn. Erityistesti mediakasvatukselliseen toimintaan heistä osallistuu kolme. 

 

http://www.oulunelokuvakeskus.fi/oek/etusivu 

http://www.oulunelokuvakeskus.fi/oek/mediakasvatus 

http://www.oulunelokuvakeskus.fi/lef/etusivu 

 

Pirkanmaan elokuvakeskus ry PEK 

Pirkanmaan elokuvakeskus ry. toimii Pirkanmaalla. Elokuvakeskuksen tarkoituksena on edistää 

elokuvakulttuuria sekä muuta audiovisuaalista kulttuuria. Erityisesti toiminnassa otetaan huomioon 

lapset ja nuoret, joiden parissa tehty työ voi edistää myös koulutuksellisia ja sosiaalisia päämääriä. 

Elokuvakeskus järjestää elokuvanäytöksiä, elokuvatyöpajoja ja niiden yhdistelmiä. Toimintaa 

rahoitetaan toiminta-avustusten, kohdeavustusten, kuntien sekä muiden tahojen ostopalveluina. 

Mediakasvatusta toteuttaa PEK:issä 2-3 työntekijää osana toimenkuvaansa.  PEK järjesti vuoteen 

2011 saakka kahdeksan kertaa Videotivoli-festivaalin, joka esitteli maailmalta kerättyjä, lasten 

tekemiä elokuvia päiväkodeille sekä ylä- ja alakouluille. Pirkanmaan elokuvakeskus on 

Mediakasvatusseuran jäsen.  

http://www.elokuvakeskus.com/  

 

 

Päijät-Hämeen elokuvakeskus PHEK 
Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry:n (PHEK) toiminnan tarkoituksena on nostaa elokuvan arvostusta 

ja ajaa elokuvakulttuurin asiaa sekä huolehtia mediakasvatuksen kehittämisestä Päijät-Hämeen 

alueella. Yhtenä toimintamuotona elokuvakeskus ylläpitää elokuvateatteri Kino Iiristä.  

Kino Iiriksessä järjestetään erilaisia elokuvatapahtumia, sarjoja, koululais- ja päiväkotinäytöksiä ja 

seminaareja. PHEK järjestää säännöllisesti Koulukinonäytöksiä koululaisille ja opiskelijoille (esim. 

tilausnäytökset kouluille, sekä Ihmefilmi – klassikkoelokuvasarja) sekä vuosittaiset Nallepäivät 

päiväkotilapsille. Kino Iiriksessä esitetään useita erilaisia elokuvasarjoja, esim. Kansallisen 
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audiovisuaalisen arkiston maakuntasarja, sekä muiden elokuvakeskusten, ystävyysseurojen ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävät teemasarjat. Vuosina 2011–2012 lasten ja nuorten 

elokuvakulttuuri- ja mediakasvatustoimintaan osallistui 3 357 henkilöä. Päijät-Hämeen 

elokuvakeskuksessa työskentelee 3½ palkallista työntekijää, sekä kymmeniä elokuvasta 

kiinnostuneita vapaaehtoisia henkilöitä.  

http://kinoiiris.com/phek.htm 

 

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry SEKK 

SEKK ry on satakuntalainen elokuva- ja mediakulttuuriyhteisö.  Se toimii alueensa kulttuurisena 

elokuvakeskuksena. SEKK ry:n toiminta on pääosin mediakasvatuksellista sekä 

kansalaisjournalistista.  Tehtävänä on tarjota mediakasvatusta sekä edistää mediakulttuurin 

harrastusta. Toiminta suunnataan pääasiassa kouluille, nuoriso- ja kulttuuritoimelle, harrastepiireille 

ja kyläyhteisöille. Vuodesta 2009 oleelliseksi ryhmäksi on muodostunut nuorisokoteihin sijoitetut 

nuoret. Mediakasvatuksellinen toiminta toteutetaan av-välineiden avulla esimerkiksi tuottamalla 

elokuva alusta loppuun saakka. Mediakursseja järjestetään esimerkiksi kouluissa ja kylien 

kokoontumistiloissa. SEKK ry järjestää myös vuosittain yleensä kaksi elokuvan esityskiertuetta 

sellaisissa kunnissa, joiden koulujen oppilailla on pitkä matka lähimpään elokuvateatteriin. 

Elokuvaesityskierrosten yleisöt sekä mediakasvatusprojektien osallistujamäärät vaihtelevat 

vuosittain ollen muutamia satoja. Myös vanhemmille järjestetään tilattaessa mediakasvatuksellisia 

luentoja.  

 

Vuonna 2009 Suomen kulttuurirahaston Myrsky-hankkeen rahoituksen turvin aloitettiin 

Tunnemyrsky-toiminta, jossa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten eheytymistä ja itsetunnon 

kohentumista käyttäen elokuvan tekemistä välineenä. Tunnemyrsky-toiminta on suunnattu 

lastenkoteihin ja perhekuntoutuskeskuksiin, ammattistarttiryhmille sekä työvoimahallinnon 

pitkäaikaistyöttömille nuorille. Tunnemyrsky-toiminta saavuttaa vuosittain noin 100 

syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta.  

 

Järjestössä mediakasvatusta toteuttaa neljä henkilöä osana toimenkuvaansa. SEKK on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.  

www.sekk.fi 

 

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma 

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma on alueellinen elokuva- ja audiovisuaalisen alan 

resurssikeskus, joka toimii Saamelaiskäräjien alaisuudessa Inarissa. Alkuperäiskansojen 

elokuvakeskus tukee saamen kieltä ja kulttuuria sekä luo edellytykset saamelaisten ja muiden 

alkuperäiskansojen oman äänen ja kuvan näkyvyydelle ja kuuluvuudelle elokuva- ja 

mediateollisuudessa alkuperäiskansojen omilla ehdoilla ja omista lähtökohdista. Saamelaislasten 

mediakasvatuksen tavoitteena on kehittää media- ja elokuvakasvatusta saamelaisalueella ottaen 

huomioon saamelaiskulttuurin kasvatukselliset erityispiirteet, vähemmistöasemasta johtuva 

asenneilmapiiri sekä kaikki Suomessa käytössä olevat saamenkielet. Skábma järjestää joka vuosi 

mediakasvatustyöpajoja ja koulutuksia nuorille ja heidän kasvattajilleen. Elokuvatyöpajoissa lapset 

ja nuoret pääsevät tekemään lyhtyelokuvia, joita esitetään muun muassa Unna Junná -ohjelmassa. 

Lisäksi alkuperäiskansojen elokuvakeskus järjestää vuosittaisen tammikuun loppuun sijoittuvan 

Skábmagovat-elokuvafestivaalin, jonka tarkoituksena on saada saamelaisten sekä muiden 

alkuperäiskansojen elokuville näkyvyyttä, ja tarjota kulttuuria saamelaisalueelle. Lisäksi 

Skábmagovat on elokuvantekijöiden ja alkuperäiskansojen sekä heidän tarinoistaan kiinnostuneen 

yleisön kohtaamisen ja keskustelun paikka, jonka puitteena on saamelaiskulttuurikeskus Sajos. 
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Festivaalien yhteyteen järjestetään myös lasten- ja nuortenpäivä, joka toteutuu siten, että Suomen 

saamelaisalueen koulujen lapsille ja nuorille tarjotaan elokuvanäytöksiä ja mediatyöpajoja. Vuoden 

2012 Skábmagovat lasten ja nuorten päivään osallistui 200 lasta ja nuorta. Elokuvakeskus järjestää 

lisäksi koulutusta ja tapaamisia saamelaisille elokuva-alan tai elokuva-alasta kiinnostuneille 

ihmisille. Mediakasvatushankkeessa on käytössä n. 0,4 henkilötyövuotta.   

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=167&Itemid=311 

 

 

 

 

 

Media-alan yrityksiä 

Tämä listaus koskee yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti olleet kehittämässä mediakasvatukseen 

liittyviä sisältöjä, yleensä yhteistyössä kentän muiden toimijoiden kanssa. 

 

Forum Virium 

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia 

digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä 

kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on synnyttää parempia palveluita ja kasvavaa liiketoimintaa, 

sekä avata uusia yhteyksiä kansainvälisille markkinoille. Forum Virium Helsingin Media-hankealue 

yhdistää sisältöjä, liiketoimintaa ja teknologiaa sekä tuottaa uudenlaisia monikanavaisia palveluita. 

Uusien mediapalveluiden käyttäjät sekä tuottavat että kuluttavat digitaalisia palveluja. Hankealueen 

projekteissa etsitään tapoja tuottaa uudenlaisia sosiaalisia mediapalveluja käyttäjien ehdoilla ja 

käyttäjälähtöisesti. Hankealueella synnytetään nopeita pilottiprojekteja, joista mediakasvatuksen 

näkökulmasta tärkein ovat StadiTV (kts. tarkemmin kohdasta StadiTV).  

 

Hyvinvoinnin hankealueella puolestaan kehitetään uudenlaisia digitaalisia palveluja ihmisten 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvoinnin hankealueen projektina toteutetaan vuosina 2012-2013 

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut –hankekokonaisuutta. YKÄ on Helsingin kaupungin 

opetusviraston mediakeskuksen, Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen Saimaan 

mediakeskuksen, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen TOP-keskuksen sekä Forum Virium 

Helsingin yhteisprojekti, jossa kehitetään käyttäjälähtöisesti uusia älykkäitä palveluja lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin tueksi. Projekteja yhdistää halu koulujen yhteisöllisyyden ja oppilaiden 

osallisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on kehittää yhdessä eri sidosryhmien kanssa entistä parempia 

kouluyhteisöjä. Projekteissa kehitetään osallisuutta tukevia digitaalisia palveluja yhdessä oppilaiden 

kanssa, sekä kannustetaan kouluja kehittämään toimintaansa osallistavien menetelmien avulla. 

Lappeenrannassa tuotetaan digitaalinen ympäristö kouluyhteisön uutisten julkaisua varten. 

Oppilaiden osallistamisen ja mediakasvatuksen lisäksi ympäristö toimii viestintäkanavana kodin ja 

järjestöjen suuntaan. Lappeenrannassa pilotoidaan myös 3D-maailmaa sekä todellisen ja 

virtuaalisen maailman yhdistävää lisätyn todellisuuden hyödyntämistä kouluissa. Lappeen koulu on 

mukana projektissa.  

http://www.forumvirium.fi/hankealueet/hyvinvointi/yhteisollisyys-koulu-ja-alykkaat-palvelut 

yhteisollinenkoulu.posterous.com 

http://www.hel2.fi/helsinki-info/arkisto/2012/Hki_info_0412.pdf sivu 18. 
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Yleisradio 

Yleisradion mediakasvatusmateriaali tuotetaan Yle Oppimisessa. Osaston toiminta-ajatus on tuottaa 

televisio-, radio- ja nettisisältöjä, jotka antavat mahdollisuuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 

 

Ylen tuottamaa mediakasvatusmateriaalia oppiminen.yle.fi ja opettajatv.yle.fi –sivuilta. 

Kohderyhmänä ovat opettajat, koulut ja esimerkiksi video- ja valokuvauksen harrastajat. 

Opetuskäyttöön sopivan Mediakompassi-verkkosivuston sisällöt on tuotettu 2005-2007. Markun 

lyhärikoulu –verkkosovellus neuvoo omien lyhytvideoiden tekoon. Oppimisen nettisivustoa 

uudistettaessa päivitetään myös mediakasvatusmateriaalia. Vuonna 2006 Mediakompassin rinnalle 

kehitettiin kiertävä mediatyöpaja Mediabussi. Mediakasvatus vuosina 2011–2012 on keskittynyt 

Mediabussiin, joka ohjaajineen, kuvaus-, äänitys- ja editointikalustoineen kiertää kouluissa, 

kirjastoissa ja nuorisotaloilla ympäri Suomen pitämässä yhden tai kahden päivän mittaisia 

työpajoja. Ilmaista Mediabussi-koulutusta on tarjottu myös opettajien koulutuslaitoksilla. 

Työpajoissa tehtävät lyhytelokuvat julkaistaan Yle Areenassa. 

 

Mediakasvatusta YLEssä toteuttaa päätoimisesti kaksi toimittajaa/mediakasvattajaa. 

Mediakasvatukseen liittyviä tehtäviä on näiden lisäksi 2-4 henkilöllä. Mediabussin toiminnan 

rahoittavat YLE ja opetus- ja kulttuuriministeriö, muun toiminnan rahoittaa YLE. Ylen Oppiminen-

osasto on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

 

http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/920/918 

http://mediakompassi.yle.fi/ 

http://yle.fi/lyharikoulu/ 

http://areena.yle.fi/tv/1475006 (video Mediabussi-toiminnasta) 

 

M & M Viihdepalvelu 

M & M Viihdepalvelu Oy toimii suurimpien elokuvatuottajien julkisten esitysoikeuksien 

edustajana. Yhtiö tarjoaa sekä elokuvakohtaista näyttölupaa että Elokuvalisenssi-vuosilupaa. Luvat 

antavat oikeuden esittää koti- ja myyntikäyttöön tarkoitettuja DVD- ja BluRay-levyjä 

Tekijänoikeuslain mukaisesti julkisesti. M & M Viihdepalvelu tekee yhteistyötä suomalaisten 

tekijänoikeusjärjestöjen kanssa tiedottaakseen tekijänoikeuslain vaatimuksista. Järjestö tiedottaa 

kohderyhmille Tekijänoikeuslain vaatimuksista, on mukana messutapahtumissa sekä 

tiedotustilaisuuksissa. Lisäksi järjestö toteuttaa projektiluonteisia elokuvasarjoja yhdessä eri 

toimijoiden kanssa (kts. Ihmefilmi). Organisaatiossa toimii kahdeksan henkilöä, jotka kaikki ovat 

osana mediakasvatukseen liittyvää toimintaketjua. M&M Viihdepalvelu on Mediakasvatusseuran 

yhteisöjäsen. 

www.elokuvalisenssi.fi 

 

Helsingin Sanomat 

Helsingin Sanomilla on mediakasvatuksellisia oheispalveluita erityisesti kouluja varten. Lehti 

osallistuu vuosittain helmikuussa Sanomalehtien liiton koordinoimaan Sanomalehtiviikkoon 

jakamalla kouluille ilmaiskappaleita sekä tuottaa sinä aikana aineistoa sekä painettuun lehteen että 

verkkolehteen. HS:n sanomalehtikasvatusaiheiselle Penaali-sivustolle poimitaan viikoittain lehdessä 

julkaistuja ajankohtaisia, nuorten maailmaan linkittyviä juttuja. Näitä artikkeleita voi tulostaa ja 

käyttää opetuksessa materiaalina. Sivustolta voi tilata myös opettajille suunnatun uutiskirjeen, joka 

tiedottaa sanomalehtiopetukseen liittyvistä asioista.  
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Piste on Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteinen harjoitustoimitus, joka sijaitsee 

Sanomatalossa Helsingissä. Yläaste- ja lukioikäiset opiskelijat pääsevät harjoittelemaan toimittajan 

työtä pelillisessä ja interaktiivisessa ympäristössä, jossa eläydytään lehdenteon maailmaan.  

Pisteessä vierailee lukuvuosittain noin 7 000 oppilasta. 

 

Mediakasvatukselliset painopisteet näkyvät myös lehdessä. Lehdellä on ohjeet lasten ja nuorten 

haastattelemiseen ja kuvaamiseen.  Nuorten posti on kerran viikossa ilmestyvä lasten ja nuorten 

mielipidesivusto. Sivustoon saapui vuonna 2011 711 kirjoitusta ja kevätlukukaudella 2012 noin 400 

kirjoitusta. Lisäksi lasten ja nuorten mielipidekirjoituksia julkaistaan mielipidesivustolla myös 

muulloin.  

 

Syksyisellä Luetaan yhdessä -kampanjalla halutaan kannustaa ja tukea vanhempia tutustumaan 

lehteen yhdessä lastensa kanssa. Vuodesta 2006 julkaistu joulukalenteri on päivittäin ilmestyvä 

jatkotarina, jota lapset itse kirjoittavat eteenpäin. HS tekee yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Nuorten 

ääni -hankkeen kanssa auttaen nuoria toimittajia tekemään juttuja valtamediaan. 

 

Lisäksi HS:n on vuosittain useita lapsia ja nuoria koskevia yhteistyöhankkeita muun muassa 

Ateneumin kanssa taidekasvatukseen liittyen. Helsingin Sanomain säätiö on lisäksi tukenut alan 

tutkimusta. Mediakasvatustyö on osa kahden työntekijän toimenkuvaa. 

www.hs.fi/penaali 

www.sanoma.fi/piste 

www.hssaatio.fi 

 

 

Aamulehti  
Pirkanmaan seudulla ilmestyvä Aamulehti tuottaa Koulumaailma-verkkosivustoa, järjestää 

koululaisvierailuja lehtitaloon ja tarjoaa lehtiä opetuskäyttöön sekä materiaaleja oppitunneille. 

Lisäksi Aamulehti on mukana koululaisten arjessa erilaisin kampanjoin ja tapahtumin. Toimintaa on 

suunnattu eri-ikäisille lapsille esiopetuksesta 2. asteen opiskelijoihin saakka. Aamulehden kouluihin 

suunnattua työtä koordinoi kaksi työntekijää oman toimensa ohessa.    

www.aamulehti.fi/koulumaailma 

 

IBM Suomi 

International Business Machines (IBM) on konsultointi- ja teknologiapalveluiden, ohjelmistojen ja 

laitteistojen tarjoaja sekä IT-ratkaisujen rahoittaja. IBM pitää mediataitojen hallintaa tärkeänä ja 

osallistuu mediakasvatukseen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa kohderyhmänä opettajat ja 

opiskelijat sekä varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Vuonna 2011 IBM täytti 100 vuotta ja 

juhlavuoden kunniaksi IBM:n työntekijät lahjoittivat työtunteja erilaisiin yleishyödyllisiin 

hankkeisiin. Suomessa vapaaehtoistyön teemaksi valittiin nettikiusaaminen. Projektin tavoitteena 

oli edistää lasten nettiturvallisuutta ja nettikiusaamisen ennaltaehkäisyä. IBM:läiset jalkautuivat 

kouluihin puhumaan vanhempien ja opettajien kanssa nettikiusaamisesta. Keskustelujen tueksi IBM 

tuotti materiaalipaketin Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Helsingin yliopiston 

käyttäytymistieteiden laitoksen asiantuntijoiden konsultoimana. Materiaalin pohjalta on tehty myös 

kansainvälisesti käytettävä versio (www.ibm.com/ibm100/us/en/service/resources/). 

Mediakasvatustoimintaan osallistuvien työntekijöiden lukumäärä vaihtelee projekteittain 

www.ibm.com 
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Stadi.TV 

Stadi.TV on ammattikorkeakoulu Arcadan, Forum Virium Helsingin ja mediakulttuuriyhdistys m-

cult:in kehittämä yhteisöllinen ja epäkaupallinen paikallistelevisiokonsepti, joka aloitti 

pilottikautensa tammikuussa 2010. Stadi.TV näkyy pääkaupunkiseudulla Welhon kaapeliverkossa 

kanavalla 71 ja internetissä osoitteessa www.stadi.tv, jossa on identtisen webstreamin lisäksi 

ohjelma-arkisto. Stadi.TV edistää audiovisuaalisen alan ruohonjuuritason kulttuuria, ja perustuu 

yhteisölliseen osaamisen jakamiseen. Tavoitteena on, että kanavan oman toimituksen lisäksi laaja 

yhteistyökumppaniverkosto ja yksittäiset kaupunkilaiset tuottavat sisältöä kanavalle.  Stadi.TV 

järjestää videotyöpajoja, joissa opetellaan ohjelmien tekemisen perusteita ideoinnista valmiiseen 

tuotteeseen ja sen jakeluun. Kohderyhmänä ovat kaikki kaupunkilaiset ikään katsomatta. Lisäksi 

Stadi.TV tarjoaa maksuttoman jakelukanavan yhteistyökumppaneiden järjestämien 

mediakasvatuksellisten hankkeiden puitteissa tuotetuille videoille. Vuosina 2011–2012 Stadi.TV 

järjesti useita videotyöpajoja eri organisaatioille, joista suurin osa oli räätälöity yhteisöjen erilaisiin 

tarpeisiin. Lukukaudella 2011–2012 Stadi.TV:llä oli Harrasteharavan ja Yhteisöllisen koulun kautta 

organisoitu oma mediailtapäiväkerho Porolahden peruskoululla, jossa ryhmä 6.-luokkalaisia teki 

omia videoita koulun jälkeen. Mediakasvatusta toteuttaa osana työnkuvaansa kuusi henkilö. 

StadiTV on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.stadi.tv 

 

Somia Dynamoid Oy 

Somia on verkkopalveluihin erikoistunut yritys, joka ylläpitää ja kehittää mm. IRC-Galleriaa. IRC-

Galleria on perustettu vuonna 2000 ja se on etenkin 15–24 -vuotiaiden suosima sosiaalisen median 

palvelu. IRC-Galleriassa käy viikoittain yli 200 000 eri kävijää, ja kuukausitasolla siellä käy yli 50 

prosenttia Suomen nuorista. Yritys osallistuu mediakasvatukseen tarjoamalla alustan, jossa nuoria 

voi kohdata kasvatus- ja nuorisotyön merkeissä. Verkkopalvelua on kehitetty yhdessä niin 

käyttäjien kuin myös verkkonuorisotyötä tekevien tahojen kanssa, ja IRC-Galleriassa toimiikin 

nykyään esimerkiksi Virtuaalinen lähipoliisi, Verkkoterkkarit, MLL:n verkk@ritoiminta, Ehyt Ry / 

Elämä On Parasta Huumetta ja virtuaalinen nuorisotalo Netari. IRC-Galleriaa käytetään myös 

nuorille suunnattujen kyselyjen alustana ja kyselyjen pohjalta on koostettu etenkin nuorten 

verkkomaailmaa koskevia selvityksiä yhteistyössä mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja 

Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Mediakasvatustoiminnoista vastaa yrityksessä yksi työntekijä. 

http://irc-galleria.net/ 

http://www.somia.fi/ 

 

Sulake Corporation Oy 

Sulake ylläpitää virtuaalista pelimaailma Habboa. Habbo on tehnyt useiden vuosien ajan yhteistyötä 

muun muassa lastensuojelujärjestöjen kanssa, jotta Habbon käyttäjien ja heidän vanhempiensa 

ymmärrys internetpalveluiden riskeistä lisääntyisi. Habbossa on erillinen Turvallisesti netissä-osio, 

joka tukee käyttäjiä tavallisimmissa pulmissa. Myös vanhemmille on luotu opas turvallisesta 

netinkäytöstä. 

http://www.habbo.fi/groups/43968/id  

 

RadioMedia 

Yksityisen radioalan kattojärjestö RadioMedia edustaa Suomen valtakunnallisia ja paikallisia 

yksityisiä radioasemia. RadioMedia vastaa yksityisen radiotoimialan tiedotuksesta, 
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edunvalvonnasta, markkinoinnista, koulutuksesta sekä tutkimus- ja tietopalveluista. Oppilaitoksille 

järjestö tarjoaa maksuttomia 1–3 tunnin esitystä radiosta, radiomainonnasta ja radiotutkimuksista. 

Vuosina 2011–2012 Radiomedia on toteuttanut radiomainontaan liittyvän luennon kahdella eri 

toisen asteen oppilaitoksella. Sisältö räätälöidään yhteistyössä aineen opettajan kanssa. Nuorille 

(alle 29-vuotiaille) suunnattu Radioideakilpailu Raikuun voi osallistua esimerkiksi media-alan 

oppilaitoksissa opiskelevat ja joissakin kilpailuun osallistuminen on osa opiskeltavaa kurssia. 

Raikun tarkoituksena on tarjota kokemusta radiomainosten suunnittelusta ja tuotannosta sekä 

innostaa uusia tekijöitä radiomainonnan pariin. Mediakasvatukseen liittyvän toiminnan 

toteuttamiseen osallistuu kaksi henkilöä osana omaa toimenkuvaansa. 

www.radiomedia.fi 

 

Valoaurinko 

ValoAurinko on av-alan organisaatio, joka on järjestänyt elokuvaleirejä sekä -työpajoja ja tarjonnut 

soveltavan elokuvataiteen koulutusta vuodesta 2004 lähtien. ValoAuringon elokuvapajojen ja 

leirien vetäjinä toimivat elokuva-alan ammattilaiset, työpajojen käytössä on ValoAuringon 

tuotantokalusto. ValoAuringon elokuvapajat ovat sisältölähtöisiä, keskeistä on ryhmäkäsikirjoitus ja 

yhdessä tekeminen. Vuosien varrella ValoAuringon elokuvapajaelokuvia on esitetty 

elokuvafestivaaleilla eri puolella maailmaa. ValoAuringon elokuvapajametodiin perustuva 10-

osainen tv-sarja Leffatuutti zurbaani on esitetty YLE TV 2:lla, lisäksi ammattilaisemme toteuttavat 

jatkuvasti av-tuotantoja niin televisioon kuin muillekin tilaajille. ValoAurinko on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.  

http://www.valoaurinko.net/ 

 

Otavan opisto 

Otavan Opisto on oppimisen laboratorio, joka kehittää, testaa ja tuottaa koulutuksen, opetuksen ja 

oppimisen palveluita. Tarjolla on eripituisia kursseja, jotka vastaavat suoraan tai välillisesti 

mediakasvatustarpeisiin. Pääpaino on digitaalisessa mediassa ja välineiden käyttämisessä 

vaikuttamisen ja voimautumisen välineenä. Kurssitarjonnalla pyritään tarjoamaan kursseja kaikille 

ikäryhmille ja eri lähtötasoille. Pääpaino on kuitenkin aikuisväestössä ja ammatillisissa 

täydennyskoulutuksissa. Tarjonnan varmistaa toimijaverkosto, erityisesti Otavan Opiston 

Osuuskunta, jonka jäsen myös Mediakasvatusseura on. Otavan Opisto on mukana 

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytänteet -hankkeessa. Hankkeen puitteissa opisto on 

järjestänyt erityisesti digitaalisen tarinankerronnan työpajoja. Viime vuosina opisto on toiminut 

sosiaalisen median kouluttajana ja toimijana Suomessa. Opistolla on myös pitkät perinteet verkko-

opettamisessa ja -oppimisessa – esimerkiksi nettilukio täytti vuonna 2011 25 vuotta. Vuonna 2012 

opisto kehittää pelillistä oppimista. Tämän pohjalta käynnistetään 2013 Pelilukio, jossa kaikki 

oppiminen pohjautuu pelaamiseen. Otavan Opisto on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.otavanopisto.fi 

 

Elokuvatuotantoyhtiö Amazement 

Elokuvatuotantoyhtiö Amazement on vuonna 2010 perustettu helsinkiläinen yritys, joka on vuoden 

2012 aikana kehittänyt Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivustoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

tukema hanke on suunnattu kasvattajien sijaan suoraan kouluikäisille, jotka voivat sivuston 

audiovisuaalisen oppimateriaalin avulla toteuttaa oman elokuvansa alusta loppuun hyödyntäen 

saatavilla olevaa kalustoa, esimerkiksi kännyköitä. Sivustoa voivat käyttää oman työnsä tukena 

myös opettajat, kasvattajat ja nuorisotyöntekijät. Aluesidonnaisen lähiopetuksen sijaan Kaikki 

http://www.otavanopisto.fi/
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kuvaa -sivusto toimii itsenäisenä oppimisalustana myös haja-asutusalueilla asuville nuorille, joilla 

ei usein ole mahdollisuutta osallistua ohjattuun elokuvantekoon ja elokuvakasvatukseen. 

Amazementilta voi tilata myös joko kouluikäisille tai kasvattajille tarkoitettuja työpajoja, joissa 

syvennetään sivustolla opittuja taitoja. 

www.kaikkikuvaa.fi 

www.amazement.fi 

 

4. Muistiorganisaatioita 

 

Kirja- ja kirjastoalan toimijoita 

 

Suomen Kustannusyhdistys / Kirjasäätiö 

Suomen Kirjasäätiö on Suomen Kustannusyhdistyksen ja opetusministeriön v. 1983 perustama 

säätiö, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää ja tukea kotimaista kirja- ja sanataidetta. 

Säätiö järjesti vuoteen 2010 saakka Kirja koulussa -kampanjoita. Ensimmäinen Kirja koulussa -

kampanja järjestettiin vuonna 2004 7. luokan oppilaille. Viimeisin kampanja kohdistui 1.-3.luokille. 

Kirja Koulussa-kampanjan on korvannut yhdessä Sanomalehtien liiton kanssa järjestettävä Luetko 

sinä –kampanja, jota on toteutettu vuodesta 2011 lähtien. Suomen kustannusyhdistys on 

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.kustantajat.fi/kirjasaatio 

http://luetkosina.fi/ 

www.kirjakoulussa.fi 

Suomen kirjastoseura 

Suomen kirjastoseura on järjestö, joka toiminnan tavoitteena on kehittää ja tehdä tunnetuksi 

kirjastopalveluita sekä kohottaa kirjastoalalla työskentelevien ammattitaitoa. 

Mediakasvatustoimintaa kirjastoihin kehitettiin vuoteen 2011 saakka erityiselläLapset, kirjasto ja 

media -hankkeella, jota rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tiimoilta koulutettiin 

kirjastohenkilökuntaa, tuotettiin materiaalia yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa 

(painettu teos Mediametkaa! Osa 5 – Kirjasto kohtaa mediakulttuurin). Vuonna 2009 Kirjastoseura 

julkaisi teoksen Mediakasvatus kirjastossa OKM:n tuella. Syksyllä 2011 julkistettiin 

vaikuttavuustutkimus, jossa Lapset, media ja kirjastot -hankkeen tavoitteiden toteutumista. 

Vaikuttavuustutkimuksen mukaan hankkeessa asetetut päämäärät toteutuivat hyvin. Kirjastoseura 

on Mediakasvatusseuran jäsen.  

www.suomenkirjastoseura.fi 

Kirjastot.fi  

Kirjastot.fi on kaikille avoin kirjastopalveluiden kokonaisuus. Kirjastot.fi on väylä kaikkiin 

kirjastopalveluihin ja sisältää mm. tiedonhakupalveluita, kirjastoalan ammattipalveluita sekä 

kirjallisuuden, musiikin, lasten ja nuorten verkkopalveluita. Kirjastot.fi koostuu emoportaalista sekä 

erillisistä palveluista, joista mediakasvatuksellisia sisältöjä tarjoaa esimerkiksi 

Mediakasvatus.kirjastot.fi, Okariino.fi ja Sivupiiri.fi. Näistä ensin mainittu on rakennettu 

kirjastoammattilaisten käyttöön. Sivuston tarkoituksena on toimia kirjastojen yhteisenä 

mediakasvatusfoorumina, josta saa hyviä vinkkejä ja jossa voi virittää keskustelua itseään 

askarruttavista mediakasvatuksen kysymyksistä. Okariino on lapsille suunnattu 

mediakasvatussivusto, Sivupiiri puolestaan nuorille.  
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Kirjastot.fi:ssä mediakasvatustoimintaa toteutetaan valtakunnallisesti. Keskeisimmät 

toimintamuodot ovat verkkopalvelujen tarjonta ja niihin perehdyttäminen, koulutustilaisuudet eri 

kohderyhmille (kirjastoammattilaiset, vanhemmat, opettajat, oppilaitosten opiskelijat) sekä 

materiaalituotantoon (oppaat, verkkoaineistot, lastenohjelmat) osallistuminen. Mediakasvatuksen 

vastuuhenkilö toimii asiantuntijana erilaisissa tilaisuuksissa, pitää yhteyttä alan oppilaitoksiin sekä 

tekee yhteistyötä kirjastoalan mediakasvatuksesta vastaavien kouluttajien ja muiden toimijoiden 

kanssa.  

 

Osana Kirjastot.fi:tä toimii myös Kirjastokaista.fi, jonka ohjelmat tarjoavat tietoa, elämyksiä ja 

näkökulmia kirjastoihin, kirjastoalaan, kirjallisuuteen ja laajemminkin kulttuuriin videoiden ja 

radio-ohjelmien muodossa. Kirjastokaistalla on julkaistu useita mediakasvatus-aiheisia videoita. 

Kirjastokaista tekee yhteistyötä mediakasvatusaiheisten videoiden tuotantojen yhteydessä muun 

muassa Kirjastoseuran, Mediakasvatusseuran ja eri oppilaitosten kanssa.  

http://www.kirjastokaista.fi/kirjastoala/mediakasvatus-kirjastoala 

 

Keskusteluyhteisö kirjastojen mediakasvatuksesta kiinnostuneille: 

http://www.facebook.com/home.php?ref=tn_tnmn#!/groups/306724909337582/ 

 

Esimerkkejä kirjastojen alueellisesta toiminnasta 

Kouvolan kaupunginkirjasto/Mediamaja 

Mediamaja on nuorille ja nuorille aikuisille suunniteltu tila Kouvolan pääkirjaston alakerrassa. 

Mediamaja on kehitetty osana ESR-rahoitteista Tietoyhteyskunnan Tilat ja Sisällöt -hanketta. 

Mediamajassa voi oleskella, käyttää tietokoneita ja internetiä, pelata konsoli- tai lautapelejä tai 

tehdä videoita tai animaatiota. Mediamaja myös lainaa videokameran projekteja varten ja 

mahdollistaa studiotasoisen musiikin tekemisen. Tavoitteena on tukea luovaa toimintaa ja kirjastoa 

yleisenä tapahtumapaikkana. Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret. Peruskoululaiset ja 

toisen asteen opiskelijat osallistuvat kouluja varten räätälöityihin koulutuksiin Mediamajassa. Myös 

muut kohderyhmät on huomioitu mediamajassa, erityisesti eri formaattien tallentamiseen, 

digitointiin ja editointiin liittyvä apu on ollut kysyttyä. Mediamajassa on järjestetty sosiaalisen 

median käytön opastusluentoja kirjaston henkilökunnalle ja opiskelijoiden vanhemmille, kuvan-, 

äänen- ja videoneditointikoulutusta opiskelijaryhmille sekä kirjaston henkilökunnalle. 

Kirjastohenkilökuntaa on tuettu myös esimerkiksi kirjavinkkausvideoprojekteissa. Mediamajan 

syksyn 2012 henkilökunta koostuu kahdesta työntekijästä, kahdesta palkkatuella työskentelevästä ja 

yhdestä harjoittelijasta. Kaikki Mediamajan työntekijät toteuttavat mediakasvatusta osana 

toimenkuvaansa. Lisäksi Kouvolan kirjastoilla työskentelee mediakasvatuksesta vastaava 

pedagoginen informaatikko. 

http://mediamajakouvola.blogspot.fi/ 

Tampereen kaupunginkirjasto/mediakasvatustoiminta 

Tampereen kaupunginkirjastossa medialukutaitopalveluja tuottavat internet-bussi Netti-Nysse ja 

kaksi aluekirjastoihin sijoitettua tietotoria. Tietotorit ja Netti-Nysse tarjoavat kirjaston asiakkaille 

maksuttomia kursseja tietokoneen ja internetin käytössä, henkilökohtaista opastusta, 

mediakasvatuskäyntejä esikouluryhmille ja tiedonhaun opetusta yläkoululaisille. Kurssien ja 

ryhmäkäyntien ulkopuolella tietotorien työasemat ja laitteet ovat kaikkien kirjaston asiakkaiden 

käytössä. Medialukutaitojen opetusta aikuisille järjestettiin Netti-Nyssessä ja tietotoreilla vuonna 

2011 432 kertaa ja opetuksiin osallistui 3317 henkilöä. Päiväkodeille, kouluille ja lukioille 

järjestettiin tiedonhallintataitojen opetusta eri muodoissa 127 kertaa ja osallistujia kertyi 1630. 
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Päiväkodeista (esikouluryhmistä) kaikki pyrittiin kutsumaan mediakasvatuskäynnille vuoden 

aikana. Tietokoneen käytön kursseja järjestettiin muun muassa tietokoneen ja internetin 

peruskäytöstä, Facebookista, digikuvien järjestelystä ja Googlen palveluista.   

 

Esikoululaisten mediakasvatuskäynneillä otettiin 2012 keväällä käyttöön Kirjatin mediamatka 

sovellus. Kirjatin mediamatka on esiopetusikäisille suunnattu pelillinen mediakasvatusmateriaali, 

jossa tutustutaan tietokoneisiin, internetiin sekä erilaisiin mediasisältöihin. Se sopii lapsille 

suunnattujen mediakasvatustilaisuuksien ohjelmaksi ja keskustelun herättäjäksi. Mediamatkaa 

voidaan pelata esiopetusryhmissä, kirjastojen mediakasvatustilaisuuksissa tai alakouluissa. Hanketta 

rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.  

http://kirjasto.tampere.fi/index.php/kirjastot-ja-aukiolot/netti-nysse/ 

https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/kirjatti 

 

Museoita ja valokuvakeskuksia 

 

Suomen valokuvataiteen museo 

Suomen valokuvataiteen museo on valokuvan valtakunnallinen erikoismuseo, joka edistää ja vaalii 

valokuvataidetta ja valokuvakulttuuria. Museossa tehtävän yleisötyön tavoitteena on tukea museon 

näyttelyihin ja valokuvakulttuuriin liittyviä oppimisen, tekemisen ja kokemisen muotoja. Museossa 

yleisötyötä tekee yksi vakituinen työntekijä eli museolehtori ja 3-4 freelance opasta / 

kuvataidekasvattajaa. Lisäksi vuosittain on n. yksi harjoittelija tai projektityöntekijä. 

Valokuvataiteen museossa tehtävän yleisötyön muotoja ovat näyttelysisältöjä tukevat tapahtumat, 

työpajat ja opastukset. Työpajoissa ja opastuksissa pyritään kehittämään kuvanlukutaitoa sekä 

kuvailmaisua keskustelemalla taiteen ja median kuvastosta sekä itse tekemällä (digikuvaus, 

draamapedagogia, luova kirjoittaminen). Koululaisten kesäkursseilla painottuu pitkäjänteisempi 

tekeminen esim. lyhytelokuvakurssit, neulanreikäkameran tekeminen ja sillä kuvaaminen, 

digikuvaus ja kuvankäsittely. Museo on tuottanut Fotokela-oppimateriaalin kouluissa ja muualla 

tehtävän mediakasvatustyön tueksi. Fotokela on suunnattu yläkouluille ja sen sisältö vastaa viestintä 

ja mediataidot -aihekokonaisuuden vaatimukseen integroida mediakasvatus kaikkiin oppiaineisiin. 

Fotokela on vapaasti käytettävissä netissä ja suurin osa sen kuvasisällöstä on museon kokoelmista. 

Vuoden 2013 alusta mediakasvatus näkyy yhä enemmän museon yleisötyössä. Prosessi-tila on 

vuoden 2013 alusta tarkoitettu näyttelyille ja hankkeille, joissa valokuvaa tai muita linssipohjaisia 

medioita käytetään dokumentaarisen kuvan tai tutkimuksen välineenä. Uudella linjauksella halutaan 

vahvistaa dokumenttivalokuvauksen ja kuvajournalismin asemaa museon näyttelypolitiikassa sekä 

mediakasvatuksen osuutta yleisötyössä. Prosessi-tilan näyttelyhankkeita ja sisältöjä koordinoi 

museolla museolehtori. 

http://www.valokuvataiteenmuseo.fi 

 

Mediamuseo Rupriikki 

Mediamuseo Rupriikki Tampereella esittelee joukkoviestinnän historiaa aina kirjoitustaidon 

kehittymisestä tekniikan uusimpiin saavutuksiin saakka. Rupriikissa keskeisellä sijalla on 

medioiden tuottama sisältö ja se miten media on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan. 

Tamperelaisille koululaisryhmille museo tarjoaa tilaisuuden tutustua paikallisten viestimien 

kehitykseen. Opastettujen kierrosten vaihtoehdoksi Rupriikkiin on varattu itsenäistä työskentelyä 

varten tehtäviä ala- ja yläkoululaisille (osa soveltuu myös toisen asteen opiskelijoille). 
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http://rupriikki.tampere.fi/ 

 

Päivälehden museo 

Päivälehden museo esittelee ja tallentaa suomalaisen uutistyön ja Helsingin Sanomien historiaa. 

Päivälehden museo on osa Helsingin Sanomain Säätiötä. Museo haluaa toiminnallaan tukea 

erityisesti lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä edistää suomalaisten medialukutaitoa. Museon 

tärkeimmät toimintamuodot ovat näyttelytyö, opastukset, työpajat, työnäytökset, seminaarit, luennot 

sekä asiantuntijatapaamiset. Toiminnan kohderyhmä vaihtelee näyttely- tai aktiviteettikohtaisesti; 

viime vuosina museo on panostanut erityisesti varhaiskasvatukseen. Museo on järjestänyt 

näyttelyiden aiheisiin liittyviä opastuksia ja ohjattua työpajatoimintaa sekä kehittänyt 

perusnäyttelyn teemaa tukevia multimedioita. Erityisen suosittu toimintamuoto on ollut 

interaktiivinen museoteatteri. Museossa on järjestetty seminaareja media-alan tutkijoille ja 

ammattilaisille sekä avoimia keskustelutilaisuuksia ja luentoja suurelle yleisölle. 

Mediakasvatus liittyy neljän työntekijän toimenkuviin. Lisäksi mediakasvatusta toteuttaa neljä osa-

aikaista museo-opasta. 

http://www.paivalehdenmuseo.fi/ 

 

Alueelliset valokuvakeskukset 

Suomessa toimii 10 alueellista valokuvakeskusta, joista useat järjestävät yleisesti valokuvaan 

liittyvää näyttely- ja työpajatoimintaa esimerkiksi koululaisille. Tähän raporttiin on nostettu esiin ne 

valokuvakeskukset, jotka ovat tuoneet omilla verkkosivuillaan esiin erityisesti 

mediakasvatuspainotusta. Lisätietoja valokuvakeskuksista: http://www.valokuvakeskus.fi/ 

 

Mikkelin valokuvakeskus 

Mikkelin valokuvakeskus toimii ympäri vuoden tehden julkaisuja, tutkimusta, järjestäen koulutusta 

ja näyttelyitä. Vuosina 2011–12 Mikkelin valokuvakuvakeskus toteutti mm. kolme lasten 

taideleiriä, joista kaksi keskittyi sarjakuvaan sekä useita kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen 

kursseja. Valokuvakeskuksen Kulttuuripolkuun osallistuvat Mikkelin kaupungin perusopetuksen 

kaikki 8.luokat, yhteensä yli 500 nuorta. Kulttuuripolulla oppilaat tutustuvat keskuksen toimintaan 

ja kuvallisen viestinnän pelisääntöihin. Työpajassa opitaan kuvallisen viestinnän perustaitoja. 

Kulttuuripolku Mikkelin valokuvakeskuksella järjestetään yhteistyössä Mikkelin kaupungin 

kulttuuri- ja opetustoimen kanssa. 
http://www.mikkelinvalokuvakeskus.fi/fi/kulttuuripolku.html  

 

 

 

VB-Valokuvakeskus 

Kuopiolaisen VB-valokuvakeskuksen tehtävänä on edistää valokuvakulttuuria erityisesti Pohjois-

Savon ja Itä-Suomen alueella. Keskus toimii myös valtakunnallisesti yhteistyöverkostojensa kautta. 

Keskuksen painopistealueita ovat näyttelytoiminta, mediakasvatus sekä tutkimus ja 

julkaisutoiminta. Vuonna 2009 toteutettu Kurkistus-projekti piti sisällään lasten valokuvatyöpajoja 

sekä näyttelyn, jonka kuvat olivat lasten ottamia. Valokuvakeskus järjestää luentoja ja työpajoja eri 

kohderyhmille. Vuonna 2011 järjestettiin 11 erilaista luentoa ja yhdeksän erilaista työpajaa. Vuoden 

2012 aikana on järjestetty kaksi laajaa seminaaria. 

http://vb.kuopio.fi/ 
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5. Alueellisia verkostoja ja hankkeita 

 

Kansalliset verkostot 

Sometu 

Sometu eli Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto perustettiin vuoden 2007 lopulla. Yli 

4000 sometulaisen verkostossa kokeillaan sosiaalisen median palveluita, jaetaan informaatiota, 

keskustellaan ja järjestetään tapahtumia. Sometun kohderyhmänä ovat opettajat, tutkijat ja 

opiskelijat, joita kiinnostavat netin uudet ilmiöt sekä viestintä- ja yhteistyömuodot. Sometun Ning-

verkkopalvelun kustannuksista vastasi vuosina 2007 - 2008 Otavan Opisto ja sen jälkeen Suomen 

eOppimiskeskuksen koordinoima AVO-hanke. Hämeenlinnan ITK-konferenssissa Sometu järjesti 

vuonna 2011 mobiilin seikkailukierroksen ja oppimiskahvilan (Learning Cafe) ja seuraavana 

vuonna lähes sadan roolipelaajan monimediaisen livejoukkueroolipelin. Sometun Qelluntai-

kesätapahtumassa vuonna 2011 tutkittiin joukolla oppikirjan tulevaisuutta. Virtuaali-Qelluntaissa 

vuonna 2012 liikkuva yhteisöllinen oppiminen ja työskentely eteni ilmiöpohjaisen rastikartan 

poluilla viikon ajan.  

http://www.sometu.fi/ 

 

Taikalamppu-verkosto 

Taikalamppu (www.taikalamppu.fi) on lastenkulttuurikeskusten valtakunnallinen verkosto, joka 

kehittää ja välittää kulttuuripalveluita lapsille ja nuorille. Verkosto tukee jo olemassa olevien 

lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja edistää palveluiden syntymistä sinne, missä niitä ei vielä ole. 

Taikalamppua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkosto asettaa toimijoilleen lastenkulttuurin 

vastuualueet, joista mediakasvatus on yksi. Vaikka mediakasvatus ei kuuluisi vastuualueeseen, 

voivat toimijat sitä toteuttaa osana toimintaansa. Osa verkostoon kuuluvista toimijoista toteuttaa 

mediakasvatusta osana toimintaansa: 

 

 Annantalon taidekeskus (Helsinki). Annantalossa lasten ja nuorten on mahdollisuus 

osallistua animaatio-, sarjakuva-, video- ja elokuvakursseille. www.annantalo.fi 

 

 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX (Hämeenlinna). Arx on tuottanut 

mediakasvatustyökaluja, kuten oppaita opettajille. Lisäksi varhaiskasvatuksen tarpeisiin on 

tuotettu työpajoja, joissa lapset ovat muun muassa toteuttaneet elokuvia. Vuosittaisilla 

Hippalot-lasten taidefestivaaleilla on ollut mahdollista osallistua mediakasvatuksellisiin 

työpajoihin. ARX on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. http://arx.hameenlinna.fi 

 

 Kulttuuriaitta (Jyväskylä, Muurame, Hankasalmi, Uurainen, Petäjävesi, Laukaa, 

Toivakka). Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta järjestää mediapajoja 

päiväkodeissa ja kouluissa sekä erilaisille nuorten ryhmille. Lisäksi Kulttuuriaitta kouluttaa 

ammattikasvattajia. Vuosina 2011–2012 mediakasvatustoiminta on tavoittanut n. 3300 lasta. 

Vuoden 2012–2013 aikana Kulttuuriaitta tuottaa osana päiväkotien 

kulttuurikasvatussuunnitelmaa mediatoimintaa esikouluihin. Lisäksi 

kulttuuriopetussuunnitelman mukaisesti Jyväskylän kaikki n. 1150 7. -luokkalaista saa 

vieraakseen media-asiantuntijan ja ryhmille järjestetään myös mediatyöpaja.  Työpajojen 

ohjaajat palkataan aina tapauskohtaisesti. Vuosittain media-pajojen ohjaajia on 2-4.  
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http://www-jkl.fi/kulttuuri/aitta 

 

 Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkosto (Kotka ja Lappeenranta).  Etelä-Karjalan 

lastenkulttuurikeskus METKU muodostaa yhdessä Kymenlaakson lasten ja nuorten 

kulttuuriverkosto Kopan kanssa Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkoston Kaakun. Metku 

tekee kulttuurikasvatusyhteistyötä, tuottaa Kulttuuripolkua, edistää lasten ja nuorten 

osallisuutta taidetyöpajoissa, edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta, tarjoaa Maailma on 

tilkkutäkki – työpajoja ja järjestää maakunnallisen Metkat -lastenkulttuuriviikon 

marraskuussa. Lastenkulttuuriviikoilla Lappeenrannassa järjestetään Willikino- lasten ja 

nuorten elokuvafestarit elokuvateatteri Nuijamiehessä. Lapsille ja nuorille tarjotaan 

maksuttomia elokuvia. 2012 vuoden elokuvien teema on Tulevaisuus ja unelmat. Willikino–

elokuvaviikolla esitettäviin elokuviin liittyy Koulukinon tuottamaa valmista oppimateriaalia, 

jonka avulla opettaja voi käsitellä elokuvaa luokkansa kanssa. Koulukinon tehtävien lisäksi 

Willikino-festareilla on vieraillut elokuva-alan ammattilaisia näyttelijöitä, ohjaajia, 

puvustajia yms. jotka ovat kierrelleet kouluissa teema viikon aikana. Myös paikallinen 

maakuntalehti on ollut mukana festivaaleilla ja pitänyt kritiikin kirjoituspajaa koululaisille. 

Mediakasvatus on Lappeenrannassa osa kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan liittyvää 

kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuripolkua, jotka Lastenkulttuurikeskus koordinoi. 

Kulttuuripolku tarjoaa 4 . luokkien oppilaille Saimaan mediakeskuksen tuottamaa työpajaa. 

Tunne teos, tunneteos! – työpajassa lapset tekevät tehtäviä parityöskentelynä 

digitaalikameran avulla.  

www.kaakku.fi 

 

 Lapin lastenkulttuuriverkosto (Rovaniemi). Taikalamppu-verkoston toimijana Lapin 

lastenkulttuuriverkostolla on ollut erityinen mediakasvatuspainotus. Toiminnan rahoitus 

tulee verkoston kunnilta, Saamelaiskäräjiltä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Toiminnan kohteena on sekä lapset ja nuoret että lasten parissa työtä tekevät aikuiset. 

Alueella on käynnistetty erilaisia mediakasvatusprojekteja, kuten koulutuksia aikuisille sekä 

erilaisia työpajoja lapsille (animaatio-, sarjakuva- ja elokuvatyöpajat). Lapissa järjestetään 

myös elokuvakasvatusta ja –tapahtumia sekä näkyvyyttä lasten ja nuorten omille tuotoksille, 

esim. Arktista Vimmaa elokuva- ja mediafestivaali Rovaniemellä ja Skabmagovat lasten ja 

nuorten päivät Inarissa. Lisäksi järjestetään kiertäviä koulutuksia esim. kouluissa. 

Sarjakuvatoiminnan kehittämiseen panostetaan erityisesti Kemissä Lasten kulttuurikeskus 

Sarjiksessa. Harvaan asutulla alueella tärkeänä toimintamuotona on yhteiskuljetusten 

järjestäminen tapahtumiin sekä kiertävät työpajat ja yhteistuotannot. Näistä esimerkkinä 

ovat Mediaseikkailuleirit ja Japanipäivät Ranualla, Mangapäivät Kemissä, Pläräanimaatio- 

ja sarjakuvakilpailut sekä 24 tuntia sarjakuvaa tapahtuman järjestäminen Rovaniemellä. 

Vuoden 2012 aikana merkittävin tapahtuma on valtakunnallinen media-aiheinen seminaari 

”Uhca Bittut – Pikku Säpikkäät” Inarissa syyskuussa 2012. Lapin verkosto julkaisee myös 

mediakasvatusoppaan Minimediaa! varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön. 

http://www.rovaniemi.fi/Ulkoiset-palvelut/Taikalamppu/Suomeksi/Toiminta 

 

 Kulttuuritalo Valve (Oulu).  
Valveen elokuvakoulu toimii osana Valveen lastenkulttuuritoimintaa. Elokuvakoulu 

järjestää lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattuja elokuvakerhoja, -kursseja, -työpajoja ja -

seminaareja sekä vuosittaisen Oskari-kilpailun lasten ja nuorten tekemille elokuville. Lisäksi 

elokuvakoulu kehittää uusia liikkuvaa kuvaa ja elokuvaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä ja 

oppimateriaalia sekä ylläpitää videopajatoimintaa. Vuoden 2011 aikana elokuvakoulu on 

julkaissut oppimateriaalia painotuotteena, verkkomateriaalina sekä artikkeleina. 
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Valveen elokuvakoulun toimintaan osallistuu vuosittain yli 5000 henkilöä ja käyntikertoja 

elokuvakoulun järjestämissä tapahtumissa on noin 7500. Koulujen työpajatoiminta tavoittaa 

yli tuhat koululaista vuodessa. Elokuvia valmistuu vuodessa noin 250. Viikoittaisissa 

elokuvakerhoissa kulttuuritalo Valveella käy noin 100 harrastajaa.  Elokuvakerhoihin ja -

klubeihin osallistuvat henkilöt ovat iältään 7-18 -vuotiaita. Yksi elokuvakerho on suunnattu 

perheille, johon myös lasten huoltajat osallistuvat.  Kesäisin Valveen elokuvakoulu järjestää 

elokuvaleirejä, joihin osallistuu noin 100 lasta. Mediakasvatustyötä toteuttavat kolme 

kokopäiväistä työntekijää sekä vaihtelevan kokoinen joukko esimerkiksi tuntiopettajia ja 

harjoittelijoita. Valveen elokuvakoulu on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

http://www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu 

 

 Porin lastenkulttuurikeskus (Pori).  
Porin lastenkulttuurikeskuksen toiminta-ajatuksena on kulttuuripääoman tuottaminen ja 

välittäminen, lasten kulttuuristen oikeuksien tukeminen läpäisyperiaatteella sekä 

monipuolisten ja laadukkaiden kulttuuripalveluiden saavutettavuuden parantaminen. 

Taiteenaloista kehittämistehtävinä ovat kuvataide, visuaalinen kulttuuri ja valokuva. Porin 

lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto järjestää valtakunnallisen Vähäx 

valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin joka kolmas vuosi. Se on maailman ainoa 

lasten ja nuorten valokuvateosten esittelyyn keskittyvä tapahtuma. Festivaali on järjestetty 

ensimmäisen kerran vuonna 2008. Julkisissa tiloissa olevine näyttelyineen ja tapahtumineen 

festivaali tavoittaa tuhansia ihmisiä niin aikuisia ja lapsia. Festivaalin oheisohjelmaan on 

kuulunut valokuvaan liittyviä mediakasvatuksellisia työpajoja ja seminaari. Festivaalin, 

näyttelyiden ja työpajojen lisäksi Porin lastenkulttuurikeskus tekee aiheeseen liittyviä 

julkaisuja.  

http://www.sakulaku.fi/esivu.php 

 

 Pirkanmaa (Tampere). Tampereen museopalveluiden kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn 

tamperelaisille koululaisille koulupäivän aikana tuottama kulttuurikasvatusohjelma 

Taidekaari on toteuttanut muun muassa Mediamuseo Rupriikin kanssa esiopetukseen 

liittyviä mediakasvatustyöpajoja. Lisäksi Taidekaari on julkaissut valokuvakasvatusoppaan 

Kikatuksen kuvakulmia, joka on ladattavissa verkosta. 

http://www.tampere.fi/taidekaari.html 

 

Esimerkkejä kaupunkien järjestämästä toiminnasta 

 

Kaupungit järjestävät monenlaista mediakasvatukseen liittyvää toimintaa hankkeiden kautta ja 

kehittävät pysyviä toimintamalleja mediakasvatustyön juurruttamiseksi. Tässä osiossa esitellään 

muutamia konkreettisia toimintamalleja, jota on kehitetty osaksi kaupungin ylläpitämää toimintaa.  

  

Tampereen kaupunki 

Mediakoulu on Tampereen kaupungin perusopetuksen koulujen mediakasvatustyölle tarjoama 

työtila. Tila tarjoaa lisäresurssin pääosin kouluissa tapahtuvalle työlle. Toimintaa koordinoi 

kaupungin mediapedagogi.  Keskeisintä toimintaa ovat olleet säännölliset oppilaiden ja opettajien 

mediataitoja kehittävät mediapajat, joita tarjotaan kaikille perusopetuksen oppilaille kahdesti 

alakoulun ja kerran yläkoulun aikana. Suositellut luokka-asteet ovat 2.4.6 ja 8-luokat. Pajoja 

toteutetaan joustavasti sekä kouluilla että Mediakoululla riippuen tila ja laitetarpeista. 
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Mediakoulussa järjestetään opettajien koulutuksia. Tiedotus- ja julkaisukanavana toimiva 

www.mediakoulu.fi - sivusto tarjoaa mediatöiden lisäksi materiaaleja koulujen mediakasvatustyön 

tueksi. Mediakoululla sijaitsee koulujen mediatöiden kirjasto. Kehitystyö on osa Mediakoulun 

toimintaa. Työmenetelmien lisäksi paikassa testataan opetusteknologiaa ja oppimateriaaleja. 

Työmenetelmistä käytetyin on ollut yhteistoiminnallinen oppiminen ja toistaiseksi levinnein 

tekninen malli on ollut kouluja kiertävät mediasalkut.  Mediakoulua on hyödyntänyt työtilana myös 

yhteistyökumppaneita mm. museopalvelut, Taidekaari ja Tampereen yliopisto. 2 ½ vuoden 

toiminnan aikana kävijöitä oli noin 12500.  

http://koulut.tampere.fi/media 

 

Epun mediareppu on Opetushallituksen ja Tampereen kaupungin yhteinen kehittämishanke tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttöön esi- ja alkuopetuksessa. Hankkeen aikana on tarkoitus löytää 

toiminnallisia yhteistyömalleja esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen, sekä kehittää 

toimintaympäristö sellaiseksi, että esiopetuksessa olevat lapset voisivat hyödyntää koulun tiloja ja 

laitteita. Hankkeessa on kehitetty pedagogisia ja mediapedagogisia toimintamalleja esi- ja 

alkuopetuksen yhteistyöhön, joissa lapset oppivat käyttämään erilaisia teknisiä laitteita sekä oppivat 

median tuottamista, vastaanottamista ja ilmaisua. Toimintamallit kehittävät lisäksi lasten sosiaalisia 

taitoja, kun työtavoissa korostetaan mentorointia ja yhdessä työskentelemistä. Hanketta toteutetaan 

vuosina 2009–2012 ja siinä on mukana kolme lastentarhanopettajaa, neljä luokanopettajaa sekä 

projektiryhmä, jossa toimii kokopäiväisenä työntekijänä hankkeen projektisuunnittelija. Hanketta 

rahoittaa Opetushallitus ja Tampereen kaupunki. Viimeisen vuoden aikana työtavat ovat  hioutuneet 

todellisiksi toimintamalleiksi ja hankkeen eri toimipisteillä on toteutettu erilaisia työpajoja tai 

mediakasvatuksellisia oppitunteja. Aiheina on ollut esimerkiksi koulun oman sanomalehden 

tekeminen, uutislähetyksen tekeminen ja esittäminen toiseen kouluun, mobiiliblogin pitäminen, 

valokuvasuunnistus, animaatiopaja tai tiedonhaku ryhmän yhteisen kirjasen valmistamiseksi. Hanke 

päättyy marraskuussa 2012, joten hankkeen kehittämiä toimintamalleja on pyritty levittämään 

ympäri Suomen.  

http://koulut.tampere.fi/hankkeet/eppu 

 

Saimaan mediakeskus Lappeenrannassa 

Saimaan mediakeskus järjestää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja mediakasvatuksen 

täydennyskoulutusta lappeenrantalaiselle opetushenkilöstölle ja tukee oppilaitoksia niiden TVT-

hankkeissa. Mediakeskus on Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen alainen yksikkö. 

Tavoitteena on edesauttaa TVT:n käytön ja mediakasvatuksen lisäämistä opetuksessa ja vahvistaa 

opettajien taitoja. Koulutustilaisuudet ovat kaikille lappeenrantalaisten koulujen opettajille avoimia 

ja maksuttomia. Koulutustietojen lisäksi kotisivuilla on ajankohtaista TVT-asiaa, koulujen 

hankekuvauksia sekä materiaalia ja linkkejä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja 

mediakasvatuksen tueksi. Lukuvuonna 2011 - 2012 keskeisiä mediakasvatukseen liittyviä hankkeita 

ovat olleet Sormet -sormitietokoneet sulautuvissa oppimisympäristöissä (www.sormet.fi), Molla - 

media, osallisuus, lapsi (http://molla.ejuttu.fi) sekä Komeetta - koulu, media ja osallisuus 

(http://komeetta.ejuttu.fi). Saimaan mediakeskuksessa työskentelee tällä hetkellä 4 henkilöä. 

Perustoimintaa rahoittaa Lappeenrannan kaupunki. Lisäksi hankerahoitusta on saatu 

Opetushallituksesta ja EAKR-ohjelmasta. 

www.saimaanmediakeskus.fi/ 

Taide- ja toimintatalo Vimma Turussa 

Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma sijaitsee Turussa. Talossa on mahdollisuus työstää itsenäisesti 

sekä ohjatusti mediaesityksiä. Mediatuotannon kursseja on järjestetty muun muassa sarjakuvasta, 

videoinnista, valokuvaamisesta sekä radiotyöstä. Vimma pitää yllä radioVimmaa, johon tuotoksia 
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on mahdollista laittaa muiden kuultavaksi. Vimma on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. 

www.vimma.info 

 

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus 

 

Nuorten toimintakeskus Happi 

Happi on kulttuuriin ja mediaan painottunut 15–29-vuotiaiden toimintakeskus Sörnäisissä, 

Helsingissä. Hapessa voi esimerkiksi tehdä lyhytelokuvia, radio-ohjelmia, toteuttaa 

valokuvaprojekteja, lainata kameroita sekä kirjoittaa lehtijuttuja. 

 

Nuorten Ääni -toimitus 

Vuonna 2006 perustettu Nuorten Ääni -toimitus on avoin kaikille 13–19-vuotiaille 

pääkaupunkiseutulaisille nuorille. Nuorten Ääni -toimitus on ryhmä, jonka tavoitteena on tuoda 

valtamediassa esille nuorille tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita. Toimintaan osallistuu vuosittain noin 

50 eri nuorta. Yksittäisiä käyntikertoja on noin 1500. Toimituksessa on kaksi päätoimista ohjaajaa. 

Toimitus kokoontuu viikoittain suunnittelemaan ja tekemään televisio- ja lehtijuttuja, jotka 

julkaistaan mm. Helsingin Sanomissa ja Ylen ajankohtaisohjelmissa. Toiminta perustuu 

demokraattiseen toimintakulttuuriin, jossa nuorten ryhmä tekee itse kaikki toimintaa koskevat 

päätökset. 

 

Hapen mediatoiminnot 

Hapen mediatoiminnot koostuvat HattuMediasta, Helsinki Freedom Recordsista (levy-yhteisö) ja 

WDC-kaupunkikulttuurihankkeesta. Mediatoiminnot sisältävät ns. matalan kynnyksen toimintaa, 

toiminnallisia työpajoja (mm. monikamera, editointi, lyhytelokuva, biisipaja) ja tavoitteellisempaa 

HattuAkatemian toimintaa, jossa opiskellaan mm. radiojournalismia, valokuvausta ja toimittamista 

sekä HFR-yhteisön äänitteen tekoprosessia. Juttuja tehdään nettiin, StadiTV:lle, radioon ja 

sosiaaliseen mediaan. Mediatoiminta on tarkoitettu pääasiassa 15–29-vuotiaille 

pääkaupunkiseutulaisille (työpajoihin voi osallistua myös alle 15-vuotiaista koostuvia 

koululuokkia). 

 

Hapessa toimii myös Pelitalo, jossa on mahdollisuus osallistua myös pelinkehittämisprojekteihin. 

Happi ylläpitää laajaa nuorisokulttuurista digiarkistoa, jonka käyttöoikeus on mahdollista saada 

mm. tutkimusta varten. Aineisto koostuu pääosin vuosien varrella tehdyistä nuorisoasiainkeskuksen 

mediatoiminnoissa tehdyistä teoksista. 

http://happi.nettiareena.fi/media/ 

 

Helsingin kaupungin mediakeskus 

Helsinkiläisiä kouluja ja oppilaitoksia tukeva Mediakeskus järjestää mediakasvatuksen ja 

musiikinteknologian täydennyskoulutusta, tukee ja kehittää koulujen mediaprojekteja ja osallistuu 

mediakasvatuksen alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. 

Täydennyskoulutusta järjestetään omissa koulutusluokissa ja kuva- ja äänistudioissa. Studiotoiminta 

perustuu yhteisölliselle tekemiselle ja oppimiselle työpajamaisesti. Koulutuksen tarkoitus on 

innostaa ja tukea helsinkiläisiä opettajia käyttämään mediataitojaan luovasti ja käytännönläheisesti. 

Helsingin design-vuoden hankkeena mediakeskus toteutti viiden koulun kanssa yhteistyössä 

Jäätynyttä musiikkia –äänituotantoprojektin: lapset ja nuoret tutkivat ja äänittivät valitsemansa tilan 

äänimaisemaa, tuottivat omaa ääntä ja musiikkia ja editoivat kokonaisuudesta tilaa kuvaavan 

ääniteoksen. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kanssa järjestettiin animaatiokurssi Orioniin ja 

aloitettiin koulujen mykkäelokuvan musiikkituotantohanke Helsingin juhlaviikoille 2013. 
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Helsinkiläisten aktiivisten mediakasvatusopettajien osaajaverkoston toiminta alkoi lukuvuonna 

2011-2012  ja suunnitteilla on myös mediakasvatuksen menetelmällistä kehittämistä. 

Mediakeskuksessa on vakituista henkilökuntaa 12 ja kaksi projektityöntekijää. 

Mediatuotantoprojekteihin osallistuu vuosittain noin tuhat opettajaa ja oppilasta.  

http://www.hel.fi/hki/opev/fi/Mediakeskus/Mediakasvatus 

http://www.facebook.com/Mediakeskus 

 

Helsingin kulttuurikeskus 

Helsingin kulttuurikeskus järjestää elokuvakasvatustoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota 

kaikille helsinkiläisille lapsille ja nuorille mahdollisuus asuinpaikkaan ja vanhempien varallisuuteen 

katsomatta nähdä laadukasta elokuvaa elokuvateatterimaisessa ympäristössä. Helsingin 

kulttuurikeskuksen elokuvakasvatustoiminnan tavoitteena on, että Helsinki pysyy myös 

tulevaisuudessa elinvoimaisena elokuvakaupunkina. Tavoitteeseen tähdätään kasvattamalla uutta 

yleisöä, joka vaatii ohjelmistoon laadukasta elokuvaa ja vierailee Helsingin monilla 

elokuvafestivaaleilla ja elokuvateattereissa. 

 

Kulttuurikeskuksen näytöksiä järjestetään varhaiskasvatus- ja kouluikäisille sekä lukioikäisille, ja 

niissä kävi vuonna 2012 noin 20 000 lasta ja nuorta. Toiminta rahoitetaan verovaroin. Kaikki 

kulttuurikeskuksen elokuvakasvatussarjat ovat ilmaisia kävijöille. Kulttuurikeskuksen sarjoihin 

liittyy syventävää elokuva- ja mediakasvatusta, muun muassa työpajoja, tekijätapaamisia, alustuksia 

sekä opettajille suunnattua oppimateriaalia. Kulttuurikeskus järjestää myös erityisesti nuorille 

suunnattuja klassikkoelokuvanäytöksiä - syksyn 2012 toisella asteella opiskelevien nuorten 

klassikkonäytöksiin ilmoittautui yli 2000 nuorta. Kulttuurikeskus tekee yhteistyötä mm. Kansallisen 

audiovisuaalisen arkiston ja Koulukinoyhdistyksen kanssa. 

http://www.hel.fi/hki/Kulke/fi/Etusivu 
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OSA II 

KOULUTUS- JA TUTKIMUSHANKEKATSAUS 
 

Tässä osiossa kartoitetaan, millainen asema mediakasvatuksella on yliopistoissa ja 

ammattikorkeakouluissa. Osioissa on esitelty ne Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut, joissa 

on mediakasvatuksen opetusta ja tutkimusta. Tiedot perustuvat koulutuksen tarjoajien 

verkkosivuilta löytyviin tietoihin sekä henkilökunnalta saatuihin täydentäviin tietoihin. On toki 

mahdollista, että muissakin kuin tässä katsauksessa mainituissa korkeakouluissa on tarjolla 

mediakasvatukseen liittyvää opetusta esimerkiksi hankkeiden ja seminaarien yhteydessä.   

 

Katsauksen tavoitteena on esitellä mahdollisimman tarkasti kunkin koulutusta tarjoavan tahon 

mediakasvatuksen opetushistoria sekä kurssien suorittajien määrä. Yksittäisten kurssien ja 

opintokokonaisuuksien yhteydessä mainitaan mahdollisuuksien mukaan opintopisteiden (op) määrä. 

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. 

 

Lisäksi esitellään tärkeimpiä päättyneitä sekä käynnissä olevia kansallisia mediakasvatuksen 

tutkimushankkeita. Koska kyseessä on yleiskatsaus, on lisätietoja ja tarkennuksia kaipaaville 

merkitty esiin tarpeelliset nettilinkit ja lisälähteet. 

 

Mediakasvatuskoulutuksen jäljillä 

 

Yksi osa katsausta on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen mediakasvatuskurssitarjonnan 

selvittäminen. Tämän katsauksen mukaan mediakasvatukseen liittyviä opintoja tarjotaan 

kahdeksassa yliopistossa ja 15 ammattikorkeakoulussa. Selvityksen tekemisestä haasteellisen teki 

se, että korkeakouluilla on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä mediakasvatus ja mediakasvatukseen 

liittyvä opetus on. Mediakasvatus myös naamioituu helposti tieto- ja viestintätekniikan käytön 

opettamiseksi ja toisaalta, vaikka sanaa mediakasvatus ei kurssin nimessä mainitakaan, voi kurssi 

sisältää mediakasvatuksellisia elementtejä. Jotta kurssitarjonnasta saatiin mahdollisimman 

totuudenmukainen kuva, on koosteeseen nostettu vain ne kurssit, joiden nimessä mainitaan 

mediakasvatus tai joiden kurssikuvaus viittaa selkeästi mediakasvatukseen. Rajasimme myös ulos 

media-alan tuleville ammattilaisille suunnatut kurssit (esim. elokuvakäsikirjoituksen tai 

lehtitaittamisen kurssit) ja nostimme esiin ne, jotka on tarkoitettu laajemmin eri alojen 

opiskelijoille.  

 

Selvitimme myös, miten paljon opiskelijoita kursseille osallistuu. Mediakasvatuksen kursseja 

suorittavat sadat opiskelijat ja kurssit ovat monessa korkeakoulussa hyvin suosittuja. Pidempiä ja 

laajempia kokonaisuuksia opiskelevien ja esimerkiksi kokonaisen sivuaineen opiskelleiden määrä 

jää kuitenkin melko pieneksi. Selvitykseen oman haasteensa tarjosivat vaihtelevat, epästandardit 

tavat mitata sitä, kuinka moni suorittaa esimerkiksi sivuainekokonaisuuden ja mistä oppiaineesta 

opiskelijat tulevat. Laajuuden ja moninaisuuden kääntöpuolena huomasimme, että on vaikea saada 

yleistä kuvaa kentälle valmistuneiden ammattilaisten mediakasvatusvalmiuksista. Tilastoinnin 

kirjavuuden vuoksi ei ole tarkkoja tietoja esimerkiksi siitä, kuinka moni yliopistosta valmistunut 

opettaja on saanut mediakasvatukselliset valmiudet opiskeluaikanaan.  
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1. Yliopistot 

 

Aalto-yliopisto 

Aalto-yliopistossa mediakasvatus on osa taidekasvatusta, minkä lisäksi yliopistossa on tutkimus- ja 

kehitystoimintaa Medialaboratoriossa. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 

(entisen Taideteollisen korkeakoulun) taiteen laitoksella on kuvataidekasvatuksen 

opettajankoulutusohjelma, jonka pääaine on visuaalinen kulttuurikasvatus. Nimellisesti 

mediakasvatusta on aineopinnoissa kaksi kurssia Medialukutaito (5 op) ja Mediapedagogiikka (5 

op), jotka ovat valittavissa Mediakulttuuri -moduulista. Laitoksella tarjotaan kuvataidekasvatusta 

myös pitkänä sivuaineena (60 op) aineenopettajaksi aikoville. Opiskelijat valitaan pääsykokeella 

tietyiltä opettajankoulutusyksiköiltä ja valittavien määrä perustuu näiden 

opettajankoulutusyksiköiden kanssa tehtyihin vaihtosopimuksiin. Sivuaineopinnot sisältävät myös 

Mediakulttuuri -moduulin, jonka mediakasvatuskurssit ovat samat kuin pääaineen opiskelijoille. 

Vuosina 2008–2012 Medialukutaito -kurssin on suorittanut 34 opiskelijaa (8,5 lukuvuodessa) ja 

Mediapedagogiikka -kurssin 61 opiskelijaa (15,25 lukuvuodessa). 

 

Käytännössä kuitenkin mediakasvatus integroituu kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa 

erilaisiin kursseihin. Esimerkiksi elokuva- ja valokuvakurssit tähtäävät medioiden syvälliseen luku- 

ja ilmaisutaitoon. Kursseilla käsitellään eri tavoin esimerkiksi mediakuvastoja ja -käytäntöjä. 

Ajankohtaa, jolloin nykyisin mediakasvatukseksi kutsuttava opetus on tullut Taideteollisen 

korkeakouluun, on vaikea määritellä. Joukkotiedotuskasvatusta oli mahdollista opiskella 1970-

luvulla, mutta jo tätä ennen Taideteollisessa korkeakoulussa on ollut mediakasvatukseen 

rinnastettavaa opetusta.  

http://taide.aalto.fi/fi/about/programmes/kuvataidekasvatus/ 

 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Median laitoksen alaisuuteen kuuluu Medialaboratorio, joka 

on erikoistunut uuden median opetukseen ja tutkimukseen, ja sen opetusaloja ovat uusmedian 

sisältötuotanto, 'tiedon design', vuorovaikutteinen kerronta, virtuaaliympäristöt sekä tulevaisuuden 

mediaratkaisut. 

http://mlab.taik.fi/ 

 

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopistossa mediakasvatus on keskittynyt kasvatustieteiden alaisuuteen. Yliopistossa on 

mahdollista opiskella mediakasvatuksen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Opinnot 

toteutetaan Opettajankoulutuslaitoksen, Käyttäytymistieteen laitoksen ja kasvatustieteiden 

tiedekuntien virtuaaliyliopiston (TVT-verkosto) yhteistyönä. Opinnot soveltuvat kaikille yliopiston 

opiskelijoille.  Perusopintoihin otetaan vuosittain 20–30 opiskelijaa ja aineopintoihin joka toinen 

vuosi 10–20 opiskelijaa. Vuosina 2007–2012  mediakasvatuksen perusopinnoista 

suoritusmerkinnän on saanut 108 opiskelijaa ja aineopinnot on suorittanut 20 opiskelijaa.  

Mediakasvatusta on alettu opettaa Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella osana opintoja 

vuonna 1997. 

 

Opettajankoulutuslaitoksen opetuksen ja oppimistutkimuksen yksikön alaisuudessa on myös 

mediakasvatuksen tutkimusryhmä. Tutkimusryhmä tutkii ja kehittää tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäyttöä sekä mediakasvatusta. Tutkimuksessa painottuvat sosiaalinen media opetuksessa ja 

opiskelussa, omaehtoinen mediataito, mobiili opetus ja opiskelu, oppilaan pedagoginen ajattelu 
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mediakasvatuksellisesta näkökulmasta sekä opetuksen ja opiskelun prosessiluonne. Yliopistossa on 

mediakasvatuksen yliopistonlehtorin virka. 

http://blogs.helsinki.fi/mediakasvatus 

 

Humanistisen tiedekunnan Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoihin kuuluu kurssi Audiovisuaalinen mediasivistys (3 

op), jonka tavoitteena on antaa elokuva-alan opiskelijoille kriittisen mediakasvatuksen ja 

medialukutaidon perusteet. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 

kanssa. Viiden viime vuoden aikana kurssin on Humanistisen tiedekunnan mukaan suorittanut 101 

opiskelijaa. Suoritusten rekisteröintikäytänteet ovat tosin eri vuosina hieman vaihdelleet, sillä 

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta on toisinaan rekisteröinyt omat suorituksensa, minkä vuoksi 

kurssin suorittaneita saattaa olla enemmän kuin ilmoitettu määrä. 

http://www.helsinki.fi/elokuvatutkimus/index.htm 

 

Itä-Suomen yliopisto 

Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston suomen kielen ja 

kulttuuritieteiden oppiaineryhmä tarjoaa ensisijaisesti opettajaksi opiskeleville suunnattua 

sivuainetta Mediakasvatus ja puheviestintä (25op). Opetuksen järjestävät yhteistyössä 

Mediakulttuurin ja viestinnän oppiaine sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen 

osaston tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikan opintokokonaisuus. Mediakasvatus ja 

puheviestintä -sivuaineen opetusta on järjestetty syksystä 2011 lähtien. Suoritusmerkinnän koko 

sivuaineen opinnoista on saanut tähän mennessä 2 opiskelijaa. Yliopistossa on Mediakulttuurin 

dosentin virka. 

www.uef.fi/filtdk/mediakasvatus-ja-puheviestinta 

 

Jyväskylän yliopisto 

Jyväskylän yliopistossa mediakasvatuksen opintoja järjestää Kasvatustieteiden tiedekunnan 

opettajankoulutuslaitos. Mediakasvatus on osa luokanopettajakoulutuksen ns. POM-opintoja 

(Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot). POM-

opintoihin kuuluu integroidut aihekokonaisuudet, jotka ovat samat kuin perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa ja joista vähintään yksi aihekokonaisuus on valittava. Yksi 

aihekokonaisuuksista on Viestintä ja mediataito ja se sisältää samannimisen, kolmen opintopisteen 

kurssin. Lisäksi opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajaopiskelijoille tarjoama sivuaine 

kuvataiteen perusopinnot sisältää yhden mediapedagogiikan kurssin (5op). Kuvataiteen 

perusopintoja ei järjestetä lukuvuonna 2012–2013. Vuosien 2007–2012 välillä Viestintä ja 

mediataito -kurssin on käynyt 100 opiskelijaa ja Mediapedagogiikka -kurssin 60 opiskelijaa. 

Mediakasvatusta on opetettu vuodesta 1990 alkaen, jolloin aihekokonaisuuden tyyppisen kurssin 

opetus aloitettiin. Kuvataiteen ja äidinkielen perus- ja monialaisissa opinnoissa on mediaan liittyvää 

opetusta ollut ainakin 1970 luvulta lähtien. 

www.jyu.fi/edu/laitokset/okl 

 

Jyväskylän yliopistossa myös Humanistisessa tiedekunnassa, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 

laitoksella nykykulttuurin jatko-opinnoissa on tehty ja tehdään mediakasvatusaiheista tutkimusta. 

Tiedekunnassa on Nykykulttuurin dosentin virka, jonka erityisalana ovat lapset, nuoret ja media. 

Tiedekunnassa sijaitsee lisäksi Nykykulttuurin tutkimuskeskus, joka edustaa ja edistää monitieteistä 

kulttuurintutkimusta. Tutkimus keskittyy tämän päivän kulttuuriin. Laajan kulttuurikäsityksen 

mukaisesti tarkastellaan niin sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden suhdetta ja 

elämäntapakysymyksiä kuin taiteisiin ja mediaan liittyviä merkityksiä. 
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www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/nykykulttuuri// 

Lapin yliopisto 

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella mediakasvatusta pääaineena tai 

sivuaineena (suppea 25 op tai laaja 60 op). Mediakasvatuksen opinnot muodostavat kolme toisiaan 

täydentävää teemaa, jotka ovat 1) media opetuksessa ja oppimisessa, 2) median valta, kontrolli ja 

valtaantuminen sekä 3) media yksilöiden ja yhteisöjen arjessa. Mediakasvatuksen opetus on Lapissa 

aloitettu vuonna 1997. Viimeisen viiden lukuvuoden aikana eli 2007–2012 mediakasvatuksen 

perusopinnot on suorittanut 63 opiskelijaa, aineopinnot 33 opiskelijaa, syventävät opinnot 12 

opiskelijaa ja maistereita on valmistunut 13. Lapin yliopistossa on Kasvatustieteen professorin 

virka, jolla on erityisalana mediakasvatus sekä kaksi mediakasvatuksen yliopistonlehtorin virkaa. 

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kasvatustieteiden_tiedekunta.iw3 

 

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan yhteydessä toimii Mediapedagogiikkakeskus 

(MPK), joka on perustettu tukemaan mediakasvatuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön opetusta, tutkimusta ja kehittämistyötä. 

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kasvatustieteiden_tiedekunta/Opetus-

_ja_tutkimusyksikot/Mediapedagogiikkakeskus.iw3 

Tampereen yliopisto 

Syksystä 2012 lähtien Tampereen yliopistossa on ollut mahdollista suorittaa mediakasvatuksen 

maisteriopinnot (120 op), jotka toteuttaa yhteistyössä Viestinnän, median ja teatterin yksikkö sekä 

Kasvatustieteiden yksikkö. Joitain mediakasvatuksen kursseja voi suorittaa myös osana 

Kasvatustieteen yksikön ja Viestinnän, median ja teatterin yksikön muita opintoja. Lisäksi yksiköt 

tarjoavat valinnaisina opintoina kaikille mediakasvatuksen osaamiskokonaisuuden (20 op). Vuonna 

2010 Tampereen yliopisto sai lahjoituksena viisivuotisen mediakasvatuksen professuurin. 

Viestinnän, median ja teatterin yksikön journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opinnoissa 

on lisäksi mediakulttuurin maisteriopinnot (120 op) sekä valinnaisina opintoina mediakulttuurin 

osaamiskokonaisuus (20 op) ja sen syventävät opinnot (80 op).  

www.uta.fi/cmt 

www.uta.fi/edu 

 

Mediakasvatuksen opetusta on järjestetty Tampereen yliopistossa 1970-luvulta lähtien eri nimillä. 

Ensin Tiedotusopin laitos (nyk. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö) tarjosi tuleville opettajille 

Joukkotiedotuskasvatus -kurssia. 1990-luvulla opetusta tarjottiin Tiedotusopin laitoksella 

Viestintäkasvatuksen nimellä, ja vuonna 1996 aloitettiin yhteistyö Kasvatustieteiden laitoksen 

kanssa. Perusopiskelijoille ja Avoimen yliopiston opiskelijoille tarjottiin kahden opintopisteen 

kurssia. Mediakasvatuksen perusopintokokonaisuutta tarjottiin ensin täydennyskoulutuksena, minkä 

lisäksi kertaalleen tarjottiin myös aineopintotasoista ns. PD-tutkintoa täydennyskoulutuksena. 

Vuosina 2005–2012 Tampereen yliopistossa saattoi suorittaa mediakasvatuksen perusopinnot (25 

op), joissa oli vuosittain yli sata opiskelijaa. Kasvatustieteen aineopinnoissa oli mediakasvatuksen 

kurssi (3 op) vuosina 2008–2012, ja sen suoritti yhteensä 160 opiskelijaa eli noin 40 opiskelijaa 

lukuvuodessa. Myös ammattikasvatuksen maisteriopinnoissa oli yksi mediakasvatuksen kurssi (8 

op) . 

 

Tampereen yliopistossa myös Informaatiotieteiden yksikössä tehdään mediakasvatukseen liittyvää 

tutkimusta. Mediakasvatuksen nimellä alueen tutkimus ja opetus ei esiinny, mutta käytännössä 

siihen liittyvää työtä tehdään esim. pelien parissa pelitutkimusryhmässä (Game Research Lab), 

jossa tutkitaan mm. pelilukutaitoja, analyyttistä peliymmärrystä sekä tietoa erilaisten ihmisten 

pelaajuudesta.   
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http://www.uta.fi/sis/index.html 

 

Turun yliopisto 

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella 

on mahdollista suorittaa mediatutkimuksen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (45 op pääaine/ 35 

op sivuaine), jotka sisältävät mediakasvatuksen verkkokurssin (5 op). Vuosina 2008–2012 

mediakasvatuksen verkkokurssin on suorittanut noin 180 opiskelijaa, joista pääaineopiskelijoita on 

noin 70. Mediakasvatuksen opetus on aloitettu Turun yliopistossa elokuva- ja televisiotieteessä 

vuonna 1994. Tiedekunnassa on mediatutkimuksen professorin virka sekä mediakasvatuksen, 

mediahistorian ja mediasemiotiikan dosenttien virat. 

www.hum.utu.fi/oppiaineet/mediatutkimus/ 

 

Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Kuvataidekasvatuksen perusopinnoissa on 

Kuvaviestintä ja media -kokonaisuus (6 op), jonka sisältö on mediakasvatuksellinen. 1.1.2007 - 

5.9.2012 välisenä aikana Kuvaviestintä ja media -kokonaisuuden Mediailmaisu -kurssin (3 op) on 

suorittanut 39 opiskelijaa ja Kuvat mediassa -kurssin (3 op) 50 opiskelijaa. Myös Turun yksikön 

luokanopettajakoulutuksessa ns. POM-opinnoissa on vaihtoehtoisena opintojaksona Viestintä ja 

media (3 op). Saman ajanjakson aikana Viestintä ja media -kurssin on suorittanut 64 opiskelijaa. 

Mediakasvatusaiheisia kursseja on opinto-oppaan mukaan järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 

2002. 

www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/ 

 

Åbo Akademi  

Åbo Akademissa mediakasvatusta opetetaan kasvatustieteen tiedekunnan alaisuudessa. Opettajan 

pedagogisten opintojen perusopinnot sisältävät pakollisen kurssin Mediekultur (2 tai 5 op) ja 

aineopinnot pakollisen kurssin Medier i undervisningen (2 op). Yleisen kasvatustieteen aineopinnot 

sisältävät yhden pakollisen mediakasvatuksen kurssin Mediepedagogik (5 op). Soveltavan 

kasvatustieteen aine tarjoaa mediakasvatusta sivuaineena (Mediepedagogik, 25 op), mutta 

kiinnostus on ollut niin vähäistä, ettei sivuainetta ole järjestetty useaan vuoteen. 

www.abo.fi/institution/pf 

 

 

 

2. Ammattikorkeakoulut 

 

Tähän osioon on nostettu ne ammattikorkeakoulut, joiden kurssitarjottimiin sisältyy 

mediakasvatukseen liittyviä opintoja. Tiedot perustuvat ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta 

löytyvään tietoon sekä henkilökunnalta saatuihin täydentäviin tietoihin. Myös muut 

ammattikorkeakoulut voivat tarjota mediakasvatusalan opintoja esimerkiksi hankkeiden ja 

seminaarien yhteydessä. 

 

Centria-ammattikorkeakoulu 

(Kokkola) 

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun mediatekniikan insinöörin koulutuksessa, uusmedian 

suuntautumisvaihtoehdossa on valittavissa kurssi mediapsykologia (5op). 
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http://web.centria.fi/ 

 

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK  

(Järjestö- ja nuorisotyön yksikkö: kampukset Joensuussa, Nurmijärvellä, Torniossa ja Äänekoskella 

ja Kulttuurituotannon yksikkö, jonka kampukset sijaitsevat Jyväskylässä, Kauniaisissa ja Turussa) 

 

Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelma tarjoaa toiminnallisen 

mediakasvatuksen erikoistumisopinnot (30op). Tätä täydentävää mediakasvatuksen koulutusta 

tarjotaan ensisijaisesti niille, jotka ovat suorittaneet kulttuuri- tai taidealan, sosiaalialan, 

humanistisen tai kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattikorkeakoulututkinnon tai 

korkeakoulututkinnon. Erikoistumisopintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia median 

kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen ymmärtämiseen ja tulkintaan kriittisen medialukutaidon 

näkökulmasta. Tavoitteena on tarjota niin ikään käytännön ohjeita mediakasvatustyön 

toteuttamiseen. Erikoistumisopintoihin sisältyy opiskelijan omaan työpaikkaan liittyvä 

toiminnallinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan mediakasvatusosaamista omissa 

työtehtävissään. 

www.humak.fi/opiskelu/opiskelu-humakissa/erikoistumisopinnot 

 

Yhteisöpedagogeja kouluttavan kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman ammatillisissa 

opinnoissa yhtenä suuntautumisvaihtoehtona on Yhteisöviestintä ja mediakasvatus järjestö- ja 

nuorisotyössä (30 op). Lisäksi koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisissä opinnoissa on kurssi 

Viestinnän ja markkinoinnin perusteet (10 op), joka sisältää myös mediakasvatusta. 

Yhteisöviestinnän ja mediakasvatuksen suuntautumisopintoja on suorittanut lukuvuonna 2011-12 

yhteensä 22 opiskelijaa ja lukuvuonna 2010-11 yhteensä 21 opiskelijaa. Mediakasvatusta 

opinnoissa on ollut ainakin vuodesta 2004 alkaen. Opinnäytetöitä mediakasvatukseen liittyen 

tehdään vuosittain 2-3 kappaletta. 

www.humak.fi/opiskelu/opiskelu-humakissa 

 

Kulttuurituottajia kouluttavan kulttuurituotannon koulutusohjelman yhteisiin opintoihin kuuluu 

kurssi Media- ja vuorovaikutustaidot (10op), joka sisältää mediakasvatusta. Kulttuurituotannon 

koulutusohjelmassa mediakasvatusta on opetettu ensimmäisen kerran kaikilla kampuksilla 

lukuvuonna 2005–2006. 

www.humak.fi/opiskelu/opiskelu-humakissa 

 

HUMAK on lisäksi mukana Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt –hankkeessa 

(2010-2012), jota toteutettiin yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Otavan Opiston kanssa. 

Hankkeen tarkoituksena on 

 löytää ja levittää nuorten mediavaikuttamisen hyviä käytäntöjä, 

 etsiä ja tehdä näkyväksi, millaista eurooppalaista identiteettiä nuoret median kautta 

rakentavat, 

 kehittää paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla nuorten mediavaikuttamista, 

 rakentaa ja kehittää paikallista, alueellista, kansallista ja eurooppalaista mediavaikuttamisen 

yhteistyötä ja siten edistää alan tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistymistä. 

 

HUMAKissa oli kesäopintojaksotarjottimella 2011-2012 hankkeeseen liittyvä 

opintojaksokokonaisuus verkko-opintoina. 

http://mediavaikuttaminen.wordpress.com/ 
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Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK  

(Hämeenlinna) 

Hämeen ammattikorkeakoulussa ohjaustoiminnan koulutusohjelman Käsityö taitona -

ammattiopinnoissa on kurssi Mediailmaisu (3op) Lisäksi koulutusohjelman yksi 

sivuainekokonaisuus on Mediaperustaiset menetelmät (15op). Lukuvuonna 2011–2012 

sivuaineopintokokonaisuuden suoritti kolme opiskelijaa. Lisäksi yksittäisiä, kokonaisuuteen 

kuuluvia opintojaksoja suoritettiin lukuvuonna 2011–2012  yhteensä 168 opintopistettä. 

Sivuaine on ollut ohjaustoiminnan koulutusohjelman opetussuunnitelmassa vuodesta 2004 alkaen. 

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/Nuorisokoulutus/ohjaustoiminta 

 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu TOKEM ja  

Rovaniemen ammattikorkeakoulu RAMK  

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto 

muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja konsernin toisesta 

korkeakoulusta ja sisällyttää opinnot osaksi omaa tutkintoaan. Näin ammattikorkeakoululaisten on 

mahdollista suorittaa mediakasvatuksen opintoja Lapin yliopistosta. Lapin yliopisto on ryhtynyt 

seuraamaan suorituksia lukuvuonna 2011–2012 ja tänä ajanjaksona mediakasvatusta ei ole opiskeltu 

korkeakoulukonsernin kautta. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tietojen mukaan myöskään 

vuosina 2007–2011 mediakasvatusta opiskelleita ei ole ollut.  

http://www.luc.fi/Suomeksi/Etusivu.iw3 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KyAMK  

(Kouvola) 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun medianomeja kouluttava viestinnän koulutusohjelma sisältää 

kurssin Mediakulttuuri (5op). Samanniminen opintojakso on ollut opetusohjelmassa ainakin 

vuodesta 1999, mutta se on ollut aikaisemmin opintopisteiltään suppeampi. 

http://www.kyamk.fi/Hakijalle/Nuorten%20haku/Kulttuuriala/Viestint%C3%A4/ 

Laurea–ammattikorkeakoulu  

(Uusimaa, Itä-Uusimaa) 

Laurea-ammattikorkeakoulun Otaniemen yksikön sekä suomen- että englanninkielisen sosionomeja 

kouluttavan sosiaalialan koulutusohjelman yhtenä vaihtoehtoisena kurssina on Media and Welfare 

work (5op). Kurssi tuli opetussuunnitelmaan vuonna 2010 ja koska kyseessä on kolmannen vuoden 

opintojakso, ensimmäiset osallistujat aloittivat kurssin syksyllä 2012. 

http://www.laurea.fi/fi/opiskelu/koulutus/amk-tutkinnot/sosiaaliala/Sivut/default.aspx 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulu MAMK 

Mikkelin ammattikorkeakoulu on mukana Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -

hankkeessa, joka toteutetaan yhdessä HUMAK:in ja Otavan Opiston kanssa. (Ks. hankekuvaus 

kohdasta Humanistinen ammattikorkeakoulu.) Yksi luokka Mikkelin ammattikorkeakoulun 

yhteisöpedagogiopiskelijoita oli tiiviisti mukana hankkeessa. Yhteisöpedagogiopiskelijat 

osallistuivat esimerkiksi hankkeen seminaareihin, järjestivät tapahtumapäiviä ja kolme opiskelijaa 

suoritti hankkeessa harjoittelun. 

 

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaan (amk-perustutkinto) sekä järjestö- ja 

nuorisotyön koulutusohjelmaan (ylempi amk-tutkinto) laadittiin uudet opetussuunnitelmat vuoden 

2012 keväällä. Uusissa opetussuunnitelmissa mediakasvatuksen roolia on kasvatettu ja painotettu 
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entisestään. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa mediakasvatus on esillä 

ammattiopintojen pakollisessa opintojaksossa Nuorten ohjaaminen (5 op), jossa tutustutaan 

verkkonuorisotyöhön, vapaasti valittavissa, vaihtoehtoisessa opintojaksossa Sosiaalinen media ja 

verkkonuorisotyö (5 op) sekä Nuorten kasvuympäristöt-opintojaksolla (5 op), jossa käsitellään 

mediaa osana nuorten elämismaailmaa. 

http://mediavaikuttaminen.wordpress.com/ 

http://www.mamk.fi/yhteisopedagogi 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu OAMK 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun medianomeja kouluttavan viestinnän koulutusohjelman 

journalismin suuntautumisvaihdon vapaasti valittavissa opinnoissa on kurssi Medialukutaito (3 op). 

Kurssi on tullut opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2010–2011 ja lukuvuosina 2010–2012 sen on 

suorittanut 14 opiskelijaa, joista yksi on ollut avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija. Yksi 

opiskelija on myös tehnyt opinnäytetyönsä mediakasvatuksesta. 

www.oamk.fi/koulutus_ja_hakeminen/nuoret_suomenkielinen/kulttuuri 

 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu PKAMK  

(Joensuu) 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun medianomeja kouluttavassa viestinnän koulutusohjelmassa 

on pakolliset kurssit Mediakulttuuri (5 op) ja Mediasisältöjen analyysi (5 op). Koulutusohjelmassa 

on myös muita kursseja, joihin mediakasvatus kytkeytyy, minkä lisäksi mediakasvatuksellinen 

näkökulma on periaatteellisesti läsnä kaikessa koulutusohjelman opetuksessa. 

Mediakasvatuksellisia sisältöjä viestinnän koulutusohjelmassa on ollut tarjolla vuodesta 2001 

alkaen. 

www.pkamk.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=64 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu 

(Kuopio) 

Savonia-ammattikorkeakoulun muotoilijoita kouluttavan muotoilun koulutusohjelman vapaasti 

valittavissa opinnoissa on kurssi Mediakulttuuri (5 op) (ei saatavilla aikuiskoulutuksessa). 

Mediakulttuuri -kurssi tuli opetussuunnitelmaan vuonna 2011, mutta sitä ei ole vielä suorittanut 

yksikään opiskelija, sillä vapaasti valittavia opintoja suoritetaan yleensä kolmantena tai neljäntenä 

opintovuonna. Kurssi oli vuodesta 2006 lähtien osa viestinnän koulutusohjelmaa, mutta 

koulutusohjelman päätyttyä kurssi siirrettiin osaksi muotoilun koulutusohjelmaa. 

http://portal.savonia.fi/amk/opiskelijalle/opetussuunnitelmat/kuopion-muotoiluakatemia?yks=KA 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK  

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman sosiokulttuurisen työn 

suuntautumisvaihtoehto sisältää pakollisen kurssin Mediakasvatus (5 op). Mediakasvatus on otettu 

koulutusohjelman opintoihin lukuvuonna 2011–2012. 

 

Tradenomeja kouluttavassa kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa on pakollisena kurssina 

Kirjastopedagogiikka ja mediakasvatus (5 op). Lisäksi yksi koulutusohjelman 

suuntautumisopinnoista on Kirjastopedagogiikka (25op), joka sisältää kurssit Informaatiolukutaito 

(5 op), Lapset ja nuoret median käyttäjinä (5 op) sekä Erityisryhmien mediakasvatus (5 op). 
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Suuntautumisvaihtoehto on ollut opintosuunnitelmassa syksystä 2009 alkaen. Kaikkia 

suuntautumisopintojen kursseja ei järjestetä joka vuosi. Informaatiolukutaito- ja Lapset ja nuoret 

median käyttäjinä -kurssit on järjestetty yhden kerran ja molemmissa oli noin 20 opiskelijaa. 

Erityisryhmien mediakasvatus-kurssi toteutetaan ensimmäisen kerran syyslukukaudella 2012. 

Mediakasvatusta koulutusohjelmassa on ollut ensimmäisen kerran opintosuunnitelmassa 

lukuvuonna 2007–2008. Silloin se kuului vapaasti valittaviin opintoihin. Lukuvuonna 2008–2009 

siitä tuli kaikille pakollinen neljän opintopisteen kurssi. 

http://www.seamk.fi/Suomeksi/Koulutus/Koulutusalat.iw3 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK  

Tampereen ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa medianomin koulutus, jossa 

suuntautumisvaihtoehtoina on elokuvan ja television koulutusohjelma, digitaalinen ääni ja 

kaupallinen musiikki sekä käsikirjoittaminen ja kuvallinen ilmaisu. Opintoihin ei kuulu 

mediakasvatusta, mutta esimerkiksi elokuvan ja television koulutusohjelmaan on toisinaan 

räätälöity muutama tunti mediakasvatusta jonkin kurssin yhteyteen. 

www.tamk.fi 

 

Turun ammattikorkeakoulu  

Turun ammattikorkeakoulun medianomeja kouluttavan journalismin koulutusohjelman 

vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa on kurssi Mediakasvatus (10 op). Kurssi on suunnattu 

kolmannelle opiskeluvuodelle, ja koska koulutusohjelman ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet 

opintonsa syksyllä 2011, ei kurssin suorittaneita vielä ole. Diakonia- ammattikorkeakoulun 

viestinnän koulutusohjelma siirrettiin vuoden 2011 alusta Turun ammattikorkeakouluun. Diak:issa 

opintonsa aloittaneet suorittavat opintonsa loppuun Diak:in opiskelijoina, mutta koulutuksen 

järjestää Turun ammattikorkeakoulu. Näille medianomin tutkintoa opiskeleville mediakasvatusta on 

ollut tarjolla vaihtoehtoisina opintoina 10 opintopistettä. Vuosittain nämä opinnot on suorittanut 

noin 10 opiskelijaa.  Lukuvuonna 2011–2012 Turun ammattikorkeakoulu järjesti 

täydennyskoulutuksena mediakasvatuksen erikoistumisopinnot (30 op), jotka suoritettiin työn 

ohessa. Opinnot aloitti 16 opiskelijaa, joista 9 on suorittanut ne hyväksytysti syyskuuhun 2012 

mennessä. Opintoaikaa on jäljellä vuoden 2012 loppuun. Vuosina 2007–2011 erikoistumisopinnot 

järjestettiin Diakonia- ammattikorkeakoulussa, ja tuona aikana opinnot suoritti noin 60 

täydennyskoulutusopiskelijaa. 

www.turkuamk.fi/taideakatemia 

 

Yrkeshögskolan Novia 

(Vaasa) 

Novia -ammattikorkeakoulun sosionomeja kouluttavan sosiaalialan koulutusohjelman 

ammattiopinnoissa Turun yksikössä on kurssi Sociala medier (3 op). Kurssi sisältyy vuonna 2010 

käyttöön otettuun opetussuunnitelmaan ja se järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2012. 

Mediakasvatusta sisältyy myös esimerkiksi ammattiopintojen kursseihin Socialpedagogiskt arbete 

bland unga (3 op) ja Småbarnsfostran (3/4 op) sekä kirkkotyön ammattiopintoihin Andligt liv på 

webben (Hengellinen elämä verkossa) -hankkeeseen liittyen. 

www.novia.fi/utbildning/ 
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3. Tutkimushankkeet 

Tämä katsaus tiivistää keskeisimmät mediakasvatukseen liittyvät tutkimushankkeet Suomessa. 

Pääpaino on hankkeilla, joilla on kansallista merkittävyyttä. Useat hankkeet on toteutettu laajassa 

yhteistyössä yliopistojen ja järjestöjen kanssa.  

 

Lasten mediabarometri 2010: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa 

Toteuttaja: Mediakasvatusseura ry yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, neljän 

yliopiston sekä Valtion elokuvatarkastamon kanssa 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Kohderyhmä: 0-8-vuotiaat 

Tutkimuksen keskeisin tutkimusaineisto kerättiin 0–8-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatulla 

valtakunnallisella postikyselyllä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 743 perhettä. Kyselyssä kartoitettiin 

mediavälineiden saatavuutta kodeissa sekä sitä, miten lapset käyttävät yleisimpiä medioita. 

Vanhemmilta kysyttiin myös perheissä mahdollisesti noudatetuista mediankäyttöön liittyvistä 

säännöistä ja rajoituksista. Pienten lasten mediankäyttöä selvitettiin lisäksi haastattelemalla lapsia 

sekä havainnoimalla heidän mediaympäristöään. Haastatteluihin ja havainnointeihin osallistui 

yhteensä 36 lasta kotona, päivähoidossa ja koulussa eri puolilla maata. Hankkeessa toteutettiin 

lisäksi kokeilu, jossa 14-15-vuotiaat yläkoulujen tukioppilaat toimivat pienimpien alakoululaisten 

lomakehaastattelijoina. Yksilöllisiin haastatteluihin osallistui yhteensä 55 iältään 7-8-vuotiasta lasta. 

Tukioppilaiden koulutuksesta ja tuesta haastattelutilanteissa vastasi Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto, joka organisoi Suomessa tukioppilastoimintaa. 

http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-6-9.pdf 

Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien mielipiteet lasten mediankäytöstä 

Toteuttaja: Mediakasvatusseura ry 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Kohderyhmä: vanhemmat 

Lasten mediabarometri 2010 -tutkimushankkeessa pienten lasten vanhemmilta kysyttiin lisäksi 

vanhempien omia mielipiteitä lasten mediankäytöstä ja lapsille suunnatuista mediasisällöistä. Tässä 

raportissa kuvataan vanhempien vastauksia näihin kyselyyn sisältyneisiin asenne- ja 

mielipidekysymyksiin. Raportin tuloksia on hyvä tarkastella yhdessä Lasten mediabarometri 2010 -

julkaisun kanssa, sillä esimerkiksi perheissä sovelletut mediankäytön rajoitukset on kuvattu vain 

laajemmassa raportissa. 

http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-9-0.pdf 

 

Lasten mediabarometri 2011: 7-11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset 

mediakasvatuksesta 

Toteuttaja: Mediakasvatusseura ry yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, neljän 

yliopiston sekä Valtion elokuvatarkastamon kanssa. 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Kohderyhmä: 7-11-vuotiaat 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista on 7-11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja 

millaisia ovat heidän kokemuksensa mediakasvatuksesta. Aineiston kerättiin lomakekyselyllä, jolla 

tavoitettiin peruskoulun ensimmäiseltä, kolmannelta ja viidenneltä luokka-asteelta yhteensä 1137 

lasta. Tutkimushankkeessa selvitettiin lisäksi sitä, voivatko nuorten tekemät lomakehaastattelut olla 

toimiva menetelmä lapsia tutkittaessa. Tutkimuksessa yläkouluikäiset tukioppilaat haastattelivat 

ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaat ja viidesluokkalaiset täyttivät kyselylomakkeen 
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itsenäisesti. Tukioppilaiden koulutuksesta ja tuesta lasten haastattelutilanteissa vastasi 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 

http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-67693-1-8.pdf 

Lasten Mediabarometri 2012 

Toteuttaja: Nuorisotutkimusverkosto yhteistyössä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen, 

Mediakasvatusseuran ja kolmen yliopiston kanssa 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Kohderyhmä: 10–12-vuotiaat 

Lasten mediabarometrin 2012 tavoitteena on analysoida lasten ja varhaisnuorten (10–12 -

vuotiaiden) mediasuhteita kansallisella tasolla sekä tuottaa tietoa mediakasvatuksen linjaamiseksi ja 

kehittämiseksi. Mediakasvatus nähdään sekä vertaistoimintana että vanhempien ja 

ammattikasvattajien kuten opettajien ja nuorisotyöntekijöiden toteuttamana. Nuorisotutkimusseura 

toteuttaa myös vuoden 2013 Lasten Mediabarometrin. 

www.nuorisotutkimusseura.fi 

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos 

Toteuttaja: Tampereen yliopisto / Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus 

Rahoittaja: Helsingin Sanomain säätiö 

Kohderyhmä: 5-14-vuotiaat 

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos on vuonna 2007 käynnistynyt pitkittäistutkimus, joka 

toistetaan kolmen vuoden välein yhteensä neljä kertaa. Hankkeessa luodaan lasten ja nuorten 

mediaympäristön ja mediakäytön seurantatutkimuksen menetelmä ja sen tavoitteena on tuottaa 

tutkittua tietoa aihepiiriä koskevan yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. Tutkimuksen 

ensimmäiselle kierrokselle osallistui 56 lasta ja nuorta Tampereelta ja lähikunnista. Osallistujat 

olivat neljästä ikäryhmästä: 5-, 8-, 11- ja 14-vuotiaat. Tutkimuksen aineistonkeruun menetelminä 

olivat taustatietolomakkeet, mediapäiväkirjat, teemahaastattelut sekä lasten tuottamat piirrustukset 

ja valokuvat. Pitkittäistutkimuksen ensimmäinen julkaisu on nimeltään ”Mä oon nyt online!” Lasten 

mediaympäristö muutoksessa. 

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65730/978-951-44-7293-0.pdf?sequence=1 

 

Pitkittäistutkimuksen toiselle kierrokselle osallistui 60 lasta ja nuorta Tampereelta ja lähikunnista. 

Tutkimuksen osallistujat edustivat samoja ikäryhmiä kuin tutkimuksen ensimmäisessä osiossa. 

Tutkimuksen aineistonkeruun menetelminä olivat taustatietolomakkeet, mediapäiväkirjat ja 

teemahaastattelut. Pitkittäistutkimuksen toinen julkaisu on nimeltään Naamatusten verkossa - 

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2.  Tutkimuksen toisen julkaisun mukaan selkein ja 

merkittävin yksittäisen lapsen mediankäyttöä muokkaava tekijä on lapsen kasvu ja kehitys. 

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65438/naamatusten_verkossa_2011.pdf?sequence=1 

Koulu kaikkialla 

Toteuttaja: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos / Opetuksen ja oppimistutkimuksen yksikkö 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Kohderyhmä: oppimisympäristöjen kehittäjät yleissivistävän koulutuksen ja kulttuuritoimijoiden 

aloilta 

Koulu Kaikkialla – tutkimus- ja kehittämishanke toteutetaan vuosina 2011–2015. Hankkeessa 

luodaan oppimisympäristöjen kehittäjistä vuorovaikutteinen verkosto, rakennetaan uudenlaista 

oppimisen toimintakulttuuria ja kehitetään sitä tukevaa pedagogiikkaa. Koulua ja koulukulttuuria 

avataan tiedekeskuksiin, taidelaitoksiin, kirjastoihin, museoihin sekä kolmannen sektorin tuottamiin 

oppimisen ympäristöihin.  
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http://blogs.helsinki.fi/oot-yksikko/koulukaikkialla/ 

www.kaikkialla.fi 

 

CICERO Learning -tutkimusprojektit 

Toteuttaja: Koordinoija Helsingin yliopisto, mukana tutkimusverkostossa Aalto yliopisto, Lapin 

yliopisto ja Porin yliopistokeskus 

Rahoittaja: esim. Tekes 

Kohderyhmä: eri-ikäiset oppijat, opetuslaitokset 

Vuonna 2005 perustettu CICERO Learning on oppimiseen keskittynyt tutkijoiden ja 

tutkimusryhmien verkosto. Verkostossa on tutkijoita eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista 

Suomesta ja se rakentaa yhteistyötä tutkimusryhmien ja yksiköiden kanssa eri puolilla maailmaa. 

CICERO:n tutkimus keskittyy seuraavanlaisiin teemoihin: oppimisen yhteys aivoihin ja mieleen, 

elinikäinen oppiminen, teknologian vaikutus oppimiseen, oppiminen ja yhteiskunta sekä uusi 

ymmärrys oppimisesta. Mediakasvatukseen linkittyviä hankkeita Cicerossa on esimerkiksi 

Kansallinen Opetusteknologia koulun arjessa –tutkimushanke (2009-2011), jonka tavoitteena oli 

luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median 

hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. Meneillään oleva Finnable 2020-hanke kehittää 

oppimisen ekosysteemejä, joka mahdollistaa oppimisen missä tahansa. Päämääränä on tuottaa uusia 

menetelmiä tiedon ja kokemuksien jakamiseen ja edistää 21. vuosituhannen taitoja, joissa korostuu 

luovuus ja ongelmanratkaisutaidot.  

http://www.cicero.fi/sivut2/index.html 

 

Eu Kids Online I, II ja III 

Toteuttaja: Mukana olevien maiden nimetyt mediatutkijat 

Rahoittaja: Euroopan komissio / Safer Internet Programme 

Kohderyhmä: 9-16-vuotiaat lapset 

Euroopan laajuisia EU Kids Online –tutkimuksia on toteutettu vuodesta 2006 alkaen. Suomi tuli 

mukaan tutkimuksen toiseen vaiheeseen vuonna 2009. EU Kids Online II (2009 - 2011) -

tutkimuksella pyrittiin lisäämään tietoisuutta lasten ja nuorten internetin käytöstä, siihen liittyvistä 

riskeistä sekä turvallisuudesta. Suomen lisäksi tutkimuksessa oli mukana 24 maata. 

Tutkimusprojekti koostui eri Euroopan maissa samanaikaisesti toteutettavasta vertailevasta, 

kvantitatiivisesta 9-16-vuotiaiden lasten internetin käyttöön liittyvästä kyselytutkimuksesta. Toisen 

vaiheen tutkimuksen keskiössä olivat internetin riskit ja turvallisuus, sekä vanhempien kokemukset 

ja huolet liittyen lasten internetin käyttöön. Suomi on 32 muun maan ohella mukana myös EU Kids 

Online III (2011 - 2014) -tutkimuksessa, jossa on lisäksi mukana myös muutama maa Euroopan 

ulkopuolelta. 

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx 

 

Global Comparative Research on Youth Media Participation 

Toteuttaja: Jyväskylän yliopisto 

Rahoittaja: Suomen Akatemia 

Kohderyhmä: 11-18-vuotiaat 

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa vertailevaa tietoa siitä, millä tavalla eri puolilla maailmaa 

asuvat nuoret saavat äänensä kuuluville ja osallistuvat median avulla. Tutkimus on 

kulttuurienvälinen vertailu nuorten mediaosallistumisesta Argentiinassa, Egyptissä, Intiassa 

(Gujaratissa) sekä Suomessa. Mediaosallistumisen tapoja ja ehtoja tarkastellaan 11–18 -vuotiaille 
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nuorille suunnatuin kyselyin, haastatteluin ja päiväkirjoin. Aineistoa kerätään sekä tilastollisin että 

laadullisin metodein. Lähtökohtana hankkeessa on näkemys lapsesta ja nuoresta aktiivisena 

yleisötoimijana. Tutkimushankkeessa media ymmärretään kaikenlaisena informaatioteknologiana, 

joka tarjoaa mediaesityksiä nuorille yleisöille tulkittaviksi ja julkisuutta nuorten omalle tekijyydelle 

ja toimijuudelle (painetut, audiovisuaaliset ja digitaaliset viestintämuodot). Tutkimus linkittyy 

kehitystutkimukseen ja keskusteluihin viestinnän mahdollisuudesta sosiokulttuurisiin muutoksiin 

köyhien, naisten sekä lasten ja nuorten keskuudessa. Englanninkielinen julkaisu tutkimushankkeesta 

on tulossa vuonna 2012. 

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/nykykulttuuri/en/youthmedia/main/ 
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Liitteet 

Aluekartat  

Aluekartat esittelevät eri alueiden toimijoita sekä toimintaverkostoja. Karttoja voi käyttää eri 

alueisiin tutustumisen apuna, yhteistyöverkostojen kartoittamisen tukena sekä muun 

mediakasvatustoiminnan verkottumisen apuna. Puuttuuko joku toimija kartasta? Lähetä tietoa 

toiminnasta mediakasvatus@mediakasvatus.fi 
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