
13/10/2017

1

Mediakasvatuksen tilanne Suomessa
Keskustelutilaisuus suomalaisen media-alan tulevaisuudesta

20.10.2017 LVM
Leo Pekkala

Apulaisjohtaja, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)
Tulosaluepäällikkö, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) 

Mediakasvatus edistää medialukutaitoa

Medialukutaito sisältää mm.
seuraavia nyky-yhteiskunnan
kansalaistaitoja! 
• informaation hakeminen, 

arvioiminen ja tuottaminen
• vuorovaikutus median 

välityksellä
• itseilmaisu ja vaikuttaminen 

median avulla
• tieto ja ymmärrys 

mediakulttuurista ja median 
merkityksestä yhteiskunnassa 
ja yksilön elämässä
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2019

Today

1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013

Joukkoviestinnän vaikutus yleisöön - suojelu

Kulttuurinen murros, televisio, populaarikulttuuri

Joukkotiedotuskasvatus POPS 

Audiovisuaalinen kulttuuri, kotivideot ja musiikkivideot

Kotitietokoneet ja internet

Mediakasvatus systematisoituu, 
OKM Mediamuffinssi, INSAFE

Konvergenssi, 
Mobiili netti, 
MEKU 
perustetaan

Mediakasvatuksen historiaa Suomessa

Mediakasvatuksen historiaa Suomessa

• 1950-luvulla julkiset ja akateemiset keskustelut joukkoviestinnän, erityisesti elokuvien vaikutuksista yleisöön. 
Kasvatuksessa suojelulliset ja elitistiset tavoitteet opettaa yleisö erottamaan hyvä media huonosta.

• 1960-luvulla kulttuurinen murros vaikutti myös mediakasvatukseen, ja esimerkiksi populaarikulttuuri alettiin 
nähdä myös opetuksen välineenä. Televisio tuli suomalaisiin koteihin.

• 1970-luvulla Suomesta tuli mediakasvatuksen edelläkävijöitä, kun joukkotiedotuskasvatus sisällytettiin 
perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

• 1980-luvulla audiovisuaalisen kulttuurin nousu, esimerkiksi kotivideot, muokkasivat käsitystä 
mediakulttuureista. Yleisöistä tuli entistä enemmän tekijöitä, ja videotyöpajat ja elokuvakerhot olivat suosittuja 
mediakasvatuksessa.

• 1990-luvulla kotitietokoneet ja internet mullistivat mediakasvatuksen kenttää. Koulujen Sanomalehtiviikko 
järjestettiin ensimmäisen kerran 1994.

• 2000-luvulla mediakasvatus muuttuu systemaattisemmaksi kansallisten ohjelmien myötä. Opetusministeriön 
suursatsaus Mediamuffinssi tekee Suomesta pienten lasten mediakasvatuksen edelläkävijän. Alan aktiivit 
perustavat Mediakasvatusseura ry:n ja esitetään toistuvasti vaatimuksia valtiollisen toimijan tarpeesta. 
Euroopan komission rahoittama Insafe-verkosto aloittaa toimintansa lapsille paremman internetin puolesta.

• 2010-luvulla mediakasvatus sisällytetään useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin linjauksiin. Vuonna 2012 
perustetaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus OKMn alaisuuteen. Mobiiliteknologiat, laajakaista, 
mediakonvergenssi, sosiaalinen media ja pelaamisen arkipäiväistyminen muuttavat mediamaisemaa ja -
kasvatusta. Vihapuhe ja disinformaatio nousevat haastamaan demokraattisten yhteiskuntien perustaa. 
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1997 2017

Today

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Mediakasvatus aloitetaan 
sivuaineena Lapin yliopistossa

Mediakasvatus pääaineeksi LaY

Mediakasvatus sivuaineena Tampere

KV-maisteriohjelma LaY

KV-maisteriohjelma TaY

Mediakasvatuksen historiaa Suomessa

Mediakasvatus- ja 
kuvaohjelmayksikkö 

MEKU
• Vuoden 2012 alusta

• Alan pitkäaikainen toive – tarvittiin 
kansallinen 
mediakasvatusviranomainen

• Lakisääteinen tehtävä edistää 
mediakasvatusta

• Viranomais- ja strategiatyö

• Tietoisuuden lisääminen

• Toimintakulttuurin edistäminen

• Tutkimukset ja selvitykset
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Tämänhetkisiä linjauksia ja lainsäädäntöä Suomessa

• Monilukutaito ja tieto- ja viestintätekninen osaaminen
systemaattisesti läpi koulutusjärjestelmän
• varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016), 
• esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014), 
• perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, aikuiset 2017), 
• lukion opetussuunnitelman perusteet (2015), 
• Ammatillisten perustutkintojen perusteet (reformi meneillään)
• Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2017)

• Hyvä medialukutaito 2013-2016 kulttuuripoliittiset
suuntaviivat lasten ja nuorten medialukutaidon
edistämiseen (uudistamatta)
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Tämänhetkisiä linjauksia ja 
lainsäädäntöä Suomessa

• Tuottava ja uudistuva Suomi. Digitaalinen agenda 
vuosille 2011-2020 (LVM)

• Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa 
ympäristössä. Poliittiset linjaukset. 2012 (OKM)

• Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista 
(1434/2007)

• Valtioneuvoston asetus Kansallisesta 
audiovisuaalisesta instituutista (712/2013) 

• Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)

EU -linjauksia
• Council conclusions of 27 

November 2009 on media 
literacy in the digital 
environment 2009/C 301/09

• European Commission. 2006. 
“Key Competences for Lifelong 
Learning – A European 
Framework Official.” Journal of 
the European Union

• Council Conclucions 30 May 
2016 Developing media 
literacy and critical thinking 
through education and training

• AVMS Directive revision
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Eri sektoreiden toimijat
• Valtioneuvosto ja ministeriöt
• KAVI, suomalaisen mediakasvatuksen kansallinen keskus

• Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö MEKU:lla lakisääteinen 
tehtävä edistää mediakasvatusta ja lapsille turvallisemman 
mediaympäristön kehittämistä

• Muu julkinen sektori:
• esim. Opetushallitus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, aluehallinto ja 

kansalliset kehittämiskeskukset
• Käytännön työ kouluissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, 

nuorisotyössä, museoissa jne
• Järjestöt

• esim. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, 
Mediakasvatusseura, 4H, Sanomalehtien liitto

• Yritysmaailma
• esim. useat TV-kanavat ja teleoperaattorit, sosiaalisen median 

palveluntarjoajat, pelialan yritykset 

Suomen Safer Internet -toiminto
Projektipartnerit Suomessa

• Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti (koordinoi)

• Pelastakaa Lapset ry
• Mannerheimin

lastensuojeluliitto ry

• Budjetti  1,5 Milj. €/2,5 vuotta, 
EU-rahoitus 50% Connecting
Europ Facilities (CEF)

• Suomessa 
medialukutaitopainotus

• Jatkumo vuodesta 2004
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Merkittävimmät kampanjat

Mediataitoviikko (KAVI koordinoi)
• 2017 yli 50 organisaatiota tuottamassa kampanjan 

resursseja (järjestöä, yritystä jne) ja noin 2700 
paikallisorganisaatiota (koulua, päiväkotia jne) osallistui

Sanomalehtiviikko (Sanomalehtien liitto)
• yli 20 vuoden perinne, erityisesti kouluissa ympäri Suomen
Peliviikko (KAVI koordinoi Suomessa)
• laajentunut pohjoismaiseksi peliviikoksi, pohjoismainen 

yhteistyö, 2016 oli yli 300 tapahtumaa Suomessa
• taustalla Suomessa laaja, avoimeen yhteistyöhön 

perustuva Pelikasvattajien verkosto

mediataitokoulu.fi

• 24/7 365 tietopankki 
ammattilaisille

• Tietoa, tehtäviä, tutkimuksia

• Tasoittaa alueellista 
epätasa-arvoa

• Yli 120 000 uniikkia kävijää 
vuonna 2017/1-9
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Paljon on 
tehty –
mutta:
• Mediakulttuurin jatkuva 

muutos edellyttää myös 
jatkuvaa täydennyskoulutusta

• Selvitysten mukaan 
henkilöstön osaaminen tai 
ammatillinen tietoisuus 
mediakasvatuksesta on vielä 
pääosin heikkoa

• Jopa nykyisistä 
opettajaksi 
opiskelevista alle puolet 
arvioi opintoihinsa 
kuuluvan 
mediakasvatusta

Entäs aikuiset?
• Aikuisten mediakasvatuksesta on 

puhuttu jo pitkään (esim. Varis 2002, 
Suoranta 2006), mutta tekoja on 
vähemmän

• Erityisesti työikäinen aikuisväestö 
paitsiossa

• Kansalliset politiikat ohjaavat lasten ja 
nuorten  mediakasvatukseen, myös 
kansainvälisesti aikuiset marginaalissa 
(Salomaa 2017)

• Resurssipula: valtaosa kasvatukseen ja 
koulutukseen käytössä olevista 
resursseista suunnattu lapsiin ja 
nuoriin. MEKU on ollut aliresursoitu 
perustamisestaan lähtien. Vaikka 
tehtävien tärkeys tunnustetaan yhä 
laajemmin, KAVIn budjettia  ja OKM:n
mediakasvatusavustuksia on leikattu.
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- ”demokratian kriisi” vihapuheen ja 
disinformaation myötä, 

- työelämätaidot, 
- osallisuus digitalisoituvassa 

yhteiskunnassa, 
- tietämättömyys laillisen ja laittoman 

erosta

Suomesta maailman medialukutaitoisin maa

• Toimenpiteitä nyt, ei vain 
tulevaisuutta silmälläpitäen

• Hanke-esitys 2018-2019 KAVIn
koordinoimaksi 
poikkihallinnolliseksi hankkeeksi

1. Kansalaistaidot digiaikaan -
medialukutaitoa aikuisille

2. Maailman medialukutaitoisin 
julkinen hallinto
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Kansalaistaidot digiaikaan -
medialukutaitoa aikuisille

1. Laaditaan ja pilotoidaan konsepti aikuisille 
sopivaan, tietoiskuja ja toiminnallisuutta 
yhdistävään mediataitojen edistämiseen

2. Tuetaan konseptin leviämistä integroimalla 
sitä laajasti aikuisten koulutus- ja 
sivistystoimintaan (esim.vapaa sivistystyö, 
asevelvolliset, työyhteisöjen 
kehittämispäivät, maahanmuuttajien 
kotoutuminen) ja kehittämällä sitä 
palvelumuotoilun keinoin

3. Teemoja esim. informaatiolukutaito ja 
disinformaatio, vuorovaikutus ja lait 
sosiaalisessa mediassa, vaikuttaminen ja 
osallisuus

Maailman medialukutaitoisin
julkinen hallinto
1. Laaditaan ja otetaan käyttöön 

poikkihallinnollinen, läpäisyperiaatteella toimiva 
toimintaohjelma medialukutaidon edistämiseksi

2. Huolehditaan virkamiesten taitotason 
ylläpitämisestä

3. Brändätään Suomi maailman ykkösmaaksi 
medialukutaidossa
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2018 2019Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2019 Q2 Q3 Q4

Ohjausryhmä

Tiedottaminen 

Mallin esittely kansainvälisissä tilaisuuksissa

Arviointi koulutuskonseptista

raportointi koulutuskonseptista

Mallin esittely koulutuksen järjestäjille, sparraus

Pilottikoulutukset

Materiaalien koonti ja 
koulutussuunnittelu

Aikuiskoulutuksen 
projektiryhmät

Arviointi hallinnon osuudesta

Raportointi hallinnon osuudesta

Hallinnon sitoumukset

Hallinnon koulutukset ja  sparraus

Hallinnon projektiryhmät 

Digitalisoitunut Suomi – maailman medialukutaitoisin valtio

Kiitos!
Leo.Pekkala@kavi.fi

@leopekkala
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