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TIIVISTELMÄ

Selvityksen tavoitteena oli kuvata medialu-
kutaitojen ja mediakasvatuksen tilaa Suo-
messa inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuu-
den näkökulmista. Selvityksen toteuttivat 
kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 
yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen 
instituutin (KAVI) kanssa syksyn 2021 ja ke-
vään 2022 aikana. Selvityksen aineisto kerät-
tiin haastattelemalla 17 mediakasvatuksen 
parissa toimivaa asiantuntijaa. 

Mediakasvatustoimintaa ohjaavia arvoja 
ovat muun muassa kaikkien yhdenvertai-
nen ihmisarvo sekä oikeus oppimiseen ja 
yhteiskuntaan osallistumiseen. Toiminnan 
saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden 
edistäminen tukisi kaikkien toimintaedelly-
tyksiä mediaympäristössä sekä edistäisi pe-
rusoikeuksien toteutumista ja yhteiskunnal-
lista toimijuutta elämän eri vaiheissa, koko 
elämänkaaren ajan. 

Mediakasvatuksen parissa toimii Suomes-
sa lukuisa joukko erilaisia toimijoita, jot-
ka lähestyvät asiaa omista tulokulmistaan. 
Toiminnan aktiivisuudesta huolimatta ken-
tän toimijoista ei ole olemassa kattavaa ko-
konaiskuvaa. Yhteistyötä tehdään paljon, 
mutta siinä on myös kehitettävää. Erilaisten 
erityis- ja vähemmistöryhmien parissa toi-
mivat järjestöt kaipaavat näkyvämpää roolia 
medialukutaitojen edistämistyössä. Entis-
tä tiiviimpi ja moniammatillinen yhteistyö 
edistäisi tiedon vaihtoa ja leviämistä. KAVI:n 
rooli viranomaistoimijana kentän kokoajana 
ja tiedon välittäjänä nähdään merkittävänä.

Mediakasvatustoiminta on usein aliresur-
soitua, ja myös lakisääteisten palveluiden 
toteutumisessa on puutteita. Rahoituksen 
lyhytjänteisyys ja hankemuotoisuus tuo-
vat järjestöjen toimintaan epäjatkuvuutta ja 
hankaloittavat pysyvien toimintarakentei-
den syntymistä. Mediakasvatuksen ohjauk-
sen ja rahoituksen kehittämisessä olisi tärkeä 
tarkastella eri hallinnon alojen tavoitteita ja 
toimintaa ja pyrkiä kehittämään eri sekto-

reiden myöntämää julkista rahoitusta siten, 
että se tukisi mediakasvatuksen asemaa osa-
na erilaisten järjestöjen perustoimintaa.

Medialukutaitojen tila vaihtelee eri väestö-
ryhmien välillä ja niiden sisällä. Mediakas-
vatuksen kentällä yhdenvertaisuutta ja ink-
lusiivista toimintaa pidetään tärkeänä ja asia 
on läsnä käytännön työssä. Mediakasvatusta 
järjestävien osaaminen yhdenvertaisuuden 
edistämisessä ja huomioimisessa kaipaa kui-
tenkin vahvistamista ja monipuolistamista. 
Tarpeet liittyvät muun muassa yksilöllisten 
ja erityistarpeiden tunnistamiseen ja oman 
toiminnan arviointiin. Lisäksi tarvetta olisi 
erilaisille kohdennetuille ja selko- ja omakie-
lisille oppi- ja koulutusmateriaaleille. 

Inkluusion näkökulmasta erilaisia väestöryh-
miä käsitellään mediassa melko yksipuolises-
ti ja heidän näkyvyytensä on vielä vähäistä. 
Tämä heikentää mediaympäristössä toimi-
mista ja sen saavutettavuutta. Moninainen 
ja monipuolinen representaatio mediassa on 
tärkeää, jotta erilaiset ihmiset löytäisivät sa-
maistumiskohteita ja rohkaistuisivat toimi-
maan mediaympäristössä, ja jotta ymmärrys 
yhteiskunnan moninaisuudesta lisääntyisi.
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ESIPUHE - YKSILÖIDEN 
OSAAMISESTA 
YHDENVERTAISEMMAN 
MAAILMAN 
RAKENTAMISEEN

Mediakulttuuri kaikessa moninaisuudessaan 
luo perustan mediakasvatukselle. Jotta voim-
me tarttua mediasta nouseviin kysymyksiin 
ja ongelmiin sekä toisaalta hyödyntää sen 
tuomia mahdollisuuksia, tarvitsemme moni-
puolisesti erilaista osaamista. Medialukutai-
tojen ei tulisi kuitenkaan olla vain harvojen 
etuoikeus, vaan yhdenvertaisuuden näkökul-
masta on tärkeä löytää keinoja taata kaikkien 
ihmisten mahdollisuus osaamisen kehittä-
miseen.  

Olemme yhteistyössä Kulttuuripolitiikan 
tutkimuskeskus Cuporen kanssa valmistel-
leet tämän selvityksen yhdenvertaisesta ja 
inklusiivisesta mediakasvatuksesta Suomes-
sa. Lähtökohta aiheen esiin nostamiseen 
juontuu pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, 
jota eri toimijat ovat tehneet Suomessa jo 
vuosikymmeniä.  

Konkreettisesti kehittämistyö yhdenvertai-
semman mediakasvatuksen puolesta näkyy 
esimerkiksi vahvistuvina rakenteina media-
kasvatukselle. Vuonna 2018 julkaistiin Valtio-
neuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta 
ohjelmasta. Ohjelman yksi tavoite on media-
kasvatuksen vahvistaminen ja kohdentami-
nen uusille kohderyhmille, kuten aikuisten 
ja erityisryhmien kriittisen medialukutaidon 
parantamiseen. Esitettyjen toimenpiteiden 
pohjalta valmistelimme Kansallisessa audio-
visuaalisessa instituutissa opetus- ja kult-
tuuriministeriön vuonna 2019 julkaisemat 
kansalliset mediakasvatuslinjaukset medi-
alukutaidon edistämiseksi.  

Linjausten visiona on, että Suomessa kaik-
kien ihmisen mahdollisuudet kehittää me-
dialukutaitojaan paranevat. Mahdollisuuksia 
luodaan monipuolisesti erilaisen mediakas-

vatuksen avulla. Tavoitteena on, että Suomes-
sa toteutetaan sisällöllisesti, näkökulmiltaan, 
kohderyhmiltään sekä maantieteellisesti 
kattavaa mediakasvatusta. Mediakasvatus on 
myös laadukasta, merkityksellistä ja yhden-
vertaista. Sitä toteutetaan systemaattisesti ja 
pitkäjänteisesti. 

Mediakasvatuksen parissa toimivia asian-
tuntijoita haastattelemalla olemme pyrki-
neet hahmottamaan medialukutaitojen ja 
mediakasvatuksen tilaa erityisesti yhdenver-
taisuuden näkökulmasta. Selvitys osoittaa, 
että mediakasvatuksessa yhdenvertaisuutta 
ja inklusiivista toimintaa pidetään tärkeänä 
ja asia on läsnä käytännön työssä. Yhdenver-
taisuuden toteutumista voidaan selvityksen 
perusteella kuitenkin vahvistaa esimerkiksi 
osaamista kehittämällä ja sitä monipuolista-
malla. Tähän liittyen on hyvä pohtia tapoja, 
joiden avulla voimme paremmin tunnistaa 
yksilöllisiä tarpeita sekä arvioida omaa toi-
mintaa. Tämä antaa mahdollisuuden myös 
yhteiselle keskustelle sekä kriittiselle reflek-
tiolle.  

Inklusiivisuuteen liitetään puheissa usein 
korkeatasoisia tavoitteita yhdenvertaisuu-
desta, moninaisuudesta, esteettömyydestä 
ja saavutettavuudesta. Esimerkiksi Ida Hum-
melstedtin monikulttuurisuuskasvatusta kä-
sittelevä väitöskirja keväältä 2022 osoittaa, 
kuinka hyvät tarkoitusperät eivät välttämät-
tä itsessään aina kuitenkaan riitä. Moninai-
suutta juhlistava puhe voi rakentaa toiseutta 
ja ylläpitää epätasa-arvoistavia valtasuhteita 
eikä näin ollen aina edistä sosiaalista oikeu-
denmukaisuutta.  

Selvityksen tulokset nostavat esiin media-
kasvatustoiminnan ja tavoitteiden sekä me-
diakulttuurin välisen suhteen. Yhdenvertai-
suuden ja saavutettavuuden osalta näiden 
välille voi olla jopa vaikea tehdä selkeää eroa. 
Mediakasvatus ei tapahdu tyhjiössä vaan 
suhteessa ympäröivään maailmaan. 
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Ammattilaisten näkemykset osoittavat, että 
mediakulttuuri ei ole vain pelkkä puite me-
diakasvatukselle vaan myös sen kohde. Me-
diakasvatus luo edellytyksiä ihmisten ja yh-
teisöjen omalle toiminnalle, itse ja yhdessä 
tekemiselle sekä ympäröivään maailmaan 
vaikuttamiselle. Osallistumismahdollisuuk-
sien, uusien toimintatapojen ja laajentunei-
den vuorovaikutusfoorumien myötä media-
kulttuuri luo tilaa, madaltaa kynnyksiä ja 
moninaistaa olemisen mahdollisuuksia. Me-
diakulttuuriin vaikuttamisen myötä, voim-
me yhdessä löytää keinoja inklusiivisemman 
yhteiskunnan, kulttuurien ja yhteisöjen ra-
kentamiseen. Mediakasvatuksessa ei ole kyse 
näin ollen vain yksilöiden omista tiedoista, 
taidoista ja osaamisesta vaan se voi olla laa-
jemmin paremman maailman tekemistä.  

Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutis-
sa teemme työtä mediakasvatuksen edistä-
miseksi Suomessa. Nyt ja tulevaisuudessa 
etsimme keinoja yhdenvertaisuuden vahvis-
tamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa tie-
toa, osaamista ja yhteistyötä.  

Vuosittaisen Mediakasvatusfoorumin avul-
la pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden 
osaamisen päivittämiselle, yhteistyölle sekä 
ideoiden jakamiselle ja verkostoitumiselle. 
Mediakasvatusta juhlistavalla Mediataitovii-
kolla nostamme jatkossakin laajassa yhteis-
työssä kumppanien kanssa esiin yhdenver-
taisuudelle keskeisiä teemoja ja edistämme 
tietoisuutta mediakasvatuksen merkitykses-
tä.

Viestinnällä on tärkeä merkitys mediakas-
vatuksen edistämistyössämme. Sosiaalisen 
median lisäksi yhdenvertaisuus näkyy tee-
mana myös Mediataitokoulu.fi -verkkopal-
velussa, joka tarjoaa monipuolisesti mahdol-
lisuuksia eri alojen ammattilaisille laajentaa 
osaamistaan. Mediakasvatuksen toimijoilla 
on mahdollisuus jakaa palvelussa myös omia 
materiaalejaan ja resurssejaan. Medialuku-
taitosuomessa.fi -sivusto kokoaa ajankoh-
taista tietoa kansallisten medialukutaitolin-
jausten toimeenpanosta. Uudet lukutaidot 
-kehittämisohjelmassa vahvistamme media-

kasvatuksen yhdenvertaisuutta erityisesti 
varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusope-
tuksessa. Meihin voi olla matalalla kynnyk-
sellä yhteydessä kehittämis- ja yhteistyöide-
oiden tiimoilta.  

Inklusiivisen mediakasvatuksen edistämi-
nen ei ole helppo tehtävä, johon olisi vain 
yksi ainoa oikea ratkaisu. Pitkän perinteen, 
karttuneen osaamisen ja moninäkökulmai-
sen toimintakulttuurin myötä meillä on kui-
tenkin yhdessä edellytykset kehittää media-
kasvatuksesta entistä yhdenvertaisempaa, 
saavutettavampaa ja esteettömämpää.

Lauri Palsa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

http://Mediataitokoulu.fi
http://Medialukutaitosuomessa.fi
http://Medialukutaitosuomessa.fi
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JOHDANTO

Mediasisällöt ovat läsnä kaikkien arjessa ja 
medialukutaidot ovat tärkeitä arkielämän 
taitoja. Suuri osa vuorovaikutuksestamme 
tapahtuu mediavälitteisesti ja kulttuurimme 
on vahvasti medioitunut. Kyky käyttää eri-
laisia medioita, hyvät tiedonhakutaidot sekä 
kyky tulkita, tuottaa ja luoda mediasisältöjä 
mahdollistavat mediaympäristössä toimimi-
sen. Samalla ne tukevat ihmisten osaamista 
ja osallisuutta yhteiskunnassa. Myös media-
kulttuurissa tapahtuvat muutokset ja me-
diassa esiintyvä disinformaatio edellyttävät 
kriittistä ajattelua, viestintä- ja vuorovaiku-
tustaitoja sekä osallistumiseen ja vaikutta-
miseen liittyviä taitoja. (Ks. mm. Ampuja, 
Koivisto & Väliverronen, 2014, s. 25; Pekkala, 
Salomaa & Spišák, 2016, s. 9; Takala & Taka-
la, 2019, s. 4; 8.) Median läpäisemässä yhteis-
kunnassa mediakasvatus on yhteiskuntaan 
kasvamista ja medialukutaidot arjen lukutai-
toa (Koponen, 2015, s. 58). 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
(KAVI) on opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) alainen virasto. KAVI:n lakisääteisiin 
tehtäviin kuuluvat muun muassa mediakas-
vatuksen ja lapsille turvallisen mediaym-
päristön edistäminen sekä tiedottaminen 
lapsia ja mediaa koskevista asioista. KAVI:n 
mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö edis-
tää kansallista mediakasvatusta, toimii asi-
antuntijana lasten mediaympäristön kehi-
tyksessä yhteistyössä muiden viranomaisten 
ja toimialan yhteisöjen kanssa, edistää alaan 
liittyvää tutkimusta sekä seuraa alan kan-
sainvälistä kehitystä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuon-
na 2019 KAVI:n valmistelemat mediakasva-
tuksen kansalliset linjaukset, jotka päivittävät 
vuonna 2013 ilmestyneitä medialukutaidon 
kulttuuripoliittisia suuntaviivoja.  Linjaus-
ten tavoitteena on kattava, laadukas ja sys-
temaattinen mediakasvatus yhdenvertaisesti 
kaikille (OKM, 2019, s. 8). Myös Kansallinen 
lukutaitostrategia 2030 (OPH, 2021) koros-
taa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa: oikeutta 

monilukutaidon harjoittelemiseen, kehittä-
miseen ja oppimiseen muun muassa kielestä, 
perhetaustasta, oppimisvaikeudesta, toimin-
tarajoitteesta, varallisuudesta ja asuinpaikas-
ta riippumatta. 

Mediakasvatuksen linjauksissa todetaan, 
että aikuiset ja erilaiset erityisryhmät ovat 
jääneet varjoon suomalaisessa mediakas-
vatuksessa (OKM, 2019, s. 28). Esimerkiksi 
kieli- ja kulttuurivähemmistöihin ja erilaisiin 
erityisryhmiin kuuluvien ihmisten mahdol-
lisuudet yhtäläiseen mediataitojen oppimi-
seen on havaittu haasteeksi. Ne voivat liittyä 
esimerkiksi asian kiinnostavuuteen, saavu-
tettavuuteen tai esteettömyyteen. (Esim. Ka-
nerva & Oksanen-Särelä, 2021; Lappalainen, 
Korpinen & Pokkinen toim., 2017.)

Aikuisten medialukutaitojen edistämisen 
nykytilaa ja haasteita kuvattiin keväällä 2021 
ilmestyneessä KAVI:n ja Kulttuuripolitiikan 
tutkimuskeskus Cuporen yhteisessä julkai-
sussa Aikuisten medialukutaidon edistämisen 
hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet. Loppu-
raportti. 

Käsillä oleva selvitys tarttuu medialukutai-
tojen ja mediakasvatuksen tilaan yhdenver-
taisuuden näkökulmasta. Selvityksessä katse 
kohdistetaan mediakasvatuksen inklusiivi-
suuteen, ihmisten erilaisista lähtökohdista 
toteutuvaan medialukutaitojen yhdenvertai-
suuteen ja osallisuuteen. Asiaa kehystää oi-
keus yhdenvertaisuuteen, sananvapauteen ja 
sivistykseen, jotka turvataan muun muassa 
Suomen perustuslaissa, yhdenvertaisuuslais-
sa ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevassa yleissopimuksessa.¹

Selvityksen tarkastelu pohjautuu asiantunti-
jahaastatteluihin, joiden tavoitteena on ollut 
kartoittaa ja tuoda esiin yhdenvertaisuuden 
ja osallisuuden toteutumista mediakasva-
tuksessa ja mediaympäristössä. Selvityksessä 
kuvataan, millaisia haasteita medialukutai-
tojen edistämiseen liittyy ja millaiset asiat 
tukevat yhdenvertaisuuden toteutumista 
mediakasvatustoiminnassa. 

1. Suomen perustuslaki (1999/731), https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731; Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325; Yleissopimus vam-
maisten henkilöiden oikeuksista (27/2016), https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2  (haettu 3.5.2022).

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2
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Selvityksen toteuttivat Kulttuuripolitiikan 
tutkimuskeskus Cuporen erikoistutkija Anna 
Kanerva ja tutkijat Emmi Lahtinen ja Katja 
Oksanen-Särelä yhteistyössä KAVI:n asian-
tuntijoiden kanssa. Selvitys toteutettiin lop-
pusyksyn 2021 ja kevään 2022 välisenä aika-
na. Selvityksen tilasi ja rahoitti KAVI.

RAPORTIN RAKENNE

Raportin alussa esitellään selvityksen to-
teutus, aineisto ja käytetyt käsitteet. Sen 
jälkeen kuvataan mediakasvatuksen ja me-
dialukutaitojen moninaista toimijakenttää 
ja vastuiden jakautumista medialukutaito-
jen edistämisessä. Seuraavaksi tarkastellaan 
mediakasvatuksen ja medialukutaitojen ny-
kytilaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 
Tämän jälkeen kuvataan mediakasvatuksen 
saavutettavuutta, medialukutaitojen tilaa eri 
väestöryhmien parissa sekä medialukutai-
toihin liittyviä osaamistarpeita yhdenvertai-
suuden näkökulmasta. Lopuksi selvityksen 
tuloksia vedetään yhteen ja pohditaan me-
diakasvatuksen ja medialukutaitojen yhden-
vertaisuutta edistäviä tekijöitä.
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SELVITYKSEN AINEISTO 
JA TOTEUTUS

Käsillä oleva selvitys on laadullinen katsa-
us mediakasvatuksen yhdenvertaisuuteen 
ja medialukutaitojen edistämisen parissa 
tehtävään työhön. Selvityksen keskeisen ai-
neiston muodostavat 17 mediakasvatuksen 
ja -lukutaidon edistämisen parissa eri tavoin 
toimivan asiantuntijan haastattelut. Selvi-
tyksen näkökulma on kulttuuripoliittinen, ja 
tarkastelussa painottuvat kulttuuripolitiikan 
keskeisistä tavoitteista erityisesti kulttuuriset 
oikeudet² sekä luovuuden, saavutettavuu-
den, moninaisuuden ja osallisuuden edistä-
minen (ks. esim. OKM, 2017, s. 15; Koivunen 
& Marsio, 2006, s. 17–18). On kuitenkin hyvä 
pitää mielessä, että mediakasvatustoiminta 
ja medialukutaitojen edistäminen koskevat 
laajemmin myös lukuisia muita politiik-
ka-alueita ja niiden tavoitteita.  

Selvityksen aiheena oleva mediakasvatuk-
sen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuus ja 
saavutettavuus on monitahoinen ja moneen 
suuntaan laajeneva teema. Haastateltavat 
muodostavat siten vain otoksen niistä toi-
mijoista ja siitä työstä, jota Suomessa asian 
edistämiseksi tehdään. Kuten yhdenvertai-
suustyö yleisesti, myös medialukutaitojen 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtävä työ 
on moninaista ja monitasoista. Osa toimin-
nan tavoitteista on yhteneviä ja ensisijaisia. 
Tällaisia ovat muun muassa perus- ja ihmis-
oikeuksien toteutuminen (ks. esim. OKM, 
2016, s. 3; Valtioneuvosto, 2021, s. 10). Erilai-
silla ihmisillä ja väestöryhmillä on kuitenkin 
myös lukuisia yksilöllisiä erityistarpeita, jot-
ka voivat poiketa toisistaan. Tämän selvityk-
sen puitteissa ei ole ollut mahdollista tuoda 
esiin kaikkia haastatteluissa esiin nousseita 
yksityiskohtaisia tarpeita. Siksi keskitymme 
selvityksessä esiin nousseisiin ja aineistosta 
hahmottuneisiin yhteisiin ja laajempiin tee-
moihin, jotka rakentavat pohjaa yhdenvertai-
suuden edistämiselle mediakasvatustyössä. 

Haastateltavien valinnassa painotettiin sekä 
toimijoita, jotka yleisesti edistävät media-
kasvatusta, että niitä, jotka edistävät medi-
alukutaitoja osana oman viiteryhmänsä tai 
jäsenistönsä yhteiskunnallista osallisuutta 
ja yhdenvertaisuutta. Ensiksi mainittuihin 
kuuluvat esimerkiksi kirjasto- ja opetustoi-
mi ja viimeksi mainittuihin muun muassa 
erilaiset sosiaalialan järjestöt sekä erityis- tai 
vähemmistöryhmiä edustavat ja heidän pa-
rissaan toimivat yhdistykset. Haastatellut 
asiantuntijat edustavat kolmannen sektorin, 
kirjastotoimen, median, tutkimuksen sekä 
valtionhallinnon eri aloja. Haastateltavat va-
littiin yhteistyössä KAVI:n asiantuntijoiden 
kanssa. Haastateltavat ja heidän edustaman-
sa organisaatiot on nimetty raportin lähteis-
sä.

Haastattelut toteutettiin loppuvuodesta 2021 
ja alkuvuodesta 2022. Haastattelujen pohjana 
käytettiin haastattelurunkoa, joka lähetettiin 
haastateltaville etukäteen. Kysymykset kos-
kivat haastateltavan työtä mediakasvatuksen 
parissa sekä näkemyksiä oman toiminnan 
kohderyhmän ja laajemmin medialukutai-
tojen nykytilasta yhdenvertaisuuden näkö-
kulmasta. Lisäksi tiedusteltiin mediakasva-
tukseen ja medialukutaitojen edistämiseen 
liittyviä haasteita ja ratkaisuehdotuksia. 
Haastatteluissa käsiteltiin lisäksi mediakas-
vatukseen liittyvää osaamista ja osaamistar-
peita sekä sitä, kuinka vastuut eri toimijoi-
den välillä jakautuvat ja kuinka yhteistyötä 
voisi entisestään parantaa. 

Kaikki haastattelut toteutettiin etäyhteyksin 
Teamsin välityksellä. Haastattelut kestivät 
keskimäärin tunnin ja ne tallennettiin. Kaik-
ki haastattelut litteroitiin. Haastattelurunko 
on raportin liitteenä 1.

Haastatteluaineiston analyysissä hyödynnet-
tiin laadullisen sisällönanalyysin menetel-
miä, kuten teemoittelua ja sisäistä vertailua. 
Raportissa käytetyistä haastattelusitaateista 
on poistettu tunnisteellisuutta ja sitaattien 
kirjoitusvirheitä on korjattu lukemisen suju-
voittamiseksi. 

2. Kulttuurisilla oikeuksilla tarkoitetaan muun muassa oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin, oikeutta osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, oikeutta kehittää itseään ja yhteisöään niiden avul-
la sekä mahdollisuutta ilmaista itseään vapaasti. Kulttuuriset oikeudet ovat osa ihmis- ja perusoikeuksia. Ne ovat tärkeitä yksilön ja yhteisön identiteetin, yhtenäisyyden ja itsemääräämis-
oikeuden näkökulmasta. (Koivunen & Marsio, 2006, s. 22; 30–31.) Ks. myös https://oikeusministerio.fi/kielelliset-ja-kulttuuriset-oikeudet (haettu 29.4.2022).

https://oikeusministerio.fi/kielelliset-ja-kulttuuriset-oikeudet
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Haastattelut muodostavat selvityksen pää-
aineiston. Lisäksi aineistona hyödynnetään 
muun muassa aikaisempia tutkimuksia ja 
selvityksiä, hallinnon dokumentteja sekä la-
kitekstejä.

SELVITYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT 
KÄSITTEET

Medialukutaito on erilaista mediaan liit-
tyvää osaamista, taitoja ja tietoja. Medialu-
kutaito tarkoittaa kykyä saavuttaa, tulkita, 
tuottaa ja luoda informaatiota eri tarkoituk-
siin. Lisäksi siihen kuuluvat median käyttö-
taidot, tiedonhakutaidot, mediakriittisyys, 
viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä osal-
listumisen ja vaikuttamisen taidot. Medi-
alukutaitoihin voidaan viitata myös monilla 
muilla käsitteillä, joita voivat olla esimerkiksi 
monilukutaito, mediasivistys, mediataidot 
tai informaatiolukutaito. (Palsa, 2016, s. 45; 
OKM, 2019, s. 10; OPH, 2021.)³

Mediakasvatus pyrkii edistämään ja tuke-
maan medialukutaitoja. Mediakasvatuksessa 
tarkastellaan sekä mediavälineitä ja niiden 
käyttöä, että analysoidaan mediasisältöjä 
muun muassa teknologian, itseilmaisun ja 
yhteiskunta- ja kulttuurikriittisyyden näkö-
kulmista. Mediakasvatuksen tavoitteena on 
oppia havaitsemaan ja tarkastelemaan me-
dian vaikutuksia ja merkityksiä yksilöille ja 
yhteiskunnille. (Palsa, 2016, s. 37; Kiuru & 
Narsakka, 2021, s. 6.)⁴

Mediakulttuuri tarkoittaa kulttuurin me-
dioitumista. Mediakulttuurissa keskeisessä 
asemassa ovat media ja siihen liittyvät sosio-
kulttuuriset ja teknologiset ilmiöt. Media-
kulttuuriin sisältyy viestimisen kulttuuri ja 
sosiaalisesta näkökulmasta yhteisön media-
kulttuuriin kuuluvat yhteisön ja sen jäsen-
ten tavat toimia mediassa ja välittää tietoa. 
(Nyyssölä, 2008, s. 5; 12–13; Haaranen, 2013, 
s. 14; Mertala & Salomaa, 2016, s. 165–166).

Inklusiivisuus tarkoittaa osallisuutta yh-
teiskuntaan ja sen toimintaan. Mahdollisuus 
toimia yhteiskunnassa aktiivisena ja täysi-
valtaisena jäsenenä edellyttää yhtäläisiä oi-

keuksia, osaamista ja valmiuksia, sekä niiden 
tosiasiallista toteutumista. Osallisuus yhteis-
kuntaan edistää väestösuhteita ja keskinäis-
tä luottamusta sekä vahvistaa demokratiaa. 
(Isola ym., 2017, s. 3–4; OM, 2021, s. 7; Pieni-
mäki & Kotilainen, 2021, s. 64–65.)

Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden 
ja moninaisuuden huomioimista. Saavutet-
tavaa tietoa, tuotetta tai palvelua on hyvä ja 
turvallinen käyttää riippumatta käyttäjien 
erilaisista ominaisuuksista. Saavutettavuu-
della edistetään esimerkiksi yhdenvertai-
suutta digitaalisessa yhteiskunnassa. (Lahti-
nen, Jakonen & Sokka, 2017.)⁵ 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki 
ihmiset ovat samanarvoisia ja heillä on yh-
denvertaiset mahdollisuudet toimia, saada 
tietoa sekä käyttää erilaisia palveluja. Yhden-
vertaisuuslaki kieltää syrjinnän muun muas-
sa iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, per-
hesuhteiden, terveydentilan, vammaisuu-
den, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Lah-
tinen, Jakonen & Sokka, 2017; Yhdenvertai-
suuslaki 1325/2014.)⁶

3. Ks. myös Mediakasvatusseura: https://mediakasvatus.fi/materiaali/infograafi-medialukutaito/; Eläkeliitto: https://www.elakeliitto.fi/tietoa/mediataidot/materiaaleja-aikuisten-media-
kasvatukseen/mita-ovat-mediataidot-ota (haettu 21.4.2022).
4. Ks. myös Mediakasvatusseura: www.mediakasvatus.fi/mediakasvatus (haettu 19.4.2022).
5. Ks. myös Aluehallintovirasto: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi (haettu 22.4.2022).
6. Ks. myös https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu (haettu 25.4.2022).

https://mediakasvatus.fi/materiaali/infograafi-medialukutaito/
https://www.elakeliitto.fi/tietoa/mediataidot/materiaaleja-aikuisten-mediakasvatukseen/mita-ovat-mediataidot-ota
https://www.elakeliitto.fi/tietoa/mediataidot/materiaaleja-aikuisten-mediakasvatukseen/mita-ovat-mediataidot-ota
http://www.mediakasvatus.fi/mediakasvatus
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi
https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu
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MEDIALUKUTAITOJEN 
EDISTÄMINEN SUOMESSA 
JA VASTUIDEN 
JAKAUTUMINEN

Suomessa mediakasvatuksen kenttä on laa-
ja ja moni taho yhteiskunnan eri sektoreilla 
työskentelee aiheen parissa. Mediakasvatus-
ta tarjotaan ja toteutetaan esimerkiksi var-
haiskasvatuksessa, opetuksessa sekä kirjas-
to-, nuoriso- ja kulttuurityössä. Lisäksi moni 
taho, kuten ministeriöt, virastot, järjestöt, 
yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja yrityk-
set kehittävät mediakasvatusta osana omaa 
toimintaansa esimerkiksi luomalla edelly-
tyksiä, tuottamalla erilaisia resursseja, oh-
jaamalla sekä tarjoamalla mahdollisuuksia 
osaamisen kehittämiselle.

Osalle toiminta on lakisääteistä, mutta me-
diakasvatuksen toteuttajista vain pieni osa 
työskentelee päätehtävänään tai yksinomaan 
medialukutaidon edistämisen parissa. Käy-
tännössä mediakasvatus on osa monenlaista 
ammatillista toimintaa ja mediakasvatuksen 
kysymyksiä käsitellään muun muassa osana 
taide-, demokratia-, seksuaali-, globaali-, 
turvallisuus- ja ympäristökasvatusta. Katta-
vaa tietoa mediakasvatuksen toimijakentäs-
tä ja toiminnan toteutumisesta Suomessa ei 
kuitenkaan juuri ole. (OKM, 2019, s. 30–31.)

Toiminnan monimuotoisuuden vuoksi me-
diakasvatusta ja medialukutaitoja edistetään 
useiden erilaisten käsitteiden kautta sekä 
monien toimiala- ja organisaatiokohtaisten 
arvopohjien mukaisesti (ks. esim. OKM, 
2019, s. 17; 22). Mediakasvatusta toteutta-
vien tahojen toiminnan keskiössä ovat muun 
muassa mediakasvatuksen tieto-, osaamis- 
ja rahoituspohjan vahvistaminen sekä̈ me-
diakasvatuksen tutkimuksen, suunnittelun, 
toteutuksen ja arvioinnin tukeminen (OKM, 
2019, s. 32). Toiminnan periaatteet, lähtökoh-
dat ja arvot on kirjattu toimintaa ohjaaviin 
lakeihin, linjauksiin ja selontekoihin sekä 
toimijoiden omiin strategioihin. 

Mediakasvatus on osana kasvatusta ja ope-
tusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 
Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa 
sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitel-
mien perusteissa mediakasvatus on mukana 
laaja-alaisessa osaamisessa, joka liittyy mo-
nilukutaitoon⁷, kulttuuriseen osaamiseen, 
vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä tieto- ja 
viestintäteknologiseen osaamiseen. Lisäksi 
lukiossa on mahdollisuus suorittaa erillinen 
median lukiodiplomi. Ammatillisessa koulu-
tuksessa mediakasvatus on osa yhteisiä tut-
kinnon osia, erityisesti liittyen viestintään ja 
vuorovaikutukseen. Myös taiteen perusope-
tuksen laajan oppimäärän opetussuunnitel-
man perusteissa mediakasvatus on mukana 
yhteisissä tavoitteissa monilukutaidon kä-
sitteen kautta.⁸ Mediakasvatus kuuluu myös 
osaksi vapaan sivistystyön tehtäväkenttää ja 
vapaan sivistystyön opinnoissa tavoitetaan 
erityisesti aikuisia (ks. myös Kanerva & Ok-
sanen-Särelä, 2021). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti syk-
syllä 2020 Uudet lukutaidot -kehittämisoh-
jelman vuosille 2020–2023 osana ministeriön 
laajaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. 
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman ta-
voitteena on vahvistaa lasten ja nuorten me-
dialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologis-
ta osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista 
varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusope-
tuksessa. Päävastuu kehittämishankkeessa 
tehtävästä työstä on KAVI:lla ja Opetushalli-
tuksella.⁹

Kirjastoilla on Suomessa vahva rooli tiedon 
saatavuudessa ja monipuolisen lukutaidon 
edistämisessä. Kirjastojen tavoitteena on 
edistää väestön yhdenvertaisia mahdolli-
suuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon 
saatavuutta ja käyttöä; monipuolista lukutai-
toa sekä aktiivista kansalaisuutta, demokra-
tiaa ja sananvapautta (Laki yleisistä kirjas-
toista, 1942/2016).

Myös medialla on vastuu medialukutaito-
jen ja mediakulttuurin saavutettavuuden ja 
osallisuuden edistämisestä. Laki Yleisradio 
Oy:stä (1380/1993) määrittelee, että julkisen 

 7. Monilukutaidolla tarkoitetaan taitoa hankkia, tulkita, käyttää, tuottaa, esittää ja arvioida tekstejä eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Ks. lisää 
https://mediametka.fi/oppimateriaali/monilukutaito/ (haettu 27.4.2022).
8. Ks. https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/mediakasvatus-perusteissa (haettu 19.4.2022).
9. Ks. mm. https://kavi.fi/mediakasvatus/uudet-lukutaidot/; https://uudetlukutaidot.fi/ (haettu 19.4.2022).

https://mediametka.fi/oppimateriaali/monilukutaito/
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/mediakasvatus-perusteissa
https://kavi.fi/mediakasvatus/uudet-lukutaidot/
https://uudetlukutaidot.fi/
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palvelun televisio- ja radio-ohjelmiston on 
oltava kaikille yhtäläisesti saatavissa. Oh-
jelmatoiminnan tulee muun muassa tukea 
jokaisen osallistumis- ja vuorovaikutusmah-
dollisuuksia. Lisäksi ohjelmatoiminnassa tu-
lee kohdella yhtäläisin perustein suomen- ja 
ruotsinkielistä väestöä ja tuottaa palveluja 
saamen, romanin ja viittomakielellä sekä so-
veltuvin osin myös maan muiden kieliryh-
mien kielellä sekä tukea suvaitsevaisuutta, 
yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista 
moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatar-
jonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmil-
le.¹⁰ Lisäksi median toimialalla mediakasva-
tuksen parissa toimii yrityksiä, yhdistyksiä ja 
edunvalvontajärjestöjä (OKM, 2019, s. 32.)

Vuonna 2018 julkaistiin Valtioneuvoston pe-
riaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta. 
Ohjelman yksi tavoite on mediakasvatuk-
sen vahvistaminen ja kohdentaminen uu-
sille kohderyhmille. Ohjelmaan kirjattujen 
toimenpiteiden mukaan toimia suunnataan 
uusille kohderyhmille, kuten aikuisten ja eri-
tyisryhmien kriittisen medialukutaidon pa-
rantamiseen, huomioidaan mediakasvatus 
ammattilaisten koulutuksessa, kehitetään 
kansalaisten mediantuottamistaitoja sekä 
kannustetaan toimialaa vahvistamaan tur-
vallista mediaympäristöä. (Valtioneuvosto, 
2018, s. 4–5.)

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä 
laadittu kansallinen medialukutaidon edis-
tämisen linjausasiakirja Medialukutaito Suo-
messa. Kansalliset mediakasvatuslinjaukset 
julkaistiin vuonna 2019. Linjaukset päivittä-
vät vuonna 2013 ilmestyneitä medialukutai-
don kulttuuripoliittisia suuntaviivoja. Päivi-
tetyt mediakasvatuslinjaukset kohdistuvat 
tasavertaisesti kaikkiin ja kaikenikäisiin ih-
misiin Suomessa. (OKM, 2019, s. 7; 11; 14.) 
Linjauksissa todetaan, että suomalainen me-
diakasvatus pohjautuu YK:n ihmisoikeusju-
listukseen, Euroopan ihmisoikeussopimuk-
seen ja lasten ja nuorten osalta erityisesti 
lasten oikeuksien sopimukseen. (OKM, 2019, 
s. 21–22).

Opetus- ja kulttuuriministeriössä medialu-
kutaidon edistämistä tuetaan resurssein ja 
informaatio-ohjauksella useilla eri politiik-
ka-alueilla, kuten koulutus-, tiede-, kulttuu-
ri- ja nuorisopolitiikan aloilla. Kulttuuripo-
litiikan alalla opetus- ja kulttuuriministeriö 
vastaa audiovisuaalista kulttuuria koskevan 
lainsäädännön ja valtion talousarvioon sisäl-
tyvien määrärahojen valmistelusta sekä alai-
sensa hallinnon ohjauksesta.

Kavi on opetus- ja kulttuuriministeriön hal-
linnon alainen virasto. Ministeriö rahoit-
taa myös esimerkiksi Mediakasvatuseuran 
toimintaa valtakunnallisena nuorisoalan 
palvelujärjestönä ja myöntää vuosittaista 
erityisavustusta mediakasvatuksen ja me-
dialukutaitojen edistämiseen. Avustukset 
myönnetään valtakunnallisiin hankkeisiin, 
jotka vahvistavat eri ikäisten kansalaisten ja 
erityisryhmien (esim. maahanmuuttajat, eri-
tyistä tukea tarvitsevat tai syrjäytymisvaaras-
sa olevat) media kasvatusta ja kriittistä me-
dialukutaitoa¹¹. Erityisavustuksen määrä on 
viime vuosina ollut laskusuunnassa. Vuonna 
2015 tukea myönnettiin yhteensä 524 000 
euroa, mistä lähtien avustussumma on jär-
jestelmällisesti laskenut. Vuosina 2020–2022 
tukea on myönnetty vuosittain yhteensä 250 
000 euroa. Samalla tuen saajien lukumäärä 
on vähentynyt huomattavasti.¹²

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa omal-
ta osaltaan viestinnän ja palveluiden yh-
denvertaisuudesta ja saavutettavuudesta. 
Oikeusministeriö tukee medialukutaitoja 
osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmas-
ta osana demokratiakasvatusta. Myös mo-
net muut ministeriöt, virastot ja julkisalan 
toimijat edistävät mediakasvatusta ja medi-
alukutaitoja omista tulokulmistaan. Toimija-
kenttää on hahmotettu kansallisissa media-
kasvatuksen linjauksissa. (Palsa & Salomaa, 
2020; OKM, 2019, s. 32–40.)

Medialukutaitojen edistäminen on kirjat-
tuna myös nykyiseen, pääministeri Marinin 
hallitusohjelmaan (2019). Ohjelman mukaan 
hallitus ehkäisee väärän tiedon ja valeuuti-
soinnin leviämistä muun muassa edistämällä 

10. Ks. lisää esim. Ylen strategiasta: https://yle.fi/aihe/strategia (haettu 20.4.2022).
11.  Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen ks. https://okm.fi/-/mediakasvatuksen-kehittaminen (haettu 11.3.2022).
12. Vuonna 2016 avustuksen saajia oli yhteensä 21 kun heitä vuonna 2021 oli kahdeksan. Vuoden 2022 hakuilmoituksen mukaan avustusta myönnetään yhteensä 2–3 hankkeelle. Ks. Myön-
netyt avustukset 2015–2021, https://okm.fi/-/mediakasvatuksen-kehittaminen (haettu 11.3.2022).

https://yle.fi/aihe/strategia
https://okm.fi/-/mediakasvatuksen-kehittaminen
https://okm.fi/-/mediakasvatuksen-kehittaminen
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medialukutaitoja opettajankoulutuksessa, 
kouluissa ja nuorisotyössä (Valtioneuvosto, 
2019, s. 81).

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspoli-
tiikka perustuu ihmisoikeusselontekoon ja 
kansalliseen perus- ja ihmisoikeustoimin-
taohjelmaan. Valtioneuvoston ihmisoike-
uspoliittisessa selonteossa yksi perus- ja ih-
misoikeustoiminnan käsittelyn näkökulma 
on digitalisaatio ja tiedonvälitys. Selonteon 
mukaan julkisen vallan vastuulla on huoleh-
tia siitä, että kaikilla Suomessa on pääsy digi-
taaliseen ympäristöön julkisissa palveluissa 
(Valtioneuvosto, 2021, s. 86). Kansalaistaitoja 
ja avointa keskustelua tulee vahvistaa disin-
formaation tunnistamiseksi ja torjumiseksi 
(emt., s. 79). 

Verkkoympäristön ja digitaalisten palvelujen 
saavutettavuudesta säädetään laissa digitaa-
listen palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 
sekä EU:n saavutettavuusdirektiivissä. Di-
rektiivin tavoite on edistää kaikkien mahdol-
lisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa 
yhteiskunnassa ja parantaa digitaalisten pal-
veluiden laatua. Tämä tarkoittaa verkkosi-
vustojen ja mobiilisovellusten suunnittelua, 
kehittämistä, ylläpitoa ja päivittämistä siten, 
että ne ovat paremmin kaikkien käyttäjien 
saavutettavissa¹³. Saavutettavuusvaatimus-
ten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Ete-
lä-Suomen aluehallintoviraston saavutetta-
vuusvalvonta.  

Lisäksi medialukutaitoja edistävät Suomes-
sa useat eri kansalaisyhteiskunnan toimijat, 
kuten kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja muut 
kulttuuri-, museo- ja taidelaitokset sekä us-
konnolliset yhteisöt. Järjestöt toimivat me-
diakasvatuksen asiantuntijoina, kehittäjinä 
ja käytännön toteuttajina sekä tiedon levit-
täjinä. Järjestöt toimivat usein sekä valtakun-
nallisesti että paikallisesti ja omaavat vahvat 
alueelliset verkostot. (OKM, 2019, s. 38.)

Osa järjestöistä, kuten Mediakasvatusseura 
ja Mediakasvatuskeskus Metka¹⁴, keskittyy 
mediakasvatukseen osana järjestön pääteh-
tävää. Monet edunvalvontajärjestöt, yhteis-

työverkostot ja sosiaalialan järjestöt edistä-
vät viite- ja kohderyhmänsä tai jäsenistönsä 
medialukutaitoja puolestaan yhtenä osana 
järjestön toimintaa ja palveluja tarjoamalla 
esimerkiksi digitukea ja aiheeseen liittyviä 
kursseja. Työn lähtökohtana on tyypillisesti 
jonkin erityisalueen ja ryhmän tuntemus (ks. 
myös OKM, 2019, s. 38). Medialukutaitojen 
edistäminen voi olla esimerkiksi yksi osa-
alue organisaation hanketoiminnassa, kou-
lutustarjonnassa, erilaisissa tukitoiminnois-
sa tai jäsenten edunvalvonnassa. Useiden 
tässä selvityksessä haastateltujen asiantunti-
joiden edustamien järjestöjen toimintaa ra-
hoittaa sosiaali- ja terveysministeriön yhtey-
dessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA. 

13. Ks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=FI (haettu 19.4.2022).
14. Ks. https://mediakasvatus.fi/seura/; https://mediametka.fi (haettu 31.3.2022).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX
https://mediakasvatus.fi/seura/
https://mediametka.fi
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MEDIAKASVATUS-
TOIMINTA JA 
YHDENVERTAISUUS

Tässä luvussa luodaan katsaus mediakasva-
tustoimintaan ja sen järjestämiseen yhden-
vertaisuuden näkökulmasta sekä kuvataan 
yhteistyön toteutumista toiminnan järjestä-
misessä ja medialukutaitojen edistämisessä. 
Lisäksi tarkastellaan toiminnan järjestämis-
tä ja resursseja sen pitkäjänteisyyden näkö-
kulmasta. Osaamiseen, saatavuuteen ja saa-
vutettavuuteen liittyviä tarpeita käsitellään 
luvussa Mediakasvatuksen saavutettavuus ja 
medialukutaitojen tila.

Suomalainen mediakasvatuksen toimija-
kenttä on moninainen ja toimijoita on pal-
jon. Mediakasvatuksen linjausten (2019) mu-
kaan moninaisuus on toiminnan vahvuus. 
Moninäkökulmaisuus ja toimijoiden paljous 
mahdollistavat mediakasvatuksen eri ulottu-
vuuksien huomioimisen ja toiminnan suun-
taamisen eri väestöryhmille. (OKM, 2019, s. 
20–30.) Medialukutaitokäsitteen laajuuden 
ja moninaisuuden vuoksi mediakasvatuk-
sellisia elementtejä voi yhdistää monenlai-
siin toimintaympäristöihin ja toiminnan 
tapoihin. Toisaalta medialukutaitokäsitteen 
yleisyys ja rinnastettavuus esimerkiksi digi-
taitoihin¹⁵, monilukutaitoihin tai informaa-
tiolukutaitoon lisää käsitteen epämääräi-
syyttä. (Ks. esim. Palsa, 2016, s. 38.)

Yhdenvertaisuuden edistämisen näkökul-
masta mediakasvatuksen toimijakenttä ja 
myös siihen liittyvät moninaisuuden haas-
teet ja mahdollisuudet laajenevat entises-
tään. Mediakasvatuksen linjauksissa haas-
teina mainitaan muun muassa resurssien 
vähäisyys, alueellinen saatavuus, mediaan 
pääsyn epätasa-arvoisuus sekä osaamisen, 
suunnitelmallisuuden ja koordinaation puut-
teet. (OKM, 2019, s. 20–30.) Samansuuntaisia 
mahdollisuuksia ja haasteita on tunnistettu 
myös tässä selvityksessä. 

15. Digitaidoista ks. lisää https://dvv.fi/-/suomalaisten-digitaidot-ovat-suurimmak-
si-osaksi-hyvalla-tasolla (haettu 26.4.2022). 

https://dvv.fi/-/suomalaisten-digitaidot-ovat-suurimmaksi-osaksi-hyvalla-tasolla
https://dvv.fi/-/suomalaisten-digitaidot-ovat-suurimmaksi-osaksi-hyvalla-tasolla
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MEDIAKASVATUSTA OHJAAVAT 
ARVOT JA PERIAATTEET

Mediakasvatuksen linjausten (OKM, 2019) 
mukaan mediakasvatustoiminnassa on tun-
nistettavissa monia laajasti jaettuja arvoja ja 
periaatteita. Linjauksia valmisteltaessa to-
teutettiin laaja kentän toimijoille suunnat-
tu verkkokysely, jonka tulosten perusteella 
suomalainen mediakasvatustyö pohjautuu 
esimerkiksi seuraaviin arvoihin ja periaattei-
siin: sivistys, ihmisyys ja eettisyys, moninai-
suus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys 
ja tulevaisuus. Linjausten mukaan mediakas-
vatuksen tasa-arvoisuus liittyy muun muassa 
toiminnan alueelliseen, koulutukselliseen ja 
elinikäiseen yhdenvertaisuuteen. Yhdenver-
taisuutta edistävä mediakasvatus kunnioit-
taa kulttuurista moninaisuutta ja ihmisten 
ainutkertaisuutta. Mediakasvatus pohjautuu 
sanan-, mielipiteen-, ilmaisun, ajattelun ja 
toiminnan vapauteen, ja sen avulla ediste-
tään myös ihmisoikeuksiin sekä demokra-
tiaan liittyviä tavoitteita. Tähän liittyvät 
tekijänoikeuksien kunnioittaminen ja sanan-
vapautta rajoittavan vihapuheen vastustami-
nen. (OKM, 2019, s. 22–24.)

Myös tässä selvityksessä tarkasteltiin media-
kasvatustoimintaa ohjaavia arvoja ja periaat-
teita. Toiminnan keskeisimpinä arvoina esil-
le nousivat, hieman eri tavoilla sanoitettuna, 
kaikkien yhdenvertainen ihmisarvo sekä oi-
keus oppimiseen ja yhteiskuntaan osallistu-
miseen. 

Oikeus osallistua yhdenvertaisesti 
kaikkeen yhteiskuntaelämään ja 
käyttää palveluita. Se on se keskeisin 
meidän arvo.

Mun mielestä se on semmoinen 
perusoikeus ja siinä mielessä (…) 
kaikilla pitäisi olla pääsy tähän 
tietotaitovarantoon huolimatta 
omista lähtökohdistaan.

Arvoista keskusteltaessa viitattiin usein ko-
timaiseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön 
ja sopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoike-

ussopimukseen ja YK:n yleissopimukseen 
vammaisten ihmisten oikeuksista, saavutet-
tavuutta, esteettömyyttä ja yhdenvertaisuut-
ta koskevana lainsäädäntöön, sekä erilaisiin 
hallinnon ohjausdokumentteihin ja toimen-
pideohjelmiin, kuten opetussuunnitelmiin.

Mediakasvatustoiminnan arvoina painot-
tuvat yksilöistä nousevat tarpeet ja yhteis-
kunnallista osallisuutta tukeva toiminta. 
Esimerkkeinä toiminnan tavoitteista haasta-
teltavat nimesivät muun muassa osallistuji-
en osaamisen, toimintakyvyn ja osallisuuden 
vahvistamisen, saavutettavuuden paranta-
misen, erilaisten esteiden poistamisen ja 
syrjäytymisen ehkäisemisen. Omiin toimin-
taa ohjaaviin dokumentteihin kirjattujen ar-
vojen ja tavoitteiden katsottiin edesauttavat 
niiden toteutumista myös itse toiminnassa.

Mediakasvatustoiminnalla nähtiin myös laa-
jempia yhteiskunnallisia arvoja, kuten pyrki-
mys lisätä omalla toiminnalla tietoa yhden-
vertaisuudesta, eri väestöryhmistä ja heidän 
asemastaan yhteiskunnassa sekä vähentää 
ennakkoluuloja ja stereotypioita. Suoma-
laisessa yhteiskunnassa esiintyvän rasismin 
ja polarisaation nähtiin korostavan tarvetta 
laajemmalle dialogisuudelle ja perustelevan 
mediakasvatuksen yhdenvertaisuuden ta-
voitteita. Näin mediakasvatustoiminnassa 
korostuu myös tavoite vähentää vastakkain-
asetteluja yhteiskunnassa, tukea sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta sekä vahvistaa yhteis-
kunnan hyvinvointia. Yleinen luottamus yh-
teiskuntaan ja median vapaus nähtiin medi-
alukutaitoja edistävinä ja arvoihin liittyvinä 
tekijöinä Suomessa. Käytännössä luottamus 
yhteiskunnallisiin instituutioihin ja viran-
omaisiin kuitenkin vaihtelee eri ihmisryh- 
missä. 

Mediakasvatuksen ja medialukutaitojen 
yhdenvertaisuuden edistämisessä tärkeänä 
korostuvat yksilölähtöisyys ja dialogisuus. 
Tämä tarkoittaa muun muassa turvallista ja 
syrjimätöntä osallistumisen ilmapiiriä, missä 
erilaiset kokemukset ja näkemykset ovat ar-
vokkaita. Lisäksi on tärkeää suunnitella toi-
minta siten, että osallistujien valmiudet eivät 
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aseta osallistumisen esteitä ja että toimintaa 
ohjaavat osallistujien omat tavoitteet.

Haastateltavien mukaan yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta esimerkiksi järjestöjen me-
diakasvatustoiminnassa kokemusasiantunti-
joiden tai vertaistoimijoiden osaamista voisi 
huomioida nykyistä vahvemmin.

MEDIAKASVATUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN JA YHTEISTYÖ

Vaikka mediakasvatusta järjestävien tahojen 
arvopohja olisikin samankaltainen, medi-
alukutaitojen parissa toimivien lähtökohdat, 
tavoitteet ja toiminnan painopisteet myös 
eroavat toisistaan. Kaikki eivät itse miellä 
tekevänsä mediakasvatusta, erityisesti sil-
loin, jos mediakasvatuksellinen toiminta on 
osa jotain muuta toimintaa. Tämä voi luoda 
haasteita yhteistyölle yhteisen kielen ja ta-
voitteiden löytymisestä. 

Mediakasvatuksen ja medialukutaitojen 
edistämisen parissa aktiivisesti toimivat ta-
hot ovat laajasti verkostoituneita ja tekevät 
yhteistyötä monien erilaisten ja eri toimi-
aloja edustavien tahojen kanssa. Yhteistyötä 
tehdään muun muassa koulujen, kirjasto-
jen, nuorisotoimen, sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen, ministeriöiden, median, viran-
omaisten sekä erilaisten kansalaisjärjestöjen 
kesken. Tiivis ja laaja, moniammatillinen eri 
hallinnonalojen välinen yhteistyö nähdään 
tärkeänä edellytyksenä medialukutaitojen 
yhdenvertaisessa edistämisessä.

Vakiintuneen yhteistyön taustalla on usein 
pitkäjänteinen työ asian edistämiseksi, min-
kä seurauksena erilaiset tavoitteet ja tarpeet 
osataan jo ottaa hyvin huomioon erilaisissa 
työryhmissä ja toimenpiteissä. Etenkin eri-
laiset olemassa olevat yhteistyöverkostot ja 
-työryhmät ovat tuoneet mediakasvatuksen 
ja medialukutaitojen edistämisen parissa toi-
mivia tahoja yhteen ja lisänneet tietoisuutta 
aiheen parissa toimivista tahoista sekä toi-
minnan tavoitteista ja tarpeista. Näin on saa-
tu edistettyä muun muassa selkokielen ase-
maa Suomessa. 

Yhteistyössä on myös haasteita. Vaihtelevis-
ta kokemuksista yhteistyön toteutumisesta 
kertoivat etenkin sellaisten järjestöjen edus-
tajat, jotka toimivat erityis- tai vähemmistö-
ryhmien parissa. Positiivisten kokemusten 
ohella monet kuvasivat jäävänsä myös usein 
sivuun yhteistyökuvioista ja kokivat, ettei 
heidän näkökulmiaan juurikaan huomioida 
medialukutaitoja edistävissä toimissa tai työ-
ryhmissä. Halua yhteistyölle ja sen tiivistä-
miseen kuitenkin on, ja monet kansalaisjär-
jestöt olisivat mielellään tukemassa nykyistä 
enemmän niitä toimijoita, jotka edistävät 
mediakasvatusta ja medialukutaitoja pääteh-
tävänään. 

[K]yllä yhteistyö on aika hyvää 
mun mielestä, että kaikilla on 
jotenkin aika saman suuntaiset 
ajatukset tästä kohderyhmästä ja sen 
oikeuksien ajamisesta ja tilanteen 
parantamisesta. 

Tuntuu että harvoin käy niin, että 
meiltä kysyttäisiin, että mitä mieltä 
me ollaan tai millä tavalla tämä 
kannattaisi tehdä, aika harvoin 
sellaisia kysymyksiä tulee. Meidät 
enemmänkin unohdetaan. Varmasti 
mielellään oltaisiin mukana 
kehittämässä, niin saataisiin 
parempia tuloksia aikaiseksi, mutta 
harvoinpa meitä kysytään. 

Selvityksen mukaan yksi syy riittävän kat-
tavan yhteistyön toteutumattomuudelle on 
puutteellinen tieto ja ymmärrys erityis- ja vä-
hemmistöryhmien asemasta yhteiskunnassa 
ja heidän tarpeistaan. Vaikka haastateltavien 
mielestä medialukutaitoja edistävien toimi-
joiden parissa ei välttämättä ilmenisi asen-
teellisia ongelmia eri väestöryhmiä kohtaan, 
voi tiedon ja ymmärryksen puute johtaa ih-
misten erilaisten tarpeiden sivuuttamiseen ja 
yhdenvertaisuuden heikentymiseen.

Yhteistyön edistäminen on tärkeää, kos-
ka mediakasvatuksen yhdenvertaisuuden 
edistäminen on paikoitellen vielä henkilö-
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sidonnaista ja yksittäisten ihmisten työn 
varassa. Yhteistyötä tehdään helposti samo-
jen vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa, vaikka tarve yhä moninaisemmalle 
yhteistyölle on tunnistettu. Useampi haas-
tateltava ilmaisi esimerkiksi toiveen entistä 
tiiviimmästä yhteistyöstä sosiaalialan järjes-
töjen kanssa, joihin yhteydet koettiin nykyi-
sellään vielä usein heikoiksi. Haastattelujen 
perusteella tiedon ja ajan puute hankaloittaa 
verkostojen laajentumista. 

Mediakasvatusta toteuttavat Suomessa mo-
net eri tahot, eikä useilla ole kokonaiskuvaa 
asian parissa toimivista tahoista. Esimerkiksi 
mediakasvatus, jota erilaiset järjestöt järjes-
tävät omille jäsenilleen jää helposti näkymät-
tömäksi muille. Vastaavasti niitä toimijoita, 
jotka päätehtävänään keskittyvät mediakas-
vatukseen on Suomessa vain vähän. Monet 
haastatelluista peräänkuuluttivatkin entistä 
kattavampaa kuvaa asian parissa toimivista 
tahoista sekä heidän toiminnastaan ja tavoit-
teistaan. Sama havainto tehtiin myös selvi-
tettäessä aikuisten mediakasvatuksen tilaa 
(Kanerva & Oksanen-Särelä, 2021, s. 45–50).

Aika vähän on yhteistyötä. Sanotaan, 
että ei välttämättä mediakasvatusta 
tekevien organisaatioiden kanssa, 
koska jotenkin sitten jokainen toimii 
vähän omalla tontillansa. Ja se onkin 
ehkä yksi ongelma, että kun tavallaan 
jokaisella on vähän se oma tontti, niin 
sitten semmoista verkostoitumista ja 
yhteistyötä ei rakennu.

Lähes kaikki haastateltavat toivat esiin tar-
peen moniammatillisille yhteistyöryhmille, 
jotka kokoavat yhteen eri alojen toimijoi-
ta. Hyvänä esimerkkinä yhteistyön tiivistä-
misestä näyttäytyy valtiovarainministeriön 
alaisuudessa toimiva Digiä arkeen -neuvot-
telukunta. Neuvottelukunta on yhteistyö- ja 
vuoropuhelukanava, joka toimii kansalais-
järjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja 
julkisten palveluiden digitalisoinnista vas-
taavan valtiovarainministeriön välillä¹⁶.

Yhteistyöryhmien etu niihin osallistuvien 
näkökulmasta on yhteistyökumppaneiden 
lisääntymisen ja tiedon leviämisen. Yksit-
täisten kansalaisjärjestöjen voi olla hankalaa 
löytää yhteistyökumppaneita eri toimialoil-
ta tai päästä yhteyksiin esimerkiksi median 
kanssa. Lisäksi yhteistyöryhmien nähdään 
tuovan toiminnalle painoarvoa, etenkin sil-
loin kun työryhmän kokoonkutsuja on val-
tionhallinnon edustaja. Ministeriöiden ja 
valtionhallinnon edustajilla on myös yksit-
täisiä järjestötoimijoita enemmän auktori-
teettia painottaa lain vaatimuksia. 

Jos käytetään tämmöistä 
moniammatillista yhteistyötä, niin 
silloin tavallaan ammattilaisten 
yhteistyössä voi syntyä se tieto 
siinä. Jotta tällaisille erityisille 
ryhmille saataisiin sellaista 
mediakasvatusta, medialukutaidon 
opetusta, jossa heidät huomioitaisiin 
paremmin ja tukisi heitä paremmin. 
Niin silloin sitä pitäisi varmaan 
yhteistyössä järjestää eri alojen 
kesken, eikä pelkästään media-alan 
ammattilaisten kesken.

Myös ministeriöt tekevät yhteistyötä me-
diakasvatuksen ja medialukutaitojen edis-
tämisessä paitsi alan toimijoiden ja kan-
salaisjärjestöjen kanssa, myös keskenään. 
Ministeriöiden keskinäinen yhteistyö on 
haastateltavien mukaan lisääntynyt ja tii-
vistynyt viime vuosina. Vaikka toisilla mi-
nisteriöillä on edelleen suurempi vastuu 
mediakasvatuksesta ja medialukutaitojen 
edistämisestä, on ymmärrys ministeriöiden 
välisen yhteistyön tärkeydestä kasvanut. Eri 
hallinnon alojen omista tulokulmista kiinni 
pitäminen on vähentynyt ja ymmärrys esi-
merkiksi digitalisaation kaikki hallinnon alat 
läpäisevästä vaikutuksesta on lisääntynyt. 
Myös vihapuheen ja disinformaation torju-
minen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat 
kaikille yhteisiä asioita.

16. Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä siten, että ne ovat yhdenvertaisesti eri väestöryhmien käytettävissä. Neuvottelukunta pyrkii löytämään ja 
tukemaan uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen välistä yhteistyötä. Ks. lisää: https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta (haettu 8.4.2022).

https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta
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Ministeriöiden välisen yhteistyön työkaluja 
on viime vuosina kehitetty. Loppuvuodesta 
2021 toimintansa aloitti Digitoimisto, joka 
toimii ministeriöiden välisenä yhteistyöfoo-
rumina. Digitoimisto on pysyvä yhteistyö-
ryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa minis-
teriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota 
ja tiedonkulkua digitalisaatiossa ja datata-
loudessa.¹⁷ Digitoimisto laatii Suomen digi-
taalisen kompassin vuoden 2022 aikana yh-
dessä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena 
on luoda digitalisaatiolle ja datataloudelle 
yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuo-
teen 2030.¹⁸

Tiivistyneestä yhteistyötä huolimatta tarvet-
ta on edelleen yhä laajemmalle ymmärryksel-
le medialukutaidoista sekä niiden edistämi-
sen keinoista ja merkityksestä eri hallinnon 
aloilla. Myös eri ministeriöiden läsnäolossa 
erilaisissa yhteistyöryhmissä on kehitettävää. 

Selvityksen mukaan KAVI on viranomais-
toimijana keskeisessä roolissa mediakasva-
tuksen ja medialukutaitojen edistämisessä 
Suomessa. KAVI:n toivotaan toimivan alan 
toimijoiden kokoajana ja yhteistyön orga-
nisoijana. Haastateltujen asiantuntijoiden 
mukaan mediakasvatuksen ja medialukutai-
tojen edistäminen ei kuitenkaan voi olla vain 
KAVI:n tai jonkun muun yksittäisen tahon 
vastuulla, sillä esimerkiksi erityis- ja vähem-
mistöryhmiin kuuluvien henkilöiden medi-
alukutaitojen edistäminen edellyttää usein 
erityistä osaamista esimerkiksi kielellisistä 
ja kulttuurisista tarpeista. Siksi mediakas-
vatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertai-
suuden ja saavutettavuuden edistämiseen 
tarvitaan laaja-alaisia toimia, erilaisia toimi-
joita ja entistä laajempaa yhteistyötä. 

17. Ks. lisää: https://vm.fi/digitoimisto (haettu 8.4.2022).
18. Ks. lisää: https://valtioneuvosto.fi/-//10623/ministeriryhma-linjasi-suomen-digikom-
passista (haettu 8.4.2022).

https://vm.fi/digitoimisto
https://valtioneuvosto.fi/-//10623/ministeriryhma-linjasi-suomen-digikompassista
https://valtioneuvosto.fi/-//10623/ministeriryhma-linjasi-suomen-digikompassista
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TOIMINNAN KESTÄVYYS JA 
JATKUVUUS

Vaikka monet haastatelluista kokivat työn-
sä olevan melko hyvin resursoitua, tunnis-
tettiin mediakasvatuksen parissa esiintyvän 
myös resursointivajetta, joka vaikuttaa toi-
minnan eheyteen, jatkuvuuteen ja monipuo-
lisuuteen. Osa tarpeista on paikallisempia 
ja käytännönläheisempiä, osa liittyy puoles-
taan laajemmin toimintaympäristöön ja siinä 
tapahtuviin muutoksiin. 

Erilaisilla toimijoilla voi olla keskenään hyvin 
erilaiset tekniset resurssit ja laitekanta, mikä 
vaikuttaa esimerkiksi digitaalisessa ympäris-
tössä tehtävään ohjaustyöhön tai työpajatoi-
mintaan. Heikot resurssit vaikuttavat myös 
suoraan mahdollisuuksiin tuottaa erikielisiä 
ja erilaiset tarpeet huomioivia materiaaleja, 
vaikka tämä olisi tärkeää yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta. 

Resurssit vaikuttavat myös henkilöstön mää-
rään. Mediakasvatuksen parissa päätehtävä-
nään työskentelevät organisaatiot ovat usein 
henkilöstömäärältään pieniä, mikä hanka-
loittaa erilaisiin näkökulmiin perehtymis-
tä. Myös erilaisten järjestöjen resurssit ovat 
rajalliset ja työtä tehdään usein muun työn 
ohella. Teknisten välineiden ja muuttuvaan 
toimintaympäristöön perehtymiseen, tai laa-
jemmin osaamisen päivittämiseen ei välttä-
mättä ole varattu aikaa tai rahaa. 

Media, mediaympäristö, 
mediakulttuuri koko ajan kehittyy 
ja monipuolistuu kovaa vauhtia, ja 
kaikki ei siinä pysy millään mukana. 
(…) Sulla pitäis olla tosi paljon 
aikaa, niin kun työaikaa, sen asian 
kehittämiseen. Eikä se pelkästään 
riitä, että käy läpi, lukee tai kokeilee 
kerran jotkut asiat vaan niihin 
pitäis tulla myös vähän semmosta 
omistajuutta ja toistoja.

Mediakasvatustoiminnan jakautuminen 
monille pienille toimijoille on myös resurs-
sien näkökulmasta haasteellista. Toiminnan 

julkinen rahoitus jakautuu useiden eri taho-
jen ja eri sektoreilla toimivien kesken. Saatu 
rahoitus on usein yksin riittämätöntä media-
kasvatustoiminnan tavoitteiden toteuttami-
seen, mikä edellyttää useiden rahoitusläh-
teiden tavoittelemista. Julkisen rahoituksen 
saamisessa voi olla myös ehtoja, jotka estä-
vät eri sektoreilta tulevien rahoituslähtei-
den yhtäaikaisen hyödyntämisen (ks. myös 
Lahtinen, Sokka & Jakonen, 2017, s. 65–66). 
Lisäksi medialukutaitojen edistämistyötä 
tehdään paljon järjestöissä, joissa toiminta 
on hankemuotoista ja rahoituksen saaminen 
epävarmaa. Pysyvien toimintarakenteiden 
puuttuminen tekee toiminnasta katkonaista 
ja hajanaista, ja osaajien siirtyessä eri hank-
keisiin toiminnan tavat ja organisointi täytyy 
rakentaa joka kerta uudelleen. 

Sosiaalialan ja edunvalvontajärjestöjen to-
teuttaman mediakasvatustoiminnan taustal-
la vaikuttaa haastattelujen perusteella usein 
se, ettei muu mediakasvatustoiminta riittä-
västi tavoita järjestöjen jäseniä tai ettei siinä 
pystytä tai osata riittävästi huomioida erilai-
sia erityistarpeita. Puutteet medialukutai-
toihin liittyvissä osa-alueissa, kuten digi- ja 
turvataidoissa, aiheuttavat huolta jäsenistön 
tai kohderyhmän oikeuksien toteutumisesta 
ja asemasta yhteiskunnassa. 

Osa erityis- ja vähemmistöryhmien parissa 
toimivista järjestöistä on päätynyt toteutta-
maan palveluita, joista vastuu kuuluisi jul-
kisille toimijoille. Tällaisia ovat esimerkiksi 
viranomaistiedottaminen ja tiedon kääntä-
minen omalle kielelle. Järjestöjen mediakas-
vatustoiminta täydentää muuta mediakasva-
tustoimintaa, mutta esimerkiksi erikielisten 
tai erityistä tukea tarvitsevien mediakasva-
tus ei tulisi olla vain järjestöjen vastuulla, 
jos kyseessä on jonkun muun lakisääteinen 
tehtävä.

Suomessa lainsäädäntö turvaa sekä yhden-
vertaisuuden edistämistä että mediakas-
vatuksen toteuttamista. Lainsäädännön ja 
asetusten nähtiin edistävän yhdenvertaisuu-
den toteutumista velvoittaessaan toimimaan 
tietyllä tavalla. Lisäksi lakisääteisyys turvaa 
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myös osaltaan mediakasvatustoiminnan ra-
hoitusta. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta 
haastatellut pitivät Suomen laki- ja säädös-
pohjaa pääosin hyvänä ja riittävänä takaa-
maan kaikille yhtäläiset oikeudet ja mah-
dollisuudet, myös medialukutaitojen osalta. 
Lainsäädännön suoja ei kuitenkaan käytän-
nössä yksin riitä mediakasvatuksen yhden-
vertaisen toteutumisen varmistamiseksi. 

Selvityksen mukaan lakisääteisissä tehtävis-
sä keskitytään valitettavan usein vain lain 
minimitason toteutumiseen. Osa haastatel-
tavista koki myös puutteita lakisääteisten 
palvelujen valvonnassa. Samat haasteet on 
todettu muun muassa yhdenvertaisuuslakia 
arvioitaessa. Selvityksen mukaan yleiset syyt 
sille, miksi suuri osa syrjinnästä jää edelleen 
piiloon ja tunnistamatta, ovat muiden muas-
sa lain heikko tunnettuus, viranomaisten 
ja muiden toimijoiden puutteet yhdenver-
taisuussuunnittelussa sekä valvontaviran-
omaisten resurssien pienuus (ks. Nieminen, 
Jauhola, Lepola, Rantala, Karinen & Luukko-
nen, 2020, s. 166–167).
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MEDIAKASVATUKSEN 
SAAVUTETTAVUUS JA 
MEDIALUKUTAITOJEN 
TILA

Tässä luvussa tarkastelemme medialukutai-
tojen tilaa, osaamista ja osaamisen tarpeita 
erilaisten väestöryhmien ja mediaosaamista 
edistävien tahojen näkökulmista. Kun medi-
alukutaitoja ja mediakulttuurissa toimimis-
ta tarkastellaan osaamisen kautta, huomio 
kiinnittyy helposti yksilön taitoihin, joita 
hänen olisi omaksuttava pystyäkseen toimi-
maan mediaympäristössä. Yksilön taitojen 
ohella selvityksessä on pyritty huomioimaan 
myös mediakulttuurin yhteisöllinen luonne 
ja siihen liittyvä osaaminen. Mediakulttuu-
rissa toimimiseen liittyvää osaamista ja tar-
peita tarkemmin kappaleessa Mediakulttuu-
rin saavutettavuus ja yhdenvertaisuus.

MEDIALUKUTAIDOT ERI 
VÄESTÖRYHMIEN PARISSA

Medialukutaitojen tila vaihtelee eri väestö-
ryhmien ja yhteisöjen välillä ja myös niiden 
sisällä. Muun muassa kieli, koulutus, sosio-
ekonominen asema, elämäntilanne, kult-
tuuritausta, asuinpaikka, terveydentila ja ikä 
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa omiin 
valmiuksiin käyttää, ymmärtää ja tuottaa 
mediapalveluja. Niillä on myös yhteys me-
dian käyttötapoihin sekä mediakasvatuksen 
saatavuuteen, saavutettavuuteen ja puhut-
televuuteen. (Ks. esim. Pienimäki & Kotilai-
nen, 2021, s. 68–69.) Näitä tekijöitä ei oteta 
haastateltavien mukaan tällä hetkellä riittä-
västi huomioon mediakasvatuksessa ja sen 
suuntaamisessa. 

Yleinen mediakasvatukseen liittyvä haaste 
medialukutaitoa edistävässä työssä on, että 
lasten ja nuorten perusopetusta lukuun otta-
matta ei ole olemassa yhtä tahoa, joka tavoit-
taisi kattavasti eri ihmisryhmiä. Haastatellut 
asiantuntijat näkivät jossain määrin ongel-
mallisena sen, että mediakasvatustoiminta 

kohdistuu pääosin niille, jotka ovat jo val-
miiksi kiinnostuneita mediasta ja siihen liit-
tyvistä aiheista. Sen sijaan niiden tavoittami-
nen, joille aihepiiri on entuudestaan vieras, 
on usein haastavaa. 

Haastatteluissa nousi esiin myös huolta sii-
tä, toteutuvatko mediakasvatukselle asetetut 
tavoitteet yhdenvertaisesti eri puolilla Suo-
mea. Kuntien resurssit mediakasvatuksen 
suunnittelussa ja kehittämisessä vaihtelevat, 
ja myös paikallisissa opetussuunnitelmissa 
mediakasvatukseen liittyviä teemoja huomi-
oidaan hyvin eritasoisesti. 

Mediakasvatuksen osalta katveeseen näh-
dään jäävän erityisesti niiden, joiden äidin-
kieli on joku muu kuin suomi. Tilannetta 
vaikeuttaa muun muassa se, että alueellises-
ti ja kuntatasolla eri kielillä toteutettavan 
mediakasvatustoiminnan tarjonta vaihtelee 
suuresti. Erityisesti aikuisten ja työikäisten 
osalta haasteena nähtiin tuen saaminen in-
formaation käsittelyyn ja oppimiseen liitty-
viin vaikeuksiin. Ikäryhmistä ylipäänsä työi-
käiset ja nuoret aikuiset ovat jääneet monin 
paikoin mediakasvatuksen katveeseen. 

Medialukutaidoista käytävässä keskustelus-
sa ei aina tunnisteta, kuinka suurella osalla 
väestöstä on pysyviä tai elämäntilanteeseen 
liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat medi-
alukutaitoihin (ks. myös Kanerva & Oksa-
nen-Särelä, 2021, s. 22). Useat haastateltavat 
näkivät esimerkiksi tarvetta selkokielen ny-
kyistä laajempaan käyttöön. Suomessa on ar-
vioitu olevan 650 000–750 000 ihmistä, jotka 
tarvitsevat selkokielistä viestintää¹⁹. Teksti-
riippuvainen maailma on käytännössä haaste 
monille: 

Jos on hankaluuksia tuottaa kieltä 
puhumalla, hankaluuksia kirjoittaa 
tai hankaluuksia ymmärtää tekstiä, 
niin silloin jää helposti ulkopuolelle 
kaikesta. 

19. Ks. https://www.kehitysvammaliitto.fi/selkokieli/ (haettu 25.4.2022).

https://www.kehitysvammaliitto.fi/selkokieli/
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Kun tämä kaikki informaation 
käsittely on niin valtavan tärkeää 
nyky-yhteiskunnassa, niin juurikin 
nämä oppimisvaikeudet nykyään 
muodostaa isomman handycapin. (…) 
voi jäädä vähän ulkopuolelle, että ei 
sitten jaksakaan esimerkiksi lukea 
uutisia tai seurata mediaa. Sitten se 
taas kumuloituu, sittenhän ne taidot 
ei harjaannu ja sanavarasto ei laajene 
ja ymmärrys kasva niistä asioista. 

Selvityksen perusteella piirtyy kuva, ettei 
medialukutaitojen tilasta tai muun kuin lap-
sille ja nuorille kohdistuvan mediakasvatuk-
sen kohdentumisesta ja saavutettavuudesta 
ole olemassa kovin selkeää kokonaiskuvaa. 
Medialukutaitojen yhdenvertaisuudessa 
tunnistetaan kuitenkin puutteita ja nähdään, 
että erilaiset tekijät hankaloittavat monien 
mahdollisuutta osallistua yhdenvertaises-
ti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toi-
mia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. 
Esimerkiksi näkökyky vaikuttaa oleellisesti 
mahdollisuuksiin toimia visuaalisessa me-
diaympäristössä. 

Medialukutaitojen puutteilla on monenlaisia 
seurauksia. Heikot digitaaliset taidot voivat 
vaikeuttaa itseä koskevien asioiden hoita-
mista, mikä heikentää mahdollisuuksia vai-
kuttaa ja hallita omaa elämää. Tämä voi joh-
taa omien oikeuksien heikentymiseen ja jopa 
hyväksikäyttöön. Samalla myös mahdolli-
suudet muille arkiseen ja normaaliin toimin-
taan mediaympäristössä, kuten sosiaalisen 
median keskusteluihin osallistumiseen, hei-
kentyvät. 

Haastateltavat ilmaisivat huolensa erityisesti 
kriittisen medialukutaitojen osaamisen va-
jeesta koko yhteiskunnan tasolla (ks. myös 
OPH, 2021). Esimerkiksi kielelliset ja hah-
mottamiseen liittyvät haasteet hankaloitta-
vat mediasisältöjen kriittistä tarkastelua ja 
medialukutaitojen kehittymistä ja harjoitta-
mista. Osaamistarpeita nähtiin myös tiedon-
hankinnan taidoissa ja medialähteiden luo-
tettavuuden arvioinnissa (ks. myös Kanerva 
& Oksanen-Särelä, 2021, s. 18). Luotettavuu-
den arviointia vaikeuttaa se, että median 
toimintaperiaatteita ei välttämättä tunneta. 
Hyvät medialukutaidot edellyttävät myös 
kykyä syventyä tietoon, minkä haastatelta-
vat katsoivat heikentyneen etenkin lasten ja 
nuorten kohdalla. 
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MEDIAKASVATUSTA 
JÄRJESTÄVIEN OSAAMIS- JA 
TIEDONTARPEET

Selvityksen perusteella mediakasvatuksen 
parissa toimivat ovat hyvin tietoisia medi-
alukutaitojen yhdenvertaisuuteen ja ink-
lusiivisuuteen liittyvistä näkökulmista, ja 
puntaroivat näitä jokapäiväisessä työssään. 
Yhdenvertaisuuden parempaa huomioimista 
mediakasvatustoiminnassa pidetään tärkeä-
nä, ja useat kaipaavat siihen myös apua. Eri-
laiset osaamistarpeet liittyvät muun muassa 
digitaalisessa ympäristössä toimimiseen ja 
toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan 
mediasisällöt ovat moninaistuneet ja pirs-
toutuneet sisältöjen ja käytettävien kanavien 
suhteen. Tämän seurauksena on yhä vähem-
män yhteisesti koettuja tai yhteisesti eletty-
jä medioita tai sisältöjä. Tiedon lähteet ovat 
lisääntyneet ja monimuotoistuneet, ja me-
dian käytöstä on tullut heterogeenisempaa 
ja yksilöllisempää. Yksilön vapauksia ja yksi-
löllisyyttä korostava kulttuuri on esillä myös 
yhteiskunnallisessa keskustelussa. (Ks. myös 
Pienimäki & Kotilainen, 2021, s. 65.) 

Tällaisen mediaympäristön muutoksen voi 
nähdä valinnanvapauden ja moninaisuuden 
lisääntymisenä. Mahdollisuudet käyttää me-
dioita omien lähtökohtien ja kiinnostuksen 
mukaan erilaisin tavoin ja erilaisin teknisin 
välinein ovat haastateltavien mukaan paran-
taneet medioiden saatavuutta ja siten niitä 
käyttävien ihmisten yhdenvertaisuutta. Sa-
malla mediaympäristön moninaistumisen 
myötä ihmisillä on erilaisia tiedonlähteitä 
ja tapoja käyttää mediaa, mikä voi aiheuttaa 
yhteiskunnallista jakaantumista.

Nopea teknologinen kehitys ja toimintaym-
päristön muutokset vaativat mediakasvatuk-
sen parissa työskenteleviltä jatkuvaa osaa-
misen päivittämistä ja uuden teknologian ja 
teknisten taitojen haltuunottoa. Tämä aset-
taa haasteita riittävän tiedon ja tekniikan 
saatavuudelle ja saavutettavuudelle. Uuden 
omaksumiseen ei usein jää riittävästi aikaa. 

Myös sosiaalisen median nopeat muutokset, 
kuten uudet alustat ja toimintatavat, luovat 
osaamisen tarpeita, joihin mediakasvatus-
toimijat eivät tällä hetkellä aina koe kykene-
vänsä vastaamaan. 

Useiden haastateltavien mukaan mediakas-
vatuksen rooli opettajankoulutuksessa ei ole 
tarpeeksi vahva. Opettajien oma kiinnostus 
ja osaaminen vaikuttavat käytännön koulu-
työssä siten vahvasti mediakasvatuksen to-
teutumiseen. Kuten edellä todettiin, myös 
paikalliset opetussuunnitelmat käsittelevät 
asiaa eritasoisesti. Tämä asettaa eri koulut ja 
oppilaat eriarvoiseen asemaan. Opetustilan-
teissa kohdataan herkästi tilanteita, joihin 
opettajilla ei ole riittäviä valmiuksia. Tukea 
ja ohjemateriaaleja kaivattaisiin esimerkiksi 
mediasisällöistä nousevien sensitiivisten ja 
vaikeiden asioiden, kuten sukupuoli-iden-
titeetin, seksuaalisuuden tai uskonnon ja 
vakaumuksen käsittelemiseen. Myös yhteis-
työssä koulujen ja vanhempien välillä nähtiin 
haasteita, minkä koettiin voivan vaikeuttaa 
medialukutaitojen edistämistä esimerkiksi 
maahanmuuttajalasten- ja nuorten parissa. 

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta haastei-
na näyttäytyvät erityisesti mediakasvatusta 
järjestävien tahojen osaamisen epätasaisuus 
ja yksipuolisuus. Esimerkiksi edunvalvonta-
järjestöjen toiminnassa keskitytään helposti 
vain median käytön teknisten taitojen pa-
rantamiseen sisällön tuottamiseen ja oman 
ilmaisuun liittyvien taitojen kustannuksel-
la. Mediakasvatuksen parissa laajemmin 
työskentelevien voi puolestaan olla vaikea 
tunnistaa erilaisten ihmisten erityistarpeita 
tai tarjota niihin ratkaisuja. Kaikille ei vält-
tämättä ole esimerkiksi tietoa havaitsemista 
tai toimimista helpottavista apuvälineistä 
tai osaamista huomioida kulttuurista mo-
ninaisuutta toiminnassa. Pedagogiset taidot 
ovat haastateltavien mukaan tärkeitä media-
kasvatustyössä, ja niiden kehittämiselle on 
tarvetta. Esimerkiksi luottamuksellisen ja 
rohkaisevan ilmapiirin luominen vaatii ryh-
mänvetämisen taitoja. 
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Nämä ongelmat on aika erityis- ja 
ratkaisut on aika erityislaatuisia 
-- yleiset digitaitoja opettajat eivät 
välttämättä, kun eivät itsekään 
hallitse niitä erikoistekniikkoja, niin 
ne on jäänyt sitten meidän oman 
porukan käyttöön. (...) ei voida kyllä 
kauheasti edellyttää, että digitaitojen 
edistäjät yleisesti hirveän pitkälle 
pystyisi neuvomaan myöskin [tietyn 
erityisryhmän jäseniä]. (…) Mutta 
ehkä se, että siellä yleisellä puolella 
osattaisiin neuvoa kääntymään 
oman alueyhdistyksensä tai (…) liiton 
puoleen. 

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi media-
kasvatuksessa huomiota tulisi osata kiinnit-
tää ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin. Yksilön 
osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja taidot 
jäävät helposti tunnistamatta, jos tarkastelun 
näkökulmana korostuvat eri väestöryhmien 
tarpeet kokonaisuutena. Erilaiset medialu-
kutaitoja heikentävät tekijät, esimerkiksi 
kielelliset ja oppimiseen liittyvät haasteet, 
voivat myös kasautua samalla henkilölle ja 
vahvistaa toisiaan. Mediakasvatuksen paris-
sa työskentelevillä on usein vaikea tunnistaa 
erilaisten tekijöiden yhteisvaikutusta, mikä 
heikentää ratkaisujen löytämistä.
 

Kyllä kai se menee herkästi niin, 
että sitten ajatellaan se ryhmä, se 
määrittyy sen tietyn ominaisuuden 
kautta ja se hallitsee sitä ajattelua 
siitä, miten se ryhmän yksittäinen 
ihminen nähdään. (...) medialukutaito 
ylipäänsä tai ymmärtäminen 
maailmasta edesauttaa sitä myöskin, 
että ymmärretään nähdä tavallaan 
niitten tiettyjen ryhmää koskevien 
ominaisuuksien taakse.

Oman toiminnan arviointi erilaisten koh-
deryhmien näkökulmasta edellyttää tietoa 
ja osaamista. Inklusiivisuuden näkökulmas-
ta mediakasvatustoimintaan tarvittaisiin 
enemmän tietoa erilaisista väestöryhmistä, 
erityistarpeista ja mediankäytön tavoista. 

Tiedon puute voi aiheuttaa stereotyyppisiä 
käsityksiä ja oletuksia eri väestöryhmistä, 
heidän taustoistaan ja taustojen vaikutuk-
sesta medialukutaitoihin. Omasta näkökul-
masta on käytännössä kuitenkin usein vaikea 
irrottautua toimintatapoja ja toiminnan si-
sältöjä suunniteltaessa. Asian tiedostamisen 
ja omien ennakkokäsitysten kriittisen tar-
kastelemisen nähtiin kuitenkin olevan askel 
kohti moniarvoisempaa mediakasvatustyötä.  

[S]e inklusiivisuus ei ole vaan se 
sana siellä, vaan sitten pitää oikeasti 
miettiä, että mitä se tarkoittaa 
siinä meidän työssä. (...) että sitten 
sä oikeasti istut miettimään sitä 
jokaisen hankkeen kohdalla, että (...) 
mites me tässä nyt huomioitaisiin 
sitä, että onko jotain asioita mitä me 
voidaan tehdä ja mitä me pystytään 
tekemään siinä.

Mediakasvatusta on toistaiseksi tutkittu vain 
vähän inklusiivisuuden näkökulmasta. Esi-
merkki viimeaikaisesta tutkimuksesta on 
Mari Pienimäen ja Sirkku Kotilaisen kehit-
tämä inklusiivisen mediakasvatuksen malli, 
joka syntyi tuloksena tutkimuksessa, jossa 
pyrittiin löytämään keinoja syrjäytymisvaa-
rassa olevien nuorten monilukutaitojen ja 
yhteiskunnallisen osallistumisen tukemi-
seen luovan mediatyöskentelyn avulla. Tutki-
muksen lähtökohtana toimi monilukutaidon 
pedagogiikka. Mallissa määritellään ink-
lusiivisen mediakasvatuksen järjestämisen 
avaintekijöitä, jotka toimintaa järjestävien 
olisi hyvä huomioida. Malli on suunnattu 
erityisesti tahoille, jotka työskentelevät syr-
jäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa ja 
osoittaa, miten tutkimus voi konkreettisesti 
tukea mediakasvatustyötä ja siihen liittyvää 
osaamista. (Ks. Pienimäki & Kotilainen, 2021, 
s. 64; 68–71.) 
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MEDIAKULTTUURIN 
SAAVUTETTAVUUS JA 
YHDENVERTAISUUS

Mediakulttuurin yhdenvertaisuuden ja saa-
vutettavuuden tarkastelu eivät olleet tämän 
selvityksen tavoitteita, mutta niiden tarkas-
telua on vaikea erottaa mediakasvatuksen ja 
medialukutaitojen tilan pohdinnasta. Arjen 
ja kulttuurin medioitumisen myötä yksilöi-
den ja yhteiskunnan toiminta on yhä medi-
avälitteisempää (Kiuru & Narsakka, 2021, s. 
6). Mediakasvatuksen keskeisenä tavoitteena 
onkin vahvistaa ihmisten valmiuksia media-
kulttuurissa toimimiseen. 

Haastatteluissa mediakasvatuksen, medialu-
kutaitojen ja mediakulttuurin yhdenvertai-
suus ja saavutettavuus kietoutuvat yhteen. 
Mediakasvatus ja medialukutaitojen edistä-
minen luovat paitsi valmiuksia toimia, myös 
osaamista vaikuttaa mediakulttuuriin. Me-
diakasvatus puolestaan tapahtuu vallitsevas-
sa mediakulttuurissa ja sen lähtökohdista. 
Yksilökeskeisyyttä korostava mediakulttuuri 
ja median käytön yksilöllistyminen voi joh-
taa tilanteeseen, jossa ihmisten tilaisuudet 
altistua erilaisille näkemyksille ja muodos-
taa yhteistä ymmärrystä vähenevät (ks. myös 
Uusitalo, 2016, s. 60–61.) Tässä muutoksessa 
moniäänisyyden, kriittisten medialukutaito-
jen ja yhteisen ymmärryksen lisääminen on 
erityisen tärkeää (ks. myös Pienimäki ja Ko-
tilainen, 2021, s. 70; 75). 

Selvityksen mukaan mediakulttuurin yhden-
vertaisuus ja saavutettavuus on Suomessa 
parantunut, mutta asian edistämisessä on 
vielä paljon tehtävää. Mediakulttuurin saa-
vutettavuutta ja yhdenvertaisuutta haastatel-
tavat lähestyivät tarkoittaen sillä kulttuuria, 
joka on erilaisuuden hyväksyvä ja erilaiset 
ihmiset mukaan kutsuva. Yhdenvertaises-
sa mediakulttuurissa erilaisia ihmisiä myös 
kohdellaan yhdenvertaisesti. Yhdenvertai-
suuden haastateltavat kokivat syntyvän yk-
silöiden ja yhteisöjen asenteista, osaamisesta 
ja valmiuksista toimia mediaympäristössä 

sekä laajemmin yhteiskunnan rakenteista, 
toimintamalleista ja arvoista. Vähemmistö-
jen ja erityisryhmien asema yhteiskunnassa 
heijastuu heidän näkyvyyteensä ja toiminta-
mahdollisuuksiinsa mediakulttuurissa.

Tavallaan missä on semmoinen 
keskustelukulttuuri, jossa voisi 
keskustella eri näkökulmista sillä 
lailla, että ei tule jotenkin leimatuksi, 
vaan voisi pohdiskella asioita, hyviä 
ja huonoja puolia eri näkökulmia 
ja informaatiota. Niin tuntuu, että 
tässä ajassa se on joissakin teemoissa 
ainakin niin aika kateissa. Ja siinä 
mielessä tuntuu, että ihan kuin olisi 
kymmenessä vuodessa liikuttu vähän 
niin kuin huonompaan suuntaan 
melkein tietyistä näkökulmista. 

Useat eri tekijät voivat vaikuttaa siihen, mik-
si mediakulttuuri ei ole kaikille yhdenver-
taisesti saavutettava. Esimerkiksi puutteel-
linen suomen kielen taito voi estää tiedon 
saannin sekä kyvyn arvioida, analysoida ja 
tuottaa mediasisältöä suomenkielisessä me-
diakulttuurissa. Median käyttämä kieli voi 
myös liiallisella vaikeudellaan haitata kenen 
tahansa tiedonsaantia ja tukahduttaa halun 
toimia mediaympäristössä. 

[S]e mediakulttuuri johon he 
tulee mukaan on sellainen, että 
he ylipäätään uskaltaa, haluaa, 
kokee kykenevänsä, että se on 
myös tärkeä huomioida siinä, 
että se ei riitä pelkästään että on 
taitoja ja se ohjelma on käytettävä, 
vaan siihen pitää jollakin tavalla 
myöskin motivoitua tai rohkaistua 
käyttämään.

Haastateltavista moni koki, että mediakult-
tuuri ei ole kaikille turvallinen tai kutsu-
va, vaan osallistumista heikentävät muun 
muassa mediassa esiintyvä epäasiallinen 
käytös, rasismi, vihapuhe tai pelko maalit-
tamisesta²⁰. Osa näistä ilmiöistä on haasta-
teltavien arvion mukaan tahallista käytöstä 
ja osa tahatonta. Tahattomuuden katsotaan 

20. Maalittaminen tarkoittaa sitä, että yksi tai useampi toimija kehottaa ja yllyttää suurta joukkoa hyökkäämään yhden ihmisen kimppuun eri tavoin, esimerkiksi lähettämällä vihaviestejä 
sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa. Ks. lisää https://intermin.fi/poliisiasiat/viharikollisuus/maalittaminen (haettu 25.4.2022).

https://intermin.fi/poliisiasiat/viharikollisuus/maalittaminen
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kumpuavan muun muassa kyvyttömyydestä 
tunnistaa toisia loukkaavia kerronnan ja esit-
tämisen tapoja. Esimerkiksi stereotyyppinen 
esittäminen mediassa yksinkertaistaa ker-
rontaa ja vahvistaa eri ihmisryhmiä koskevia 
yleistyksiä. 

Kuten mediakasvatus, myös tuotetut me-
diapalvelut heijastavat helposti palvelujen 
tuottajien näkemyksiä, tarpeita ja intressejä. 
Jos palveluntarjoajien taustat lähenevät toi-
siaan, ei erilaisia näkökulmia ja tarpeita vält-
tämättä osataan ottaa riittävästi toiminnassa 
huomioon. Tahtoa asian edistämiseen on, 
mutta omien asenteiden, ennakkoluulojen 
ja vakiintuneiden toimintatapojen tarkastelu 
ja kyseenalaistaminen on hankalaa ja sille on 
vaikea löytää aikaa tai työkaluja kiireen kes-
kellä. 

Aina haastatellaan vaan niitä 
samoja asiantuntijoita. Mutta jos 
ei ole muita asiantuntijoita tai että 
sä haluaisit vähän laajentaa sitä, 
mutta jos niitä ei ole, niin vaikea on 
silloin haastatella eli silloin se lähtee 
jo sieltä pitkältä, että onko edes 
ollut mahdollista päästä urallaan 
asiantuntijaksi. Se on semmoinen 
aika iso yhteiskunnallinen tai 
tämmöinen rakenteellinen asia.

Erilaisia väestöryhmiä käsitellään haasta-
teltujen asiantuntijoiden mukaan mediassa 
melko yksipuolisesti ja heidän näkyvyyten-
sä on vähäistä. Yksipuolinen ja yksittäiseen 
ominaisuuteen keskittyvä käsittely jättää 
henkilön yksilölliset ominaisuudet, taidot ja 
osaamisen piiloon. Monet erityis- ja vähem-
mistöryhmiin kuuluvat henkilöt näkyvät 
mediassa edelleen vain ryhmänsä edustajina 
tai ”kuriositeetteina” eivätkä pääse näkyviin 
erilaisissa rooleissa tai asemissa. Moninainen 
ja monipuolinen representaatio mediassa on 
tärkeää, jotta erilaiset ihmiset löytävät sa-
maistumiskohteita ja ymmärrys yhteiskun-
nan moninaisuudesta lisääntyy. Yhteiskun-
nan moninaisuuden näkyminen mediassa 
on yksilön kannalta tärkeää, jotta hän ym-
märtää omat oikeutensa ja mahdollisuutensa 

toimia yhteiskunnassa, erilaisista taustoista 
ja valmiuksista riippumatta.

Mediassa on sellainen selkeä vaje 
siinä kohtaa miten eri [uskonnoista 
ja katsomuksista] puhutaan ja sit 
se tavallaan luo sitä todellisuutta se 
vaje.

Diversiteetin huomioiminen 
Suomessa, niin se koskee tai siihen 
liittyvät ongelmat liittyvät moneen 
vähemmistöön […] Ja [tietyn 
vähemmistön edustajia] aika usein 
näkyy mediassa, lehdistössä ja 
muualla lähinnä siinä kohtaa, kun 
on [kyseisen vähemmistön] päivä. 
Sitten siellä on semmoinen juttu, 
että hei meidän pitää tehdä […] joku 
juttu ja nyt googlataan, etsitään joku 
[vähemmistön edustaja] tänne meille 
haastateltavaksi. Että tavallaan 
yhden päivän näkyvyys ei riitä, että 
se pitäisi olla läpi vuoden semmoista 
edustusta.
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YHTEENVETO JA 
SUOSITUKSIA - 
MEDIAKASVATUKSEN JA 
MEDIALUKUTAITOJEN 
YHDENVERTAISUUTTA 
TUKEVAT TEKIJÄT

Tämän selvityksen tavoitteena oli kuvata 
medialukutaitojen ja mediakasvatuksen tilaa 
Suomessa yhdenvertaisuuden näkökulmas-
ta. Lähtökohtana selvityksen laatimiselle 
toimi Kansalliset mediakasvatuslinjaukset 
-julkaisun (2019) huomio, jonka mukaan 
kaikilla ei ole Suomessa yhdenvertaisia mah-
dollisuuksia osallistua mediakasvatukseen. 
Selvityksessä mediakasvatuksen ja medialu-
kutaitojen yhdenvertaisuutta tarkasteltiin 17 
asiantuntijahaastattelun kautta.

Medialukutaidot ovat tärkeitä arkielämän 
taitoja ja niillä on yhteys yhteiskunnallisen 
osallisuuden ja luottamuksen rakentamises-
sa. Hyvät medialukutaidot edistävät yhteis-
kuntaan kiinnittymistä, lisäävät pystyvyyden 
tunnetta ja vahvistavat oman elämän hallin-
taa. Mediakasvatuksen saavutettavuuden 
edistäminen parantaa kaikkien mahdolli-
suuksia saada tietoa ja toimia mediaympäris-
tössä vaihtelevissa elämäntilanteissa. 

Selvityksen perusteella medialukutaitojen 
tila vaihtelee paljon eri ihmisryhmien ja yh-
teisöjen välillä ja myös niiden sisällä. Medi-
alukutaitoihin ja median käyttötapoihin sekä 
mediakasvatuksen saatavuuteen, saavutetta-
vuuteen ja puhuttelevuuteen liittyviä teki-
jöitä ei vielä oteta riittävästi huomioon me-
diakasvatuksen rahoituksessa ja toiminnan 
organisoimisessa. Yhtenä keskeisenä syynä 
tähän on tiedon puute mediakasvatuksen 
katveessa olevista kohderyhmistä, heidän 
osaamisestaan, mediankäytön tavoistaan ja 
tarpeistaan. Tiedon lisääminen on selvityk-
sen mukaan keskeisimpiä mediakasvatuksen 
saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta tuke-
via tekijöitä.
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Yhdenvertaisuuden edistämiseksi media-
kasvatuksessa tulisi huomioida yksilöiden 
osaaminen ja taidot, jotka jäävät helposti 
tunnistamatta, jos korostetaan vain eri väes-
töryhmien tarpeita kokonaisuutena. Media-
kasvatuksen kehittämistyötä tulisi kuitenkin 
jatkossa kohdistaa ihmisten yksilöllisten tar-
peiden ohella, ja niistä saataviin kokemuksiin 
perustuen, myös laajemmin mediakasvatuk-
sen toimintaympäristöihin ja toimintakult-
tuuriin, ajattelu- ja toimintatapoihin sekä 
toimintaa ohjaaviin arvoihin. Yhdenvertai-
semman mediakasvatuksen toimintatapojen 
ja -mallien kehittämisessä avainasemassa on 
myös sitä koskevan tutkimustyön lisääminen 
ja tutkimustulosten käytäntöön jalkauttami-
nen.

Inklusiivisuuden näkökulmasta haasteena 
näyttäytyy usein liian suppea käsitys media-
kasvatuksesta, medialukutaidoista ja me-
dioiden kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta 
ihmisten elämään. Mediakasvatus tulisi näh-
dä yhteiskuntaa läpäisevässä roolissa ja toi-
mintaperiaatteena, eikä yksittäisenä toimin-
tona tai oppiaineena tietyllä hallinnonalalla. 
Suppea käsitys vaikeuttaa myös kokonais-
kuvan muodostamista mediakasvatuksen ja 
medialukutaitojen saavutettavuuteen liitty-
vistä vastuista, rahoituksesta ja valvonnasta 
sekä niiden jakautumisesta useille eri toimi-
joille ja eri hallinnon alojen alle. 

Mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yh-
denvertaisuuden edistäminen edellyttääkin 
kokonaisvaltaisempaa näkemystä aiheen pa-
rissa toimivista tahoista, vastuiden ja velvol-
lisuuksien jakautumisesta ja eri toimijoiden 
tavoitteista ja lähtökohdista. Nykyisellään 
mediakasvatusta tehdään ja sitä toteutetaan 
yksin ja erikseen monenlaisten ja monien eri 
alojen toimijoiden kesken. Erityis- ja vähem-
mistöryhmien parissa toimivilla järjestöillä 
on runsaasti käytännön tietoa, ymmärrystä 
ja osaamista eri kohderyhmistä sekä yhden-
vertaisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyvistä 
tekijöistä. Järjestöjen omaa mediakasvatus-
työtä ei välttämättä kuitenkaan tehdä me-
diakasvatuksen nimellä tai käsittein, minkä 
vuoksi se saattaa jäädä piiloon. 

Eri hallinnonrajat ja sektorit ylittävän yhteis-
työn merkitys ja tärkeys korostuu mediakas-
vatuksen yhdenvertaisuuden edistämisessä. 
Yhteistyö on nykyisellään monelta osin ak-
tiivista ja vakiintunutta. Entistä tiiviimmän 
yhteistyön kautta olisi kuitenkin mahdollista 
luoda uudenlaisia kumppanuuksia eri sekto-
reiden toimijoiden välillä ja tavoittaa ihmisiä, 
jotka helposti jäävät mediakasvatuksen kat-
veeseen. Samalla voitaisiin jakaa molemmin-
puolista tietämystä sekä vaihtaa näkemyksiä 
tehokkaista toimintatavoista. 

Mediakasvatustoiminnan inklusiivisuuden 
kehittäminen edellyttää sitä, että myös muut 
kuin mediakasvatusta toteuttavat tahot 
pääsevät osallistumaan toiminnan paino-
pisteiden ja käsiteltävien aihepiirien suun-
nitteluun. Erilaisten kansalaisjärjestöjen 
asiantuntemusta, kokemusasiantuntijoita ja 
vertaistoimijoita tulisi hyödyntää aiempaa 
enemmän mediakasvatustyön rahoituksen, 
hallinnon ja ohjauksen kehittämisessä. Asiaa 
edesauttaa toimiva ruohonjuuritason yhteys 
erilaisten mediakasvatuksen parissa toimivi-
en tahojen välillä. Myös valtioneuvoston ih-
misoikeuspoliittisessa selonteossa todetaan, 
että saavutettavuus ja yhdenvertaisuus toteu-
tuu digitalisaatiossa varmimmin, kun digita-
lisaation eriarvoistumisriskin kohteena ole-
via väestöryhmiä kuullaan päätöksenteossa 
(Valtioneuvosto, 2021, s. 87).

Vertaistoiminta näyttäytyy ylipäätään hyvä-
nä mediakasvatustoiminnan saavutettavuut-
ta ja medialukutaitojen yhdenvertaisuutta li-
säävänä toimintatapana. Vertaistoimijuuden 
kautta samankaltaisia haasteita kohtaavat 
voivat jakaa kokemuksia, ja kokemusasian-
tuntijat voivat myös esimerkillään rohkaista 
haastavassa tilanteessa olevia. Vertaistoi-
mijoilla on myös vahva ymmärrys kentän 
toiveista ja osaamistarpeista, jota voidaan 
hyödyntää toiminnan tai materiaalien ke-
hittämisessä. Vertaistoimijuus tai kokemus-
asiantuntijuus on toimintatapana omiaan 
tukemaan inklusiivisuutta, koska toiminnan 
lähtökohtina painottuvat tasavertainen toi-
mijuus sekä yksilöiden oman kokemusperäi-
sen tiedon huomioiminen.
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Toimiva neuvotteluyhteys viranomaisiin on 
selvityksen mukaan niin ikään keskeinen 
mediakasvatustoiminnan yhdenvertaisuutta 
edistävä tekijä. Ministeriöt tekevät yhteis-
työtä medialukutaitojen edistämisessä pait-
si alan toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa, myös keskenään. Ministeriöiden kes-
kinäinen yhteistyö on selvityksen mukaan 
lisääntynyt ja tiivistynyt viime vuosina, ja 
ymmärrys ministeriöiden välisen yhteistyön 
tärkeydestä on kasvanut. Medialukutaitoihin 
liittyvät teemat kuten digitalisaatiokehitys, 
vihapuheen ja disinformaation torjuminen 
sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat mo-
nille hallinnonaloille yhteisiä asioita.

KAVI on viranomaistoimijana keskeisessä 
roolissa mediakasvatuksen ja medialuku-
taitojen edistämisessä Suomessa. KAVI:n 
rooleina nähdään erityisesti yhteistyön or-
ganisoiminen ja tiedon levittäminen. Lisäk-
si KAVI:n toivotaan auttavan alan toimijoita 
toimimaan kansallisten mediakasvatuslinja-
usten mukaisesti. Yhdenvertaisuuden näkö-
kulmasta mediakasvatuksen ja medialuku-
taitojen edistäminen ei kuitenkaan voi olla 
minkään yksittäisen tahon vastuulla, sillä 
medialukutaitojen yhdenvertaisuuden edis-
täminen edellyttää usein erityistä osaamista 
eri väestöryhmien erityistarpeista. Siksi yh-
denvertaisuuden ja saavutettavuuden edistä-
miseen tarvitaan laaja-alaisia toimia ja entis-
tä laajempaa yhteistyötä. Moniammatilliset, 
eri hallinnonaloja yhdistävät ja osallistuja-
pohjaltaan riittävän laajat yhteistyöryhmät ja 
asiantuntijaverkostot näyttäytyvät toimivana 
tapana lisätä hallinnonalojen ja sektoreiden 
välistä dialogisuutta, mediakasvatuksen lä-
päisevyyttä ja vahvistaa medialukutaitojen 
merkitystä yhteiskunnassa. 

Mediakasvatuksen parissa tunnistettiin pu-
laa resursseista tuen pirstaloituessa monille 
eri tahoille. Rahoituksen lyhytjänteisyys ja 
hankemuotoisuus tuovat toimintaan epäjat-
kuvuutta ja hankaloittavat pysyvien toimin-
tarakenteiden syntymistä. Mediakasvatuk-
sen ohjauksen ja rahoituksen kehittämisessä 
olisi tärkeää tarkastella eri hallinnon alojen 
toimintaa ja mediakasvatuksen ja medialu-

kutaitojen kehittämisen paikkaa niiden sisäl-
lä. Myös eri sektoreiden (esimerkiksi sosiaali- 
ja terveystoimen, koulutuksen ja kulttuurin 
aloilla) tavoitteita ja medialukutaitojen edis-
tämiseen myöntämää julkista rahoitusta tuli-
si pyrkiä kehittämään toisiaan, ja mediakas-
vatuksen asemaa osana erilaisten järjestöjen 
perustoimintaa, tukevaksi (ks. myös Jakonen 
& Lahtinen, 2019, s. 59–61).

Rahoitusta ja sen jakautumista olisi myös 
hyvä arvioida yhdenvertaisuuden näkökul-
masta. OKM:n myöntämän erityisavustuk-
sen pienentyessä olisi syytä pohtia keinoja 
siihen, kuinka erilaisiin erityis- ja vähemmis-
töryhmiin kuuluvia henkilöitä kyetään ta-
voittamaan ja huomioimaan mediakasvatus-
toiminnassa. Kohdennetut erityistoimet ovat 
perusteltuja silloin, kun niillä pyritään edis-
tämään tavoitteiden ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista. Tavoitteena tulisi kuitenkin 
olla moninaisuuden huomioimisen valtavir-
taistaminen ja mediakasvatustoiminnan ke-
hittäminen erilaiset yksilöt paremmin huo-
mioon ottavammaksi. (Ks. mm. OKM, 2021, 
s. 16; Saukkonen, 2010, s. 221.)

Selvityksen mukaan mediakasvatustoimin-
taa ohjaaviin dokumentteihin kirjatut arvot 
ja tavoitteet edesauttavat yhdenvertaisuuden 
toteutumista käytännön toiminnassa. Suo-
messa laki turvaa mediakasvatuksen järjes-
tämistä ja yhdenvertaisuuden edistämistä. 
Lainsäädäntö edistää medialukutaitojen pa-
rissa tehtävää työtä ja sen resursointia, mutta 
ei yksin riitä takaamaan yhdenvertaisuuden 
toteutumista mediakasvatustoiminnassa. 
Syitä tähän ovat selvityksen perusteella muun 
muassa mediakasvatusta järjestävien tahojen 
puutteellinen osaaminen ja tieto yhdenver-
taisuusasioista, pienet resurssit ja lain val-
vonnan puute.

Syrjinnän tunnistamisen tehostamiseksi on 
ehdotettu muun muassa yhdenvertaisuus-
suunnittelua ja tiedon lisäämistä aiheesta 
viranomaisissa ja sidosryhmissä (Nieminen 
ym., 2020, s. 166). Yhdenvertaisuussuun-
nittelun lisääminen, eli oman toiminnan 
arviointi ja tarkastelu yhdenvertaisuuden 
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näkökulmista sekä yhdenvertaisuussuunni-
telmien ja -toimenpideohjelmien laatiminen 
voisivat olla hyviä tapoja edistää myös me-
diakasvatuksen yhdenvertaisuutta.  

Nyky-yhteiskunnan teksti- ja mediapai-
notteisuuden vuoksi kielelliset heikkoudet 
voivat edesauttaa syrjäytymistä. Inklusiivi-
suuden näkökulmasta tarvetta nähtiin sel-
kokielen nykyistä laajempaan käyttöön yh-
teiskunnassa. Selkokielisyyden lisääminen 
tukisi kaikkia tiedon saamisessa, omien aja-
tusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa yh-
teiskunnalliseen keskusteluun. Kuka tahan-
sa voi hyötyä selkokielisestä viestinnästä eri 
tilanteissa ja elämänvaiheissa. Mediakasva-
tuksessa laajempi selkokielen hyödyntämien 
saattaisi myös vähentää tarvetta eri kohde-
ryhmille suunnattuihin räätälöityihin sisäl-
töihin. Lakisääteinen velvollisuus tuottaa 
selkokielisiä julkisia palveluita tukisi konk-
reettisesti inklusiivisen yhteiskunnan kehit-
tymistä. 

Käytännön tueksi kaivataan myös enemmän 
erilaisia ohjeistuksia ja konkreettisia mate-
riaaleja, joita voi hyödyntää mediakasvatus-
työssä ja erilaisissa kampanjoissa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi eri kohderyhmille suunna-
tut omakieliset tai helposti muokattavissa 
ja eri kielille käännettävissä olevat aineistot 
ja sisällöt. Materiaalien kehittämisessä tuli-
si hyödyntää vahvemmin eri väestöryhmien 
parissa toimivien järjestöjen osaamista. Myös 
tiedon jakaminen toimiviksi todetuista käy-
tännöistä säästäisi kunkin rajallisia resurs-
seja. Oppimisympäristöjen ja koulutusma-
teriaalien kehittämiseen sekä kouluttajien 
osaamiseen tulisi kiinnittää erityisesti huo-
miota, jotta mediakasvatuksen toimintakult-
tuuri voi kehittyä inklusiivisemmaksi. Medi-
alukutaitojen roolia opettajankoulutuksessa 
tulisi myös vahvistaa.

Ilman kaikille saavutettavaa ja yhdenver-
taista mediakasvatusta ei ole myöskään mo-
niäänistä mediakulttuuria. Mediakulttuurin 
saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edis-
täminen edellyttää moniäänisyyden lisää-
mistä yhteiskunnassa ja mediakulttuurissa 

toimivien ja sitä tuottavien oman toiminnan 
ja asenteiden tarkastelua. Mediassa tulisi ak-
tiivisesti miettiä, kenelle ja kenen näkökul-
masta sisältö on tuotettu, ketkä jäävät näky-
mättömiin ja millaisissa rooleissa erilaisista 
taustoista tulevat ihmiset esitetään.

Keskeisen tärkeää on lisätä ymmärrystä siitä, 
että mediakasvatuksen, medialukutaitojen ja 
mediakulttuurin yhdenvertaisuuden ja saa-
vutettavuuden edistäminen lisää kaikkien 
osallisuutta yhteiskuntaan ja vahvistaa de-
mokratiaa. Yhdenvertaisuuden ja saavutetta-
vuuden edistämisessä ei ole kyse vain tietyille 
väestöryhmille kohdennetuista erityisratkai-
suista. Laajemmin ajateltuna saavutetta-
vuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
parantaa kaikkien toimintaedellytyksiä me-
diaympäristössä ja tukee toimijuutta elämän 
eri vaiheissa, koko elämänkaaren ajan.
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LIITE 1 
HAASTATTELURUNKO

Inklusiivinen mediakasvatus. Hyvät käytän-
nöt ja kehittämistarpeet -selvitys 

HAASTATTELURUNKO 

1. Kuvaisitteko lyhyesti toimintanne keskeiset 
sisällölliset teemat, tavoitteet, kohderyhmät 

2. Mitä teette medialukutaidon parissa, mi-
ten toimitte sen edistämiseksi?  

3. Millaisia ovat toimintaanne ohjaavat arvot 
ja periaatteet; miten ne näkyvät medialuku-
taitoa koskevassa toiminnassanne?  

4. Millaisena näette kohderyhmänne medi-
alukutaidon tilan? Onko joitain medialuku-
taidon osa-alueita, joiden edistäminen koh-
deryhmän parissa on/olisi erityisen tärkeää? 

Miksi juuri nämä osa-alueet?   

• Mitä eri toimijat mielestänne huomioivat 
kohderyhmänne medialukutaidon edistämi-
sessä?  

• Oman organisaation paikka kentällä suh-
teessa medialukutaitoa edistäviin toimi-
joihin; näetkö, että on tarvetta erillisille 
toimijoille, jotka edistävät juuri teidän koh-
deryhmänne/eri kohderyhmien medialuku-
taitoa? 

5. “Missä jamassa” medialukutaidon edis-
täminen mielestäsi on yleisesti erilaisten 
ihmisryhmien näkökulmasta? Kuinka eri 
ihmisryhmät huomioidaan yleisesti media-
kasvatuksen kentällä? Jäävätkö jotkut ihmis-
ryhmät katveeseen/heikommin huomioi-
duksi?
 
• Miten mediakasvatuksessa huomioidaan 
ihmisten yksilölliset tarpeet ja toiveet?  

6. Millaisia haasteita teillä on työssänne me-
dialukutaidon edistämisessä?  

• Yleiset haasteet 
• Haasteet, jotka liittyvät erityisesti toimin-
tanne kohderyhmään 

7. Miten haasteita voisi mielestäsi ratkaista? 
Millaiset asiat tukevat tai edistävät medialu-
kutaidon parissa tehtävää toimintaanne?  

8. Onko työssänne jokin sellainen työtapa tai 
toimintamalli, jota pidät hyvänä käytäntönä?  

9. Millaista osaamista mediakasvattajilla 
tulisi olla kohderyhmienne näkökulmasta? 
Millä tasolla osaaminen mielestäsi on tällä 
hetkellä Suomessa? 

10. Medialukutaitoa edistävät toimijat 

• Kuinka vastuut medialukutaidon edistä-
misestä jakautuvat eri toimijoiden välillä? 
Kuinka niiden tulisi jakautua?  

• Kuinka yhteistyö eri toimijoiden välillä toi-
mii? Kuinka yhteistyön edellytyksiä voisi pa-
rantaa? Kenen kanssa yhteistyötä tulisi tehdä 
(mm. poikkisektoraalisuus)? 

11. Millaiset mahdollisuudet teillä on omassa 
organisaatiossa medialukutaidon edistämi-
seen liittyvän toiminnan kehittämiseen ja 
arviointiin?  

12. Onko vielä jotain muuta mitä haluaisit sa-
noa tai kysyä? 
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