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Puhe enjohtajan alkusanat
Käytössäsi on nyt Mediakasvatusseuran ensimmäinen oma julkaisu. Kun seura perustettiin elokuussa 2005, oli heti selvää, että yksi toimintamuotomme on perustaa
oma julkaisusarja. Tavoitteemmehan on edistää tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä alan kehitystä Suomessa. Nämä tavoitteet toteutuvat parhaiten näkyvällä verkostomaisella toiminnalla, jonka osana ovat julkaisut.
Niin verkossa kuin kirjallisestikin ja yhtä hyvin tieteellisiä kuin käytännöllisiäkin.
Tämä julkaisu toteuttaa erityisen hyvin seuran perusideoita, kun mukana on tutkimusta ja käytäntöjä. Julkaisun idea syntyi heti ensimmäisen kansallisen seminaarimme puitteissa, kun huomasimme kuinka paljon kehitystyötä oli tehty eri sektoreilla, muun muassa päiväkodissa, kirjastossa, koulussa ja nuorisotyössä. Tarve
saada näistä kerrotuksi samalla julkaisuareenalla oli ilmeinen.
Julkaisussa näkyy hyvin myös seuran jäsenistön kirjo. Mukana toiminnassa on
siis ainakin kasvatuksen, lapsi- ja nuorisotyön, kirjastoalan, media-alan ja tutkimuksen asiantuntijoita. Yhteisöjäseninä on samojen alojen järjestöjä, yrityksiä ja
julkisorganisaatioita.
Näkyvilla on myös kirjoittajien into rakentaa mediakasvatusta eteenpäin omilla
sektoreillaan. Kiitos kaikille kirjoittajille!
Erityinen kiitos kirjan toimittajille Heikki Kynäslahdelle, Reijo Kupiaiselle ja
Miika Lehtoselle, jotka ovat työtuntejaan laskematta saattaneet prosessin päätökseen. Kiitos myös seuran koordinaattorille Anniina Lundvallille, joka rakensi teksteistä verkkojulkaisun.
Toivon, että tämä julkaisu löytää tiensä alan toimijoiden ja siitä kiinnostuneiden
käyttöön monipuolisesti. Toivon myös, että artikkeleiden pohjalta syntyy julkista
keskustelua, joka vie alaa eteenpäin.

Jämsässä lokakuun 6. päivänä 2007

Sirkku Kotilainen
Mediakasvatusseura ry:n puheenjohtaja
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Johdanto
Tämä teos aloittaa Mediakasvatusseuran julkaisujen sarjan. Sen tavoitteena on tuoda esille mediakasvatuksen alalta sekä tutkimustietoa että kokemuksia käytännön
sovelluksista. Lukijakunnaksi toivotaan kaikkia mediakasvatuksesta kiinnostuneita
suomalaisia. Ainakin aluksi julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi – jatkossa saattaa
seurata myös englanninkielisiä julkaisuja kansainväliselle yleisölle.
Teoksen sisältö kuvaa hyvin syntyhistoriaansa. Mediakasvatusseura perustettiin
elokuussa 2005 ja se järjesti ensimmäisen valtakunnallisen mediakasvatuspäivän
Helsingissä lokakuussa 2006. Useat tämän julkaisun artikkeleista pohjautuvat tuossa teemapäivässä pidettyihin esityksiin. Seuran tavoitteena on saattaa alan tutkijoita
ja toimijoita yhteen. Käsillä oleva teos jakautuukin kahteen osaan. Ensimmäinen
osa koskee mediakasvatuksessa tehtävää tutkimusta ja käsitteellistä määrittelyä.
Jälkimmäisessä osassa esitellään erilaisia mediakasvatuksen hankkeita ja käytännön kokemuksia.
Suomalaiselle mediakasvatukselle on viime vuosina ollut tunnusomaista erilaisten lähestymistapojen, näkökulmien, keskinäinen vuoropuhelu. Kuten tämänkin
teoksen artikkeleista ilmenee, näitä lähestymistapoja on luokiteltu ja ”heimoteltu”.
Mediakasvatus on monipuolinen ala. Voidaan sanoa, että siltä puuttuu selkeä määrittely tai että sillä on monta määritelmää. Ensimmäisessä osassa tarkastellaankin
mediakasvatuksen olemusta historiallisesta ja käsitteellisestä näkökulmasta.
Teoksen I osan aloittaa Reijo Kupiaisen, Sara Sintosen ja Juha Suorannan laaja
katsaus suomalaisen mediakasvatuksen historiaan, lähinnä lähihistoriaan alkaen
1960-luvulta. Kirjoittajat päätyvät kolmeen keskeiseen mediakasvatukselliseen lähestymistapaan. Ulla Oksasen artikkeli johdattaa nuorten tietoyhteiskuntavisioiden
maailmaan. Artikkeli tarjoaa sosiosemioottisen näkökulman mediakasvatukseen.
Sol-Britt Arnolds-Granlund pohtii mediakasvatuksen sekä ruotsinkielistä että suomenkielistä käsitteistöä. Analyysin kohteena ovat mm. käsitteet medieläskunnighet,
medieläsfärdighet, mediekunnande, mediekompetens ja mediebildning. Lasse Lipponen katsoo mediakasvatukseen oppimisen tutkimuksen kasvatuspsykologisesta
näkökulmasta. Artikkelissa nostetaan esille kaksi mediaosaamisen viitekehystä:
yleinen mediaosaaminen sekä paikallinen ja yhteisöllinen mediaosaaminen. Sirkka
Laitisen artikkeli koskee visuaalista mediatajua ja –taitoa. Kirjoituksessa pohditaan
erityisesti koulun näkökulmasta mm. kuvataideopetusta. Myös Olli Vesterisen artikkelissa lähestytään mediakasvatusta kouluopetuksen kautta. Artikkelissa korostetaan transdisiplinaarista näkökulmaa mediakasvatukseen.
Kirjan II osa tuo esille mediakasvatuksen käytäntöjä ja moninaisia toimijoita.
Mediakasvatus hahmottuu artikkeleissa eri medioiden, eri-ikäisten oppijoiden ja
erilaisten kulttuurikenttien mukaisesti. Mari Hankala ja Pirjo Linnakylä tarkastelevat sanomalehden merkitystä oppimisessa ja mediakasvatuksen välineenä. Artikkelin käytännöllisessä osuudessa he esittelevät sanomalehtiopetuksen työpajoja eri
oppiaineiden ja erilaisten oppijoiden näkökulmasta. Juha Oravala valottaa elokuvakasvatuksen pitkää perinnettä ja osin ristiriitaisiakin suuntalinjoja. Tuula Haavis-
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to nostaa esille kirjastolaitoksen yhä merkityksellisemmän aseman mediakasvatuksen kentällä. Kirjasto tavoittaa huomattavan osan suomalaisista ja avaa myös mahdollisuuksia vanhempien ja isovanhempien mediakasvatukseen. Hanna Niinistö ja
Anu Ruhala suuntaavat katseen pieniin, alle kouluikäisiin lapsiin. Myös varhaiskasvatuksessa huomioidaan yhä vahvemmin lasten oma mediakulttuuri ja sitä pyritään pedagogisesti hyödyntämään. Mediakasvatustyötä on osittain helpottanut opetusministeriön laaja Mediamuffinssi-hanke. Suvi Tuominen ja Anu Mustonen selvittävät puolestaan nuorten digitaalista elämää ja digiajan ja verkkomedioiden vaatimia mediataitoja. Mannerheimin lastensuojeluliiton TUNNE-projektissa on tutkittu
Nuorten maailmaa ja kehitetty niin nuorten kuin vanhempienkin mediataitoja. Lopuksi Sirkku Kotilainen tuo esille mediakasvatuksen ja nuorisotyön yhteyden erityisesti nuorten oman kulttuurin ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksien alueella. Esimerkkinä nuorten pyrkimyksestä saada oma äänensä kuuluviin on
Nuorten ääni -toimitushanke.

Kiitämme artikkeleiden kirjoittajia ja referee-arvioijia, joiden työ on mahdollistanut tämän julkaisun.
Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä 8. lokakuuta 2007
Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen ja Miika Lehtonen
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Suomalaisen mediakasvatuksen
vuosikymmenet
Reijo Kupiainen, Sara Sintonen ja Juha Suoranta

Johdanto
Suomalaisen mediakasvatuksen historia voidaan ajatella monellakin tavalla osaksi
sekä Suomen synnyn – itsenäistymisen, suomen kielen ja oman identiteetin luomisen – kansallista projektia että suomalaisen kansansivistyksen historiaa, josta erottuu
kaksi vaihetta. 1800-luvun jälkipuoliskolla alkanut ensimmäinen suuri aalto tarkoitti rahvaan valistamista kansalaisiksi. Toinen suuri aalto alkoi 1960-luvulla, jolloin
kansalaisista ryhdyttiin kasvattamaan tietoyhteiskunnan toimijoita. Tämän suuren
kertomuksen viimeisin vaihe, tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen, on kestänyt 1980-luvun lopulta näihin päiviin. Näin karkein vedoin hahmotettu historia auttaa tekemään seuraavan myös mediakasvatusta koskevan havainnon: olipa kysymys
kansansivistystyöstä tai mediakasvatuksesta, kasvatuksellinen toiminta on ollut silmiinpistävän ylhäältä johdettua ja edustanut etujoukkoajattelua sekä ollut hämmästyttävän vakavamielistä ja korkeakulttuurisesti virittynyttä.
Esimerkiksi käyköön 1800-luvun lopulla alkanut kansanjoukkojen taidekasvatus, jonka tavoitteena oli tuottaa korkeakulttuurisia pyrintöjä arvostava siveellinen
kansalainen. Kansan oma perinne omine kansanomaisine perinne- ja puhetapoineen
pyrittiin osin häivyttämään ja osin jalostamaan osaksi kansanjohtajien idealistisia
moraali- ja kasvatuskäsityksiä ja kansallista yhtenäiskulttuuria, joka ei häpeäisi
muiden länsimaiden perinteille (Kurkela 2000, 8–9). Kulttuurisia malleja etsittiin
milloin Ruotsista, milloin Saksasta tai vielä kauempaa. Kiinnostava vertailukohta
on tuon ajan ruotsinkielisen kaupunkiporvariston toiminta. Siinä missä aikakauden
suomenkielinen kansansivistystyötä ja taidekasvatusta kirvoitti suomalaiskansallisen kulttuurin ja identiteetin rakentaminen ja esimerkiksi teatterissa painotus oli
lähes alusta pitäen klassikoissa ja niin sanotussa vakavassa ohjelmistossa sekä myöhemmin yhteiskunnallisia epäkohtia tutkivassa realismissa, ruotsinkielisellä puolella
nautittiin keskieurooppalaisesta varietee- ja revyyperinteestä sekä uskaliaista opereteista ja huvinäytelmistä (mt., 11). Kuitenkin ”virallisen” kasvatuslinjan varjossa on
aina ollut vastustusta ja vastarintaa sekä eri-ikäisten ihmisten omaehtoista toimintaa,
jossa ei ole kunnioitettu ylhäältä saneltuja oppeja eikä viisauksia.
Tässä runsaan sadan vuoden takaisesta tilanteesta kertovassa esimerkissä on vastaavuutta mediakasvatuksen nykykeskusteluihin, joissa voidaan esittää sekä moralistisia painotuksia että luoda ajoittain jyrkkiäkin eroja turmiollisen viihteen ja kehittävien aineistojen välille. Keskustelun voimakas valistus- ja suojelukeskeisyys
käy ymmärrettäväksi historiallista taustaansa vasten. Toisaalta kansansivistyksen ja
koululaitoksen historiasta nouseva vakavamielinen valistus on jättänyt peittoonsa
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karnevaalin ja siihen sisältyvien leikin ja protestin mahdollisuuden, ja ehkä juuri
siksi myös nykyistä avaramman käsityksen lapsen mahdollisuuksista käyttää mediaa
ja toimia mediassa. Oman osansa mediakasvatuksen nykykeskusteluun on tuonut
lasten määritteleminen avuttomiksi ja suojelua kaipaaviksi mediakasvatustoiminnan
kohteiksi sekä ”turvavaltion” mediasuojeluun liittämä lainsäädäntökieli:
”Mediakasvatuksella voidaan vaikuttaa lasten kykyyn vastaanottaa viestejä ilman haitallisia vaikutuksia. Sillä ei voida kuitenkaan perustella sitä, että lapset voisivat itse ’vastuullisesti’ päättää,
mitä he seuraavat. Lapset eivät voi kasvaa pumpulissa, mutta vanhempien tehtävä on arvioida,
mitä lapset todella ymmärtävät. Lapsille haitallisen sisällön sääntely perustuu kahteen lakiin sekä
tv-yhtiöiden ja pelinvalmistajien itsesäätelyyn. Sääntelyä valvovat toisaalta opetusministeriö ja sen
alainen elokuvatarkastamo ja toisaalta liikenne- ja viestintäministeriö ja sen alainen Viestintävirasto. (...) Koska sisältöjen sopivuudesta lapsille säädetään laissa, vastuuta ei voida tässä asiassa sälyttää yksinomaan lasten vanhemmille. Julkisen vallan on tarjottava vanhemmille eväät valintojen
tekemiseen.” (Huovinen 2007.)

Näyttää siltä, että mediakasvatus käsitetään tätä nykyä yhtä vakavaksi ja tärkeäksi
asiaksi kuin aikanaan kansan valistaminen ja lasten koulunkäynti. Mediakasvatusta
ei voi jättää vastuuttomien vanhempien varaan, vaan siihen on puututtava ”ylemmän” etujoukon toimesta, jota nykyisin edustaa lakeja säätävä valtio ja kasvatusinstituutiot. Samaan tapaan kuin yleisestä koulutususkosta, voisi melkein puhua ”mediakasvatususkosta”, sillä asiassa on samoja painotuksia kuin aikanaan puheessa
’kansan tahdosta’ ja ’lapsen parhaasta’, jonka vain kansan ja lasten edustajat tiesivät.
Mediakasvatuksen tutkija David Buckingham (2000; 2003a) onkin puhunut mediakasvatuksen historian käyvän yksiin valistuksen eetoksen kanssa. Erityisesti tämä on
tarkoittanut järkeen nojaavan kansalaisuuden rakentumista, mikä on peittänyt lasten
ja nuorten kulttuuriin liittyviä affektiivisuuden alueita. Samalla esimerkiksi koulujen mediakasvatus on painottunut opettajien maun ja mediakokemusten varaan ja
sulkenut pois erityisesti nuorison omaa makua. Tuloksena on ollut usein koulu- ja
media- tai nuorisokulttuurin välinen juopa, jota on ollut vaikea kuroa umpeen. Toisinaan julkisesta keskustelusta, etenkin lapsia koskevasta, on saanut vaikutelman,
että mediassa asuisi jokin maailman ulkopuolinen mörkö, joka pelottelee lapsia ja
kulttuuriministereitä maailman ulkopuolelta, vaikka järkevämmältä tuntuisi lähteä
siitä, että media on osa yhteistä todellisuutta.

Mediakasvatus vai medialukutaito?
Mediakasvatuksesta on aikojen saatossa käytetty useita nimityksiä. 1950-luvulla oli
käytössä esimerkiksi ilmaisu audiovisuaalinen kansansivistystyö. Lisäksi puhuttiin
muun muassa sanomalehtiopetuksesta, jossa Suomi on ollut edelläkävijä varsinkin
1960-luvulta lähtien, ja elokuvakasvatuksesta. Nimitykset kuvaavat usein hyvin
konkreettisesti kulloistakin toimintaa tietyn median parissa. 1970-luvulla alettiin
puhumaan joukkotiedotuskasvatuksesta ja audiovisuaalisesta kasvatuksesta, kunnes
1980-luvun peruskoulun opetussuunnitelmiin vakiintui viestintäkasvatus, jota näkee
vieläkin käytettävän, sillä se sisältyy edelleen harvoihin mediakasvatuksen oppikirjoihin. Mitä nimeä mediakasvatuksesta sitten on käytettykin, sen rinnalla on usein
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esiintynyt muun muassa kansalaiskasvatus (1960-luvulta alkaen), joukkoviihdekasvatus (1970-luvulla) ja ilmaisukasvatus (1980-luvulla). Mediakasvatuksessa näkyy
näin voimakkaasti ajan henki. Kun nuoret Taideteollisen korkeakoulun oppilaat valtasivat vuonna 1968 Mannerheimin lastensuojeluliiton alaisen Suomen kansallisen
lastenelokuvakeskuksen, radikaali ja vapaamielinen ote kiteytyi osaksi elokuvakasvatusta.
1980-luvulla mediakasvatuksen teoria ja käytäntö täydentyi audiovisuaalisella
kasvatuksella, jota annettiin esimerkiksi kunnallisissa videopajoissa. 1990-luvulla
näkökulmat laajenivat erilaisten katsojaryhmien tutkimukseen ja lasten oma näkökulma median käyttöön sai jalansijaa tutkimuksessa. Myös informaatioteknologioiden opetuskäytöstä kiinnostuttiin ja koulujen ATK-kerhot korvautuivat viralliseen
opetussuunnitelmaan kirjatuilla ATK-tunneilla. 2000-luvun alussa mediakasvatuksen tutkimuksen ja käytännön tilanne on monimuotoinen.
2000-luvulla suomalaiseen käytäntöön on vakiintunut mediakasvatuksen käsite,
vaikka sitä ei peruskoulun opetussuunnitelmista löydykään. Sitä vastoin ’medialukutaito’ sisältyy opetussuunnitelmiin. Terminologian sekavuus johtuu osaksi kansainvälisestä keskustelusta ja eri kulttuureista. Varsinkin Yhdysvalloissa suositaan
medialukutaidon käsitettä kun taas eurooppalaisessa kontekstissa – ja varsinkin Englannissa, josta monet mediakasvatuksen ideat ja käytännöt rantautuivat Suomeen
1980-luvulla – puhutaan mediakasvatuksesta. Yhdysvalloista tulleella ’medialukutaidon’ käsitteellä on kuitenkin merkittävä sija suomalaisessakin keskustelussa. Varsinkin uusien medioiden käyttöön liitetään joukko niin sanottuja uusia lukutaitoja.
Tällaisia ovat esimerkiksi tietokonelukutaito, digitaalinen lukutaito, pelilukutaito,
brändilukutaito tai visuaalinen lukutaito.

1950-luvun ensiaskeleet ja 1960-luvun kokeilut
Yksi mediakasvatuksen lähtökohta 1950-luvulla oli joukkoviestintä ja erityisesti kysymys elokuvan vaikuttavuudesta yksilöön ja yhteiskuntaan. Ensimmäisiä tutkimuksellisia avauksia mediakasvatuksen suuntaan on elokuvatutkijan ja tiedotusoppineen
Helge Miettusen vuonna 1954 julkaisema teos Audio-visuaalinen kansansivistystyö.
Miettusen vaikutteet ovat amerikkalaisessa empiirisessä joukkoviestintätutkimuksessa. Hän kiinnittää kirjassaan huomiota joukkotiedotusvälineiden ja erityisesti
elokuvan vaikuttavuuteen. Ongelma on joukkotiedotuksen yksisuuntaisuus, vaikuttaminen yhdeltä monille niin kaupallisessa kuin propagandistisessakin mielessä.
Miettunen kirjoittaa vaikutuksesta seuraavasti:
”Yhteistä niille [joukkotiedotusvälineille] on yksiteisyys. Ne ovat valmiita esityksiä, itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka mekaanisin keinoin saatetaan yleisön silmille ja korville. […K]un yksiteinen,
havainnollinen, näköön ja kuuloon voimakkaasti vetoava esitys tavoittaa laajat massat, jää vaikutus
kytemään yksilöiden mieliin päästen keskustelujen alaiseksi vain hyvin pienissä ryhmissä, vieläpä johtamattomissa, organisoimattomissa ryhmissä. Näin auktoriteetin tekemä vaikutus, silloinkin,
kun se ei ehkä yhteiskunnan kannalta ole suotava, esiintyy välineiden ansioista voimakkaana, suurena, täystehoisena, mutta sen torjunta tavoittaa vain mitättömän murto-osan yleisöstä.” (Miettunen
1954, 15)
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Joukkoviestintä ajateltiin siis voimakkaana vaikutuskanavana, jolla massoja voidaan
hallita ja liikuttaa, ei pelkästään propagandatarkoituksissa, vaan myös kaupallisissa tarkoituksissa. Kaupallistumisen, etenkin yhdysvaltalaisessa kontekstissa, nähtiin muuttaneen joukkotiedotuksen yhä pinnallisemmiksi ja rutiininomaisemmiksi.
Miettusen (mt., 17) mukaan vapaan ja audiovisuaalisen kansansivistystyön tehtävä
olikin opettaa yleisöä ymmärtämään ”taiteen ero ajanvietteestä” ja ”kirkastaa elokuvan, radion ja television taide, opettaa oikein ymmärtämään ja arvostamaan niitä
sekä nauttimaan niistä.” Miettusen lähtökohta pyrkii erottelemaan huonon viihteen
ja propagandan hyvästä kuva- ja äänitaiteesta. Tällaista lähtökohtaa on myöhemmin
pidetty esteettisenä mediakasvatuksena.
Esteettinen mediakasvatus juontaa juurensa ranskalaiseen lajityyppi- ja tekijäkritiikkiin, niin sanottuun Auteur-teoriaan, joka pyrki nostamaan klassinen Hollywood-elokuva taiteiden asemaan korostamalla etenkin elokuvaohjaajan merkitystä
elokuvateoksen tekijänä. Kun elokuva nähtiin taiteena, mediakasvatuksessa keskeistä oli nyt esteettisen tajun ja kokemuksen kehittäminen elokuvateosten ja muun
populaarikulttuurin parissa. Miettunen (mt., 87–88) puolustaakin vahvasti sellaisia
elokuvia ja radiokuunnelmia, jotka perustuvat ”esteettiseen arvoon” ja sellaista mediakasvatustyötä, joka opettaa erottamaan hyvän huonosta ja valitsemaan viisaasti
”tarjolla olevista tuotteista”.
1950-luvun audiovisuaalinen kansansivistystyö nosti esille myös mediavälineiden käytön kasvatustoiminnassa ja koululuokassa. Miettunen puhui välittömästä
audiovisuaalisesta kansansivistystyöstä tapana huomioida mediavälineet tietoisesti
opetustilanteessa. Tällä toiminnalla oli kaksi suuntaa, toisaalta juuri esteettisen elokuvakasvatuksen suunta ja toisaalta elokuvan opetuskäytön mahdollisuudet. Jälkimmäisen juuret ovat jälleen Yhdysvalloissa, jossa elokuvan merkitys pedagogisena
välineenä oli tunnustettu ja otettu laajasti käyttöön. Esimerkiksi New Yorkin kouluissa oli jo 1910 katsottavissa tuhatkunta opetuselokuvaa eri oppiainesiin liittyen
(mt., 188). Miettunen käsittelee itse opetuselokuvan mahdollisuuksia varsin laajasti
ja ottaa mukaan myös radion ja television potentiaalin tällä alueella.
Opetuselokuvilla ja niin sanotuilla ’rainoilla’ onkin ollut suuri merkitys myös
suomalaisessa koulukäytännössä. Monissa kaupungeissa ja kunnissa oli omat av-keskuksensa, joista oli mahdollista lainata audiovisuaalista välineistöä, dioja ja elokuvia
kouluopetuksen tukemiseen. Valtion av-keskus perustettiin vuonna 1976, jota ennen
tehtäviä hoiti valtion opetuselokuvatoiminta. Kun valtion av-keskus lakkautettiin
vuonna 1994, audiovisuaalisen oppimateriaalin tuotanto- ja välitystoiminta siirtyi
opetushallituksen oppimateriaalitoimintojen yhteyteen. Myös Suomen yleisradiolla
on ollut ja on merkittävä osuus audiovisuaalisen oppimateriaalin tuottamisessa.
Audiovisuaalisen oppimateriaalin tuottamista ja levittämistä ja tähän liittyviä
luokkahuonekäytäntöjä ei ole kuitenkaan aina pidetty varsinaisesti mediakasvatustoimintana. Esimerkiksi David Buckingham (2003b, 4) suoranaisesti erottaa mediakasvatuksen ”opetusmedian” (educational media) käytöstä. Hänelle mediakasvatus
on opetusta mediasta (about the media), ei median avulla (through or with the media)
(ks. myös Burn & Durran 2007, 7). Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön myötä
keskustelu mediakasvatuksen käsitteen alasta on käynyt kansainvälisestikin melko
kiivaana. Kiista jakaa keskustelijat sen mukaan, kuuluuko opetus median avulla me-
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diakasvatukseen vai ei. Suomessa mediakasvatukseen sisältyy myös median avulla
tapahtuva opetus muun muassa Lapin ja Helsingin yliopistojen mediakasvatusohjelmissa. Lapin yliopistossa toisistaan erotetaan media välineenä, median tuottaminen
ja median kriittinen tarkastelu. Käytännössä median avulla opettaminen ja median
opettaminen lomittuvat usein toisiinsa. Ajatellaanpa esimerkiksi elokuva-analyysia
luokkahuoneessa. Taitava opettaja voi nostaa elokuvasta jonkin teeman ja purkaa
sitä, miten se on elokuvallisesti esitetty.
Miettunen huomioi mediakasvatuskäsityksessään myös ’välillisen’ kansansivistystyön, eli nykykielellä esitettynä median luonteen informaalina oppimisympäristönä tai kulttuurisena pedagogiikkana. Mediaa ei vain käytetä tietoisesti opetustilanteissa, vaan se toimii itsessään opettavana ja kasvattavana:
”Välillisesti audio-visuaaliset ohjelmat opettavat hyvin paljon tausta- ja ympäristökuvauksellaan,
toiminnallaan, jota jäljitellen opitaan esim. käyttäytymistapoja, näkymillään, joista opitaan mm.
hiusten hoitoa, pukeutumistapoja yms. sekä erilaisilla psykologisilla ratkaisuillaan eräitä seikkoja
mainitaksemme.” (Miettunen 1954,182)

Useat nykypäivän mediatutkijat ja mediakasvatuksen asiantuntijat ovat valmiita
allekirjoittamaan juuri tämän median informaalin kasvatustehtävän: ”Viestimien
esittämät ihanteet, elämäntyyli ja muoti ovat alkaneet rakentaa myös arkielämää”
(Kotilainen & Kivikuru 1999, 24). Myös mediapsykologiassa painotetaan median
sosiaalistavaa merkitystä. ”Media on eräs sosiaalistaja, joka suuntaa tapaamme rakentaa maailmankuvaa ja hahmottaa paikkaamme maailmassa. Erityisesti lasten todellisuuskäsitys on osittain median pohjalle rakennettu luomus.” (Mustonen 2000,
63.) On korostettu myös median ja toimijoiden aktiivista suhdetta: ”Media tuleekin
käsittää aktiivisina suhteina, joissa media siis samalla muokkaa maailmaa, kun maailma muokkaa mediaa” (Sintonen 2001, 38).
1950-luvun loppu oli ”uuden median” murroksen aikaa. Miettunen kirjoittaa tottuneesti elokuvasta ja radiosta, mutta vasta hapuilevasti televisiosta, jonka varsinainen läpimurto tapahtui 60-luvulla. Suomen Televisio (nyk. Yleisradio) sai toimiluvan
televisiolähetyksiin 1956 samaan aikaan Tekniikan edistämissäätiön (TES) kanssa.
50-luvun lopun ja 60-luvun alun Yleisradio ja TES kilpailivatkin katsojista kunnes
1964 Yleisradio osti Tekniikan edistämissäätiön televisiotoiminnan ja perusti näiden
pohjalle toisen tv-kanavan, TV 2:n. Kuten aina, uusi media nosti esille myös uusia
lapsiin ja nuoriin kohdistuvia uhkia. Välittömästi televisiotoiminnan alettua opetusministeriöstä kysyttiin Mannerheimin lastensuojeluliiton mahdollisuuksista toimia
mediakasvatuksen alueella. Mannerheimin lastensuojeluliiton alaisuuteen perustettiinkin 1958 Suomen kansallinen lastenelokuvakeskus, joka pyrki analyyttiseen lastenkasvatustyöhön ja elokuvien ja televisio-ohjelmien sisältöjen seuraamiseen.
1960-luvulla tilanne muuttui, sillä vuosikymmen oli kaikkiaan monenlaisten
kulttuuristen irtiottojen aikaa. Erityisesti taiteilijat kuohuttivat suomalaisen kulttuurin vakiintuneita käsityksiä ja loivat uusia näkemyksiä suomalaisuuteen kansainvälistyvässä maailmassa. Elämä ymmärrettiin kokonaisteoksena, jonka osa taide oli.
Toisaalta taiteella nähtiin myös arkipäivää elävöittäviä ja ihmismieltä kehittäviä tehtäviä. Se, mitä pidettiin taiteena, haluttiin kuitenkin radikaalisti laventaa aikaisem-
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mista käsityksistä. Syntyi käsitys happeningista, joista eräs legenda kertoo rajusta
rakastelusta flyygelin päällä. Make love, not war, kuului yhteinen vetoomus.
Kulttuurimurros heijastui myös kasvatuksen alueella, jossa puhalsivat vapauden
tuulet. Yliopistoissa omaksuttiin eurooppalaisia protestin muotoja ja kehitettiin opiskelijademokratiaa. Rinnakkaiskoulua oltiin muuttamassa yhtenäiseksi peruskouluksi ja niissäkin ryhdyttiin vaatimaan oppilasneuvostoja. Vanhoillisten mielestä oltiin
etenemässä kohti anarkiaa. Erityisesti taidekasvattajien parissa innostuttiin maailmalla leviävistä vapauden pedagogiikoista. Parhaiten opittiin tuntemaan A.S. Neillin
Summerhillin vapaakoulu. Summerhillin periaatteisiin kuului antaa oppilaille laajoja vapauksia koulun käyntinsä suhteen, he saivat esimerkiksi vapaasti valita sen,
milloin osallistuivat koulunkäyntiin ja mitä opiskelivat. Suomessa ei koskaan menty
tällaisiin kokeiluihin, mutta vapauden periaate näkyi taidekasvatuksen työtavoissa
ja uskossa taiteen maailmaa muuttavaan voimaan. Taidekasvattajien koulutuksessa
esiin nousivat kansainväliset teemat: sota ja rauha, nälänhätä, sukupuoli, ihmisten
sorto ja tasa-arvon mahdollisuudet, yhteiskunnan rakenteellinen väkivalta vaikkapa koulutusjärjestelmän piirissä. Näitä teemoja tarkasteltiin esimerkiksi kuvataiteen
piirissä, jossa hyödynnettiin ajankohtaista uutiskuva- ja populaarikulttuurin tuottamaa materiaalia.
Myös mediakasvatuksessa tapahtuneen muutoksen moottorina olivat taideopiskelijat. Lastensuojelun piirissä toiminut lastenelokuvakeskus sai Euroopan hulluna
vuotena 1968 uuden hallituksen, kun Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat valtasivat järjestön. Opiskelijat saivat aikaiseksi riidan toiminnan sisällöistä, kun perinteisen suojelutyön rinnalle nostettiin ajatus korkeatasoisesta lasten kuvakulttuurista
ja omasta elokuvan tekemisestä. Elokuva- ja televisiokasvatuksen keskukseksi muutetun järjestön ensimmäinen palkattu työntekijä ja elokuvantekijä Tarja Lapila on
kertonut toiminnan aiheuttaneen melkoista epäluuloa: uuden radikaalin sukupolven
toimintatavat eivät olleet riittävän kasvatuksellisia, tutkittuja tai analyyttisiä, vaan
perustuivat ajan hengen mukaisesti vapaaseen toimintaan ja tekemällä oppimiseen,
josta ei vielä virallisessa pedagogiikassa puhuttu (Anttila 1998, 53).
Vaatimus korkeatasoisesta lasten visuaalisesta kulttuurista linjasi mediakasvatusta edelleen esteettisen elokuvakasvatuksen suuntaan. Tätä vahvisti myös vuonna
1965 suomeksi käännetty UNESCOn julkaisema J. M. I. Petersin teos Johdatusta
elokuvakasvatukseen. Peters linjasi lähtökohtansa seuraavasti:
”Tämän kirjan lähtökohta on vakaumukseni, jonka mukaan elokuvasta – ja sen rinnalla televisiosta
– on hahmottumassa nuorisollemme sanottakoon vaikkapa ’toinen maailma’ ja siksi kasvatuksen
on vakavasti otettava huomioon, millä tavalla nuoret ’elävät’ tässä visuaalisten joukkotiedotusvälineiden modernissa ympäristössä, jolle he omistavat hyvin suuren osan vapaa-aikaansa. Aikamme
ihminen, erityisesti aikamme nuoriso, elää yhä suuremmassa määrin ’visuaalisesti’. Elokuva ja
televisio, joukkotiedotuksen ja -virkistyksen välineistä suosituimmat ja voimakkaimmat, ovat vähitellen valloittamassa itselleen aseman, jota ennen – eikä kovin kauan sitten – vain kirjat ja muu
kirjoitettu tai puhuttu aineisto pitivät hallussaan. Mutta ihmiset, erityisesti nuoret, eivät ole riittävästi valmistautuneita tähän muutokseen eivätkä sen vaikutuksen tyydyttävään sulattamiseen. Kasvatuksen uusi ja kiireellinen tehtävä on rakentaa niin sanoakseni silta aikuisten ja lasten tavallisen,
arkisen elämän ja heidän elokuvien ja television avulla kokemansa kuvitellun ’toisen maailman’
välille. Tämä silta voidaan rakentaa opettamalla elokuvaa.” (Peters 1965, 5–6)
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Peters kiinnittää huomion lasten ja nuorten visuaaliseen kulttuuriin, jossa eritoten
elokuva ja televisio ovat keskeisiä. Esteettinen kasvatus ulottuu tässä myös yhteiskunnalliseen kasvatukseen, jossa elokuvaa tarkastellaan ”yhteiskunnallisena laitoksena, joukkoviihdykkeen välineenä, jolla on erityinen teho ja vaikutus ihmisen
henkiseen tasoon sekä esteettisten, uskonnollisten ja muiden henkisten arvojen välittäjänä.” (Peters 1965, 14). Tästä kumpuavat myös elokuvakasvatuksen tavoitteet:
se a) tarjoaa suojan elokuvan viettelykselle ja ”valheellista viehätystä vastaan” sekä
b) tarjoaa kriittistä arvottamista. Suomalainen mediakasvatus toimi tässä samassa
suunnassa maailmalla yleistyneen elokuvatajun kehittämisen (motion picture discrimination) idean kanssa. Se nojasi osittain rokottamisen ja suojaamisen perinteeseen,
mutta näki itsensä osana esteettistä taidekasvatusta. On kuitenkin huomattava vielä,
että vaikka elokuva oli merkittävässä asemassa kasvatuksen kohteena, sen suhde
muuhun visuaaliseen- ja mediakulttuuriin tiedostettiin. Peterskin toteaa, että elokuvakasvatus koskettaa lopulta kaikkia joukkotiedotusvälineitä, ja että kyseessä on tiedotusteorian opetuksen osa (mt., 18).
Joukkotiedotuksen merkitys mediakasvatuksessa näyttäytyi 60-luvulla myös Sanomalehtien liiton ja opettajajärjestöjen välillä käynnistyneessä ja yhä jatkuvassa
yhteistyössä, kun liitto järjesti vuonna 1964 lehdistökurssin historian ja yhteiskuntaopin opettajille. Sanomalehtiopetuksen avulla pyrittiin kouluissa vahvistamaan
erityisesti ajankohtaisen aineiston ja yhteiskunnallisuuden osuutta koulussa. Reino
Riikonen (1963, 39) kirjoitti vuonna 1963 Suomen lehdistössä, että
”oppikoulun on tehostettava kansalaiskasvatusta, lisättävä yhteiskunnallisen oppiaineksen osuutta,
esiteltävä taloudellisia kysymyksiä ja nykyhetken poliittista kehitystä sekä etsittävä uusia opetusmenetelmiä näiden aiheiden opetusta toteutettaessa. [...] Kontaktin löytäminen koulun maailmasta
täysikasvuisten yhteiskuntaan tapahtuu käsitykseni mukaan parhaiten sanomalehtien ja radion, jopa
TV:kin avulla. Nehän muodostavat täysi-ikäistenkin maailmassa tärkeimmän sosiaalisen yhdyssiteen. Sanomalehden tarjoamia mahdollisuuksia ei suinkaan ole perusteellisesti tutkittu, vaikka eri
aineiden piirissä yksityiset opettajat ovat kokeilua suorittaneet.”

Vaatimus koulun avautumisesta yhteiskuntaan ja medioiden mahdollisuudet tällaisessa opetuksessa ovat olleet siis jo reilut 40-vuotta keskustelun alla. Erityisen painokkaasti tätä missiota ryhdyttiin toteuttamaan 70-luvulla joukkotiedotuskasvatuksen myötä.

Elokuvakasvatuksesta tiedostavaan
joukkotiedotuskasvatukseen
Keskustelu joukkotiedotuskasvatuksesta ja sen kansainvälisestikin merkittävä näkökulma sai tulta Helsingin sanomien yleisönosastokirjoituksista 1969, kun kansakoulunopettaja Sampo Louhi (1969) kyseli Petersin kirjan innoittamana elokuvakasvatuksen asemaa koulussa. Louhi esitti mielipidekirjoituksessaan, että koulun
olisi huolehdittava elokuvakasvatuksesta, joka sisältää Petersin mallin mukaan negatiivisen ja positiivisen tavoitteen; lapsia ja nuoria on suojattava elokuvan valheellista viehätystä vastaan ja heidän tulee omaksua kriittinen näkökulma elokuvaan.
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Optimistisesti Louhi uskoi elokuvakasvatuksen saavuttavan koulun laajamittaisesti
ennen pitkää.
Varsinainen joukkotiedotuskasvatuksen historia alkaa, kun Yleisradion tutkijana
toiminut Sirkka Minkkinen vastasi Louhen kirjoitukseen. Minkkinen (1969) viittasi koulun väliaikaiseen audiovisuaalisen kasvatuksen opetussuunnitelmaan, jossa
asetetaan tavoitteiksi median havainnointi ja tulkitseminen, kriittinen ja valikoiva
”omaksuminen” ja informaatiotekniikoiden ilmaisu- ja kerrontatapojen ymmärtäminen. Minkkinen halusi laajentaa tavoitteita siten, että oppilaat totutetaan käyttämään
hyväkseen joukkotiedotusvälineitä, he omaksuvat kriittisen asenteen kaikkea informaation välitystä kohtaan ja että oppilaiden kokemuspiiriä ja erilaisuuksien hyväksymistä ja ymmärtämistä laajennetaan joukkotiedotusvälineiden avulla. Minkkinen
korostaa siis elokuvakasvatuksen sijaan koko viestinnän kentän tuntemista ja hyödyntämistä. Lisäksi hän huomio erityisesti sen, että audiovisuaalinen kasvatuksen on
audiovisuaalisen kasvatuksen suunnitelman mukaan määrä toteutua median havainnointina ja erilaisten mediaesitysten matkimisena, mutta missään tavoitteissa tai pedagogiikassa ei huomioida mediavälineiden yhteiskunnallista asemaa ja merkitystä.
Minkkisen yksityiskohtainen ehdotus siitä, miten joukkotiedotuskasvatuksen tavoitteita ja alueita voisi lähestyä nimenomaan median yhteiskunnallisesta merkityksestä ja asemasta, toi tulokseksi sen, että Minkkinen pyydettiin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja lopulta suunnitelma muuttuikin perusteellisesti Minkkisen ehdottaman joukkotiedotuskasvatusmallin suuntaan. Vuoden 1972 peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin tuotu joukkotiedotuskasvatus toteutettiin tältä pohjalta.
Tässä vaiheessa Suomi oli edelläkävijä, jonka joukkotiedotuskasvatukseen sisältyviä tavoitteita ja sisältöjä pidettiin UNESCO:n piirissä malliesimerkkinä. UNESCO:
ssa oltiin 1970-luvulla varsin aktiivisia kansainvälisen mediakasvatuksen vertailussa
ja opetussuunnitelmien kehittämisessä. Lähtökohta oli pelko siitä, että joukkoviestintä mitätöi koulun opetussuunnitelman, eli välittää sisältöjä jotka ovat ristiriidassa
koulun sisältöjen kanssa. Tätä varten tuli tavoitteeksi kehittää oppilaiden kriittistä
asennetta joukkotiedotusta ja sen sisältöjä kohtaan. UNESCO:n toimeksiannosta selvitettiin usean eurooppalaisen maan kouluissa tapahtuvaa joukkotiedotuskasvatusta
Suomi mukaan lukien. Suomen raportin laati Sirkka Minkkinen ja juuri se herätti
UNESCO:n mielenkiinnon suomalaisia käytäntöjä kohtaan.
Minkkisen tehtäväksi tulikin seuraavaksi luoda eri maiden käytäntöjen pohjalta
UNESCO:lle yleinen joukkotiedotuskasvatuksen opetussuunnitelmamalli, joka oli
peruskoulun opetussuunnitelmassa esiintyvää mallia laajempi. Suomen joukkoviestintäkasvatusta tarkastelevan raporttinsa perustana oli ajatus yhteiskunnan tieteellis-teknisestä kehityksestä ja tiedonmuodostuksessa ja -välityksessä tapahtuneista
muutoksista. Tämä tarkoitti sitä, että Minkkinen näki sähköisten viestinten olevan
keskeinen tekijä siinä, minkälaista tietoa ihmiset maailmasta ja ympäristöstään saavat ja minkälainen maailmankuva heille tämän tiedon perusteella syntyy. Medioihin
liittyvän kasvatuksen ja opetuksen tuli täten olla lähtökohdiltaan yhteiskunnallista
mutta myös taidekasvatuksellista. (Kivelä & Minkkinen 1979, 3.)
Minkkisen mallissa joukkotiedotuskasvatus jaetaan vuoden 1972 peruskoulun
opetussuunnitelman mukaisesti tiedolliseen, esteettiseen ja eettiseen kasvatukseen.
Joukkotiedotuskasvatuksen vahva ajatus on, että se on kytkettävissä koulun yleisiin
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kasvatuksellisiin tavoitteisiin (mt.). Esimerkiksi elokuva on näin nähtävä keskeisenä asiana lapsen ”kokonaispersoonallisuuden kehittäjänä” ja integroitava tällaisena
yleisiin koulukasvatuksen tavoitteisiin.
Joukkotiedotuskasvatuksen näkökulmasta tiedollisen kasvatuksen sisältöjä ovat
muun muassa tiedonvälityksen historia ja kehitys, tiedonvälityksen rakenne ja sen
poliittis-taloudelliset ehdot. Esteettisen kasvatuksen sisältöjä ovat puolestaan joukkotiedotuksen ilmaisukeinot, tyypit ja mainonta. Eettisen kasvatuksen sisältöihin
kuuluu sanomien valinta ja vastaanotto, sanoman ymmärtäminen ja vaikutukset.
(Minkkinen 1978, 37–39.)
Joukkotiedotuskasvatuksen tavoitteet Minkkinen jakaa vastaavasti tiedollisiin
ja taidollisiin tavoitteisiin ja motivaatiotavoitteisiin. Tiedolliset tavoitteet sisältävät
tarvittavat tiedot joukkotiedotuksesta osana yhteiskunnan ”kulttuurista, poliittista,
sosiaalista, taloudellista ja teknistä toimintaa.” (mt., 43) Minkkinen sitoo joukkotiedotuskasvatuksen vahvasti yhteiskunnallisen todellisuuden tarkasteluun. Taidolliset
tavoitteet tähtäävät puolestaan persoonallista kasvua ja maailmankuvaa tukevien
mediavalintojen suorittamiseen ja mediasisältöjen erittelemisen ja arvioinnin kykyihin, kuten myös kykyyn ilmaista itseään mediavälinein ja mediavälineiden suomin
keinoin. Motivaatiotavoitteet tähtäävät innostamiseen niin, että oppilaissa kehittyy
halu ”arvostaa ja käyttää hyväkseen tiedollisesti, esteettisesti ja eettisesti korkeatasoista tiedonvälitystä.” (mt.).
Avaintavoitteet ovat jälleen kriittinen, aktiivinen ja itsenäinen median käyttäjä.
Minkkinen pitää yllä myös toivoa lasten osallisuudesta yhteiskuntaan. Lähtökohtana
oli tässä YK:n lasten oikeuksien julistus, jossa todetaan muun muassa seuraavaa:
”Lapsessa on kehitettävä valmiuksia osallistua yhteisönsä, maansa ja koko maailman ongelmien ratkaisemiseen.” Niinpä joukkotiedotuskasvatuksen myötä lapsi voi
myös kiinnostua yhteiskunnallisista ongelmista. Minkkinen ja Margaretha Starck
kirjoittivat Lapsi ja joukkotiedotus (1975) kirjassaan seuraavasti:
”Kun lapsi kiinnostuu yhteiskunnallisista ongelmista, hän usein vaatii oikeudenmukaisuutta paljon
kiihkeämmin kuin puolitiehen jättäytyvä aikuinen. Esimerkiksi kehitysmaiden lasten nälkä ja raskas työ saavat lapsen kiihkeästi miettimään aputoimenpiteitä. Tällöin on yritettävä löytää joitakin
lapselle sopivia keinoja antaa oma panos näiden lasten auttamiseksi, ja pyrkiä säilyttämään toiveikas mieliala ja halu auttaa.” (Minkkinen & Starck 1975, 143).

Joukkotiedotuskasvatuksen malli eli näin UNESCON piirissä rinnan Paulo Freiren
sorrettujen pedagogiikan (Freire, 2005) kanssa ja pyrkimyksenä kohti demokraattisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Kriittisyyden ja demokraattisen median
ihanne olivatkin voimissaan 1970-luvulla, vaikka julkisuus oli jo kokenut Jürgen
Habermasin (2004) termein ”rakennemuutoksen”. Tiedotusvälineet eivät enää olleet
julkisen keskustelun areenoita, vaan kulttuuriteollisuuden myötä jo voimakkaasti
viihteellistyneet ja muuttuneet ”tajuntateollisuudeksi”. Mediakasvatus pyrki tässä
kehityksessä puolustamaan subjektin autonomiaa. Minkkinen toteaakin, että tiedonvälityksen uusi vaihe, jota hän siis kutsui tieteellis-tekniseksi -vaiheeksi on merkinnyt sekä viestinnän määrällistä lisääntymistä että viihteellistymistä ja yksipuolistumista (Minkkinen 1975, 21–22). Minkkinen (mt., 24) tiivistää:
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”Joukkotiedotus on nyky-yhteiskunnassa mahtava vaikuttaja. Lapsia ei saa jättää yksinään sen armoille, vaan heille on annettava asiallista tietoa joukkotiedotuksesta ja heitä on autettava ja kannustettava soveltamaan näitä tietoja käytäntöön, jotta he pystyisivät käyttämään demokraattisia
oikeuksiaan tähän mahtavaan vaikuttajaan.”

Myös Elokuva- ja televisiokasvatuksen keskus omaksui joukkotiedotuskasvatuksen
toimintansa ytimeksi ja Minkkinen johtikin yhdistystä vuosina 1974-79. Joukkotiedotuskasvatus ei kuitenkaan koskaan edennyt lopullisesti koulun käytäntöihin, vaan
jäi yksittäisten opettajien ja toimijoiden harteille. Mediakasvatus onkin Suomessa
perinteisesti ollut vahvemmin kolmannen sektorin aluetta. Elokuva- ja televisiokasvatuksen keskuksen ohella 70-luvulla mediakasvatusta harjoittivat elokuvakerhot ja
Suomen elokuvakerhojen liitto (SEKL), joka myös julkaisi alan raportteja. Myös
joidenkin kuntien toimesta ryhdyttiin harjoittamaan niin sanottua alueellista elokuvatyötä, kunnankinoa, ja elokuvakasvatusta. Muun muassa Jämsänkoskella suunniteltiin vuonna 1975 laajaa elokuvakasvatuksen kokeilua (Elokuvakasvatuksen
seminaarin raportti 1975) ja Oulun kunnallinen elokuvatoimi oli varsin aktiivinen.
Kouluissa joukkotiedotuskasvatus ei kuitenkaan ottanut tulta, vaikka opetussuunnitelmista otettiin mallia ympäri maailmaa. Muun muassa professori Kaarle Nordenstreng totesi jo vuonna 1971 seuraavasti: ”Ellei kouluhallinto ja opettajainvalmistus
nyt pikaisesti ryhdy siirtämään teoriaa käytännöksi, voi käydä niin, että Suomesta
tulee koulusuunnittelun alalla kaksinaismoraalin kukkanen: ylpeillään edistyksellisillä mietinnöillä samaan aikaan kun koulussa jaetaan vuosisataisia oppeja.” (SS
17.6. 1971)
Ritva-Sini Härkösen (1994, 157) mukaan joukkotiedotuskasvatuksen malli toimi
niin yleisellä tasolla, ettei sillä ollut edellytyksiä koulun arjessa. Härkönen viittaa
myös Dan Steinbockin huomioon, jonka mukaan 70-luvun joukkotiedotuskasvatus
epäonnistui, kun koetettiin ”kävellä vaikka tuskin osattiin edes kontata”, ja niinpä
päädyttiin suureen tuskailuun ”resurssien puutteesta ja ymmärtämättömyydestä.”
(mt.). 1970-luvun puolivälin jälkeen myös Elokuva- ja televisiokasvatuksen keskuksen aktiivit jättivät toiminnan: vapaaehtoistyöhön väsyttiin varsinkaan kun kiitosta
ei juuri saatu, yhdistyksen taloudellinen tilanne oli kehno eikä lastenkulttuuri näyttänyt sittenkään saavan sijaan valtionhallinnossa. Tuskan aiheet olivat samat kuin
esimerkiksi 90-luvulla: oli puute resursseista, tutkimuksesta, opetuksesta, koulutuksesta ja oppimateriaaleista.

Audiovisuaalisen media aika: 1980- ja 1990-luku
1970-luvun lopulla mediakasvatus kohtasi uuden tilanteen. Ensin vuoden 1978-lopussa jouduttiin ottamaan kantaa uuteen nuorisokulttuuriin ja Sex Pistols -yhtyeen
edesottamuksiin. Maahan konsertoimaan pyrkinyt yhtye joutui suomalaisen lehdistön riepoteltavaksi, kunnes sisäasianministeriö kielsi yhtyeen maahantulon. Sitten 1.
elokuuta 1981 avasi Music Television lähetyksensä. 80-luvun mediakasvatus joutui
nyt reagoimaan uuteen nuorisoliikkeeseen ja musiikkivideosukupolveen. Mediatutkija Jukka Sihvonen hahmotteli Music Television jälkeistä mediakasvatusta vuonna
1996 toteamalla, että ”television muodonmuutosten seurauksena mediakasvatuksen
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perinteiset lähtökohdat ovat vähitellen menettäneet tehoaan” (Sihvonen 1995, 18).
Sihvonen peräänkuulutti uudentyyppistä mediatietoisuutta, mediatajua, joka ulottuu
myös affektiivisille alueille ja hahmottaa mediaa entistä kokonaisvaltaisempana kokemuksen alueena. 1980-luvulta alkaen mediakasvatukseen tuli yhä vahvempi näkökulma mediakulttuurin tutkimuksen kautta, jota muun muassa Turun yliopistossa
harjoitettiin 1990-luvun uuden oppiaineen, elokuva- ja televisiotieteen näkökulmasta. 1987 julkaistu Sihvosen teos Kuviteltuja lapsia: suomalaisen lastenelokuvan lapsikuvasta olikin varsin poikkeava mediakasvatusta sivunnut teos, sillä se oli pikemminkin mediatutkimusta kuin -kasvatusta.
Uusi nuorisokulttuuri rantautui kuitenkin Suomeen – sisäasianministeriöstä ja
niistä tahoista huolimatta, jotka muun muassa kauhistelivat Aku Ankan housuttomuutta ja siveetöntä käytöstä, eliväthän Aku ja Iines ilmiselvästi avoliitossa Akun
veljenpojista huolehtien. Musiikkivideoiden katsomisen ohella uusi videotekniikka
mahdollisti ensi kertaa myös halvan ja laajamittaisen omaehtoisen elokuvatuotannon, jonka seurauksena Suomeen syntyi erilaisia videopajoja kuin sieniä sateella.
Elokuvan teko oli nyt halpaa ja hauskaa, kunhan kunta tai jokin muu organisaatio
vain satsasi viedokameroihin ja editointilaitteisiin. 80-luvulla alkoi Elokuva- ja televisiokasvatuksen keskuksen jokavuotinen Minun elokuvani -tapahtuma, joka oli
suunnattu juuri nuorille, alle parikymppisille videontekijöille. Nykyisin innokkaasta
videoliikkeestä lähteneitä tekijöitä näkee usein valtamedian tv-tuotannon krediiteissä. Myös Suomen ensimmäinen euroviisumenestys saa kiittää videopajaliikettä, sillä
Lordi alias Tomi Putaansuu oli yksi aktiivisista videoharrastajista ja Lordimaskit
juuri sitä estetiikkaa, mihin alkuaikojen videopajaliike mieltyi; kauhuelokuvaan.
Videopajaliike sai jälleen vakavat kasvattajat takajaloilleen ja keskustelua musiikkivideoista, kauhuelokuvasta ja lasten ja nuorten omasta kuvakulttuurista käytiin
vilkkaasti muun muassa lasten ja nuorten mediakulttuurin lehdessä Peilissä, jonka
Elokuva- ja televisiokasvatuksen keskus oli perustanut vuonna 1977 nimellä Sinä,
minä, me.
1980-luvulla jonkinlaisen laajemman mediakasvatuksesta käydyn keskustelun
alkusysäys oli brittiläisen mediakasvattajan, Len Mastermanin vuonna 1985 julkaisema ja neljää vuotta myöhemmin suomennettu teos Medioita oppimassa (Teaching
the media). Masterman on ollut brittiläisessä mediakasvatuksessa vaikutusvaltaisen
screen-teorian tärkeimpiä edustajia, vaikkakin suhtautui kriittisesti teorian elitismiin,
mutta jakoi monet sen peruslähtökohdista, kuten kysymykset kielestä, ideologiasta
ja representaatiosta (Buckingham 2003b, 8). Mastermanin mediakasvatuksen linjaus
oli median demystifointi, eli pyrkimys tarkastella median piilotettuja ideologioita ja
vapautua niiden vallasta.
Mastermanin teos sai Suomessa heti käännöksen jälkeen seuraa vuonna 1990,
kun Äidinkielen opettajain liitto julkaisi vuosikirjansa nimellä Mediat ja merkitykset.
Mediakasvatukseen keskittyneessä artikkelikokoelmassa Masterman oli vahva nimi
ja joukkotiedotuskasvatuksesta haluttiin erottautua korostamalla erityisesti aktiivisen
katsojan roolia, joka oli mediatutkimukseen syntynyt uusi paradigma. Mastermanin
roolista 90-luvun suomalaisessa mediakasvatuksessa kertoo kirjan päätöskeskustelu,
jossa todetaan: ”Mutta enemmän kuin suomalaisista lähtökohdista [Minkkinen ja
joukkotiedotuskasvatus] keskustelussa puhuttiin Len Mastermanin teorioista ja hä-
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nen kirjastaan Medioita oppimassa. Se on toistaiseksi kattavin suomeksi ilmestynyt
media- ja viestintäkasvatusteos.” (Mäki-Tuuri & Vilhunen 1990, 202–203)
Mediatutkimuksellinen lähtökohta mediakasvatukseen selätti nyt lopullisesti tiedotusopillisen perinteen, jota Minkkinen oli edustanut. Tämä näkyi myös Mediat
ja merkitykset -kirjan kirjoittajalistassa. Tiedotusoppineita Jyrki ja Veikko Pietilää
”vastaan” asettui joukko populaarikulttuurin tutkijoita ja mediatutkijoita: Jukka Sihvonen, Hannu Eerikäinen, Markku Koski, Tuike Alitalo. Keskeisenä kysymyksenä
säilyi mediakasvatuksen tehtävä, oliko se median lumovoiman, esityksellisen luonteen ja esitysretoriikan paljastaminen vai median tarkasteleminen osana arkipäivää,
ja miten näiden tehtävien ero näkyisi käytännön mediakasvatuksessa.
Entisen joukkotiedotuksen sijaan mediakasvatuksessa alettiin puhua laajemmin
viestinnästä ja viestintäkasvatuksesta ja mukaan tulivat erityisesti ilmaisuun ja tekemiseen liittyvät ulottuvuudet. Näin myös videoiden tekeminen tuli osaksi mediakasvatusta ja koulutyötä. Viestintä määriteltiin vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa edellisen OPS:n mallin mukaan tiedolliseksi, esteettiseksi ja
eettiseksi vuorovaikutukseksi, jolloin viestintäkasvatus oli tämän vuorovaikutuksen
luomista, hallintaa ja kehittämistä (POPS 1994, 35–36). Vuoden 1991 Opetusministeriön viestintäkasvatuksen toimenpide-ehdotuksessa (Viestintäkasvatuksesta
viestintäopetukseen) viestintä tulee ymmärretyksi sekä väline- että välittömänä viestintänä, joten viestintäkasvatus sisälsi näin yläkäsitteenä kaikki viestinnälliset valmiudet ja ulottui siten myös ilmaisukasvatukseen. Ilmaisukasvatus ja mediakasvatus
olivatkin viestintäkasvatuksen sisällä ilmeneviä kasvatuksellisia orientaatioita. (Ks.
Härkönen 1994, 32–33.)
Tämä viestintäkasvatuksen moninaisuus tuotti pitkäksi aikaa ongelmia viestintäja mediakasvatuksen suhteen hahmottamiseksi. Itse asiassa 90-luvulle tultaessa mediakasvatuksen kentällä vallitsi melko kirjava kokoelma erilaisia mediaan viittaavia
kasvatuskäsitteitä. Ritva-Sini Härkönen kokosi niitä väitöskirjassaan vuonna 1994
seuraavasti: joukkotiedotuskasvatus, viestintäopetus, opetusviestintä, viestintäkoulutus, mediapedagogiikka, mediakasvatus, mediaviestintäkasvatus, audiovisuaalinen opetus, elokuva-, televisio- ja videokasvatus, lehdistöopetus, medialukutaito,
tietotekniikkaopetus, tietokoneavusteinen opetus, telematiikan opetus ja multimediaopetus (Härkönen 1994, 21). Ja kuten Härkönen toteaa viestintäkasvatus, joka
siis oli kirjattu peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin jo 1984, on terminä
”yleisesti tunnettu, mutta käsitteenä sen käyttö on epäselvää, hajanaista ja päällekkäistä.” (mt.)
Hämmennys kuvaa tilannetta, jossa suomalaisessa viestintä- ja mediakasvatuksessa on oltu pitkään. Härkönen (mt., 24) viittaa esimerkiksi valtion taidehallinnon
julkaisuun vuodelta 1985, jossa puhutaan siitä, että Suomessa on yritetty järjestää
viestintäkasvatusta koulutasolla jo parikymmentä vuotta, kuusikymmenluvulta lähtien, mutta melko huonolla menestyksellä. Viestintäkasvatuksen hämmennystä lisäsi
myös jako kahteen viestintäkasvatuksen linjaan, opetusviestintään ja viestintäopetukseen (ks. mt., 283). Tämä erottelu tuli itse asiassa Suomessakin esille jo audiovisuaalisen kansansivistystyön lähtökohdissa. Helge Miettunen (1954) nimittäin
erotteli audiovisuaalisen kansansivistystyön kahteen osaan yhdysvaltalaisen mallin
mukaan. Nämä olivat a) media, erityisesti elokuva, opetuksen välineenä ja b) media,
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erityisesti elokuva, opetuksen kohteena. Viestintävälineet olivat herättäneet tietysti
pedagogista kiinnostusta myös niiden koulusoveltamiseen uusina oppimista tukevina välineinä ja esimerkiksi. Muun muassa B. F. Skinner hahmotteli opetuskoneen
ajatusta kasvatuksen alueella. Tämän avulla oppilaat oppisivat kaksi kertaa niin paljon samassa ajassa ja samalla vaivalla kuin tavallisessa luokkahuoneessa (Dreyfus
2001, 28). Opetusteknologisessa ajattelussa ja opetusviestinnän tai -median käytössä
päämääränä onkin ollut tehokas oppiminen, kun taas viestintäopetuksen tapauksessa
kriittinen ja reflektiivinen viestintäpätevyys. Viestinnän ja median ymmärtäminen
kasvatuksen ja oppimisen välineeksi on liittynyt erityisesti kasvatustieteen ongelmanasetteluihin, kun taas viestintäopetuksen orientaatio on lähtenyt liikkeelle tiedotusopin, mediatutkimuksen ja viestintäteorioiden näkökulmasta.
Edellinen näkökulma on vahvistunut erityisesti 1990-luvulla, jolloin tieto- ja
viestintätekniikan käyttö yleistyi oppilaitoksissa ja herätti kasvatustieteellistä mielenkiintoa. Samalla Suomessa rakennettiin voimakkaasti tietoyhteiskuntastrategioita, joiden eetokseen uusi opetusteknologia soveltui mainiosti. Kasvatustieteissä
kehitettiin 90-luvulla nopeasti erilaisia tutkimushankkeita asian ympärille: tutkittiin
virtuaaliluokkaa, mobiilia opetusta ja opiskelua, videoneuvottelujen mahdollisuuksia, etäopetusta, telemaattista viestintää, vuorovaikutteista tieto- ja viestintätekniikkaa ja niin edelleen. (Ks. Vesterinen, Vahtivuori-Hänninen et al., 2006.) Suomessa
mediakasvatusta voidaankin määrittää myös vahvasti pedagogisesta perspektiivistä
oppimisprosessien tukemiseen liittyvänä tehtävänä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston mediakasvatuskeskuksessa professorina vaikuttanut Seppo Tella määrittää mediakasvatuksen juuri kasvatustieteen osa-alueeksi, joka keskittyy erityisesti tieto- ja
viestintätekniikan luomiin mahdollisuuksiin (Tella 1997).

Uuden vuosituhannen alku
2000-luvun alku on merkinnyt suomalaisen mediakasvatustoiminnan laajenemista
moneen suuntaan. Kouluviranomaisten kiinnostus aina Opetusministeriötä asti on
viime vuosina näyttänyt elpymisen merkkejä, vaikka selkeää toimintalinjaa on vaikea hahmottaa. Tosin Opetusministeriön ja -hallituksen toimesta on aika ajoin ollut
erityisiä mediakasvatuksellisia projekteja. Esimerkiksi 90-luvulla opetushallituksessa toimi erityinen viestintäkasvatusprojekti ja laaja-alainen viestintäkasvatuksen
neuvottelukunta. 2000-luvun alussa erityisesti kulttuuriministeri Tanja Saarelan (ent.
Karpelan) kaudella toiminta on kohdistunut pienten lasten mediakasvatuksen kehittämiseen. Lasten medialta suojelun näkökulma on ollut painotetusti esillä. Mediakasvatuksen valtakunnalliseksi edistämiseksi opetusministeri Antti Kalliomäki asetti
kevättalvella 2006 laajapohjaisen työryhmän suunnittelemaan toimenpideohjelmaa,
jonka avulla voidaan edistää mediataitoja ja -osaamista osana yleisiä kansalais- ja
tietoyhteiskuntataitoja. Työryhmään kuuluu opetus- ja muun keskushallinnon, koulujen, kunnan, median, mediakasvatusseuran ja yliopistojen edustajia.
Uuden vuosituhannen olennaista mediakasvatussisältöä on vaikea kiteyttää samalla tavoin kuin ehkä aiempia vuosikymmeniä. Edeltävien kymmenlukujen erityisyyden voinee kiteyttää uuden teknologian kautta, esimerkiksi niin, että 1950-luku
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oli lehden, 1960-luku television, 1970-luku joukkotiedotuksen, 1980-luku videon ja
1990-luku tietokoneen (ml. sähköpostin ja telemaattiset verkot) ja kännykän aikakausi. Näihin mediakasvatuksessa tavalla tai toisella otettiin kantaa ja pyrittiin vastaamaan niiden tuomiin ”uusiin haasteisiin”. 2000-luvun alussa uusia kysymyksiä
mediakasvatukseen ovat tuoneet jälleen uudet mediat ja erityisesti lasten ja nuorten
mediasuhteet. Uuden median ja digitaalisen median myötä mediakasvatuksen kiinnostus on yhä enemmän myös lasten ja nuorten omissa mediaproduktioissa. Suomessa järjestetään vuosittain muun muassa useita erilaisia festivaaleja, joissa esitellään
lasten ja nuorten omaa mediatuotantoa. Omia elokuvia voi myös julkaista internetin
yhteisöissä, muun muassa Dvoted ja Pixoff -sivustoilla. Suomalainen lasten elokuvatuotanto on myös niittänyt mainetta kansainvälisesti, sillä animaatioita ja elokuvia
on palkittu useilla kansainvälisillä festivaaleilla.
2000-luku lienee kuitenkin edellisiä hajeisempi aikakausi ellei sitten halua nostaa
”suurina kertomuksina” esiin pelejä ja nettipohjaisen teknologian monia mahdollisuuksia sekä niin sanottua sosiaalista mediaa ja eri median yhdistymistä toisiinsa. Sosiaaliset mediat ja ”web 2.0” ovat mahdollistaneet oman julkaisutoiminnan
ja virtuaalisen verkostoitumisen maailmalaajuisesti. Internetin uudet palvelut kuten
kuvagalleriat, blogit, podcastit, YouTube, Second Life, Habbohotelli ja monet muut
digitaalisen maailman ihmeet ovat nuorten arkipäivää mutta usein vanhemmille tuntemattomia. Keskusteluun liittyy jälleen uhkia ja lähes rajattomia mahdollisuuksia
uudesta digitaalisesta kulttuurista. Keskustelussa digitaalisista peleistä on puolestaan
käännytty yhä vahvemmin pelien ja pelillisyyden mahdollistaman uuden oppimiskulttuurin ja -kokemuksen puolustamiseen ja tukea tälle on haettu aina neurotieteistä
lähtien. Kun 2000-luvun alussa puhutaan mediakasvatuksesta, pelien osuutta ei voida enää ohittaa. Pelit ovatkin herättäneet myös suomalaisten tutkijoiden kiinnostusta
niin kasvatustieteissä kuin kulttuurin ja teknologian tutkimuksen näkökulmistakin.

Koulujen mediakasvatus ja opettajankoulutus
Mediakasvatuksen kysymykset seuraavat vahvasti mediaympäristössä tapahtuneita
muutoksia, jotka ovat nyt niin nopeita, että pedagogiset instituutiot pysyvät vaivoin
mukana. Kouluissa mediakasvatus on määritetty nyt vuoden 2004 opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti medialukutaitona, erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kuvataiteen oppiaineiden kohdalla. Mediakasvatus jatkuu edelleen myös
aihekokonaisuutena, mikä asema sillä on ollut peruskoulun alusta asti. Perusopetuksessa oppiaineet läpäisevän aihekokonaisuuden nimenä on nyt Viestintä ja mediataito. Lukiopetuksen puolella aihekokonaisuutena on puolestaan Viestintä- ja
mediaosaaminen. Aihekokonaisuuksilla pyritään opetuksen eheyttämiseen, ja ne
tulee sisällyttää yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin ja koulun toimintakulttuuriin.
Viestinnän ja mediataidon aihekokonaisuuden tavoitteet määritellään seuraavasti:
”päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman
ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintätaidoista
painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana.” (POPS 2004, 39)
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Viestintä ja mediataito-aihekokonaisuuden avulla oppilaan halutaan ilmaisevan
itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsevan muiden viestintää; kehittävän tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa, suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan
niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä, tuottamaan ja välittämään
viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti, ja käyttämään viestinnän ja
median välineitä tiedonhankinnassa, tiedonvälityksessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (mt., 39)
Kyseisen aihekokonaisuuden keskeisiksi sisällöiksi mainitaan omien ajatusten ja
tunteiden ilmaiseminen, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa, viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen ja
monimediaalisuus, median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman
maailman suhde todellisuuteen, yhteistyö median kanssa, lähdekritiikki, tietoturva
ja sananvapaus sekä viestintätekniset välineet, niiden monipuolinen käyttö ja verkkoetiikka. (mt., 40)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen 1.–2. vuosiluokilla oppilas ”kehittää
luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan, sekä viestintävalmiuksiaan tietoteknisessä oppimisympäristössä (...) hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle
suunnattujen ohjelmien seuraamiseen.” (mt., 47, 49). 3.–5. vuosiluokilla oppilas
”oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti” (...) on
tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon.”
(mt., 50, 52). 6.–9. vuosiluokilla opetuksen ”tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä.” (mt., 53). Oppilas
”saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja (...) lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä,
tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen.” (mt., 54, 56).Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puhutaan myös koulujen oppimisympäristöjen
varustuksesta, jonka ”tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan
sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen.” (mt., 18).
Läpäisyaineena koulujen mediakasvatuksen toteuttaminen on kuitenkin ollut vahvasti yksittäisten opettajien aktiivisuuden harteilla. Kun mediakasvatuksen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aihekokonaisuuden toteuttamiseksi koulussa järjestään
esimerkiksi teemapäiviä ja toteutetaan projekteja, on monesti kyse yksittäisen opettajan tuomasta aloitteesta sekä hänen omasta kiinnostuksestaan ja aktiivisuudestaan.
Parhaimmissa esimerkeissä mediakasvatusta toteutetaan systemaattisesti esimerkiksi yhteistyössä koulun ja paikallisten järjestöjen, median sekä kotien kanssa. Koulutoimessa on myös pyritty vahvistamaan mediakasvatuksen asemaa palkkaamalla
erityisiä mediapedagogeja opettajien avuksi. Tämä malli toimii muun muassa Helsingissä ja Tampereella. Mediakasvatustoiminnassa oppilaat saavat mahdollisuuksia
myös omaehtoiseen tekemiseen ja kokemiseen. Pahimmillaan mediakasvatusta ei
toteuteta ollenkaan tai se jää pieneksi hipaisuksi esimerkiksi yksittäisellä oppitunnilla tehdyn mediaesityksen analyysin muodossa.
Opettajien sitouttaminen alkaa jo opettajaksi opiskelemisen vaiheessa, pedagogiikan kehittämisen tueksi tarvitaan kursseja, materiaalien kehittämistä, monipuo-
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lista yhteistyötä sekä suhteita alan toimijoihin myös maan rajojen ulkopuolella.
Opettajankoulutuksessa mediakasvatus onkin yhä paremmin otettu huomioon, mutta
edelleen on mahdollista valmistua opettajaksi ilman suorituksia mediakasvatuksesta.
Pakollisia kursseja mediakasvatuksesta ei opettajankoulutuslaitoksissa ole joko lainkaan tai erittäin vähän.
Luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa mediakasvatuksen opetusta on jossain
muodossa ollut jo 1970-luvulta, kun mediakasvatus otettiin peruskoulun opetussuunnitelmaan. Perinteisesti mediakasvatukselliset sisällöt ovat kuitenkin kuuluneet
yliopistoissa tiedotusopin ja mediatutkimuksen piiriin. 1990-luvun lopulla mediakasvatus kuitenkin alkoi toden teolla kiinnostaa myös opettajankoulutusta. Vuosikymmenen loppupuolella Opetusministeriö myönsi kolmivuotisen hankerahan mediapainotteisen luokanopettajakoulutuksen käynnistämiseksi Lapin yliopistossa. Ensimmäiset opiskelijat koulutusohjelmaan valittiin syksyllä 1997. Opetusta on annettu
miltei alusta asti professorin ja yliassistentin, ja myöhemmin myös lehtorin voimin.
Sittemmin Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta irrotti mediakasvatuksen
opettajakoulutuksesta omaksi mediakasvatuksen tieteenalaohjelmakseen ja tällaisena se on edelleen ainut maamme kasvatustieteiden tiedekunnissa. Alan professorina toimii Heli Ruokamo. Lapin yliopistossa mediakasvatus sijoittui myös taiteiden
tiedekuntaan, jossa opetusta ja tutkimusta käynnisteltiin jo 1990-luvun alkupuolella
ensin Tapio Variksen ja sitten Jeff Taylorin toimesta.
Vuotta ennen toiminnan käynnistymistä Lapin yliopistossa Helsingin yliopistoon
esitettiin perustettavaksi määräaikainen professuuri, jonka erityisalaksi määriteltiin
mediakasvatus, ja painotukseksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus ja
opetus. Viiden vuoden määräajan professuuria hoiti Seppo Tella. Helsingin yliopistossa opiskelijat voivat valita sivuaineekseen mediakasvatuksen opintoja soveltavan
kasvatustieteen laitoksella sijaitsevan Mediakasvatuskeskuksen opetuksesta. Heillä
on myös mahdollisuus jatkaa alan syventäviin opintoihin Lapin yliopistossa.
Tampereen yliopistossa mediakasvatuksen opetusta annetaan kolmivuotisena
(2006–2008) opetus- ja tutkimushankkeena. Hanke sijoittuu tiedostusopin laitokselle
ja siihen on sijoitettu yksi yliassistenttuuri. Aikaisemmin (1997–2002) tiedotusopilla
ja kasvatustieteillä oli Tampereella jaettu mediakasvatuksen professuuri, jota hoiti
Tapio Varis. Varis jatkoi mediakasvatuksen professorina aina vuoden 2007 keväälle
saakka. Virka oli yhteinen hypermedian ja kasvatustieteen kanssa. Tampereen yliopistossa on myös mediakasvatuksen dosentuuri kuten Turun yliopistossakin. Myös
Åbo Akademissa (Vaasa) on järjestetty mediakasvatuksen opetusta samoin kuin Jyväskylän yliopistossa. Näiden lisäksi Taideteollisen korkeakoulun kuvataideopettajien koulutuksessa on mahdollista suorittaa mediakasvatuksen opintoja. Varsinaisesti
pysyvää virkoihin perustuvaa mediakasvatustoimintaa korkeakoulutasolla on vain
Lapin ja Helsingin yliopistossa sekä Taideteollisessa korkeakoulussa.
Myös ammattikorkeakouluissa on opetustoimintaa, joka voidaan laskea mediakasvatuksen alaan. Erityisesti niiden mediakulttuuriin keskittyvistä koulutusohjelmista löytyy mediakasvatuksellisia sisältöjä. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on
myös ollut mediakasvatukseen viittaavia hankkeita, joissa on keskitytty tietotekniikan käyttöön eri ammattien hallinnassa ja hyödynnetty opetuksessa verkon tarjoamia
mahdollisuuksia. Silloin kun kysymys on ammatillisten pätevyyksien hankkimises-
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ta voidaan mediakasvatuksen yhteydessä kenties puhua myös mediataidoista, joita
voidaan kehittää monin eri tavoin. Tällöin mediataito on yksi yksilön ammatillisen
pätevyyden ulottuvuus, samalla tavalla kuin kielitaito, opetustaito ja vaikkapa ajattelutaito. Mediakasvatus tuottaa taitoja, joilla oppija selviytyy yhteiskunnan uusista
haasteista. (ks. Ruokamo, 2005.)

Opetushallituksen edistämä mediakasvatustoiminta
Opetushallitus on ollut pitkään mukana erilaisissa mediakasvatuksen kehittämishankkeissa. Esimerkkinä tästä on Lukion mediadiplomi, jonka suunnittelutyö käynnistyi
keväällä 2000 Viestintäkasvatuksen neuvottelukunnassa. Suunnitteluun osallistui
lukioiden edustajia eri puolilta Suomea sekä alan muita asiantuntijoita. Suunnittelutyön tuloksena lukion mediadiplomi otettiin pilottikäyttöön lukuvuonna 2001–2002
muutamissa oppilaitoksissa ja nykyään se on levinnyt laajalti ympäri Suomea. Lukion mediadiplomin kehittämisen taustalla olikin ajatus mediakasvatuksen aseman
vahvistamisesta lukiokoulutuksessa (Sintonen 2001, 101).
Lukion mediadiplomi on yksi pitkäkestoiseen näyttöön perustuvista diplomeista.
Lukio-opintojen ohella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa diplomi sellaisissa
oppiaineissa, joita ei sinänsä kirjoiteta ylioppilaskirjoituksissa. Sen suorittaminen
vaatii opiskelijalta erityistä kiinnostuneisuutta asiaa ja alaa kohtaan, vaikka lukiodiplomit eivät sinänsä toimi pääsykokeena tai -vaatimuksena mihinkään jatko-opiskelupaikkaan.
Opetuksen keskushallinto on ollut kehittämässä mediakasvatuksen opetusta jo
1970-luvulta lähtien. Keväällä 2007 sai työnsä loppuun Opetusministeriön Mediataitojen ja -osaamisen kehittämisen toimenpideohjelmatyöryhmä julkaisemalla raportin Ehdotus toimenpideohjelmaksi mediataitojen ja -osaamisen kehittämiseksi
osana kansalais- ja tietoyhteiskuntataitojen edistämistä (OPM 29/2007). Raportissa
kuvataan mediakasvatuksen nykytilaa eri koulutusasteilla ja tehdään kehittämisehdotuksia mediakasvatuksen opetuksen lisäämiseksi muodollisessa koulutuksessa.
Kenties tärkein ehdotus koskee Kansallisen mediakasvatusohjelman toteuttamista
vuosina 2008–2011. Sen ”tavoitteena on parantaa mediakasvatuksen toteutumisen
edellytyksiä perusopetuksessa ja toisella asteella sekä opettajankoulutuksessa”. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on edistää mediakasvatuksen kiinnittymistä nykyistä
paremmin osaksi koulujen ja oppilaitosten normaalia toimintaa.

Mediatalot, järjestöt ja hankkeet
Suomalaiset suuret televisiolähetystoimintaa harjoittavat mediatalot kiinnostuivat
mediakasvatuksesta toden teolla 2000-luvun alussa. Neloskanavan liittyessä UNESCOn mediakasvatuskampanjaan nähtiin uutistoimittaja Baba Lybeck mediakasvatusseminaareissa. Keskeisin rooli on perinteisesti ollut Yleisradiolla, joka edistänyt
mediakasvatusta vuosikymmeniä. Viimeisin aluevaltaus on nettiympäristö, jossa
YLE julkaisee mediakasvatusmateriaalia.
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Myös sanomalehdet ovat osallistuneet aktiivisesti mediakasvatukseen. Useilla
lehdillä on nimetty ’koululinkki’, jonka tehtävänä on vierailla kouluissa ja toteuttaa
mediakasvatusta yhteistyössä koulujen kanssa. Sanoma Oy:llä on myös virtuaalinen
toimitus, jossa luokat voivat osallistua lehden tekemiseen, Alma Median Aamulehdellä on puolestaan oma interaktiivinen peli, jota oppilaat voivat pelata Aamulehden
auditoriossa. Sanomalehdet ovat olleet myös aktiivisia tarjoamaan erilaisia julkaisualustoja koulujen verkkolehdille.
Järjestökentässä toiminta on erittäin laajaa, mutta myös hajanaista. Toimijoita on
esimerkiksi etujärjestöpuolelta (Sanomalehtien liitto, Aikakauslehtien liitto, Lastentarhaopettajien liitto, Äidinkielen opettajien liitto, Kuvataideopettajien liitto ym.)
elokuvajärjestöpuolelta (alueelliset elokuvakeskukset, Koulukino) ja lastensuojelun
puolelta (Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa lapset ry.). Elokuva- ja televisiokasvatuksen keskus jatkaa edelleen, mutta nimellä Mediakasvatuskeskus Metka
ry.
Sanomalehtien liitto järjestää vuosittain koulujen sanomalehtiviikon, joka aktivoi
mediakasvatustoimintaan erittäin laajalti. Aikakauslehtien liitto järjestää puolestaan
aikakauslehtipäivän. Molemmat järjestöt tuottavat runsaasti mediakasvatuksen oppimateriaaleja koulujen käyttöön.
Myös kirjastot ovat aktivoituneet yhä enemmän mediakasvatuksen suuntaan samalla kun kirjastojen palvelut ovat moninaistuneet ja perinteisen kirjan rinnalle ovat
tulleet niin sarjakuvat, audiovisuaaliset tallenteet, tietokonepelit ja internetkin. Kirjasto on toiminut perinteisesti myös tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa ja näin
mediakasvatusta on monella paikkakunnalla toteutettu kirjaston ja koulun yhteisin
voimin. Kirjastoseura on myös osallistunut opetusministeriön Lapset ja media hankkeeseen ja tuottanut mediakasvatusaineistoja kirjastot.fi -portaaliin.
Suomalainen erityisyys on alle kouluikäisille suunnattu mediakasvatustyö, jota on
opetusministeriön aloitteesta tehty Mediamuffinssi-hankkeen nimissä vuoden 2006
alusta alkaen. Hankkeessa on tuotettu oppimateriaaleja alle 8-vuotiaiden mediakasvatustyöhön ja järjestetty koulutusta mediakasvatuksen toteuttamiseksi. Hanke on
myös laajenemassa lastenelokuvan tuottajiin päin ja toiveissa on saada suomalaisten
lastenelokuvatuotantojen yhteyteen myös oppimateriaalituotantoja.
Järjestö- ja hanketoiminta on kuitenkin vahvasti sidottu erilaisiin projekteihin ja
projektitalouteen, joten tällä hetkellä vahva mediakasvatustyö elää jatkuvasti veitsen
terällä ja on kiinni eri rahoituslähteiden usein poukkoilevasta politiikasta ja taloudellisista ehdoista. Projektitalouteen kuuluu muun muassa ainainen uudistumisen pakko. Hyviksi koettujen käytänteiden sijaan on aina keksittävä uusia projekteja, joilla
haetaan parin vuoden pituisia rahoitusjaksoja ja taas aloitetaan alusta.

Mediakasvatuksen tutkimus Suomessa
Mediakasvatuksen tutkimus on vielä suhteellisen nuorta Suomessa. Monitieteisenä
tieteenalana sen tutkijat ovat sijoittuneet eri oppialoihin ja tiedekuntiin, jolloin mediakasvatuksen teoriapohjakin kumpuaa useista traditioista. Mediakasvatuksen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisen kannalta merkittävä askel otettiin vuonna 2005,
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kun Suomeen perustettiin Mediakasvatuksen seura. Seuran kokosi nopeasti yhteen
alan toimijoita yliopistoista ja kouluista sekä media-alan liitoista ja järjestöistä.
Selvityksen mukaan tällä hetkellä suomalaisen mediakasvatustutkimuksen heikkouksia on oppialan ”kotipaikattomuus”, rahoituksen puute sekä tutkijoiden ja laitosten välisen yhteistyön vähäisyys. (OM 5/ 2005.) Samassa raportissa todetaan,
että mediakasvatuksen osuus opettajankoulutuksessa on vielä heikkoa. Toisaalta
mediakasvatustutkimus on luonteensa puolesta monitieteistä; sen alaan kuuluvaa
tutkimusta tehdään niin humanistisissa, yhteiskunta- kuin kasvatustieteissä sekä informaatiotutkimuksen alueilla. Mediakasvatuksen tutkimusta ovat tähän asti vieneet
eteenpäin lähinnä aktiiviset yksilöt ja alasta kiinnostuneiden pieni joukko. Tämäkin
ryhmä on sijoittunut monelle tieteenalalle.
Mediakasvatuksen tutkimusta yhdistää media eli viestimet eri muodoissaan tai
median kyllästämä kulttuuri. Merkittävä yhdistävä elementti on myös yksilön tai
yhteisön suhde mediaan ja mediakulttuurin ilmiöihin, varsinkin kasvuun ja kehitykseen sekä yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikuttamiseen. Myös yhteiskunnalliset
ja median rakenteet on nähty osaksi mediakasvatuksen tutkimuskenttää. Mediakasvatuksen perustieteiksi voidaan ajatella viestintä- ja kasvatustieteitä. (Kotilainen &
Suoranta 2005.)
Mediatutkimuksessa mediakasvatus sijoittuu varsinkin yleisötutkimuksen piiriin.
Yhtä kauan kuin on ollut viestimiä, ovat median ja kasvun tai kehityksen näkökulmat
olleet kiinnostuksen kohteina. Yleisötutkimukseen kiinnittyy myös problematiikka
mediasta ja aktiivisesta tulkitsijasta. Kasvatustieteissä mediakasvatuksen tutkimusta
tehdään esimerkiksi kehityksen, koulutuksen, opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukemiseksi. On myös suuntauduttu erilaisten informaatio- ja kommunikaatioteknologisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien tutkimukseen ja kehittämiseen sekä
tutkittu mediakulttuurin ja koulun välisiä suhteita tai mediakasvatuksen etiikkaa
(esim. Kotilainen 2001; Sintonen 2001; Suoranta 2003; Ruokamo 2004; Kupiainen
2005). Myös kriittisen pedagogiikan tutkimuksen piirissä mediakasvatuksella on
oma vakiintunut asemansa (Suoranta 1998; Herkman 2007). Kiinnostusta on herättänyt myös kysymykset median aikakauden kansallisuudesta ja mediakasvatuksen
mahdollisuuksista kansalaisuuden vahvistamisessa (Kotilainen & Rantala 2007).
Mediakasvatustutkimusta ei voida kuitenkaan rajata vain media- tai kasvatustieteisiin; tutkimusta tehdään myös sosiologiassa, sosiaalipsykologiassa, psykologiassa, kirjallisuustieteessä ja kauppatieteissä. Tätä nykyä alan tutkimus liittyy myös
sellaisiin ilmiökeskeisiin tutkimusalueisiin kuin lapsi- ja nuorisotutkimus, kulttuurintutkimus, elokuvatutkimus, tieto- ja viestintäteknologian tutkimus, taidekasvatus,
informaatiotutkimus ja kuluttajatutkimus. Tutkimuksen lokeroiminen liian tarkasti
onkin turhaa. Riittänee kun mediakasvatus määritellään ”hybriditieteenalaksi”, ”jolle mediakulttuurin ja -yhteiskunnan ilmiöt, muodot ja käytännöt tarjoavat jatkuvasti
uusia monitieteisen ja ilmiökeskeisen tutkimuksen kohteita, joita voidaan lähestyä
sekä empiirisesti ja käsitteellis-teoreettisesti että näitä tutkimusotteita yhdistäen”.
(mt.)
Suomalaisesta mediakasvatustutkimuksesta eroteltu neljä erilaista ”heimoa”, jotka suhtautuvat mediakasvatukseen eri tavoin ja painottavat eri asioita (Kotilainen &
Suoranta 2005, 74–75). Heimot ovat 1) teknologinen heimo, 2) suojelun heimo, 3)
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kulttuurintutkimuksen heimo ja 4) kriittinen heimo. Teknistä heimoa leimaa Jürgen
Habermasin tiedonintressiteorian mukaan tekninen tiedonintressi ja kiinnostus tieto- ja informaatioteknologioiden, verkkopedagogiikan ja ”uusien oppimisympäristöjen” tutkimukseen. Suojelun heimon sananmukainen lähtökohta on lastensuojelun
tavoitteissa ja mediavaikutusten, erityisesti mediaväkivallan tutkimuksessa. Kulttuurintutkimuksellinen heimo tarkastelee mediakasvatusta kulttuurintutkimuksen
näkökulmasta mahdollisimman laaja-alaisesti ja pyrkii ymmärtämään mediakulttuurin ilmiöitä ja mediasuhteita. Habermasia mukaillen tämän heimon tiedonintressi on
hermeneuttinen. Kriittinen heimo nojautuu erityisesti kriittiseen pedagogiikkaan ja
tarkastelee esimerkiksi mediakulttuurin valtakysymyksiä, vastarinnan strategioita ja
mediaosallistumista. Tämän heimon tiedonintressi on emansipatorinen. Hieman samantapaisen jaottelun ovat tehneet Aharom Aviram ja Deborah Talmi (2005), jotka
erottavat toisistaan teknokraattisen, reformistisen ja holistisen asenteen informaatioja kommunikaatioteknologian ja kasvatuksen suhteesta.

Ympäri käydään ja yhteen tullaan
Tähän mennessä suomalaisen mediakasvatuksen kehitys on kulkenut läpi monia
vaiheita. Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalainen mediakasvatus ja sen tutkimus
ovat kuitenkin saaneet liikkeellelähtönsä suhteellisen myöhään. Esimerkiksi Britanniassa mediakasvatuksen juuret ulottuvat selkeästi jo 1930-luvulle. Vaikka varsinaisia keskustelunavauksia mediakasvatuksesta Suomessakin käytiin 1950-luvulla,
niin varsinaisesti laajempi keskustelu mediakasvatuksesta sai kipinänsä 1980-luvun
lopulla Britianniasta tulleiden aatosten myötä.
Vielä 1980–1990 -lukujen taitteessa eurooppalaista mediakasvatuksen kehittymistä väritti sen suojelumentaliteetilla varustettu historia, jossa David Buckingham
(1992) erotti kolme vivahdetta; ensimmäisen taustalla oli käsitys siitä, että televisio-ohjelmat lisäävät väkivaltakäyttäytymistä, toisessa ajateltiin mediakulttuurin
heikentävän lasten älyllistä kehitystä ja kolmannessa media-, erityisesti televisiokulttuurin ajateltiin vaikuttavan haitallisesti mm. arvomaailmaan. Tämänkaltaista
ajattelua ohjasi yhteinen käsitys, että ihmisten mediasuhteet ovat yksinkertaisia ja
pääsääntöisesti kielteisiä.
Myös mediakasvatuksen suomalaisia vuosikymmeniä on leimannut halukkuus
varjelemiseen, suojelemiseen ja torjuntaan. Mediateknologioiden kehitys on säännöllisesti tuonut mukanaan uusia välineitä ja tekniikoita, joiden myötä kasvattajat
ovat saaneet uusia huolen ja pelon kohteita. Oheisesta taulukosta ilmenee, kuinka
kullekin vuosikymmenelle voidaan liittää oma mediansa tai mediakulttuurin muotonsa, joka silloisessa mediakasvatuksen kehitysvaiheessa on ollut hallitsevin.
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Taulukko 1. Suomalaisen mediakasvatuksen vuosikymmenet
1960
Kansansivistys

Audiovisuaalinen kasvatus
Joukkotiedotuskasvatus

Elokuva, televisio
Sanomalehti, joukkoviestintä,

1970
Kriittisyys

Joukkotiedotuskasvatus
Viestintäkasvatus

Televisio, massamediat

1980
Estetiikka, etiikka

Viestintäkasvatus

Video, audiovisuaalinen kulttuuri, elokuva, musiikkivideot

1990
Verkottuminen,
vuorovaikutus

Viestintäkasvatus
Mediakasvatus

Tietotekniikka, verkkoteknologia, digitaalinen teknologia

2000
Moniulotteinen
mediakulttuuri

Mediakasvatus

Digitaalinen teknologia; multimodaalisuus

Yleistäen näyttää siltä, että mediakasvatuksen kehitys on kulkenut käsi kädessä
mediateknologioiden kehittymisen myötä. Aina on tullut jokin uusi väline tai teknologia, joka on sysännyt edeltäjänsä ja saanut sijaa esimerkiksi luokkahuoneessa.
Mediakasvatuksen kehitys on siten ollut hyvin mediateknologisesti painottunutta
ja sen mukanaan viemää, ikään kuin käsitteen alkuosan ”media” määräämää. Ehkä
nyt olemme siirtymässä kohti uudenlaista mediakasvatuksen vaihetta, jossa todella
pureudutaan niihin kasvatuksellisiin ja pedagogisiin mahdollisuuksiin, mitä mediakasvatus opetuksellisena prosessina pitää sisällään. Toisaalta näyttää myös siltä, että
mediarokotteen tai suojelun näkökulma saa huomattavan paljon julkisuutta mediakasvatuksesta käytävässä keskustelussa. Ehkä parasta mitä jatkossa voitaisiin saada
aikaan, olisi mediakasvatuksen tutkimustoiminnan tuntuva ja koordinoitu lisääminen
epäilyksien ja ennakkoluulojen hälventämiseksi ja mahdollisten todellisten vaarojen
paljastamiseksi. Selventämistä kaipaa edelleen esimerkiksi se peruskysymys, mistä
mediakasvatuksessa puhutaan: perustuuko se ajatukseen kahdesta maailmasta – tästä
median rappioittamasta ja siitä paremmasta – vai yhdestä yhteisestä maailmasta, jossa mediakasvatus liittyy juuri tähän samaan maailmaan, ”tässä maailmassa olemassa olevan elämän monimuotoisuuteen sekä tuon monimuotoisuuden vaalimiseen”
(Sihvonen 2004).
Edellä on hahmotettu mediakasvatuksen kehittymistä suomalaisessa kontekstissa audiovisuaalisesta kansansivistystyöstä joukkoviestintäkasvatuksen ja viestintäkasvatuksen kautta mediakasvatukseen. Nykyisin termi mediakasvatus on vallannut
alaa, mikä johtunee osin siitä, että viestimiä ei enää ymmärretä pelkästään tiedottamisen ja viestien välittämisen, vaan laajemmin mediakulttuurin ja merkitysten rakentumisen näkökulmasta. Viestintäteorioissa alaa on vallannut ymmärrys viestinnästä kulttuurisena vuorovaikutuksena ja merkityksen muodostumisen prosessina.
Viestintä ei tässä mielessä ole ainoastaan siirtoa, vaan ennen kaikkea merkitysten
tuottamista, vaihtoa ja vastaanottamista.
Kootusti voidaan esittää, että mediakasvatuksessa voidaan tehdä erotteluja ensinnäkin sen suhteen keskitytäänkö mediavälineisiin ja niiden käyttöön vai mediaesityksiin ja niiden erittelyyn ja analysointiin. Toiseksi eri orientaatioiden mukaan sekä
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mediavälineitä että mediaesityksiä voidaan lähestyä eri näkökulmista. Tärkeimmät
lähestymistavat ovat viestintävälineiden teknistä käyttöä painottava teknologiakasvatuksellinen orientaatio, taidekasvatuksellisesti painottuva ilmaisullinen orientaatio
ja yhteiskunta- ja kulttuurikriittisesti painottuva mediaesitysten ja mediakulttuurin
arviointi. Nämä kolme lähestymistapaa voisivat yhdessä olla median ja mediakulttuurin monipuolisen tutkimuksen, kehittämisen ja opettamisen lähtökohta.
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Maisemakuvia tietoyhteiskunnasta
v. 2015 – sosiosemiotiikan näkökulmia nuorten
kuvallisiin metaforiin
Ulla Oksanen

Tietoyhteiskunnan maisemasta
Sitä osaa ihmistä ympäröivästä maailmasta, jota kutsutaan maisemaksi, on periaatteessa määritelty useiden eri alojen, kuten esimerkiksi maantieteen, estetiikan,
arkkitehtuurin ja maatalous- ja metsätieteiden lähtökohdista. Oman erityispiirteensä
omaan tutkimuskohteeseeni tuo tietenkin vielä se, että otsikkoni maisemalla tarkoitan lähinnä kuvallisia representaatioita niin kutsutun tietoyhteiskunnan1 kuvitteellisesta hahmosta v. 2015, sellaisena kun lukiolaiset ovat oppineet ymmärtämään tätä
aikamme megatrendiä, tiedon ja tekniikan perustalle rakentuvaa taloutta ja oppimisyhteiskuntaa.
Aluksi on tarpeen selvittää sitä taustaa, jonka kautta maisemaa itsessään on semiotiikan piirissä lähestytty. Esimerkiksi Tarasti on Greimasia (1979) soveltaen tarkastellut sitä ”sinä jonakin”, joka ympäröi keskusta, havaitsevaa subjektia. Tällaisen,
siis fyysisen, maiseman ja sitä tarkastelevan subjektin suhdetta hän lähestyy eräänlaisena kommunikaatiosuhteena, jossa ympäröivä luonto on ikään kuin sanoman
lähettäjä, maisema koettuna elämyksenä itse sanoma ja havainnoiva subjekti taas
tämän maiseman sanoman ja sen merkkikielen vastaanottaja. Tällaisessa viestinnässä ihminen voi kokea esteettisen elämyksen, jossa maisema ikään kuin ”puhuu
ihmiselle”. Näin tarkasteltuna keskeisiä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi tarkastelijan paikka ja näkökulma samoin kuin tarkastelun ajalliset ulottuvuudet. (Tarasti
1990, 154–156) Maiseman semiotiikka – varsinkaan tietoyhteiskunnan maiseman
– ei kuitenkaan voi perustua vain ihmisen ja luonnon väliseen dialogiin, vaan näiden peruselementtien välille sijoittuu lukuisa määrä myös muita tekijöitä. Tällaisia ovat mm. kaikki ne seikat, jotka liittyvät maisemaa havainnoivan ja kokevan
subjektin toimintaan yhteisössään, sidoksissa erilaisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja
kontekstuaalisiin tekijöihin. Kuva maisemasta, realistinenkaan, ei siis ole koskaan
pelkkä mimeettinen kuvaus kohteestaan, vaan ilmentää aina tekijänsä näkökulmaa
ajan ilmiöihin ja ajatustapoihin, ajan henkiseen ilmapiiriin, aatteisiin ja ideologi1

Tietoyhteiskunta (informaatioyhteiskunta) nähdään yleisesti uutena yhteiskuntamuotona, johon siirrytään tieto- ja
viestintätekniikan kehityksen vauhdittamana. Muutokseen on Castellsin mukaan vaikuttanut myös informaatioja globaalitalouden synty, sen verkostomallinen organisoituminen ja kulttuuris-sosiaalisten liikkeiden esiinnousu.
(vrt. Bell, Masuda, Naisbitt, Nonaka, Toffler). Ratkaiseva vauhdittava sysäys ’tietoyhteiskunnan’ lanseeraamiselle Suomeen samoin kuin siihen liittyville laajoille opetusministeriön investoinneille ja muille toimenpiteille
koulutuksen alueella saatiin ”Suomi tietoyhteiskunnaksi” -ohjelmasta vuonna 1995. Tätä ohjelmaa on viety läpi
kaikilla keskeisillä hallinnon sektoreilla yli 10 vuoden ajan, ja tutkimuskohteeni, kuvien tuottajat, ovat kasvaneet
tämän merkityksiltään suurelta osin vielä tuntemattoman yhteiskunnallisen murroksen ”aallon harjalla” ja ilmapiirissä suurimman osan elämäänsä.
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oihin. Tarasti (1990, 156) on edelleen ehdottanut, että tarkastelisimme maisemaa
eräänlaisena rajavyöhykkeenä, osana luontoa ja kulttuuria, jota kulttuuri tarkastelee omalta alueeltaan ja johon se heijastaa omat struktuurinsa ja asennoitumisensa.
Maiseman käsite perustuu tällöin kulttuurin ja luonnon väliseen dialektiikkaan, jossa se on luonnon ”inhimillistämistä” ja siten ennen kaikkea luonnon muuttamista
kulttuuriksi. Kulttuurit eivät tällöin toisin sanoen vain määrittele maisemia, vaan
ne tuovat esiin sen, millaista maisemaa ne pitävät itsensä kannalta suositeltavina
ja kauniina sekä toisaalta myös rumina, ei-suositeltavina. Esimerkkinä tällaisesta
rajankäynnistä ovat romantiikan maisemamaalaukset, joissa luonto usein näyttäytyy ihmiselle koskemattomana, ylevänä ja jopa uhkaavana, kun taas realismia kohti
siirryttäessä myös maisemakuvat muuttuvat ”kesymmiksi”, osaksi ihmisen haltuun
ottamaa luontoa. (mm. Tarasti 1990, 156–159) Myös tietoyhteiskunnan maisema on
osa tällaista dynamiikkaa. Samaan tapaan kuin ”kopernikaaninen” vallankumous ja
aurinkokeskusta palvovat barokkipuutarhat, jotka heijastivat itsevaltiuden ajan organisaatioita ja hierarkioita, on oletettavaa, että niissä kuviksi muotoutuvissa näkökulmissa ja diskursseissa, joilla oppilaat lähestyvät ”tietoyhteiskunnan maisemaa”,
on myös jonkinlaisia merkkejä siitä tietoyhteiskunnan ideasta, joka heillä siitä tällä
hetkellä on2 (vrt. Mumford 1970, 28–39).
Kuten edellä totesin, ”tietoyhteiskunnan maisema” on tässä tapauksessa miellettävissä kuvitteellisena paikkana, eräänlaisena merkityksillä ladattuna mielenmaisemana, jolta puuttuu selkeä fyysinen kohde, mutta jota ihminen rakentaa jatkuvasti
elämänsä ja kokemansa pohjalta. Viimeksi mainittuihin kuuluvat myös kaikki moniaistiset mielikuvat ja assosiaatiot käsitteestä, jotka mimeettisten vastineiden puuttuessa voivat tässä yhteydessä representoitua mm. kuvallisten metaforien, metonymioiden, synekdokeiden tai muun kielikuvaston (trooppien) hahmoissa. Tällainen
mindscape, jota katsomme ikään kuin ”sisältämme” käsin, tuo samalla kohteestaan
esiin myös uusia näkemyksiä ja ottaa kantaa sen tulevaisuuteen3. – Kuvien otsikkoon
sisältyvä viittaus lähitulevaisuuteen eli vuoteen 2015 liittyy myös lähtökohtaisesti
tehtävän tavoitteeseen antaa oppilaille mahdollisuus pohtia vaikeasti hahmotettavan
’nykyhetken’ ohella kuvitteellista tulevaa aikaa. – Kellnerin mukaan tulevaisuuden
pohtiminen tarinoina ja visioina, joissa utopiat saattavat kääntyä pessimistisiksi dystopioiksi, palvelee myös nykyhetken ymmärtämistä ja jopa uudenlaisten yhteiskuntateorioiden hahmottamista4.

2

3

4

Kiinnostavaa tässä yhteydessä on ehkä vielä pitää mielessä, että Suomessa on perinteisesti esimerkiksi maisemamaalauksen lajityypin merkitys korostunut erityisesti oman kansakuntamme historian murrosvaiheissa, koska
maisema on aina ollut osa maamme kulttuurisesti rakennettua kansallista identiteettiä, sitä luova ja säilyttävä
voima, jopa sen symboli (Savelainen 1998, 13).
“By ‘mindscape’ I mean to designate the mental landscape conjured up by looking it over an area: ways of
organising the perception of a territory, its characteristic features and landmarks. This entails much more than a
‘neutral’ description, since it signifies an approach, the posture of advancing the landscape (...) far beyond the
merely descriptive, the mindscape is a prescription as well, a vision of the future and what will be expected of the
territory” Liulevicius (2000, 151)
Esimerkiksi Baudrillardia olisi Kellnerin mukaan syytä lukea dystooppisena tieteiskirjallisuutena. Kyberpunkia,
samoin kuin William Gibsonin Neurovelhoa, voisi hänen mukaansa lukea jopa uudenlaisena yhteiskuntateorian
muotona, joka kartoittaa nopeasti kehittyvän tieto- ja viestintäyhteiskunnan vaikutuksia teknokapitalismin aikakaudella (Kellner 2000, 17).
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Kuvien sosiosemioottisesta tutkimuksesta ja sen
metodologiasta
Sosiosemiotiikan taustaa
Ennen kuin siirryn tarkastelemaan esimerkkejä ”tietoyhteiskunnan maisemasta” luon
ensin silmäyksen niihin metodologisiin taustoihin, joiden kautta pyrin lähestymään
kuvien diskursseja. Viimeksi mainittujen analyysia ovat viime vuosikymmenen aikana painottaneet mm. sosiosemiotiikan piiriin lukeutuvat Gunther Kress ja Theo Van
Leeuwen, jotka ovat olleet kehittämässä erityisesti multimodaalisten, moniaististen
tekstien kriittistä diskurssianalyysia. Oman tutkimukseni aineiston analyysissä tulen
jatkossa soveltamaan myös muitakin kuva-analyysin menetelmiä, mutta tässä esityksessä keskityn erityisesti Kressin ja Van Leeuwenin näkemyksiin.
Itse sosiosemiotiikan juuret ulottuvat alun perin ensinnäkin 1) venäläisten formalistien ja Prahan koulun (Voloshinovin, Vygotskin, Mukarovskyn ja Jakobsonin)
perinteisiin, samoin kuin 2) nk. Pariisin koulun (Saussuren, myöh. Barthesin) semiologian näkemyksiin, joihin ryhmä on liittänyt myös Peircen pragmatistisia käsitteistöä ja ajatuksia. Sosiosemiotiikkaa ovat 3) brittiläisen kielitieteilijän Hallidayn
ajatusten pohjalta varsinaisesti kehitelleet mm. visuaalisen kommunikaation tutkijat
Kress ja Van Leeuwen Australiassa. !990-luvun jälkeen sosiosemiotiikkaa on pohdittu erityisesti kriittisen diskurssianalyysin alueella (mm. viestinnän, elokuvan, uusien
medioiden sekä kulttuurin tutkimuksen piirissä).
Vaikka sosiosemiotiikka on hyödyntänyt runsaasti strukturalistisen semiotiikan
perinteitä, eroavat sen käsitteet ja metodit osin näistä näkemyksistä. Van Leeuwen
(2005, 1) korostaakin, ettei sosiosemiotiikka pyri eheän tieteen asemaan, vaan on
luonteeltaan pikemminkin tieteidenvälinen. Samalla hän korostaa tämän näkemyksen luonnetta eräänlaisena tutkimisen muotona, joka ei pyri tarjoamaan valmiita vastauksia kysymyksiin.
Merkin käsite
Eräs keskeisimpiä eroja strukturalistisen ja sosiosemiotiikan välillä liittyy merkin
käsitteeseen, jonka sijasta ryhmä puhuu mieluummin ”semioottisista resursseist” ja
tavasta jolla niitä käytetään (Van Leeuwen 2005, 3), eli kuinka artefakteja tuotetaan
ja tulkitaan viestinnässä. Tämä liittyy tarpeeseen korostaa etteivät merkit ole mitenkään ”ennalta määrättyjä” (stand for), vaan esiintyvät ”merkityspotentiaalina”,
eräänlaisena latenttina varantona, josta ne ovat ammennettavissa ihmisten erilaisiin
käyttötarpeisiin ja -tilanteisiin. Niinpä niitä tulee Voloshinoviin viitaten tutkia nimenomaan sosiaalisissa konteksteissa (mt., 4), joiden alueella sosiosemioottisiin resursseihin voidaan lukea kaikenlaisia objekteja ja toimintoja (puhetta, kirjoitusta, kuvia,
eleitä jne.), joilla on teoreettinen tai aktuaalinen5 potentiaali artikuloitua sosiosemioottisiksi merkityksiksi riippuen resurssien käytön (ilmaisu, tulkinta) relevanssista
tai käyttäjän intresseistä. Näin ollen, toisin kuin Saussure, joka pitää merkitsijän ja
5

Teoreettinen semioottinen potentiaali määräytyy kaiken aikaisemman ja mahdollisen käytön pohjalta, aktuaalinen semioottinen potentiaali määräytyy taas aikaisemman ja mahdollisen kokemuksen relevanssin, tarpeiden ja
intressien pohjalta (mt., 4).

30

Ulla Oksanen

merkityn suhdetta arbitraarisina, sosiosemiootikot tarkastelevat merkitysten syntyä
merkkien (tai semioottisten resurssien) käytössä, eräänlaisina merkitsijän ja merkityn risteyminä, jossa ne ovat aina tuottajan tai käyttäjän ”intressin” sekä objektin
ominaisuuksien motivoimia (mm. mt., 49; Kress & Van Leeuwen 1996, 9–11). Tässä
yhteydessä Van Leeuwen nostaa esiin sosiosemiotiikan yhteensopivuuden Peircen
ajattelun kanssa viitaten yhtymäkohtiin Peircen ikonin ja indeksin käsitteiden kanssa, joita samankaltaisuutensa ja kausaalisen suhteensa vuoksi hän pitää myös motivoituina merkkeinä. Kaiken kaikkiaan keskeisintä eroa perinteiseen strukturalismiin
voisi luonnehtia seuraavasti: siinä kun strukturalistit korostavat merkkien rakenteita
ja systeemejä painottavat sosiosemiootikot merkkien (tai ”semioottisten resurssien”)
käyttöä ja niiden toimintaa. Se, että merkit voidaan ymmärtää perustavanlaatuisina
elementteinä ja välittäjinä havainnon ja kognition välillä liittää työni keskeisesti
myös Peircen pragmatistiseen semiotiikkaan, jonka näen integroivana perustana
työlleni.
Kokemukselliset metaforat
Merkkien käyttöön ja toimintaan liittyy myös tärkeä strukturalismista poikkeava
piirre, nimittäin se, että sosiosemiotiikka korostaa merkin synnyn prosessuaalista
luonnetta (Kress & Van Leeuwen 1996, 6–7). Tässä yhteydessä ryhmä nostaa esiin
myös kokemuksellisten metaforien (experiential metaphor) käsitteen, joka on sosiosemiotiikassa perustavanlaatuinen siitä syystä, että näillä metaforilla on tärkeä
rooli itse merkkiprosesseissa, kuten esimerkiksi ihmisen arkipäiväisissä havaintokokemuksissa, joissa ne toimivat oppimisen ja ”semioottisen innovaation”, uusien
käsitteiden ja käytänteiden luomisen välineenä (Van Leeuwen 2005, 29). Kress &
Van Leeuwen (1996, 6–11) esittävät esimerkin 3-vuotiaan lapsen piirroksesta, jonka
tämä nimesi autoksi. Kuvassa (kuva 1) autoa määritti 3-vuotiaalle kriteeriominaisuus ’pyörät’ (eli ympyrämuodot), jotka olivatkin kuvan ainoa sisältö. Se, mitä lapsi
itse asiassa representoi, oli ”pyöräisyyttä”, mikä taas toiminnallisesti kuvasi lapsen
omaa leikki- ym. autoihin liittyvää intressiä tai motiivia.6

Kuva 1. Kolmivuotiaan pojan piirros autosta (Kress & Van Leeuwen 19996, 11)
6

Kress & Van Leeuwen (1996, 7) selittävät merkkiprosessia kaksivaiheisena metaforaprosessina: 1. ’auto’ = (suurin piirtein) ’pyörät’ ja 2. ’pyörät’ = (suurin piirtein) ’ympyrät’. Kirjoittajien mukaan lapset, jotka eivät ole sidoksissa kulttuuriin ja olemassa oleviin metaforiin, luovat jatkuvasti uusia metaforia, jotka puolestaan eivät ole yhtä
pitkäkestoisia kuin aikuisten metaforat.
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Tässä yhteydessä sosiosemiotiikka näkee myös metaforien kiinteän yhteyden abstraktiin ajatteluun ja nojaa Lakoff & Johnsonin (1980/2003) käsitteellisten metaforien teorian näkemyksiin7. Kaiken kaikkiaan sosiosemiootikot (Van Leeuwen 2005,
30–33) korostavat, että tällaiset metaforat ovat moniaistisia käsitteitä, joiden perusta
on konkreettisissa kokemuksissamme. Samalla kun ne ovat sidoksissa kulttuuriseen
ja sosiaaliseen kontekstiinsa, ovat ne samalla myös osa loputonta merkkien suodatuksen ja ”kierrätyksen” ketjua. – Ajatus tuo mieleen myös Peircen pragmatistisen
merkkikäsityksen, joka merkkien toiminnan suhteen näyttääkin olevan sopusoinnussa sosiosemiotiikan dynaamisen näkemyksen kanssa.

Esimerkkejä kuva-aineistosta
Seuraavaksi pyrin valaisemaan edellä esitettyjä sosiosemiotiikan teoria-aineksia havainnollistamalla niitä muutamin esimerkein empiirisestä aineistostani, joka tuotettiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa lukiossa keväällä 2005. Tarkoituksenani on
”Tietoyhteiskunnan maisema vuonna 2015” -aiheisten koulun kuvataideopetuksen
tunneilla tuotettujen kuvien avulla selvittää millaisena tietoyhteiskunta nykypäivän
lukiolaisille näyttäytyy8. Piirrostekniikalla9 toteutettuihin töihin liittyy myös tekijän
kirjoitelma sekä hänen haastattelunsa kuvien pohjalta. Tässä esityksessä pääpaino
on erityisesti sosiosemiotiikan ja Kressin & Van Leeuwenin (Kress & Van Leeuwen1996; 2001; Van Leeuwen 2005) käsitteistössä ja lähestymistavoissa, joita havainnollistaen kuva-aineistosta valituin esimerkein. Samalla pohdin töissä esiintyvää
kuvailmaisua Kressin ja Van Leeuwenin (mt.) termein sekä erittelen niissä esiintyviä
kuvallisia metaforia.
”Laatikot”
Kuten aiemmin jo totesin, sosiosemiootikot tarkastelevat merkkejä niiden sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissaan objektin ominaisuuksien ja merkkien tuottajan
(ja tulkitsijan) ”intressin” motivoimina (mm. Van Leeuwen 2005, 49). Tämä ”intressi”, kuten Kress ja Van Leeuwen (1996, 11) toteavat, merkitsee strukturalisteihin
nähden merkin tuottajan subjektiivisuuden uudenlaista esiin nostamista. Tässä tapauksessa kuvaa (kuva 2) voisi aluksi lähestyä esimerkiksi yrittämällä eläytyä kuvan
tuottajan kuvitteelliseen katseeseen eli näkökulmaan, joka tarkastelee ”maisemaa”
korkealta vinosta yläkulmasta siten että horisontti jää korkealle kuvarajauksen ylä7

8

9

Käsitteellisten metaforien keskeisin kriteeri on että ne yhdistävät kahta eri käsitteistön alaa, jolloin yksi (usein
vieraampi ja abstrakti) alue ymmärretään erilaisen (usein konkreettisen) käsittein (Lakoff & Johnson, 1980, 5).
Tutkimuksessa on jatkossa tarkoitus selvittää semioottisen diskurssianalyysin avulla millaisena tietoyhteiskunta
nykypäivän lukiolaisille näyttäytyy, eli (1) millaisia kuvallisia diskursseja ja erityisesti millaisia metaforia ja
muuta kielikuvastoa lukion kahden ensimmäisen vuoden oppilaat (N = 44) käyttävät ”tietoyhteiskunnan maisemaa v. 2015” kuvatessaan, (2) millaisia representatiivisia ja kerronnallisia rakenteita niissä esiintyy ja (3) millaisia
kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä niihin sisältyy.
Piirrostekniikkaa on käytetty useissa empiirisissä koeasetelmissa, esim. muistikokeissa. Arnheimin mukaan tekniikkaa voi sen yksinkertaisuuden vuoksi suositella erityisesti vaikeiden abstraktien käsitteiden hahmottamisessa
ja kerronnallistamisessa. Piirrokset eivät voi olla täysin ihmisten mielikuvan ”näköisiä”, mutta ne sisältävät todennäköisesti näiden mielikuvien keskeisiä piirteitä. (Arnheim 1969, 116)
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puolelle. Marin puhuu korkeista pilvenpiirtäjistä nähtyihin maisemiin liittyvästä
”kaikenkattavasta katseesta”, jonka kautta katsoja samastaa itsensä rakennukseen ja
kokee sen kautta tilan visuaalisen hallinnan ja kontrollin tunteita. Erityisesti maiseman horisontti näyttää silloin luovan metaforisesti sellaisia yleviä ajatuksia kuten:
äärettömyys, vapaus, utopia, transsendenssi. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa kontekstissa ne tuovat hänen mieleensä taloudellisen kasvun ja maantieteellisen laajenemisen perspektiivejä. On todennäköistä, että erityisesti länsimainen traditio kiinnittää tämänkaltaisia merkityksiä korkealta katsottuihin maisemiin, jolloin ne luovat
myös visioita voittoisasta tulevaisuudesta (kuten esim. Kuwaitin ja Irakin lentopommitusten uutisoinnissa). (Lukkarinen 2004, 40; Marin 1993; Kress & Van Leeuwen
1996, 146–148) Tässä kuvassa tulevaisuuteen viittaava horisontti ei ole kuitenkaan
näkyvissä, ja näkymä on ankeanpuoleinen: Kuvan sisäisellä tuottajalla (ja katsojalla)
on kuvitteellista valtaa, mutta mihin? Ankaran keskeisperspektiivin laatikostorivien
”vektorit” näyttävät osoittavan kohti hämärtyvää pakopistettä: kohti tuhoa, tai jopa
solipsismia. Kuvasta puuttuu totaalisesti sosiaalinen vuorovaikutus, sillä ihmisillä ei
(kuvan tekijän mukaan) enää ole kiinnostusta ulkomaailmaa kohtaan.
Kun edellä viittasin lapsen autopiirroksen metaforiseen ”pyöräisyyteen”, kiinnittää tässä työssä huomiota sen ”kulmikkuus” (oppilas nimesi työn ”laatikoiksi”).
Kress & Van Leeuwen (1996) puhuvat myös visuaalisista perusmuodoista (suorakaiteesta, kolmiosta ja ympyrästä), joiden merkityksiä he jäljittävät (1) niihin ominaisuuksiin ja arvoihin, joita ne ovat saaneet erilaisissa sosiaalisessa ja kulttuurisissa
konteksteissa. Toisaalta he yhdistävät ne myös (2) merkityksiin, joita tämänkaltaisiin
objekteihin on opittu liittämään (esim. aurinko ja kuu ympyrään, koneet suorakaiteisiin jne.) ja toisaalta myös (3) abstraktin taiteen traditioihin. Näistä suorakaidetta
(ja siis ”laatikkoa”) on usein pidetty mekaanisen ja teknologisen järjestyksen elementtinä, joka sitä positiivisesti konnotoidessaan voi edustaa esimerkiksi voimaa
ja edistystä, mutta joka, kuten tässä kontekstissa, saa elottomuuden, kylmyyden ja
konemaisuuden sävyjä. (Kress & Van Leeuwen 1996, 51–55) Näyttäisi siltä, että
kuva viittaa vahvasti myös Pepperin mekanistiseen juurimetaforaan10, joka on yksi
hänen neljästä perustavasta lausumattomasta esioletuksesta maailman luonteesta tai
sen perimmäisestä kognitiosta.
”Toisen armoilla”
Totesin jo aiemmin, että samasta syystä kun sosiosemiootikot olettavat, että merkitys
syntyy käytössä (eli tuottamisessa ja tulkinnassa), niin he myös ovat kiinnostuneita
merkin representaatiosta prosessina. Myös oppilastöiden motiiveja on mahdollista
lähestyä tutkimalla niiden tuottamisen prosesseja oppilaiden omien muistiinpanojen
sekä heidän haastattelujensa pohjalta, samoin kuin työn eri versioiden kautta.
(Kuva 3) Tämä työ on luonnos tai ensimmäinen versio monivaiheisesta työstä,
jonka lopulliseksi (ala)otsikoksi tekijä nimesi ”Toisen armoilla”. Lähtökohtana sille oli oppilaan mielikuva isosta pelottavasta kaupungista, tytöstä ja nallekarhusta.
10

Pepperin (1942) mekanistinen l. konemetafora on eräs aikamme merkittävimpiä juurimetaforia (eli maailmanhypoteesiä, World Hypotheses), joka nojaa asioiden kvantitatiivisiin puoliin, siihen miten asiat toimivat (syyt ja
seuraukset). Metafora voi olla luonteeltaan fyysinen kone mutta se voi olla myös organismi. Mekanistinen näkökulma rajoittuu erillisten yhteyksien tarkasteluun ajassa ja tilassa. (Pepperin 3 muuta tärkeää juurimetaforaa ovat:
organistinen, formalistinen ja kontekstualistinen juurimetafora.
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Työ sai alkunsa savuttavasta kaupungista, joka käännettiin ylösalaisin, jolloin saatiin
pakokaasuja tulviva kaupunki eli ”tsunami”, joka on siis tietotulvametafora. Ympyränmuotoisen ”syöverin” sisällä on putoava tyttö, jonka teeman kuvan tekijä (haastateltuna) liitti ”I, Robot” –nimiseen scifi-elokuvaan ja siinä tapahtuviin ihmisten ja
robottien välisiin yhteenottoihin vuonna 2035. Tyttö on kuvassa joutunut kaupunkia
hallitsevan robotin ja kameran optiikkaa muistuttavan ”vallan silmän” valvonnan
ja vallankäytön kohteeksi (vrt. näkeminen on metaforisesti tietämistä ja valvontaa
myös kuvissa11). Kun tämän version kehittely päätyi umpikujaan, käänsi oppilas paperin ja jatkoi idean kehittelyä uudessa versiossa.
(Kuva 4) Kuvia yhdistävä linkki on valtaa edustava tietokone, joka tehtiin aluksi
kuvan ylänurkkaan ja joka sai samaten silmät ja kontrolliin viittaavat marionetti-/
klovninukkea ohjaavat langat. Metonymisesti laite on yhdistettävissä tehtävän pääotsikkoon, tietoyhteiskuntaan, ja silmät paholaiseen, joille robottien valta ja valvonta
ikään kuin siirtyvät12. Kuva on molemmissa versioissa fokusoitu keskelle sijoitettuun ihmiseen, jonka roolia ”uhrina” on vahvistettu toisessa versiossa paitsi sitomalla tämä lankoihin, myös sijoittamalla hänet ”vallan rattaisiin” (metafora), ”hampaisiin”, jotka ovat katkoneet tämän jalkaterät. Myös paikkaan liittyvät tekijät on
häivytetty tässä kuvassa, jossa päärooli: ihmistä tuhoava valta on siirretty koneaikaa
ja (jälleen) mekanistista juurimetaforaa edustaville rattaille, jotka lankojen ohella
näyttävät osalta tietoyhteiskuntaa ja sen ”koneistoa”. Kress & Van Leeuwen painottavat myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvien merkitysten koodauksia, jotka
ilmenevät esimerkiksi kuvassa olevien katseiden suuntina. Tässä versiossa kuvan
katsojaa suoraan puhutteleva katse herättää Kressin ja van Leeuwenin mukaan ”vaatimuksen” tai vetoomuksen (demand) merkityksen, kun taas epäsuorasti puhutteleva
katse on enemmän tarjouksen (offer) kaltainen. Edellä mainittuja merkityksiä kirjoittajat perustelevat paitsi viitaten Hallidayn puheaktiteorioihin, myös kuvataiteen
omiin kulttuurisiin koodauksiin. (Kress & Van Leeuwen1996, 121–130.)
”Tietotulva”
(Kuva 5) Tämä kuva esittää, kuten tekijä itsekin vahvisti, tietotulvaa, joka osoittautui
yleisemminkin käyttökelpoiseksi vertauskuvaksi etenkin työn tekemisen kontekstiin
(ajankohtaan) liittyneen ”tsunami” -onnettomuuden13 johdosta. ’Tsunami’ on paitsi
luonnonvoima mutta samalla kuvassa hanasta säädeltävä metaforinen ’tietotulva’.
Kuvan tekijä kirjoittaa:
”(...) Tuo virta kuvaa juuri tulevaa tietotulvaa, äärimmäistä informaation tukahduttavaa massaa.
Tuo virta loppuu ns. ”pöydän” reunaan, jossa se alkaa valua alas. Alhaalla on kuvattu myös kalterit.
Ne merkitsevät ikuista eroa todellisesta maailmasta, johon ihminen suuren ja ehkä väärän tiedon
ja tekniikan määrän vuoksi joutuu lopulta. Ihminen on kuvattu eristetyksi yksilöksi aivan kuin
kuplan sisään. Hän on siis pelkästään tuon (tiedon) tekniikan välityksellä yhteydessä ympäröivään
maailmaan (...)”

11

12

13

Mielen silmä -metafora tunnetaan jo Aristoteleen ajoilta Kreikassa. Samaa metaforaa ovat sittemmin käyttäneet
mm. Descartes ja hänen seuraajansa ’tietämistä’ kuvatessaan.
Tieto oli ”valtaa” jo filosofi Baconille 1600-luvulla. Myös nykyisissä tietoyhteiskuntaa koskevissa diskursseissa
on laajasti korostettu tiedon merkitystä tehokkuuden ja ”taloudellisen kilpailukyvyn” lisäämisessä.
Kuvat tehtiin keväällä 2005, n. 4 kuukautta Thaimaan ja Kaakkois-Aasian hyökyaaltokatastrofin jälkeen.
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Mitä tulee kuvan kompositioon, Kress & Van Leeuwen viittaavat Hallidayn funktionaaliseen semioottiseen teoriaan, jonka lähtökohdista he ymmärtävät myös kuvissa olevat toiminnalliset elementit, jännitteet ja dynaamiset voimat – mukaan lukien
myös abstraktin visuaalisen dynamiikan – transaktioina. Tällaisissa prosesseissa,
kuten esimerkiksi välittäjinä aktorin ja toiminnan kohteen välillä, osallistuvia elementtejä yhdistää eräänlainen vektori, joka voi näyttäytyä esimerkiksi viivoina,
osoittavina kärkinä, eleinä tai katseen suuntina. Tällaisia ”voimaviivoja”, jotka siis
ovat kuvallisen dynamiikan peruselementtejä, Kress & Van Leeuwen pitävät kuvallis-narratiivisina propositioina ja kuvan narratiivisen rakenteen tunnuspiirteinä (mt.,
57).
Esimerkkikuvassa vastaavanlaista dynamiikkaa voisi erottaa hanan suusta (oikealla ylhäällä) vinosti alas vasemmalle suuntautuvana virtana, eli transaktiona.
Määränpää on ”kalterien” takana oleva ”ikuinen eristys” ja ’aktorina’ arvoituksellisen hanan piilossa oleva käyttäjä. Kress & van Leeuwen (1996, 186–202) tarkastelevat kuvapintaa myös semioottisena tilana, jonka eri osat tuottavat (eli ”motivoivat”)
erilaisia merkityksiä. Nimittäin, jos tätä kompositiota katsoo heidän tapaansa länsimaisesta kulttuurisesta perspektiivistä, jossa kirjoitussuunta on vasemmalta oikealle
ja ylhäältä alas, niin kuvassa syntyviä vasemman ja oikean kuvapinnan merkityksiä voi kuvata käsitteillä ennen / jälkeen14 (tai mitä jo tiedetään / pääinformaatio).
Vastaavasti puoliskoja ’alhaalla’ ja ’ylhäällä’ he luonnehtivat samoihin kulttuurisiin syihin vedoten merkityksillä: todellinen/ ideaalinen (tai miten on / miten voisi
olla), jotka näkemykset ovat sopusoinnussa myös Lakoff & Johnsonin (1980/2003)
käsitteellisen metaforanäkemysten kanssa (”Ylhäällä On Enemmän” -metaforat).
Näin luettuna kuvassa näyttäisi syntyvän vaikutelma dramaattisesta diagonaalisesta ”vastavirtaan” (lukusuuntaa vastaan) alas kulkevasta vektorista, dynamiikasta,
jonka lopputuloksena on peruuttamaton tuho. Kuvassa nousee kuitenkin tilallisten
painosuhteiden johdosta erityisen kiinnostuksen kohteeksi oikea yläkulma, ’hana’,
joka saa kuvan ratkaisua vaativan ”avaintekijän” roolin. Toisaalta kuvaa hallitsee
myös selittämätön destruktiivinen voima, tsunami, joka tarjoutuu metaforiseksi selitykseksi kuvan esittämälle tuhonäylle. Tulkinta tietoyhteiskunnasta luonnonvoiman
kaltaisena deterministisenä prosessina, jonka tuloa ei voi estää (ei kuplan sisään
suljettu ihminenkään), saa vahvistusta myös aikaisemmasta tutkimuksesta, jossa on
selvitetty miten tietoyhteiskunnasta puhutaan (mm. Aro 1997). Kysymykseen ”kuka
käyttää hanaa?” tuli oppilaalta monimielinen vastaus: ”Ihmistä korkeampi voima”.
”Nimetön”
(Kuva 6) Tässä on kokonainen tarina, jota tulee tekijän mukaan lukea oikealta myötäpäivään. Aaltomaiset viivat ovat ”ajatuksia”, joista kehkeytyy orgaaninen muoto:
käärme, joka viittaa raamatun alkukertomukseen Hyvän ja pahan tiedon puusta ja
joka puolestaan muuttuu internetin @ -symboliksi. ’Ajatukset’ jatkuvat myös puun
ja oksien luonnonmuotoina, jotka ovat konventionaaleja tietoon viittaavia metaforia
14

Koska länsimaisessa kulttuurissa kirjoitussuunta on vasemmalta oikealle (ja ylhäältä alas), on sillä syvälle ulottuva vaikutus myös narratiivisiin ja kompositionaalisiin suuntiin: Kress & Van Leeuwen (1996, 186-202) kuvaavat
vasemman ja oikean orientaation merkitystä käsitteillä ”ennen”/”jälkeen tai ”annettu informaatio”/”uusi informaatio”.
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ja saattavat viitata tietoyhteiskunnan kontekstissa myös synekdokeena kokonaiseen
tietoverkkoon tai Deleuzen kuvaamaan rihmastoon. Puun orgaaniset muodot alkavat säröillä tarinan edetessä ja muuttua mekaanisimmiksi muodoiksi päätyen lopulta
epämääräisiin numerosarjoihin ja yksinkertaisia ja rationaalisia linjoja edustaviin
porrasmaisiin rakenteisiin. Tekijä kirjoittaa:
”(...) Teknologian hyödyt ja haitat kietoutuvat ristiriitaisesti toisiinsa, kun ne samalla yhdistävät
ihmisiä ja versovien oksien lailla luovat aina välillä jotain uutta, uusia suhteita…. Ne kuitenkin
käärmeen tavoin myös särkevät yhteyksiä, kun kaikki kanssakäyminen tapahtuu pelkästään virtuaalitodellisuudessa, ilman katsetta…, kosketusta…, lämpöä…? / Teknologian jatkaessa kehitystään
myös kauneus ja koristeellisuus jäävät kylmyyden ja synkkyyden varjoon. / (...)”

Kantava ristiriita kerronnassa syntyy pehmeiden orgaanisten ja kulmikkaiden mekaanisten muotojen välillä, jotka näyttävät viittaavan jälleen paitsi edellä mainittuun
Pepperin mekanistiseen juurimetaforaan, myös hänen organistiseen juurimetaforaansa. Kuvassa on kuitenkin merkille pantavaa itse tarinassa katsetta ohjaava ovaalin
muotoinen kompositio, joka sellaisenaan on yhdistettävissä idän kulttuureiden mandala -kuvioihin. Kuvan semioottista (eli siis kulttuurisesti ja sosiaalisesti motivoitua)
tilaa voisi tällöin Kressin & Van Leeuwenin (1996, 203–206) pohjalta lähestyä myös
sen pyöreään muotoon sisältyvän harmonian, jatkuvuuden ja hierarkkisuuden kannalta ja tarkastella sen kompositiota keskuksena ja marginaalina. Tällöin kuvasta
hahmottuu paitsi edellä kuvattu marginaalissa oleva jatkuva muutosketju, myös sen
toinen taso: hierarkkisesti keskeiseksi nostetut porrasmaiset rakenteet, jotka jatkuvat
vinosti oikealle ja ulos kuvasta. Kuvaan on lisätty rakenteiden taakse hiukan keltaista väriä ja oppilas päätyy toteamaan lopuksi: ”(...) Kaiken takaa kuitenkin pilkistää
valo…”
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Är du medieläskunnig, medieläsfärdig
eller rent av mediekompetent? – behov av
mediepedagogisk begreppsanalys.
Sol-Britt Arnolds-Granlund

Nyheterna är sant och serier är inte sant. Därför är ju också nyheterna mera skrämmande för att man
vet att det där har ju hänt på riktigt (Lisa 11 år)1

Lisa visar här prov på medieläskunnighet, medieläsfärdighet, mediekunnande, mediekompetens eller rent av mediebildning eller med vilka ord de färdigheter som hon
här uppvisar kan benämnas. Mängden av begrepp i omlopp antyder svårigheten med
att fånga innebörden av det som Lisa här ger exempel på.

Ett mediepedagogiskt uppdrag
I de finländska läroplanerna för både den grundläggande utbildningen (2004) och
andra stadiets gymnasieutbildning (2003) finns ett mediepedagogiskt uppdrag nedtecknat. Mediekunskap utgör ett av de temaområden som, enligt läroplanen, skall
genomsyra all undervisning. Också i målformuleringarna för andra stadiets yrkesutbildning nämns mediebegreppet. När Lisa år 2004 svarade på frågor om tv-nyheter
var den nya läroplanen inte ännu tagen i bruk i den skola där hon gick. Trots detta
visar hon prov på ett visst kunnande. Hur detta kommer sig vet vi inte med säkerhet.
Man kan dock konstatera att mediepedagogisk verksamhet förekom i skolorna redan
innan målformuleringar fastställdes. Innan jag går över till att dryfta mediepedagogikens innebörder och medieläskunnighetens olika dimensioner vill jag därför uppehålla mig vid de begrepp som förekommer i den finländska läroplanen för både
grundläggande utbildning och gymnasiet och på det sättet belysa de mediepedagogiska förväntningar som styrdokumenten innefattar.
Såväl medieläskunnighet, medieläsfärdighet som mediekunskap förekommer i
den finlandssvenska läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004). Medieläskunnighet förekommer två gånger, medieläsfärdighet sjutton (17) och mediekunskap fem (5) gånger. De två förstnämnda förefaller att användas arbiträrt och
synonymt. Mediekunskap används i de flesta fall då temaområdet Kommunikation
och mediekunskap avses. I ett fall fastställs målet att eleven skall öva sig i mediekunskap ”både som användare och producent” (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 37). I den motsvarande finska läroplanen förekommer
begreppen ”mediataito” (3) och ”medialukutaito” (5). Det förefaller som om ”medi1

Citatet är hämtat ur Häggman, S. (2004). Barn och tv-nyheter – tankar och reflektioner. (opublicerad pro-graduavhandling).
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ataito” skulle ha översatts med begreppet mediekunskap och medieläskunnighet och
”medialukutaito” med medieläsfärdighet. I läroplanerna förekommer ingen förklaring till begreppens innebörder. Endast i samband med information om temaområdet
Kommunikation och mediekunskap kan man läsa sig till begreppets innebörd.
I läroplanen för gymnasiet förekommer endast mediekunskap (15), och medieläskunnighet (1) (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003). I den finska motsvarigheten förekommer ”mediaosaaminen” (15) och ”medialukutaito” (2). Dessvärre
förklarar inte läroplanen här heller vad som avses. Däremot antyder beskrivningen
av temaområdet Informations- och mediekunskap, på samma sätt som i läroplanen
för den grundläggande utbildningen (2004), innebörden av mediekunskap. Denna
förekomst av olika begrepp utan explicit klarläggande indikerar mediepedagogikens
otydlighet. Min erfarenhet är att inte enbart läroplanerna utan att också forskare inom
området använder olika formuleringar då de beskriver motsvariga fenomen.
Syftet med den här artikeln är därför att lyfta fram ett antal begrepp som förkommer inom det mediepedagogiska området i dag och påvisa vilken betydelse såväl
inomspråkliga och mellanspråkliga begreppsutredningar har för förståelsen av ett
relativt nyetablerat forskningsområde som mediepedagogiken är. I min analys rör
jag mig på en översiktlig nivå och artikeln gör därför inga anspråk på att vara uttömmande. Jag gör ingen distinktion mellan begrepp för produktions-, framställningseller mottagarsituationer, inte heller särskiljer jag begrepp som relaterar till olika
medier (Se t.ex. Kotilainen 1999) Mitt syfte är tentativt och kan betraktas som lek
med ord (”language game”), i första hand inom det svenska språket. Min avsikt är
också att ställa begreppen i relation till varandra och för en del av dem föreslå en
kvalitativ progression dem emellan. Redan initialt i artikeln, då läroplansinnehåll
diskuterades, påvisades behovet av klarläggande av mediepedagogiska begrepp. Begreppsutredningar behövs dock inte enbart för formuleringen av utbildningsmål utan
också för konkret undervisningssituation, inte minst då undervisning skall utvärderas
och måluppfyllelser fastställas. Artikelns yttersta syfte är därför att bland forskare,
lärare och områdets praktiska aktörer väcka en mediepedagogisk begreppsdiskussion som förhoppningsvis kunde leda till att gemensamma ansträngningar vidtas för
att utreda och definiera för området centrala begrepp. Jag hävdar att en sådan hittills
lyst med sin frånvaro. Innan jag går över till de begrepp som utgör artikelns fokus,
medieläskunnighet, medieläsfärdighet, mediekunnande, mediekompetens och mediebildning vill jag lägga en grund för artikelns läsbarhet genom att analysera och definiera begreppen media, IT, IKT, mediepedagogik, mediefostran läskunnighet och
läsfärdighet.

Media, IT och IKT
Begreppet media är en förkortning av latinets medium som betyder mitt och mittpunkt (SAOB2). Det används inte sällan oriktigt i singulär form, ett media, till förmån för den rekommenderade pluralformen medier (Reuter 1996) och förekommer
både som självständigt ord (SAOB; Reuter 1996) och som förled i sammansatta ord.
2

Svenska akademiens ordbok.
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Ett traditionellt sätt att definiera begreppet är att antingen fokusera själva tekniken,
dess funktion eller dess betydelse.
Att fokusera media som objekt, att utgå från mediets tekniska egenskaper, har
tidigare utgjort ett självklart sätt att skilja mellan olika medier. Utgående från denna
fokusering brukar traditionellt göras en åtskillnad mellan s.k. gamla och nya eller digitala medier. En sådan särskiljning är dock i längden ohållbar eftersom de individer
för vilka datorer och Internet är nya blir allt färre; för dem har dessa medier alltid
funnits. Sålunda är distinktionen gammalt – nytt i det här sammanhanget irrelevant.
Ett annat inte heller så ovanligt sätt att definiera mediebegreppet är att utgå från
funktion. Mediernas grundfunktion är kommunikation, antingen mellan två parter
(brev, telefon) eller enligt den första medieålderns logik från få sändare till många
mottagare (dagstidningar, radio, tv). Som en konsekvens av informationstekniska
förändringar den andra medieåldern har masskommunikationens mottagarparter
i och med, t.ex. Internet, i allt högre grad också själva blivit producenter. (Poster
1995)
Ett tredje sätt att definiera mediebegreppet är att utgå från mediernas samhällsbetydelse. Den varierar beroende av om medierna hör till gruppen massmedier eller
inte. De icke-massmediala teknikernas betydelse kunde beskrivas som lokal medan
massmediernas samhällsbetydelse är global. Det innehåll som produceras av och
förmedlas via massmedier utgör en integrerad del av samhällskulturen som det formar ekonomiskt, kulturellt och politiskt. (Drotner et.al. 1996)
Dock är det inte enbart mediernas innehåll som har betydelse för samhället. En
historisk tillbakablick visar att medier och kommunikationstekniker inte enbart producerat innehåll, utan också formulerat gränserna för vad som kan uttryckas. Exempelvis har stentavlor, papyrusrullar och böcker både möjliggjort och ställt gränser
för det skrivna ordet. Tryckpressen revolutionerade inte världen enbart genom sina
tekniska förtjänster, utan inte minst också genom att fungera som bild eller modell
för tanken och förmedlade en lineär logik, först – sedan, i motsats till den muntliga
kommunikationens samtidighet. Min sammanfattande tanke här är att mediernas
samhällsbetydelse inte enbart gäller innehåll och funktion utan också den logik som
de förmedlar genom sin konstitution, genom att vara de tekniker de är.
Till skillnad från medier, som kan vara både analoga och digitala, inkluderar informationsteknik, IT, (eng. information technology3, fin. tietotekniikka), enbart digital
teknik. Som begrepp är IT eller dator (engelskans computer och finskans tietokone,
förf. anm.) som tekniken till en början kallades, av senare datum än mediebegreppet.
Informationsteknikens ursprungliga uppgift var att skapa, insamla, lagra och bearbeta data. (Svenska Datatermgruppen4) Med tiden utvecklades och förändrades informationstekniken så att den utöver denna uppgift också kom att fungera som kommunikationskanal och medierare av information; den fick alltmer masskommunikativa
drag. Denna utveckling föreföll också ha begreppsliga konsekvenser. För att markera
3

4

Begreppet teknologi d.v.s. vetenskapen om teknik, används rätt ofta inom svenskan felaktigt som översättning av
engelskans technology (Svenska Datatermgruppen).
Svenska datatermgruppen är en brett representerad grupp som har företrädare bl.a. från språkvården, dagspressen,
etermedier, högskolor, branschpressen och företag inom databranschen. Som samordnare fungerar Terminologicentrum TNC.
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möjligheten till aktivt deltagande och kommunikation gavs kommunikationsbegreppet synlighet; informationsteknik blev informations- och kommunikationsteknik,
IKT (Riis 2000, Säljö 2002). Informations och kommunikationstekniken blev platsen där disciplinerna masskommunikation och informationsbehandling kunde mötas
i ett gränslöst ingenmansland för samverkan mellan olika discipliner (figur 1).
IKT

Massko m mu nikat ion

Info rmations beha ndling

Figur 1. IKT som mötesplatsen för masskommunikation och informationsbehandling

Enligt Svenska Datatermgruppen bör dock varken IT eller IKT användas i en precis betydelse eftersom distinktionen dem emellan i praktiken är närmast omöjlig att
upprätthålla.
Från media, IT och IKT vill jag nu förflytta mig till de finska motsvarigheterna.
Ett intressant kuriosum, inte minst ett pedagogiskt, är att den finska motsvarigheten
till svenskans och engelskans förled information inte är informaatio utan tieto. Den
finska motsvarigheten till informationsteknik och information technology är tietotekniikka, kunskapsteknik. Förleden tieto förekommer här något vilseledande eftersom enbart information, inte kunskap, kan lagras och förmedlas med hjälp av teknik
(Tella, 1994). Per definition avser information en mängd ostrukturerad fakta eller
data (Svensk Ordbok; Tella 1994) som, enligt en konstruktivistisk syn, får betydelse
först i samband med att kunskap skapas. Kanske borde de finska begreppen ändå
tolkas så att förleden tieto i t.ex. tietokone (dator), tietotekniikka (informationsteknik), tietoverkko (informationsnätverk), tieto- ja viestintätekniikka (informationsoch kommunikationsteknik) i stället för att avse själva systemet i stället pekar framåt
på processen då teknik används. Sålunda kunde den underförstådda betydelsen av
tietokone exempelvis uppfattas som ”apparat med vilken kunskap skapas” och av
tieto- ja viestintätekniikka följaktligen ”teknik som används då man kommunicerar
och skapar kunskap”. Begreppet tieto implicerar här en förväntan om kunskap.
Utgående från denna analys vill jag placera mediebegreppet överordnat begreppen IT och IKT vilka jag betraktar som kommunicerande tekniker med samhällsbetydelse dock inte helt överensstämmande med mediebegreppets difinitioner. Utöver
att medierna kan vara analoga kan de också uppträda i digital form. Begreppet IT däremot syftar enbart på datorer och Internet som används för informationshantering.
IKT är ett begrepp som lyfter fram informationstekniken som fått alltmer masskom-
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munikativa drag. I fortsättningen av den här använder jag begreppet media som ett
samlingsbegrepp som inkluderar både IT och IKT.

Mediepedagogik och mediefostran
Kort och enkelt uttryckt innebär pedagogik vetenskapen om fostran, undervisning
och lärande. Mediepedagogik5 kunde följaktligen förstås som fostran, undervisning
och lärande där medier i någon form är närvarande. (Senare i artikeln återkommer
jag till mediepedagogikens problemområden.) IT-pedagogik kunde enligt samma logik betraktas som fostran, undervisning och lärande där enbart informationsteknik
används. Denna uppdelning kunde vara helt oproblematisk och självklar om inte
dagens teknik i enlighet med konvergensprincipen i allt högre grad blir förenhetligad
och i förlängningen leder småningom till att gränserna mellan telekommunikation,
Internet och masskommunikation suddas ut (om konvergens se t.ex. Herkman 2002;
Tekes 2005). Dock har min erfarenhet visat att det mellan företrädare för ämnesområdena mediepedagogik och IT-pedagogik förekommer och har förekommit ett slags
avståndstagande eller spänningsförhållande.
Detta förhållande kunde snarast beskrivas som en kommunikativ oförmåga eller en ojämförbarhet (incommensurability) i kuhniansk bemärkelse. Anledningen
kunde eventuellt vara disciplinär; mediepedagogik emanerad ur vetenskapsområdet
masskommunikation och IT-pedagogik ur informationsbehandling. I ett användarperspektiv är dock en interdisciplinär kommunikationsoförmåga ointressant och av
underordnad betydelse. Ju närmare praxis man kommer desto mera subtil och ointressant för användaren blir de underliggande disciplinära skillnaderna (figur 2).
Pra xis

Medi epeda gogik

IT-pe dagog

Massko m mu nikatio

Info rmations beha ndlin

Figur 2. Mediepedagogik och IT-pedagogik möts i gemensam praxis

Dock torde problemområdena för både medie- och IT-pedagogik vara desamma: lärande av media (informellt lärande), lärande och undervisning om media och lärande
5

I sammansatta ord blir media medie (Reuter 1996).
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och undervisning med hjälp av media (modifierat från Erstad 1997, 2006)6 underförstått att mediebegreppet inkluderar IT.
Observera att den tvådimensionella figuren (figur 2) inte alls ger rättvisa åt den
komplexa verklighet som den avser att beskriva. Masskommunikation och informationsbehandling är inte de enda discipliner som förverkligar mediepedagogisk
praxis. Verksamhetsområdet delas av förutom det pedagogiska områdets praktiska
aktörer och forskare också av ett antal praktiker och forskare inom andra discipliner med intresse för medie- och fostransfrågor. Också discipliner som psykologi,
kulturvetenskap, filmvetenskap delar arenan för mediefostran trots att de varierar
i forskningsperspektiv och antar olika vetenskapliga och teoretiska utgångspunkter, forskningsmetoder och dito intresse (Bl.a. om olika fokuseringar inom medieforskning skriver Egenfeldt-Nielsen & Heide Smith 2003)7. Mediefostran (mediakasvatus) som denna mångvetenskapliga verksamhet benämns kunde med fördel
avbildas tredimensionell med ett flertal trianglar genomskärande varandra. Dock så
att de olika disciplinerna i den praktiska verksamheten inte kan urskiljas. Utöver
dessa interdisciplinära avståndstaganden kan också en nationell mediepedagogisk
intradisciplinär diskrepans iakttas. Den finska motsvarigheten till mediepedagogik
är nämligen inte mediapedagogiikka, vilket man intuitivt kunde förvänta sig, utan
mediakasvatus, mediefostran.
Mediepedagogik är som redan tidigare nämndes vetenskapen om fostran, undervisning och lärande. Sålunda utgör mediefostran föremålet för den mediepedagogiska forskningen. Mediepedagogik och mediefostran är således inte synonyma
begrepp. Också begreppsligt konnoterar de olika innebörder, det förra, mediepedagogik, värdefrihet och deskriptivitet (Hur handlar individen?) och det senare, mediefostran, värdeladdning och normativitet (Hur bör individen handla?) (om fostran
se t.ex. Uljens 1998 och Sjöberg 2002). Här antyds två poler, en normativ och en
deskriptiv mediepedagogik.
Utgångspunkten för mitt härifrån fortsatta resonemang är snarare en iakttagelse
än resultatet av en vetenskaplig studie. Jag hävdar nämligen att användningen av
begreppet mediakasvatus faller sig mera naturligt inom det finska språkområdet av
Finland än den svenska motsvarigheten mediefostran gör inom Svenskfinland; mediefostransbegreppet används inte gärna i finlandssvenskan. Möjligtvis kunde detta ha
sin förklaring i att finlandssvenskarna torde förhålla sig till fostransbegeppet på motsvarande sätt som sina rikssvenska kolleger d.v.s. att fostransbegreppets normativa8
konnotation och påverkansinnbörden känns främmande9. Utan någon ytterligare teoretisk fördjupning om mediepedagogisk normativitet respektive deskriptivitet vill
6

7

8

9

Erstads (1997, 2005) definition av mediepedagogikens forskningsområden är lärande av medier, lärande om medier och lärande med medier.
Enligt Kotilainen och Suoranta (2005) kunde de olika mediepedagogiska perspektiven betraktas som olika stammar som närma sig området på olika sätt och som förverkligar och fokuserar verksamheten olika. De ser inga
skarpa gränser stammarna emellan utan menar att deras medlemmar har möjlighet att vandra in och ut hos varandra och under olika skeden fungera på respektive stams villkor.
Jag är väl medveten om t.ex. Uljens’ (1998) icke-affirmativa teorier d.v.s. att fostran inte per se innebär normativitet.
Begreppet fostran förekom tidigare i den rikssvenska läroplanen för grundskolan, Lgr 69, försvann helt i Lgr80
och återkom i en synnerligen reducerad skepnad i Lpo94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Leffler, 2006).
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jag föreslå en tankemodell där normativ och deskriptiv mediepedagogik antyds som
ett spänningsfält mellan praxis och teori (figur 1).
Pr axis

Norm ativ me dieped agogik
Medi efostran

Deskriptiv mediepe dagogik

Te ori

Figur 3. Normativ och deskriptiv mediepedagogik i spänningsfältet mellan praxis och teori

Figuren bör dock inte läsas så att praxis och teori skulle utgöra varandras motsatser
utan utgör två aspekter av samma helhet.
Läskunnighet och läsfärdighet
I takt med mediesamhällets utbredning i den rikare delen av världen och i och med att
medier blir en allt naturligare del av mänsklig kommunikation har också individens
förmåga att tolka och förstå mediernas budskap blivit en livsnödvändighet. Språket
räcker inte längre till att förklara och förstå innebörden av medietexter. Förståelsen
av och kommunikation med hjälp av medier gör anspråk på en ny form av läskunnighet (Kress & van Leeuwen 1996). Med aviskt att beskriva en sådan förmåga har
ett antal varierande, ofta med varandra närbesläktade begrepp uppkommit och har
till en del också orsakat begreppsförvirring. Till sådana begrepp hör exempelvis de
tidigare nämnda mediekunskap, medieläsfärdighet eller medieläskunnighet.
I den här artikeln beskriver jag kvaliteter som individen i mediesamhället förväntas ha och närmar mig frågan dels genom att studera betydelsen av begrepp i
användning och hur dessa definierats inom några av styrdokumenten för finländsk
utbildning, dels genom att studera hur forskare inom det mediepedagogiska området
definierar dem. De begrepp som är ligger i förgrunden i den här artikeln är medieläskunnighet (”medialukutieto”), medieläsfärdighet (medialukutaito), mediekunnande
(mediataito), mediekompetens (mediakompetenssi) och mediebildning (mediasi-
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vistys). Innan jag gör detta vill jag starta med literacybegreppet som innbär något
utöver att läsa och skriva.10
Med begreppet ”literacy” avses i första hand läs- och skrivförmågan hos en individ. Alltsedan läs- och skrivförmågan i och med reformationen fick en större spridning har den samtidigt också varit kopplad till individens överlevnad i samhället.
Under industrialismen kom läskunnigheten sedan väl till pass. Individer som kunde
läsa skrivna instruktioner behövdes i produktionen. Även i dag såsom för 200 år
sedan anses läskunnighet vara till nytta för individen i samhället. I det här läget vill
jag ännu påminna om att det engelska ordet ”literate” som innebär förutom att vara
läs- och skrivkunnig också betyder att vara lärd, bildad. Utgående från detta kan
literacybegreppet också syfta på bildning. I slutet av artikeln kommer jag att återkomma till detta begrepp. Innan dess vill jag stanna upp vid begreppen läskunnighet
och läsfärdighet såsom de förekommer i läroplanerna för både den grundläggande
utbildningen och gymnasiet. Från dessa begrepp bygger jag sedan en tankebrygga
över till begreppen medieläskunnighet och medieläsfärdighet.
Trots att läskunnighet och läsfärdighet tenderar att i vardagligt tal användas synonymt kan orden i alla fall på analytisk nivå särskiljas. Medan begreppet kunnighet
konnoterar något som individen har kunskap om står begreppet färdighet för något
individen både vet och som han/hon hantverksmässigt behärskar (SAOB 2007). 11
Begreppen antyder här två olika nivåer trots att läskunnighet länge har betraktats
som något en individ antingen behärskade eller inte behärskar. Utgående från Unesco
Adult Literacy Survey placeras läsförmåga i dag i ett kontinuum där fem olika nivåer
refererar till hur väl vuxna individer klarar av att ta del av information i samhället.
(UNESCO 1993). På den första och allra lägsta nivån är läsförmågan synnerligen
elementär. Individen klarar nätt och jämnt av att förstå skrift så att hon12 t.ex. kan
inhandla mediciner till sitt barn (UNESCO 1993). De högsta nivåerna 5 och 6 avspeglar komplexa informationsprocesser på hög nivå. Enligt PISA-undersökningen
handlar läsfärdighetsnivåerna om att klara av att hämta information ur en skriven
text, att skaffa sig en helhetsförståelse av texten, att tolka texten, att reflektera över
textens innehåll och att reflektera över textens form. Inom en finländsk kontext motsvarar läsfärdighetsbegreppet de högsta nivåerna enligt klassificeringarna. Förutom
att förstå innebörden i olika slag av texter och medietexter klarar den som är läsfärdig av att använda sin färdighet till att uppnå egna syften (Arbetsgruppen för läsfärdigheten i promemoria informationssamhället 2000).
Slutligen vill jag sammanfatta det som hittills sagts – att literacybegreppet avser
förmågan att läsa och skriva, men också att vara bildad. Att läskunnighet innebär
en elementär förmåga att förstå skriven text medan läsfärdighetsbegreppet avser en
individ som behärskar informationsprocesser på hög nivå, en som klarar av att tolka
texter och reflektera över både innehåll och form. Efter detta vill jag skapa en tankebrygga från läskunnighet och läsfärdighet till medieläskunnighet och medieläsfär10

11

12

Utöver dessa förekommer mediataju, mediaosaaminen, digital kompetens. Jag är medveten om att det kan förekomma olika nyanser och betydelser av de begrepp som används i det här avsnittet. Jag kommer inte att mera
ingående problematisera innebörder utan använder deras allmänna för-givet-tagna betydelser.
SAOB Kunnande: ” förhållande(t) att kunna sina saker l. att kunna (känna till) mycket; förmågar skicklighet.
Människan syftar/.../mindre åt ett theoretiskt kännande än ett praktiskt kunnande.”
I fortsättningen använder jag ”hon” för att ange pronomen för ”individ”.
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dighet vilka jag här betraktar som motsvarande fenomen. Innan jag gör detta vill jag
poängtera att jag inte avser att utveckla en motsvarande UNESCOs hierarki. Snarare
är det en utvecklingslinje av dimensioner eller aspekter av en förmåga jag avser.

Jämförbara begrepp
Då jag nu utformat ett fundament för förståelsen av artikeln då jag definierat begreppen media, IT, IKT, mediepedagogik, mediefostran, läskunnighet och läsfärdighet
vill jag nu gå över till det som utgör fokus för artikeln, nämligen att analysera de
begrepp som används för att beskriva färdigheter, kunskaper och hållningar som
behövs i dagens samhälle. Begreppen som jag nu fokuserar är medieläskunnighet,
medieläsfärdighet, mediekunnande (mediataito), mediekompetens (mediakompetenssi) och mediebildning (mediasivistys).
På motsvarande sätt som läskunnighet kunde medieläskunnighet betraktas som
individens grundläggande förståelse av mediebudskap. Följaktligen kunde medieläsfärdighet jämförbart förstås som individens förmåga att förstå, tolka och reflektera
över texter och att använda dem för sina syften. Medieläskunnighet och medieläsfärdighet skulle då innebära de allra mest elementära förmågorna visavi medier.
En alltför ensidigt språkliga fokuseringen visavi medier har dock väckt kritik.
Begreppet multiliteracies som uppkommit som ett komplement till den starka textfokuseringen syftar på en samling andra läsfärdigheter förutom textläsning. Denna
multimodala läsning utgör en visuell, spatial, auditiv läsfärdighet som individen använder inom olika delar av livet (Kress & van Leeuwen 1996; New London group
1996).
Mediekunnande (mediataito) ingår som del i ett av den finska läroplanens för den
grundläggande utbildningen sju temaområden, Viestintä ja medietaito. I den svenska
översättningen används begreppet mediekunskap trots att innebörden av begreppet
taito lutar mera åt det färdighetsmässiga än det svenska kunskap (källa). Kunnande13 hade varit ett mera lämpligt begrepp för att ange det som mediataito signalerar
(SAOB).
Forskarna (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001; Tella & Ruokamo 2005) föreslår mediekunnande (mediataito) som ett mera aktivt alternativ till
medieläskunnighet och medieläsfärdighet, medialukutaito. Den passivitet som forskarna antyder att begreppet konnoterar torde tolkas så att den enbart gäller för handlingsarenan, att individen inte i handling är aktiv under läsningsakten. Mentalt är
dock läsning långt ifrån en passiv företeelse. De aspekter av läsning som definierats
i samband med PISA-undersökningarna (2006) kan här fungera som enkla exempel
på vilken aktivitet läsning är: förmågan att hämta information ur en skriven text, att
skaffa sig en helhetsförståelse av texten, att tolka texten, att reflektera över textens
innehåll och att reflektera över textens form; aktiviteter som i lika hög grad gäller
såväl analoga som digitala texter. Förutom tekniska färdigheter ingår i mediekunnandet, enligt Tella m.fl. (Tella m.fl. 2001; Tella & Ruokamo 2005) också språkliga,
kulturella, kommunikativa, sociala, kunskapsmässiga, etiska och estetiska färdig13

Enligt SAOB används begreppet kunnande speciellt inom fackspråk och innebär förmåga och skicklighet.
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heter. Observera att forskarna här tillskriver mediataito också etiska och estetiska
egenskaper vilka per definition inte innebär mera än den förmåga och skicklighet
som begreppet antyder. Valet av etisk och estetisk dimension förefaller vara arbiträrt
och är ingen oviktig aspekt att ha med i sammanhanget. I den här artikeln använder
jag mediekunnande i enlighet med dess egentliga innebörd, förmåga och skicklighet.
Från det färdighetsmässiga går jag nu över till mediekompetens och mediebildning.
Kompetens utgör ett mera helhetsbetonat begrepp än de som tidigare nämnts och
syftar på en skicklighet som individen skaffar sig för exempelvis yrkesverksamhet14.
Enligt Kotilainen (1999) ingår i mediekompetens en förmåga att förstå medier och
olika medietexter och att på ett känslomässigt sätt förhålla sig till dem. Varis (1998)
placerar mediekompetens i ett samhällsperspektiv. Han definierar mediekompetens
som ett kommunikativt kunnande där individen inser mediernas samhälleliga betydelse, förstår att medietolkning varierar från individ till individ och vidare att mediernas budskap alltid är värdeladdade såväl i ett ekonomiskt, politiskt som kulturellt
perspektiv. Hur Kotilainen och Varis kommit till slutsatserna redogör de inte för.
I stället för mediekompetens använder Erstad (2005) digital kompetens. Han definierar digital kompetens som sådana färdigheter, kunskaper och hållningar som behövs i det lärande samhället. Han jämställer kompetensbegreppet med bildningsbegreppet. Kompetens är något man är och skiljer sig från kvalifikation som syftar på
något man har. Begreppet konnoterar också en handlingsberedskap och en förmåga
att göra bedömningar, menar Erstad.
På motsvarande sätt som literacybegreppet inbegriper det mångdimensionella
media literacy förutom- läs och skrivfärdighet också en bildningsaspekt (se t.ex.
Varis, 1998)15. Skillnaden mellan kompetens- och bildningsbegreppen är att det
förra syftar på skicklighet och kvalifikationer och det senare, bildningsbegreppet, syftar på en helhetsmässig, också etisk och estetisk, daning av människan.
Enligt Potter (1998/2005) utgör media literacy ett kontinuum utan början eller slut
omfattande såväl kognitiva, emotionella, estetiska som etiska färdigheter och kunskaper. Följaktligen kan en person varken vara medieobildad eller färdigt mediebildad; mediebildning innebär en fortgående mognads- och utvecklingsprocess. Den
mediebildade individen är i lika hög grad utvecklad på samtliga områden, såväl kognitivt, emotionellt, etiskt som estetiskt, menar han.
Bildning kan också betraktas som en form av kunskap. Gustavsson (1996) utgår
i sin definition av bildningsbegreppet från Aristoteles distinktion av kunskap som
består av episteme, vetenskaplig kunskap (att veta att), techne, praktisk kunskap (att
veta hur) och fronesis, praktisk vishet (att veta varför). Utgående från Gustavssons
definition kunde mediebildning följaktligen innebära ”att veta något om medier, att
kunna använda medier och att göra rätta/goda saker med hjälp av medier”. Den praktiska klokheten är det som
14

15

SAOB Från latinets competere. Kompetens: ”egenskap(en) l. förhållande(t) att vara kompetent, erforderlig skicklighet, erforderliga kvalifikationer, duglighet, befogenhet, behörighet; förr äv. i uttr. vara i kompetens, vara kompetent.”
Bildningsbegreppet är släkt med det grekiska ordet paideia som betyder uppfostran eller utbildning men hänvisas
vanligtvis till tyskans ”Bildung” som innebär att något ges form eller gestalt (Liedman). Bildning innebär också
en allsidig andlig d.v.s. intellektuell och estetisk såväl som etisk utbildning och en sedernas förfining och själsodling (SAOB).
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I det här avsnittet har begreppen medieläskunnighet, medieläsfärdighet, mediekunnande, mediekompetens och mediebildning analyserats och ställda i relation till
varandra. En möjlig anledning till mångfalden av begrepp kunde exempelvis vara det
faktum att de som formulerat och föreslagit begreppen har haft ambitionen att med
ett enda täcka de kvalifikationer som behövs i ett mediesamhälle. Analysen har ju
också visat att begreppen inte bildar separata kategorier utan delvis ingår i varandra.
Det som skiljer begreppen åt är det faktum att de formulerats inom olika vetenskapliga kontext och gäller för något olika sammanhang. Mediekunnande (mediataito)
föreslås som färdighet för kommunikation och lärande i virtuella inlärningsmiljöer
medan begreppen mediekompetens (mediakompetenssi) och mediebildning (mediasivistys, media literacy) är något vidare i betydelse och beskriver mediekulturella
färdigheter, färdigheter för mediesamhället. Dock bildar de tillsammans en synbar
progression, om de används i enlighet med efterledernas ursprungsbetydelser. Inspirerad av Potter placerar jag begreppen i ett kontinuum (figur 3).
Medielä skunnighe t

Medieku nnan de

Medielä sfär dighe t

Medieb ildning

Mediek ompete ns

Figur 4. Dimensioner i ett kontinuum

Figuren utgår från att begreppen förstås enligt följande: medieläskunnighet – att
förstå mediebudskap i samhället, medieläsfärdighet – att förstå, tolka och reflektera över medier och att använda medietexter för att uppnå egna mål, mediekunskap
– att kommunicera med och producera medietexter, mediekompetens – att förutom
att kommunicera med och producera medier också anta ett kritiskt perspektiv och
inneha en medvetenhet om egna tolkningar av medietexter, mediebildning – förutom
det som hittills sagts också en helhetsbetonad emotionell, kognitiv, etisk och estetisk
utvecklingsnivå. Progressionen rör sig i läsningens riktning, från vänster till höger.
En enkel kategorisering av de fem dimensionerna resulterar i tre aspekter: en
förståelseaspekt, en handlingsaspekt och en evalueringsaspekt. Dessa aspekter kan
betraktas som en individuell progression från förståelse till handling och slutligen till
evaluering, inte överraskande lik Aristoteles’ distinktion av kunskap (Se figur 4).
Förs tå e ls e a s p ekt

Medielä skunnighe t

Medielä sfär dighe t

H an d li n g s a s p e kt

E v a lue r in gs a s p e k t

Medieb ildning

Medieku nnan de

Mediek ompete ns

Figur 5. Mediekunskapens förståelse-, handlings- och evalueringsaspekt
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Sålunda kunde på samma sätt som Aristoteles definierar kunskap också mediekunskap definieras som episteme (att veta att), techne (att veta hur) och fronesis (att veta
varför).
Här vill jag dock varna för förenkling. Att avbilda progressionen som en rät linje
kan vara något missvisande. Eftersom en utveckling av det här slaget kunde betraktas vara beroende av ålder och utvecklingsnivå (kognitiv, emotionell, moralisk) och
ske utan tydliga övergångar, sakna nollpunkt och övre gräns ger kunde en hermeneutisk cirkelrörelse vara ett lämpligare sätt att åskådliggöra den utveckling som
individen genomgår. Utgående från sin förmåga strävar hon efter att förstå, använda
och evaluera de medier som utgör en del av hennes livsvärld. I en cirkel av utfärd
och återkomst erövrar hon ny mark, gör nya erfarenheter och återvänder, inte till den
punkt där utfärden startade utan till en ny plattform där en ny utfärd kan starta (Gustavsson, 1996; se också Gadamer, 1960/1997). På det sättet utvecklas individen och
erövrar färdigheter som behövs för livet i mediesamhället. Ett tredje sätt att betrakta
de fem förmågorna är att beskriva dem som dimensioner av en och samma förmåga.
Cirklarna i den hermeneutiska processen kunde betraktas vara förmågor under olika
utvecklingsskeden. Förmågor där förståelse-, handlings- och evalueringsaspekterna
finns och representeras av den utvecklingsnivå som individen för tillfället befinner
sig i.
Konkreta konsekvenser
I den här artikeln har jag analyserat och definierat begrepp som förekommer inom
det mediepedagogiska området, företrädesvis inom en finländsk mediepedagogisk
kontext. Jag har inledningsvis analyserat och definierat begreppen media, IT, IKT,
mediepedagogik, mediefostran, läskunnighet och läsfärdighet och beskrivit hur begreppen medieläskunnighet, medieläsfärdighet, mediekunnande, mediekompetens
och mediebildning tillsammans kunde bilda dimensioner av en kvalitativ progression
och samtidigt representera tre aspekter av förmågan att förstå och hantera medier:
förståelse, handling och evaluering. Frågor som i det här läget naturligt infaller sig
är hur den fostran och undervisning ser ut som har dessa kvaliteter som målsättning,
var genomförs den, vem gör det och hur genomförs det?
Arbetet med att utreda och utveckla frågan om förståelse-, handlings- och evalueringsaspekternas vad och hur är en synnerligen omfattande uppgift. Dock kan den
inte i längden undvikas eftersom målformuleringar redan fastställts. Men det är inte
enbart målformuleringarna som uppfordrar till utforskande av begrepp om färdigheter för mediesamhället. Också det faktum att finländska barn och ungdomar lever
sina liv mitt i detta samhälle, i ett mediebrus som ständigt omger dem, ställer krav
på forskning om sådana färdigheter, kunskaper och hållningar som hjälper dem att
navigera i tillvaron.
Under de senaste tio åren har det finländska samhället genomgått en metamorfos mot ett informations- och kunskapssamhälle. Elever inom både grundläggande
utbildning, gymnasier och yrkesutbildning och studerande vid universitet använder
i allt högre grad IT och Internet för studier och lärande. Samtliga medborgare inom
EU är inkluderade i förverkligandet av e-Europa. På samma sätt som läskunnigheten
gav redskap för 200 år sedan förväntas individen i dag lära sig nya former av läs- och
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skrivkunnighet för att klara av livet i mediesamhället. För detta behövs forskning.
Fastställda målformuleringar och förhoppningar om forskning efterföljs naturligt av
frågor om vem som bör agera, vad som bör göras och hur detta bör göras.
Eftersom utvecklandet av färdigheter för mediesamhället inte skall betraktas som
enbart ett utbildningsmål utan i första hand som en medborgarfärdighet faller det
sig naturligt att alla de som har ett fostrans- eller utbildningsansvar deltar i arbetet.
Mycket arbete är de facto redan utfört. Dock kunde ett omfattande nationellt mångvetenskapligt forskningsprojekt behövas i jakten på den multimodala läsfärdigheten
och på den verksamhet som omger denna, mediepedagogik och mediefostran.
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Yleisestä mediaosaamisesta paikalliseen ja
yhteisölliseen mediaosaamiseen
Lasse Lipponen

Johdanto
Kuvittele, että olet medialukutaitoinen henkilö. Pystyt hankkimaan, arvioimaan ja
analysoimaan tietoa. Lisäksi osaat ilmaista itseäsi tuottamalla sekä painettuja että
digitaalisia mediaesityksiä (Aufderheide 1997; Kotilainen 1999, 2005). Kuvittele
sitten, että pääset töihin elokuvaprojektiin apulaisohjaajaksi. Pystyisitkö medialukutaitoisena henkilönä käyttämään kaikkia elokuvan tekemiseen tarvittavia välineitä?
Osaisitko lukea ja ymmärtäisitkö välineiden välittämää informaatiota? Ymmärtäisitkö elokuvantekijöiden käyttämiä ammatillisia käsitteitä, ja pystyisitkö toimimaan
heidän kanssaan tehokkaasti elokuvan valmistamiseksi? Useimmat meistä joutuvat
varmaankin toteamaan, että alussa kuvattu yleinen medialukutaito tai mediaosaaminen ei ole riittävä, jotta voisi toimia mielekkäästi elokuvaprojektissa. Millaista
mediaosaamista sitten esimerkiksi elokuvaprojektissa tarvittaisiin ja miten tällainen
osaaminen voisi syntyä?
Tarkastelen tässä kirjoituksessa mediakasvatusta ja medialukutaitoa oppimistutkimuksen näkökulmasta. Hahmottelen kahta laajempaa viitekehystä, joita kutsun 1)
yleiseksi (tietojen ja taitojen) mediaosaamiseksi, ja 2) paikalliseksi ja yhteisölliseksi
mediaosaamiseksi. Yleisen mediaosaamisen keskiössä on koulutuksen ja opetuksen
kautta hankittavat yleiset tiedot ja taidot median vastaanottamiseen, tulkintaan ja
tuottamiseen. Paikallisessa ja yhteisöllisessä mediaosaamisessa korostuvat toimintaa
välittävät materiaaliset ja diskurssiiviset välineet, yhteisöön osallistuminen kautta
syntyvä osaaminen, sekä mediatoimijuus.

Medialukutaito
Kun puhutaan uudesta tieto- ja viestintätekniikasta ja mediasta, sanotaan niiden vaativan uudenlaista osaamista ja lukutaitoa. Uusiin lukutaidon vaatimuksiin viitataan
esimerkiksi termeillä, visuaalinen lukutaito, digitaalinen lukutaito, kriittinen lukutaito, informaatiolukutaito tai medialukutaito (ks. esim. Kynäslahti, Vesterinen ja
Tella, painossa).
Mediakasvatuksen yhteydessä käytetään termiä medialukutaito. Termille ei ole
yksiselitteistä määritelmää. Kuten Christ & Potter (1998; ks myös Hobbs 1998)
toteavat, medialukutaidon käsite on laaja, ja sillä on lukuisia erilaisia, keskenään
jänitteisiäkin tulkintoja ja käyttötapoja. Yleisin tapa lienee määritellä se medialukutaitoisen henkilön kautta. Medialukutaitoinen henkilö pystyy hankkimaan tietoa,
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arvioimaan ja analysoimaan sitä. Hän kykenee myös ilmaisemaan itseään tuottamalla painettuja sekä digitaalisia mediaesityksiä. Lisäksi hän osaa suhtautua krittisesti
mediaa ja mediaympäristöä kohtaan (Aufderheide 1997; Christ & Potter 1998; Kotilainen 1999, 2005). Medialukutaitoilmiön laajuudesta kertoo se, että kyky- ja taitomääritelmien lisäksi se liitetään usein myös krittiseen- ja yhteiskuntateoreettiseen
ajatteluun (Christ & Potter 1998; Suoranta 2003). Tällöin pohditaan esimerkiksi medialukutaidon ideologisia ja poliittisia lähtökohtia ja tavoitteita.
Medialukutaitoa ilmiönä ei jäsennä mikään teoreettisesti ja käsitteellisesti yhtenäinen viitekehys. Pikemminkin käsitteellä viitataan luettelonomaisesti niihin kykyihin, tietoihin ja taitoihin, joita medialukutaitoisella henkilöllä on. Tosin yrityksiä
yhtenäisempäänkin medialukutaidon teoriaan on, kuten esimerkiksi Potterin (2004)
‘medialukutaidon kognitiivinen teoria’. Teorian keskiössä on yksilö ja lähtökohtana
yksilön tiedonkäsittely ja merkitysten muodostamisen prosessi. Potter (2004) korostaa sitä, että meidän tulisi ymmärtää huomattavasti aikaisempaa syvällisemmin
se, kuinka ihmiset arkipäivässään käyttävät mediaa, kuinka media on osa yksilön
päämäärien saavuttamista, ja kuinka median päivittäiset ei-toivotut vaikutukset kasautuvat ja mitä siitä seuraa. Erityisen kiinnostavaa Potterin ajatuksessa on ihmisten
arkipäivän mediaosaaminen. Siinä voidaan nähdä yhtäläisyyksiä ajatukseen osallistumisen tuottamasta mediaosaamisesta.

Mediaosaaminen yleisinä tietoina ja taitoina
Millaista medialukutaitoa tai mediaosaamista (käytän näitä termejä synonyymeina)
ihmisille tulisi opettaa ja mitä ihmisten tulisi hallita? Oppimistutkimuksen kautta
tähän kysymykseen voidaan löytää mediaosaamiseen liittyvästä keskustelusta kaksi
hieman eri näkökulmaa: 1) yleinen mediaosaaminen ja 2) paikallinen ja yhteisöllinen mediaosaaminen.
Ensimmäisessä näkökulmassa medialukutaito ymmärretään sisällöistä ja välineistä riippumattomaksi yksilön asiantuntijuudeksi (Aufderheide 1997; Potter 2004;
Hobbs 1998; Kotilainen & Sintonen 2005). Kuten Kotilainen ja muut toteavat, “Mediataitamisessa kyse on pitkälti oppijan kyvystä jäsentää medioitunutta ympäristöään, kehittää itselleen sopivia toimimisen taitoja sekä vaikuttaa ja tulla kuulluksi
käyttämällä näitä taitoja” (Kotilainen, Sintonen, Tuominen, Uusitalo, Vainionpää
2005, 13). Tämän yleisen medialukutaidon katsotaan syntyvän, tai se hankitaan ensisijaisesti opetuksen tai mediakasvatuksen kautta.
Tällaista lähestymistapaa voisimme kutsua yleisen mediaosaamisen viitekehykseksi. Voisi sanoa, että tässä viitekehyksessä kuvataan yksittäisen, muista ihmisistä
ja erilaisista kulttuurisista välineistä riippumattoman toimijan mediaosaamista. Kuvattu toimija on usein dekontekstualisoitu, irrotettu niistä tilanteista, joissa mediaosaaminen jokapäiväisessä elämässä kuitenkin tapahtuu. Lisäksi, jotta yksilö voisi
osallistua medioituneeseen yhteiskuntaan, osallistumisen edellytykseksi nähdään
tietyt taidot. Hieman kärjistäen voi todeta, että yleisen mediaosaamisen viitekehyksessä oppimista tarkastellaan yksilöllisenä tietojen ja taitojen omaksumisena, sekä
ihmisen mielessä olevien tietorakenteiden muuttumisena. Mediaan liittyvä oppimi-
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nen on siis ensisijaisesti tiedon varastoimista ihmisen mieleen. Mielen ajatellaan olevan kuin säiliö, joka täytetään erilaisella tietoaineksella, joka on sitten ongelmanratkaisutilanteissa palautettavissa käyttöön ja joissa tieto myös näkyy erilaisina taitoina
(Bereiter 2002). Mediaosaaminen ja asiantuntijuus sijaitsee yksilön ‘pään sisällä’.
Esimerkiksi yleisestä mediaosaamisesta ja kriittisyydestä mediaympäristöä kohtaan, voimme ottaa oppimistutkimuksen kentältä vaikkapa akateemisen lukutaidon.
Geisler (1994) on tutkinut lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvää asiantuntijuutta.
Hänen mukaansa noviisin (esim. tietyn osaamisalueen noviisi) huomio kohdistuu
yleensä tekstin (kirjoitettua tekstiä, kuvaa) sisältöön. Noviisi tulkitsee sisällön edustavan objektiivisia tosiseikkoja, jotka hän yrittää omaksua ja muistaa. Geislerin
(1994) mukaan noviisi lukee tekstiä sen niin sanotussa sisältöavaruudessa. Asiantuntija puolestaan kiinnittää huomionsa tekstin kuvaamaan retoriseen eli puhetaidolliseen todellisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiantuntija pohtii tekstistä seuraavanlaisia asioita: kuka väitteen esittää, mitä tekstissä väitetään, miksi ja missä
tarkoituksessa kirjoittaja esittää väitteet, mitä kirjoittaja haluaa lukijan uskovan,
sekä mitä perusteita ja todistusaineistoa tekstin tuottaja esittää väitteidensä tueksi.
Asiantuntijalle tekstit (sisällöt) eivät ole oppimista, vaan tulkintaa varten ja hänen
ensisijaisena tavoitteenaan on tekstin tuottaneen henkilön tarkoitusten ja näkökulmien ymmärtäminen. Asiantuntija on ikään kuin oppinut ‘näkemään tekstin läpi ja sen
taakse’. Tällaisen retorisen näkökulman hallitseminen on tärkeä mediasisällön (onpa
se tekstiä tai kuvaa) kriittisen tulkinnan ehto. Geislerin (1994) mukaan taitoa toimia
yhtä aikaa sekä sisältö- että retorisessa avaruudessa voidaan kutsua kriittiseksi tai
akateemiseksi lukutaidoksi. Tällaisen lukutaidon kehittymistä ei yleensä tapahdu ennen kuin hyvin myöhäisessä korkeakouluopintojen vaiheessa, jos aina silloinkaan.
Kun henkilö hallitsee akateemisen lukutaidon, hän pystyy ymmärtämään ja erottamaan toisistaan sen mitä tekstissä sanotaan eli uskomuksen sisällön, mitä siinä tarkoitetaan eli kirjoittajan asenteen sisältöä kohtaan, sekä tajuaa, että kirjoittaja esittää
väitteensä jostakin tietystä syystä. Lisäksi henkilö kykenee arvioimaan sen esittääkö
kirjoittaja, ja jos esittää, niin millaista evidenssiä väitteidensä tueksi. Periaatteessa
mitä tahansa mediatekstiä, kirjoitettua tai kuvallista, voi lähestyä retorisesta näkökulmasta ja esittää sille kysymyksiä. Onkin syytä todeta, että nimestään huolimatta,
akateeminen lukutaito ei viittaa pelkästään akateemiseen maailmaan, vaan kuka tahansa voi periaatteessa harjoitella ja oppia kriittisen, akateemisen lukutaidon.
Geislerin (1994) akateemisen lukutaidon käsitettä voi soveltaa myös median
tuottamiseen. Tällöin medialukutaitoinen henkilö osaa mediaesitystä tuottaessaan
ajatella kohdeyleisöä, missä yleisö lukee mediatekstin, mitä hän haluaa yleisölleen
sanoa ja mitä haluaa yleisön uskovan, miten perustelee väitteensä yleisölle, sekä
mitä todistusaineistoa väitteidensä tueksi esittää.
Voisimme jatkaa ajatusta ja miettiä sitä, kuinka pitkälle esimerkiksi kriittinen,
akateeminen lukutaito auttaisi median tulkinnassa? Riittäisikö se vaikkapa elokuvailmaisun viestien tulkintaan? Pystyykö kriittisen lukutaidon hallitseva ihminen
tulkitsemaan tekstejä riippumatta siitä, mitä tiedon tai taidon aluetta tekstit edustavat? Ja jos akateeminen lukutaito on yksi kriittisen ajattelun/tulkinnan hyvä väline
ja opetettavissa periaatteessa kenelle tahansa, niin miksi tutkimusten (Geisler 1994)
mukaan sen oppiminen ja käyttäminen on niin vaikeaa?
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Nämä kysymykset herättävät pohtimaan sitä, että onko edes olemassa kontekstista riippumatonta mediaosaamista, ja voiko tietämistä ja toimintaa ylipäätään irrottaa
niistä tilanteista joissa se tapahtuu (Lave & Wenger 1991). Jos hyväksymme ajatuksen, että tieto ja osaaminen eivät ole jotain objektiivista, kontekstistaan irrallaan
olevaa ja puhtaasti yksilöllistä, vaan myös osa inhimillistä kollektiivista tietämisen
toimintaa (Brown, Collins & Duguid 1989; Lave & Wenger 1991), joudumme pohtimaan hieman tarkemmin yleisen mediaosaamisen mielekkyyttä. Onkin aiheellista
kysyä, voidaanko ja missä määrin, ihmisille opettaa yleisiä mediaosaamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Vai onko mediaosaaminen jotakin, joka näyttäytyy erilaisena,
riippuen siitä millä tietämyksen tai median alueella ihminen toimii ja millaisia välineitä hän käyttää toiminnoissaan? Miten voisimme ymmärtää mediaosaamista tästä
näkökulmasta?

Paikallinen ja yhteisöllinen mediaosaaminen
Yleisen mediaosaamisen viitekehyksen lisäksi mediaosaamista ja -kasvatusta käsittelevissä kirjoituksissa usein todetaan, että ”jokaisella medialla on omanlaisensa
kieli” (Kangas 2005; Suoninen 2004). Tällöin tulkintani mukaan korostetaan mediaosaamisen vahvaa sidosta johonkin tiettyyn mediaan, sen sisältöön ja välineisiin
eli tiettyyn tietämyksen alueeseen. Tällöin mediaosaaminen on väistämättä jotakin
sellaista, jota ei voi kuvata yleisinä tietoina ja taitoina, vaan sen ymmärtäminen edellyttää niiden tilanteiden ja kontekstien ymmärtämistä, joissa ihmiset toimivat. Tätä
näkemystä voimme lähemmin tarkastella sosiokulttuurisen oppimisen viitekehyksen
kautta. Sosiokulttuurisesta viitekehyksestä katsoen oppimista ei voi ymmärtää pelkästään tiedonhankintana tai yksittäisen ihmisen osaamisena ja asiantuntijuutena.
Tämä viitekehys ohjaa meitä tarkastelemaan ihmisen toimintaympäristöä, siihen
liittyviä tilanteita, osallistumista erilaisten yhteisöjen toimintaan, ihmisten välistä
vuorovaikutusta sekä toiminnassa käytettäviä välineitä (Lave & Wenger 1991; Säljö
2001; Vygotsky 1978).
Sosiokulttuurinen oppimisen viitekehys ei ole mikään yhtenäinen paradigma,
vaan sisältää erilaisia, sosiaalista vuorovaikututusta sekä toiminnan ja välineiden
merkitystä ihmisen käyttäytymisessä korostavia näkökulmia. Sitä edustavat sellaiset suuntaukset kuten esimerkiksi tilannesidonnainen oppiminen, toiminnan teoria ja
hajautetun kognition teoria (ks. esim. Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004).
Osallistuminen ja kulttuuriset välineet osana mediaosaamista
Sosiokulttuurisesta näkökulmasta oppiminen ja osaaminen merkitsee ennen kaikkea
osallistumista jonkin yhteisön toimintaan. Osaaminen nähdään yhteisöllisenä, tekemisen ja toimimisen käytännöllisenä taitona. Osallistumisessa osaaminen syntyy
ja välittyy toimijoiden erilaisten perspektiivien kautta. Ihminen oppii hallitsemaan
erityisesti niiden yhteisöjen ajattelun ja toiminnan välineitä, joihin hän osallistuu.
Tällaisten käytä ntöyhteisöjen (engl. communities of practice, Lave & Wenger 1991)
lähtökohtana on yhteisen jaetun yrityksen, projektin tai ‘jutun’, esimerkiksi juuri
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elokuvan toteuttaminen, josta yhteisön jäsenet keskenään sopivat ja ottavat vastavuoroisesti vastuuta.
Esimerkiksi elokuvataiteen opiskelijat saavuttavat keskeisen osan osaamisestansa osallistumalla oman alansa mediayhteisön käytäntöihin. Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen koulutusohjelmassa suuri osa opiskelusta tapahtuu työskentelemällä elokuvaprojekteissa, joko vastuullisissa tai avustavissa tehtävissä oman alan
mediayhteisön osaavampien jäsenten kanssa. Elokuvaprojekteissa opiskelijoiden on
opittava vaikkapa tiettyjen teknologioiden, kuten esimerkiksi kamerat, käyttö sekä
mihin tarkoitukseen ja miten niitä jossakin tietyssä tilanteessa käytetään.
Voimme lisäksi verrata vaikkapa kahden erilaisen yhteisön jäsenen, elokuvaohjaajan ja opettajan, mediaosaamista. Elokuvaohjaajan tulee ymmärtää elokuvan
leikkauksesta, äänisuunnittelusta, käsikirjoittamisesta, elokuvahistoriasta jne.. Näitä
mediaosaamisen taitoja opettaja ei työssään välttämättä tarvitse eikä useinkaan hallitse, eikä tarvitsekaan hallita. Mediaosaaminen on aivan erilaista elokuvayhteisöissä
kuin kouluyhteisöissä.
Otan toisen esimerkin osallistumisesta tietokonepelien maailmasta. 9-vuotias
poikani ja hänen kaverinsa pelaavat innokkaasti suosittua yhteisöllistä verkkoseikkailupeliä, Runescapea. Pelin tarkoituksena on kehittää omaa hahmoa mahdollisimman korkealle tasolle suorittamalla pelissä erilaisia toimintoja. Seuratessani poikani
ja hänen kavereidensa pelaamista, olen alkanut pohtia sitä, millaista mediaosaamista
kyseisen pelin pelaaminen vaatii, ja toisaalta, millaista mediaosaamista pelaamisen
myötä syntyy. Useimmille tuntemistani 9–13-vuotiaista pojista Runescape on ensimmäinen yhteisöllinen verkkopeli, jota he ovat alkaneet pelata. Mielenkiintoista
onkin, että pelaaminen on aloitettu ilman kyseiseen pelaamiseen liittyvää osaamista,
usein kuitenkin kavereiden avustuksella. Pelin osaaminen on osallistumisen ja pelaamisen tulos, ei pelaamisen edellytys. Ajatus siitä, että tiedot ja taidot ovat yhteiseen
toimintaan osallistumisen tulos eivätkä sen edellytys, tuo uudenlaista näkökulmaa
siihen yleisen mediaosaamisen viitekehyksen ajatukseen, että osaaminen on osallistumisen edellytys.
Osallistumisen lisäksi, sosiokulttuurinen oppimisen viitekehys korostaa välineiden merkitystä ihmisen toiminnassa (Säljö 2001; Vygotsky 1978). Tämä välineisiin liittyvä näkökulma on mediaosaamisen kannalta tärkeä. Välineet eivät ole jokin
‘lisä’ toimintaamme vaan luonnollinen osa sitä. Esimerkiksi elokuvantekijät oppivat
käyttämään välineitä, jotka ovat osa heidän jokapäiväistä työtänsä ja liittyvät erityisiin työtoimintoihin ja niissä käytettyihin muihin välineisiin. Erilaiset mediavälineet,
vaikkapa paperi ja kynä eli kirjoitettu kieli, ovat meille niin itsestään selvyyksiä, että
vain harvoin olemme tietoisia niiden erilaisista funktioista toiminnassamme. Meidän on käytännössä mahdoton kuvitella esimerkiksi millaista elämämme olisi ilman
kirjoitettua kieltä.
Me ihmiset olemme taitavia luomaan erilaisia välineitä osaksi omaa toimintaamme. Luomme avuksemme käsitteellisiä ja diskurssiivisia eli psykologisia välineitä.
Näitä ovat esimerkiksi käsitteet, mallit ja teoriat. Näiden lisäksi luomme ja kehitämme myös materiaalisia välineitä, kuten erilaisia työvälineitä, koneita ja laitteita (Säljö 2001; Vygotsky 1978). On tärkeää huomata, että nämä käsitteelliset ja materiaaliset välineet ovat aina kietoutuneina toisiinsa. Esimerkiksi Elokuvastudion laitteet
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ovat materiaalisia, mutta samanaikaisesti ne välittävät toimijoille informaatiota eri
muodossa, esimerkiksi kuvina tai teksteinä. Tietokoneen näytöllä olevan tietoedustuksen, vaikkapa elokuvakohtauksen yhdessä katsominen, antaa toimijoille mahdollisuuden osoitella tätä tietoedustusta. Tällöin toisille on mahdollista ikäänkuin ‘nähdä’ mitä osoittelija ajattelee (ks. esim. Hutchins 1995). Näin välineet palvelevat ja
välittävät ennen kaikkea ihmisten välistä vuorovaikutusta ja osallistumista. Samalla
kun kulttuuriset välineet auttavat kiertämään biologisia rajoituksiamme, ne toisaalta
vaativat meiltä uudenlaisia taitoja niiden käyttämiseen ja ‘lukemiseen’ (Bruce 2003;
Lipponen & Lonka, painossa).
Kolmanneksi, toiminnan välineisiin on aina ‘valautunut’ kulttuurihistoriallista
tietoa ja taitoa. Esimerkiksi, voidaksemme käyttää elokuvakameraa, ei meidän tarvitse ymmärtää kameraa pyörittävistä tietokonealgoritmeista mitään. Opimme kameran käytön käyttämällä sitä. Tai käyttäessämme vaikkapa saksia, ei meidän tarvitse
ymmärtää vipuvarren teoreettista periaatetta. Tämä teoria on ikään kuin valautunut
saksiin.
Neljänneksi, välineet eivät koskaan ole neutraaleja. Tämä on erityisen tärkeää
sellaisten mediavälineiden kuin TV, tietokone ja kännykkä kohdalla. Välineet kantavat mukanaan suunnittelijoidensa tarkoituksia ja pyrkimyksiä. Kuten Hakala (2006)
mainiosti toteaa, niin uusien teknologioiden mainostetaan ja väitetään tarjoavan aikaisemmasta täysin uuden ja erilaisen tavan hahmottaa ja tuottaa maailmaa sekä olla
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Lisäksi uusien mediavälineiden hallitsemisen
tekee vaikeaksi se, että riippumatta siitä mihin teknologian suunnittelijat, kehittäjät
ja käyttäjät ovat ajatelleet niitä sovellettavan, niiden käyttö arjessa on usein jotakin
muuta kuin mitä alunperin ajateltiin (Ciborra & Associates 2000).
Mediayhteisöt ja mediatoimijuus
Tietylle tietämyksen alalle ominaista, osallistumisen (ei-formaalin koulutuksen) ja
välineiden hallinnan kautta syntyvää osaamista, voimme kutsua paikalliseksi ja yhteisölliseksi mediaosaamiseksi. Tätä paikallista ja yhteisöllistä mediaosaamista on
lähes mahdoton kuvata järkevästi yleisillä, kontekstivapailla, yksittäistä ihmistä koskevilla tieto- ja taitomäärityksillä.
Osallistuessaan jonkin mediayhteisön toimintaan, ihmiset eivät pelkästään reagoi asioihin, eivätkä toista yhteisön rutiineja. Toiminnassa muodostuu ja luodaan
myös jatkuvasti uutta jaettua toiminnan välineistöä: erilaisia työvälineitä, käsitteitä
ja toimintaan liittyviä tarinoita. Kohdatessaan erilaisia haasteita ihmiset pyrkivät tarkoituksellisesti muuttamaan sosiaalisia käytäntöjään sekä materiaalista, välineellistä
maailmaansa (Emirbayer & Mische 1998; Engeström 2005). Ihmiset myös kehittävät aktiivisesti erilaisia välineitä haasteidensa ja ongelmiensa ratkaisemiseksi. Tätä
aktiivista ‘tahtoa’ toimia on ruvettu kutsumaan toimijuudeksi. Toimijuus syntyy ihmisten motiiveista, kiinnostuksista ja intentiosta, joilla usein on yhteisöllinen alkuperä (Engeström 2005). Toimijuuden käsitteellä voidaan kuvata yksilön toimintaa,
mutta toisaalta, kuten esimerkiksi Engeström (2005) osoittaa, toimijuudella voidaan
kuvata myös yhteisöä tai vaikkapa verkostomaisia yhteenliittymiä.
Sosiokulttuurisesta viitekehyksestä katsoen oppiminen ei ole pelkästään tiedollista, vaan yhteisöön osallistumisen kautta muuttuu myös ihmisen oleminen maail-
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massa, hänen identiteettinsä ja toimijuutensa (Wenger 1999). Greenon (2006) mukaan toimijuus tarkoittaakin osallistumisen kautta muodostunutta identiteettiä, sitä
että on oppinut toimimaan aloitteellisesti (engl. authoratively) ja vastuullisesti (engl.
accountably) jollakin tietyllä tietämyksen alueella. Toimijuuteen liittyy olennaisena
ymmärrys siitä, mitä resursseja on tarjolla, mistä ne löytää, ja miten niitä käytetään.
Toimijuus näkyy esimerkiksi siinä, että tietää keneltä voi pyytää apua ja osaa sitä
myös tarvittaessa pyytää. Ja toisinpäin: osaa aloitteellisesti tarjota omaa osaamistaan
toisten avuksi ja resurssiksi. Toisaalta toimijuus näyttäytyy myös vastustamisena,
asioiden kyseenalaistamisena ja poikkeamisena totutuista tavoista ajatella ja toimia.
Näin toimijuuteen liittyy usein uutta luova aspekti.
Toimijuus myös näyttäisi ennustavan sitä, kuinka hyvin yksilö tai yhteisö pystyy
käyttämään resursseja joillakin toisilla tietämyksen alueilla. Vaikka meidän ihmisten
toiminta on hyvin tilannesidonnaista (Brown Collins & Duguid 1989), toimijuuden
rakentuminen tekee mahdolliseksi ylittää, ainakin jossain määrin, tilannesidonnaisuuden rajat (Greeno 2006).
Jotta ihminen voisi kasvaa toimijuuteen tulee yhteisön kohdella häntä aktiivisena subjektina, ei vain esimerkiksi koulutuksen tai kasvatuksen kohteena. Voimme
ajatella, että mediayhteisöön osallistumisen kautta on mahdollisuus syntyä jotakin
sellaista toimijuutta, jota voisimme kutsua mediatoimijuudeksi. Mediatoimijuus on
tärkeä käsite ja ilmiö, koska sen kautta on mahdollista ymmärtää yleistä mediaosaamista ja paikallista ja yhteisöllistä mediaosaamista uudella tavalla, sekä hälventää
mahdollista risririitaa näiden näkökulmien välillä. Mediatoimijuus avaa myös mahdollisuuden tarkastella yksilön ja mediayhteisön vastavuoroista kehittymistä mediaosaamisessa. Kuten Engeström (2005) toteaa, on toimijuudesta toistaiseksi hyvin
vähän empiiristä tutkimusta

Lopuksi
Mediamaisema on muuttumassa ja internetistä on tulossa kaikkein merkittävin erilaista sisältöä välittävä media. Lisäksi sen käyttämiseksi luodaan myös koko ajan uusia välineitä. Internetin käyttö on viime vuosien aikana muuttunut tavalla, joka tekee
paikallisen ja yhteisöllisen näkökulman mediaosaamiseen erityisen ajankohtaiseksi.
Langattomat tietoliikenneverkot ja mobiililaitteet tuovat internetin välittämän sisällön saatavillemme mitä erilaisimpiin paikkoihin: kahviloihin, kauppoihin, juniin ja
busseihin, vain muutamia paikkoja mainitakseni. Matkalla töistä kotiin on mahdollisuus erilaisilla mediavälineillä, vaikkapa kännykällä, hakea informaatiota Googlella,
tuottaa artikkeleita Wikipediaan ja videoita YouTubeen, jakaa blogin avulla ajatuksia
muiden kanssa, osallistua videoneuvotteluun, tai pelata yhteisöllistä verkkopeliä satojen tuhansien muiden ympäri maailmaa olevien pelaajien kanssa.
Puhutaan Web 2.0 ilmiöstä. Sillä tarkoitetaan palveluja, jotka pohjautuvat käyttäjien tuottamaan sisältöön ja osallistumiseen sekä heidän väliseen vuorovaikutukseensa monin eri tavoin. Tyypillisimpiä Web 2.0 esimerkkejä ovat blogit ja wikit.
Web 2.0 ilmiötä luonnehtii nimenomaan uudet yhteisöllisen osallistumisen muodot,
kuten esimerkiksi käyttäjien tuottama verkkosanakirja Wikipedia, sekä videopalvelu
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YouTube. Mediatoimijuus näkyy mainiosti web 2.0 ilmiössä. Se näkyy esimerkiksi
siinä, että ei-viralliset tahot eli internetin käyttäjät julkaisevat usein merkittäviä uutisia ja tapahtumia perinteisiä uutistietotoimistoja nopeammin (esim. vuoden 2004
Intian valtameren maanjäristyksen aiheuttama tsunami Thaimaassa).
Olen hahmotellut kirjoituksessa oppimistutkimuksen näkökulmasta kahta mediaosaamisen viitekehystä: Yleisten tietojen ja taitojen sekä paikallisen ja yhteisöllisen
mediaosaamisen viitekehystä. Yleisen mediaosaamisen keskiössä on koulutuksen ja
opetuksen kautta hankittavat tiedot ja taidot median vastaanottamiseen, tulkintaan ja
tuottamiseen. Paikallisessa ja yhteisöllisessä mediaosaamisessa korostuvat mediayhteisöön osallistuminen, toimintaa välittävät välineet, sekä mediatoimijuus. Viitekehykset on varmaankin järkevintä nähdä toisiaan täydentävinä näkökulmina.
Yleisen mediaosaamisen tutkimukseen ollaan jo panostamassa. Sen lisäksi esitän, että tutkimusta tulisi aktiivisesti suunnata myös paikallisen ja yhteisöllisen mediaosaamisen ymmärtämiseen. Toistaiseksi tiedämme siitä aivan liian vähän. Oppimistutkijan näkökulmasta paikallinen ja yhteisöllinen mediaosaaminen tarjoaa
hedelmällisen ja tärkeän näkökulman mediakasvatuksen keskusteluun.
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Kuvaa ymmärtämään – visuaalisen
mediatajun ja -taidon opettamisesta
Sirkka Laitinen

Kuvan vaikeus: mitä ei näe, sitä ei näe
Vieläkin elää sitkeänä sellainen käsitys, että kuvaa1 olisi helppoa vastaanottaa. Sen
kun vain katsoo. Kuvan katsominen on kuitenkin aivan muuta kuin sen ymmärtäminen. Kun ainoastaan vilkaisee kuvaa, jää kuvan ja visuaalisuuden voima havaitsematta ja ymmärtämättä. Oppilaat eivät omaksu kuvallisen median (niin kuin eivät
kuvataiteenkaan) keinoja itsestään, eivätkä he voi oppia ymmärtämään visuaalisia
viestejä ilman opetusta.
Nykyisessä teknologian kehittymisen vaiheessa viihtyy myös käsitys, että erityisesti nuoret olisivat jotenkin hyvin kyvykkäitä kuvallisen median2 käyttäjiä. Käsitys
saattaa johtua siitä, että monet nuoret käyttävät kännykkäkameroitaan tai tietokoneitaan kuvien tuottamiseen ja lähettämiseen nokkelammin kuin vanhempansa. Kuvan
tietoinen muokkaaminen ja ymmärtävä näkeminen vaativat kuitenkin sekä kuvan tekijöiden tuntemista että kuvakulttuurin monikerroksellisuuden tunnistamista. Tämä
ei voi tapahtua syvällisesti ilman ihmisen omaa kokemusta kuvan tekemisestä eikä
ilman tämän toiminnan asiantuntevaa ohjaamista. Miten yhä visuaalisemman median asettama haaste on otettu vastaan lasten ja nuorten kasvatuksessa ja koulussa?
Visuaalisuus3 on kulttuurissamme kaikkialla. Visuaalista eivät ole mediassa pelkästään perinteisesti kuviksi ymmärretyt, kuten lehtikuvat tai mainoskuvat. Nykymedian multimodaalisuus tarkoittaa sitä, että visuaalisuus kietoutuu median viesteissä monimutkaisiksi kudelmiksi. Kuvallinen, verbaalinen ja musiikillinen viestintä
muodostavat kokonaisuuden, joka vaikuttaa vastaanottajaan. Siksi onkin usein hankalaa hahmottaa median viestien visuaalisuutta. Usein esimerkiksi sanomalehden
1

2

3

Kuvan käsite voi tarkoittaa näkyvän todellisuuden esittämistä kuten peilissä tai näkemisen prosessia itsessään.
Toisaalta kuva voi merkitä mentaalista kuvaa. Kuva on myös optisesti havaittavissa oleva asia, kuten maalaus,
valokuva tai piirros. Kuvalla on lisäksi lukuisia abstrakteja merkityksiä, jotka liittyvät esimerkiksi tilallisen miljöön tai maailmankuvan hahmottamiseen, ei-lineaariseen retoriikkaan, kielikuviin tai johonkin esityksen ja todellisuuden välisen vastaavuuden periaatteeseen. Kuvan voima on myös sen kantamissa metaforissa. Kuva merkitsee
yhtä aikaa monia viittauksia, jotka käsitämme ilman selityksiä. Kuvan metaforisuus on juuri se ominaisuus, joka
tekee kuvasta voittamattoman merkitystensä määrässä. Nämä merkitykset ovat kuitenkin paitsi universaaleja,
useimmiten myös kulttuurisesti, ajallisesti ja paikallisesti sitoutuneita. Kuvat ovat kulttuurisesti koodattuja, ja
siksi monimerkityksellisiä.
Media tarkoittaa niitä välineitä, joilla on mahdollista viestittää ja vastaanottaa viestejä sekä niiden sisältöjä ja käytänteitä, jotka ovat syntyneet välineiden ympärille. Julkisuus koostuu Seppäsen (2005) mukaan teksteistä, kuvista, graafisista elementeistä ja äänistä. Niistä muodostuu esityksiä, jotka leviävät erilaisten medioiden välityksellä.
Mediaesitykset poikkeavat monista muista myytävistä tuotteista siinä, että se ovat symbolisia tuotteita.(Seppänen
2005, 214–218)
Sana visuaalinen tarkoittaa sekä asian tai esineen silmin havaittavaa ominaisuutta että samaa kuin näkyvä todellisuus. Sen piiriin rakentuvat siis visuaaliset esitykset, esinemaailma näkyviltä osiltaan ja katseen varaan rakentuva
vuorovaikutus. Myös kielen vertauskuvat ja mielikuvat voidaan laskea visuaalisen kulttuurin piiriin. Nykyinen
visuaalinen kulttuuri on medioitunutta – se siis tarvitee mediumin, välittäjän, välineen tai julkaisemisen keinon.
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lukija ei näe lehden taittoa olevan olemassa ollenkaan, ennen kuin taittoasua muutetaan. Televisio-ohjelmien, uutisten tai sarjafilmien näkeminen jonkun tai joidenkin
rakentamina tulkintoina todellisuudesta edellyttää katsojalta liikkuvan kuvan rakentumisen prosessien tuntemista. Visuaalisuus on monesti piilossa harjaantumattomalta katseelta. Visuaalinen viestintä on kuitenkin yhtä lailla tarkoitushakuista kuin
vaikkapa verbaalinen viestintä.
Antero Salminen (2005, 257) tarkastelee taideteoksen vastaanottamisen prosessia,
ja toteaa, että lapsi ja harjaantumaton aikuinen kiinnittävät ensisijaisesti huomionsa
teoksen semanttiseen informaatioon. Vaikeammin havaittavaa on teoksen syntaktinen informaatio, joka tarkoittaa teoksen rakenteellisia ominaisuuksia, esimerkiksi
osien keskinäistä vaikutusta, osien suhdetta kokonaisuuteen ja sommittelua. Teoksen
sisältämä ilmaisullinen informaatio antaa tietoa niistä sisäisistä prosesseista, jotka
ovat ominaisia teoksen tehneelle taiteilijalle, hänen tyypillisestä hahmottamistavastaan ja käsialastaan. Sosiaalinen informaatio taas antaa tietoa sen sosiaalisen ryhmän
tai laajemman kulttuuriyhteisön arvoista, uskomuksista, taidekäsityksistä ja maailmankuvasta, johon taiteilija itsensä samastaa. Vielä voi olla kyse teoksen tarjoamasta materiaalisesta informaatiosta: miten herkästi tekijä on oivaltanut käyttämänsä
materiaalin ominaisuudet ja miten taitavasti hän on käyttänyt työvälinettään. (Salminen 2005, 257) Samankaltaisia elementtejä tarkastelija löytää yhtä lailla median
kuvista. Nekin sisältävät sekä semanttista että syntaktista, ilmaisullista, sosiaalista
ja materiaalista informaatiota, jota oppii näkemään, kun harjoittelee ja saa opetusta
näkemisessä ja tekemisessä.

Lasten ja nuorten visuaalinen maailma –
kännykkäkuvista Idolseihin
Visuaalinen viestintä on osa lasten ja nuorten arkipäivää. Televisio, videot, tietokonepelit ja viestinten välittämä musiikki ovat miltei koko koulun ulkopuolisen ajan
ainakin taustalla läsnä lasten ja nuorten arkielämässä. Monet televisio-ohjelmat ja
niiden välittämä tieto esimerkiksi eri tuotemerkeistä on tärkeällä sijalla myös lasten
keskinäisessä toiminnassa. (Lahikainen & al. 2005, 203–204) Myös koulussa erilaisilla visuaalisilla viesteillä on suuri merkitys oppilaiden keskinäisessä kanssakäymisessä.
Koulussa nuoret ottavat ja lähettävät kuvia kamerakännyköillään ja käyvät koulun tietokoneilla verkossa. Myös pukeutuminen ja meikkaaminen ovat visuaalisia
viestejä, jotka luovat kunkin oppilaan omaa imagoa, erottavat häntä toisista, liittävät
hänet alakulttuureihin ja toisiin oppilaisiin. Ystävyyssuhteet, liittoutuminen, erottuminen, kiusaaminen tai yhteenkuuluvuuden tunto ja keskinäinen hierarkia kehittyvät
ja saavat vahvistusta oppilaiden visuaalisten viestien ja kuvien avulla. Oppilaiden
käsitys kauniista, sallitusta, halveksittavasta, suositusta tai tavoiteltavasta liittyy
myös näihin keskinäisessä kommunikoinnissa välitettyihin kuviin. Nämä kuvat jäljittelevät ja muokkaavat oppilaiden mainoksissa, lehtikuvissa, televisio-ohjelmissa
ja elokuvissa näkemää kuvastoa. Mediat ja niiden kuvat ovat tärkeä osatekijä lasten

Kuvaa ymmärtämään – visuaalisen mediatajun ja -taidon opettamisesta

63

ja nuorten sosiaalisessa ja emotionaalisessa kehityksessä, heidän maailmankuvansa
muodostumisessa ja esteettisessä ja eettisessä kehityksessään.
Teknologinen kehitys on maassamme ollut varsin nopeaa. Sukupolvien väliset
erot esimerkiksi tietokoneiden käyttämisessä ovat suuria. Lapset surffaavat usein
verkoissa ilman, että isällä tai äidillä on aavistustakaan siitä, missä maailmoissa heidän jälkikasvunsa elävät. Suomi on teknologian kehityksen pioneeriasemansa vuoksi
asettanut omat lapsensa tietoyhteiskunnan rakentamisen koekaniineiksi (Tamminen
2001, 234–235). Samanaikaisesti on tapahtunut Katja Valaskiven ja Tommi Hoikkalan (2006) mukaan muutoksia sukupolvien välisissä suhteissa siinä, että perinteiden ja symbolien kyseenalaistamisen myötä vanhemmat eivät enää välitä kulttuuria
lapsilleen yhtä monoliittisena kuin aiemmin. Yksilöllistyvässä kulttuurissa jokaisen
oletetaan luovan omat perinteensä ja kulttuurinsa ja valitsevan elämäntapaansa soveltuvat (kulutus)symbolit. (Valaskivi & Hoikkala 2006) Lapset ja nuoret jäävät tässä maailmassa valintoineen usein varsin yksin kaupallisesti orientoituneiden median
tuottajien vaikutuksen kohteiksi.
Myös koulut ovat pyrkineet olemaan teknologisen kehityksen kulussa mukana.
Laitteiden määrä on kasvanut nopeasti. Opetuksen sisältöjen kehittäminen vaatii
opettajilta syventymistä ja ajattelua, joka ei voi tapahtua yhtä vikkelään kuin uusien
innovaatioiden tuottaminen teknologisesti ja kaupallisesti suuntautuneissa median
yrityksissä.
Lapset ja nuoret käyttävät erityisesti sellaista mediateknologiaa, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, kuten internetiä ja kännyköitä (Buckingham 2003, 5–22). Lasten ja nuorten mediaympäristö on kehittymässä
koko ajan tavalla, joka vaikuttaa entistä voimakkaammin lasten ajatteluun ja heidän
todellisuuden hahmottamistapojensa ja tunne-elämänsä kehittymiseen. Lapset kasvavat aikuisiksi pitkälle digitalisoiduissa ympäristöissä, joiden virtuaaliset ulottuvuudet kasvavat kokonaan uusiin mittasuhteisiin. Juuri muutoksen nopeus merkitsee
sitä, että lasten tietoyhteiskuntaa koskevat ratkaisut tulee tehdä tässä ja nyt (Lahikainen & al 2005, 209). Haaste kouluopetuksen kehittämiselle mediakasvatuksen alalla
on ajankohtainen ja tärkeä.
Kotitietokoneitaan lapset ja nuoret käyttävät yleensä pelaamiseen ja koulutehtävien kirjoittamiseen. Yhä useammilla nuorilla olisi omilla tietokoneillaan teknisiä
valmiuksia luoda musiikkia, käsitellä kuvia tai editoida videoita. Teknologia mahdollistaisi myös julkisesti tuotetun mediamateriaalin muokkaamisen. Kuitenkaan
edes teollistuneissa Länsi-Euroopan maissa lapset ja nuoret eivät yleensä käytä näitä
digitaalisen median tarjoamia luovia mahdollisuuksia. Teknologian tuotteiden hintojen laskiessa niiden käyttö lisääntyy valtavasti, mutta samalla on kasvaa vastakkaisuus ”teknologisesti köyhien” ja ”teknologisesti rikkaiden” välillä. (Buckingham
2003, 13–19) Meidänkin teknologisesti kehittyneen yhteiskuntamme sisällä on näitä
huomattavia eroja. Jonkun oppilaan kotona ovat kaikki teknologian herkut, digitaaliset kamerat, videot ja kotiteatterit, jonkun kotona ei voida vastata sähköposteihin,
kun ei ole tietokonetta. Myös koulujen väliset erot ovat suuria sekä laitteiden että
opettajien mediaosaamisen välillä. Mediakasvatuksen alueella koulutuksellinen
tasa-arvo ei toteudu.
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Kuvakulttuuri kehittyy kuvista
Joskus ymmärretään median kuvat aivan omaksi laadukseen, ikään kuin tyhjästä
teknologiseen maailmaamme syntyneiksi vanhemmittomiksi lapsiksi. Mainoskuvat
leikittelevätkin tällä ilmiöllä, ne muuntelevat taiteen historiasta tutuksi tulleilla kuvilla niin, että katsoja havahtuu huomaamaan tuttuuden. Tavallisesti median kuvat
kuitenkin sisältävät peitetymmin tämän saman asian: ne esittävät uudelleen, muokkaavat, toistavat, kierrättävät, vääntävät ja tulkitsevat sitä kuvaperintöä, jota ihmiskunta on vuosituhansien aikana eri kulttuurien piireissä tuottanut. Mikään ei synny
tyhjästä, ei edes mediakuva. Mikään kuva ei myöskään synny pelkästä välineen kosketuksesta, vaan siihen vaikuttaa aina se kuvakulttuuri, jonka piirissä kuvan tekijä
elää, ne intentiot, joiden varassa kuva on tuotettu. Kuvan tulkitsemiseen vaikuttaa
se kuvakulttuuri, jonka piirissä kuvan katsoja elää, ja ne ominaisuudet, joita kuvan
katsojalla on.
Jos kuvat syntyisivät tyhjästä, riittäisi kuvan opetuksessa pelkän välineen käytön
opettelu. Mutta koska kuvat muodostuvat kuvien jatkumossa, kaivataan opetukseen
syvällistä, kuvan ja kulttuurisen historian, kuvan vaikutustapojen ja kuvan tulkinnan
ymmärtämistä.
Nykytaiteessa todellisuuden, taiteen ja mediakuvaston kietoutuminen tapahtuu
usein monisäikeisesti. Taiteilijat ottavat käsittelyynsä kaikkea sitä, mikä ympärillämme liikkuu. Kuvastot, joita media käyttää, mainosten maailma ja kitch saavat
tulkintansa myös kuvataiteessa. Taiteessa käytetään kulloisenakin ajankohtana kehittyviä välineitä ja tekotapoja. Meidän aikanamme galleriat täyttyvät valokuva- ja
videoteoksista, digitaalisesti tuotetusta aineistosta ja performansseista. Taide myös
vyöryy ulos gallerioista, ympäristöön, ihmisten ja yhteisöjen pariin. Tästäkin syystä
olisi nähdäkseni mielivaltaista erottaa opetuksessa nykytaiteen tuotosten tarkastelu muun visuaalisen kulttuurin ja median tarkastelusta. Kuvataideopetus käsittelee
luontevasti sekä taiteen että koko kulttuurin ja median kuvastoa.

Kuvan sisällön, ilmaisun, tekemisen ja ymmärtämisen
liitto
Kuvan tekemisessä välineen merkitys on kietoutunut kuvan sisällöllisiin ja muodollisiin merkityksiin. Ilman toista ei ole toista. Uudet kuvan tuottamisen välineet ovat
aina uudistaneet ilmaisua, mutta ilmaisun kehittyminen on aina pohjautunut sille kuvakulttuurille, jossa tämä uusi kuvan tuottamisen väline tai materiaali on syntynyt.
Kun pyritään syvällisempään kuvan ymmärtämiseen, tarvitaan tekemällä ja kokeilemalla saatua taitotietoa. Kuvan lainalaisuuksissa on elementtejä, jotka eivät aikojen kuluessa tai kulttuuripiiristä toiseen siirryttäessä muutu muuksi. Näitä kuvan
elementtejä voidaan kutsua universaaleiksi. Niitä tekijöitä ovat kuvan peruselementit, väri, muoto, viiva, pinta, tila sekä jännitteet näiden elementtien välillä. Näiden
elementtien merkitysten tulkinta muuttuu, mutta ennen kuin tulkitsee visuaalisia tuotoksia niiden konteksteissa, on tunnettava, mitä on ryhtymässä tulkitsemaan. Kuvan
merkityksiä luovat sen sisällön ja kertovuuden rinnalla voimakkaasti ne keinot, joilla

Kuvaa ymmärtämään – visuaalisen mediatajun ja -taidon opettamisesta

65

kuva on rakennettu. Kuvan värit, muodot, viivat, tilavaikutelmat ja jännitteet eri osien välillä luovat kuvaan sisällöllisiä merkityksiä.
Visuaalisen kulttuurin opiskelussa kuvan lainalaisuuksien ymmärtämiseksi tarvitaan aina kuvan rakentamisen, kuvan tekemisen opettelemista. Kuvaa ymmärretään
parhaimmin sen omassa yhteydessä, kontekstissaan. Kuvan tekemisen opettelu kuvataideopetuksessa tapahtuu kiinteässä yhteydessä kuvan tarkasteluun. Kuvataide
on tapa tuoda esille sisäistä maailmaamme. Ymmärtääksemme sisäistä maailmaamme meidän on annettava sille muotoja, jotka ovat paremmin havainnoitavissa ja siten
tarkasteltava näitä muotoja (Parsons 1987, 13). Kuvaa tehdessään oppilas ilmaisee
omia mietteitään, ajatuksiaan ja tunteitaan. Myös mediakasvatuksessa tavoitteena on
meitä ympäröivän maailman, mediamaailman ymmärtäminen. Miten median kuvat
on luotu ja rakennettu, mitä ne kertovat todellisuudesta? Kenen todellisuudesta ne
kertovat? Emme käsitä mitään syvällisesti ennen kuin toimimme näiden asioiden
parissa.
Toiminta jalostuu kuitenkin ymmärtämiseksi vasta silloin, kun se ei ole vain
tarkoituksetonta puuhastelua. Videoelokuvan tekeminen sinänsä ei edistä itsestään
oppilaiden kuvamedian tajua, jos oppilaat vain saavat käteensä kameran. Silloin he
tavallisesti toistavat television esittämiä asioita stereotyyppisesti: veri lentää, seksikkäät naiset keikistelevät, kilpaillaan, pisteitä jaetaan ja nauretaan. Kuvalliset ratkaisut tulevat tällöin oppilaiden tuotoksiin harkitsematta, itsestään selvinä, tiedostamattomina ja vailla persoonallisen kuvailmaisun tuoreutta. Mutta hyvin ohjattuna,
oppilaiden harkintaa ja visuaalisia valintoja tarjoavana toimintana videoelokuvan
tekeminen on mitä mainiointa visuaalista mediakasvatusta. Silloin kuvalliseen toimintaan yhdistyy oppilaiden pyrkimys nähdä ja ymmärtää kuvallisia valintojaan.
Samalla kasvaa kyky analysoida ja ymmärtää median kuvia oppilaiden omassa ympäristössä. Tähän näkemiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan vierellä kulkijaksi opettajaa, joka itse tuntee kuvan lainalaisuuksia ja osaa ohjata videoelokuvan tekemistä
sekä tekniseltä että ilmaisulliselta ja kulttuurintuntemuksen kannalta.

Onko koululla näköä?
Kouluopetuksessa sanalla on itsestään selvä asema: sanoin selittämällä ja luokittelemalla maailmasta voidaan antaa kasvaville jokseenkin rationaalisesti hallittava
hahmo. Suurin osa koulun opetuksesta tapahtuu edelleenkin puhuen, kuunnellen,
lukien ja kirjoittaen. Oppilaan oman ilmaisun köyhdyttäjänä koulu kykenee toimimaan siksi, että se suuntaa suurimman osan ajasta ja resursseista kapeasti käsitettyyn tiedolliseen toimintaan. Nähdäkseni kokeva, ilmaiseva, iloitseva ja ymmärtävä,
kaikkia aistejaan käyttävä, luova persoonallisuus ei saa riittävästi kasvulleen tukea
nykykoulussa.
Kuvalla on nykykoulussa yleensä koulussa kuvittajan tehtävä. Se hauskuuttaa
oppikirjoissa, selittää karttakuvina ja diagrammeina, jakaa tietoa valokuvina menneiltä ajoilta ja vieraista maista ja välittää vakavaa, yksiselitteistä tietoa kaavioina.
Kaarlo Laine (2000) näkee, että koulunkäynnissä kuvan rooli muuttuu luokalta toiselle siirryttäessä. Piirtäminen eri muodoissaan, kuvioina, merkkeinä ja symboleina
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on alaluokkalaisille merkitysten kommunikointia. Piirrokset ovat luontaista itseilmaisua muuallakin kuin kuvataiteen tunneilla. Koulu-uran edetessä kuvan merkitys
kuitenkin muuttuu. Kuvia toki käytetään ylemmilläkin luokilla, mutta ne ovat enimmäkseen muuttuneet kirjoitettua tekstiä täydentäviksi tai sille alisteisiksi oheismateriaaleiksi: kartoiksi, diagrammeiksi ja teknisen tarkoituksen omaaviksi esityksiksi.
Ne välittävät nyt vakavaa asiaa. (Laine 2000, 99)
Kuva ja taide ovat saaneet nykykoulussa suurelta osin koristelijan ja keventäjän
tehtävän: kun tarvitaan kaunista tunnelmaa juhlaan, pyydetään tekemään kuvataiteen
tunnilla koristeita. Kun koulun lehteen tai verkkolehteen tarvitaan tekstien välille
kevennystä, pyydetään oppilaiden kuvia. Kun eri oppitunneilla sisältöjä opiskellaan
uupumiseen saakka, ajatellaan taide- ja taitoaineiden tuntien olevan sopivia kevennyksiä, jolloin oppilaiden ajatukset saavat hetken hengähdystauon.
Visuaalisuudella on vaikutusta, kouluelämässäkin. Koulun tehtävänä olisi saada
myös oppilaat ymmärtämään tätä visuaalisuutta. Sen tehtävän toteuttamiseen kuvittajan, koristelijan ja keventäjän rooli on liian kapea. Kuvan keinot ja tavat vaikuttaa
katsojaan ovat niin moninaiset ja monitasoiset, että koulun soisi ottavan kuvan opettamisen tärkeäksi tehtäväkseen. Kuva ja visuaalisuus yleensä kantavat kulttuurisesti
niin monia merkityksiä, että niiden tunteminen ja tunnistaminen olisi kouluopetuksessa otettava selkeästi tavoitteeksi. Kouluissa olisi painotettava visuaalisen kulttuurin ja median opetusta.

Kuvataideopetus ja median kuvat
Kuvataideopetuksella on pitkät perinteet suomalaisessa koulussa. Koko ajan piirustuksen, kuvaamataidon ja kuvataiteen opetuksessa on ollut keskeistä ympäröivän
kuvamaailman käsitteleminen, taiteen ja kuvan historia ja nykypäivä. Kuvaympäristö on kuitenkin eri aikoina hahmotettu eri tavoin. Kansakoulussa ja oppikoulussa
piirustuksen opetus oli toisaalta käden taitojen harjaannuttamista, näköhavainnon
tallentamista ja toisaalta esteettisen maun kasvattamista. Samalla se oli suomalaisuuden rakentamista oppilastöiden aiheitten kautta (ks. Pohjakallio 2005, 59). Luova
itseilmaisu tuli kuvaamataidon uudenlaiseksi painotukseksi sotien jälkeen. Peruskouluun siirryttäessä kuvaamataidon osa-alueina vakiintuivat viestinnälliset sisällöt:
valokuvaus, elokuva ja mainonta. Kuvan tulkitsemisen, analysoinnin, käsittämisen
ja ymmärtämisen opettaminen on keskeistä kuvataideopetuksessa. Tähän oppimiseen kuvataideopetuksessa pyritään sekä taiteen että median kuvastojen käsittelemisen avulla.
Median kuvien tarkastelu, tuottaminen ja ilmaisu on kuvataiteen opetuksessa toteutunut läheisessä yhteydessä muun kuvakulttuurin tarkastelun kanssa, eikä
taidekuvan ja mediakuvan käsittelyä ole tarvinnut eristää toisistaan. Merkityksiä,
joita nykymedian kuvat kantavat, on mahdotonta käsittää ilman niiden historiallisen alkuperän tuntemusta. Kuvissa on viitteitä ja kerrostumia, jotka liittävät nämä
kuvat kuvahistorian jatkumoon. Kuvataiteen historian opettaminen kuuluu näin siis
visuaalisen kulttuurin opetukseen keskeisesti. Elokuvaopetuksesta kirjoittaessaan
Antti Pentikäinen (2005) toteaakin, että on järkevää lähteä liikkeelle jokapäiväisestä
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visuaalisesta annoksesta ja analysoida opiskelijoiden kohtaamaa arkista kuvavirtaa.
Mutta yksi elokuvakasvatuksen tärkeistä tehtävistä on hänen mukaansa myös kertoa
taiteenlajin perinteistä, tunnetuista tekijöistä ja suurista teoksista. (Pentikäinen 2005,
64)
Nykypäivänä lasten ja nuorten visuaaliseksi ympäristöksi hahmotetaan paitsi
taide, muotoilu ja arkkitehtuuri, yhä enemmän virtuaalinen visuaalinen maailma
ja median tuottamat kuvat. Tämä painotus näkyy voimakkaasti kuvataiteen uusissa
opetussuunnitelmissa sekä peruskoulussa (2004) että lukiossa (2003). Samanaikaisesti kuitenkin kuvataiteen opetustunnit ovat vähentyneet peruskoulun yläluokilla ja
lukiossa niin vähiin, että visuaalisen kulttuuriin ja mediakuvaan syvälliseen perehtymiseen on mahdollisuus vain niillä, joiden lukujärjestykseen mahtuvat valinnaiset
kuvataiteen kurssit. Enemmistö ei saa koulussa riittävää opetusta kuvan ymmärtävään näkemiseen. Peruskoulun alaluokilla olisi kuvataiteen oppitunteja, mutta enemmistöllä luokanopettajista ei ole riittäviä kuvataiteen ja -median opintoja4, jotta opetuksesta voisi tulla oppilasta todella hyödyttävää kuvamedian opetusta. Yläluokilla
ja lukiossa kuvataiteen aineenopettajalla on runsaasti visuaalisen median opintoja
takanaan, mutta nykyinen koulumme ei kykene riittävästi käyttämään hyödykseen
tätä asiantuntemusta.
Joskus on myös lausuttu mielipiteitä, joiden mukaan erityisesti taideopetus tulisi
integroida osaksi koulun kaikkea opetusta. Mutta missä silloin opetettaisiin itse kuvaa?

Suurten projektien pauloissa
Nykyisissä peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa mediakasvatus on otettu eri
oppiaineiden opetusta yhdistäväksi aihekokonaisuudeksi. Ajatuksena on, että mediakasvatus toteutuisi eri oppiaineiden opetuksessa ja eheyttäisi näin koulun opetusta.
Kouluissa on kuitenkin tapahtunut kehitystä toiseen suuntaan: on siirrytty kurssimuotoiseen ja jaksottaiseen opiskeluun, joka tekee eri oppiaineiden kurssien välisen
integroinnin käytännössä melko vaikeaksi. Edelleenkin opettajat yrittävät saada järjestetyksi yhteisiä opetuskokonaisuuksia, mutta koulun rakenteet ja lukujärjestys eivät nykyisellään mitenkään tue tätä yhteistyön tekemistä. Kuvamedian opetuksessa
eri oppiaineiden välinen yhteistyö muodostuu erityisen vaikeaksi kaikille yhteisten
kuvataiteen kurssien minimaalisen määrän vuoksi yläluokilla ja lukiossa. Alaluokilla tilanne on integroimisen kannalta helpompi, mutta yhdeltä luokanopettajalta vaadittavan eri median lajeja koskevan tietotaidon määrä nouseekin sitten huikeaksi.
Monesti ne mediakasvatuksen opetuskokonaisuudet, joista on puhuttu julkisuudessa, ovat olleet juuri eri aineiden opetusta yhdistäviä kokonaisuuksia. Joskus ne
kuitenkin ovat tavoitteiltaan niin suuria ja käsitteellisesti niin vaikeita, että herää
4

Nykyisessä luokanopettajakoulutuksessa eri oppiaineiden opintoja on kaikille opiskelijoille vain muutaman opintopisteen verran. Taideaineiden kohdalla ongelma on muita aineita vaikeampi, koska opiskelijoiden pohja näissä
aineissa on heikompi kuin niissä aineissa, joita on opiskeltu lukion ja ajan, ja joiden taitoja on mitattu ylioppilaskirjoituksissa. Kuvataiteen kohdalla opiskelija joutuu siis muutaman opintopisteen suorittamalla hankkimaan
tietoja, taitoja ja valmiuksia opettaa kuvataiteen eri osa-alueita taiteen tuntemuksesta arkkitehtuuriin, muotoiluun,
visuaalisen median opettamiseen, sekä oppilaan oman ilmaisun tukemiseen.
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epäilys, mitä yksittäinen oppilas niissä oikeastaan on voinut oppia. On projekteja,
joissa esimerkiksi kartoitetaan oppilaan mediakäyttäytymistä tai opitaan elokuvien
avulla tätä tai tuota oppiainetta. Mitä jää oppilaalle, mitä hän todella oppii itse mediasta? Vaikeutena on nähdäkseni se, että opettajat eivät millään ole näissä projekteissa voineet kehittää omaan alaansa pohjautuvaa pedagogista näkemystä niin pitkälle
uusien medioiden opetuksessa, että tuloksena olisi käytännönläheinen ja oppilaslähtöinen opetustoiminta, jossa todella opiskeltaisiin median viestien vastaanottoa,
tulkintaa, tuottamista ja ilmaisua.
Teknologisen kehityksen ja median välineiden ja viestien kaupallisen kehittämisen tahti ei nopeuta opettajan pedagogista ajattelua. Muutos mediaympäristössämme
edellyttää opettajalta harkintaa ja syventymistä, jotta opetuksesta tulee vaikuttavaa
ja oppimista todella tukevaa.
Eri oppiaineiden integrointi opetuksessa tuottaa hyviä tuloksia, kun jokainen oppiaine ja opettaja kykenee tarjoamaan mediaopetukseen omaa panostaan, näkökulmaansa ja ammattitaitoaan. Lukion mediadiplomin kehittäminen on yksi tällainen
eri oppiaineiden antia tarjoaman kehittämisen kohde. Diplomin suorittaja kokoaa
itselleen eri kursseista kokonaisuuden, joka tukee hänen itse valitsemansa projektityön tekemistä – lukion lukusuunnitelma ei kylläkään anna opiskelijalle todellisia
mahdollisuuksia valita, koska lukusuunnitelma on niin täysi pakollisia ja ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja.
Opetusta eheyttävä mediakasvatustoiminta on mahdollista, kun moni opettaja on
kehittämistyössä mukana tuoden siihen oman taitonsa, tietämyksensä ja kokemuksensa ja oman oppiaineensa näkökulman. Yhteistyö ei sinänsä tuota tätä osaamista,
jokaisen opettajan on hankittava osaamisensa itse. Opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa tämä mediakasvatuksen haaste on keskeinen. Opettaja tarvitsee myös kokeilevaa mieltä, innostusta median ilmiöihin ja oppilaisiin sekä aikaa ja
mahdollisuuksia median ilmiöihin ja tuotantotapoihin perehtymiseen. Parhaimmillaan opettaja kykenee hyödyntämään myös oppilaiden tieto- ja taitovarantoja mediasta, jos hänen omat mediavalmiutensa ovat riittävät.

Kuinka koulu voisi kehittää oppilaiden kuvamedian
tajua?
Media ei voi olla koulussa erillinen oppiaine. Päinvastoin, kaikkien oppiaineitten on
muututtava mediaympäristön muuttuessa niin, että niissä voidaan käsitellään median asettamia haasteita. Brittiläinen Film Education -organisaation johtaja Ian Wall
toteaakin, että sellaista oppiainetta koulussa ei pitäisi lainkaan opettaa, joka ei ota
huomioon nykymediaa (Wall 8.11.2004). Mediakasvatuksen tulee olla osa kaikkien
vakavasti otettavien oppiaineiden opetusta. Niinpä esimerkiksi historian opetuksessa
media kohdataan lähdekriittisyyttä korostaen, uskonnon opetuksessa median eettisiä
ja maailmankatsomuksellisia näkökulmia tarkastellen, ja taideaineissa niiden omasta
näkökulmasta, jossa ilmaisu ja viestintä on keskeistä.
Koska media itsessään on luonteeltaan usein ja yhä enenevässä määrin multimodaalista ja median vaikutustapa perustuu samanaikaisesti erilaisiin teknisiin, talou-
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dellisiin, ilmaisullisiin ja kulttuurisiin mahdollisuuksiin, mediakasvatuksen kehittämisessä on ollut keskeistä nähdä yhteyksiä eri lähtökohtien välillä. Mediakasvatuksen kehittämisessä kuitenkin on nähdäkseni olennaista myös erotella eri lähtökohtia,
jotta mediakasvatuksesta voisi tulla entistä syvällisempää ja oppilasta koskettavaa.
Kuvallisella tekemisellä on oltava tärkeä sijansa mediakasvatuksessa, jotta yhä kuvallistuneempaa mediaa voidaan käsitellä.
Sirkku Kotilaisen ja Mari Hankalan mukaan mediakasvatuksen lähtökohtia voidaan alustavasti jakaa ainakin kolmeen ryhmään: tekniseen, taidekasvatukselliseen
ja yhteiskunnalliseen. Näillä lähestymistavoilla on osittain yhtymäkohtia mediakasvatuksen kehitykseen eivätkä ne ole toisensa poissulkevia. (Kotilainen & Hankala
1999, 44)
Parhaimmillaan opetuksessa kuitenkin integroituvat samanaikaisesti monet lähtökohdat. Kuvataidetunnilla oppilaat esimerkiksi käyttävät digikameroita ja tietokoneen kuvankäsittelyohjelmia, jolloin he saavat siis mediateknisiä valmiuksia. Samalla he kehittävät omaa kuvallista ilmaisuaan ja tekevät esteettisiä arvovalintojaan,
kehittyvät taiteellisesti. He tekevät yhteiskunnallis-eettisiä arvovalintojaan kuvatessaan vaikkapa oman lähiympäristönsä ihmisiä ja ympäristöjä, jolloin heidän näkökulmansa on yhteiskunnallinen. Taidekasvatuksellisessa lähestymistavassa korostuvat mediaesitysten koodistojen, rakenteiden ja muotojen hallinta ja arviointi. Tärkeää
on se, kuinka aineistoja muokataan ja kerronnallistetaan esitystä varten. Tarkastelun
painopiste on silloin ilmaisussa. Ilmaisu toki liittyy niin teknisiin mahdollisuuksiin
kuin kunkin oppijan esteettisiin ja eettisiin valmiuksiin ja niiden kehittymiseen.
Oppilaiden visuaalisen lukutaidon kehittäminen on keskeinen mediakasvatuksen
tavoite. Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkästään hyvän kuvallisen taidon tai esteettisten laatujen havaitsemisen kehittäminen. Median ja viihteen kuvastot sisältävät aina
muitakin kuin vain puhtaita havainto-objekteja. Ne ovat kulttuurituotteita ja sellaisina täynnä viittauksia kulttuurin osa-alueisiin ja perinteisiin. Ne sisältävät konnotaatiota eli lisämerkityksiä. Visuaalisesta lukutaidosta puhuminen liittyy erityisesti
visuaalisen median tuotteiden kulttuurisiin lisämerkityksiin.
Kuvan opetuksen on mielekästä lähteä oppilaalle itselleen tärkeistä kuvista. Niitä
ovat sangen usein juuri median tuottamat kuvat, joita nuoret ympärillään jatkuvasti
näkevät. Nykytaidekin lainaa ja kierrättää eri aikakausien ja kulttuurien kuvastoa,
myös median kuvamaailmaa. Kuvien ja kuvastojen kierrättämisessä mainokset ovat
mestareita. Tätä kuvien kierrättämisen ideaa hyödynnetään kuvataiteen opetuksessa
luontevasti: oppilaat tuottavat kuvia näkemistään, muokkaavat tietotekniikan avulla
tai käsin sitä visualista maailmaa, jota he kohtaavat arkipäivässään. Juuri virtuaalisen visuaalisuuden kasvavassa kentässä tarvitaan niitä taitoja, joita voidaan kehittää
taidetta tekemällä. Kuvataideopetus on luonteeltaan omaa tekemistä, jossa yhdistyvät ajatukset, kokemukset ja tunteet omaan tuottamiseen. Tätä kautta myös syvenee
ymmärrys muiden tekemiä visuaalisia todellisuuksia kohtaan.
Vaikka oppilaan oma kuvien tekeminen onkin keskeistä kuvataideopetuksessa, on
tärkeää myös sanallistaa nähtyä. Sanallistaminen ei kuitenkaan voi korvata oppilaan
omaa kuvan tuottamista. Kuvan sisällön ja ilmaisumuotojen sanallistaminen liittyy
kuvan traditioihin tutustumiseen. Sanallistaminen antaa myös oppilaalle mahdollisuuden tiedostaa valintojaan omassa kuvan tekemisen prosessissaan. Näiden valin-
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tojen punnitseminen on pohjana hänen syventyessään visuaalisen median tuotteisiin.
Se on sitä ydintä, kuvan ymmärtämisen opetusta, josta kuvataiteen opetuksessa on
kysymys. Kuvataiteen opetus on kuvan tekemistä ja ymmärtämistä kuvan tekemisen
kautta.

Pinnalta syvälle: kuvan tekijäksi, käyttäjäksi ja
ymmärtäjäksi
Sekä peruskoulun että lukion opetussuunnitelmissa mediakasvatuksen tavoitteiden
voidaan nähdä liittyvän varsin voimakkaasti aktiivisen ja kriittisen toimijan kasvattamiseen. Mielekästä onkin, että opetustyössä nähdään oppilaat aktiivisina toimijoina mieluummin kuin pelkkänä yleisönä – miten aktiivisena, toimivana, omaehtoisena tai yksityisenä tuo yleisöys sitten kulloinkin käsitetäänkään (ks. Ridell 2006,
244–253).
Kuvan tekeminen on oppilaalle parhaimmillaan mahdollisuus tulla nähdyksi ja
kuulluksi. Kuva on viesti, pala itsetuntoa. (Koivurova 2006, 124) Median kuvastoa
ei opita tulkitsemaan pelkästään median vastaanottajina, vaan aktiivisesti itse tuottamalla ja ilmaisemalla. Päämääränä on sekä vastaanottamisen, tulkinnan ja kriittisen
analysoinnin taitojen kehittyminen että luovan, aktiivisen, omintakeisen ja ilmaisuvoimaisen kuvan tekijän taitojen kehittyminen.
Nykyaikaista kuvataiteen opetusta ja kriittistä mediakasvatusta yhdistää ajatus
oppilaan ja opettajan roolista median ja kuvan äärellä. Kummassakin on kysymys
valintojen tekemisestä, omista ratkaisuista, joita tulisi löytää niin oppilaan itse tekemistä tuotoksista kuin median julkisuuteen tuomista viesteistä. Valinnat koskevat
sekä ilmaisullisia, teknisiä, esteettisiä että eettisiä aspekteja. Nämä laadut liittyvät
kaikkiin kuviin ja viesteihin. Paolo Freiren (1999, 86) mukaan demokraattiselle
opettajalle opettaminen on prosessi, jossa oppilas tutustuu asioihin löytämällä niihin
syvempiä merkityksiä ja kasvattaa siten ymmärrystään opittavasta asiasta. Opettajan
ja oppilaan toiminnan dialogisuus näkyy sekä mediakasvatuksessa että kuvataideopetuksessa: hyvää ja huonoa, kaunista ja rumaa käsitellään molemmissa, asetetaan
alttiiksi yhteiselle tarkastelulle ja kokemiselle. Niin median kuin taiteenkin tarkastelussa ja tuottamisessa on kysymys valinnoista. Omia ratkaisujaan jokainen tekee ja
harkitsee itse.
Sama periaatteellinen lähtökohta, joka luonnehtii kuvataideopetusta, soveltuu
hyvin myös visuaaliseen mediakasvatukseen: kysymys on ilmaisullisten, esteettisten, ja eettisten arvojen pohdinnasta ja kokeilemisesta itse kuvaa tekemällä. Mediakasvatuksen ei tulisi nähdäkseni nöyrtyä viihdeteollisuuden kaupallisen arvomaailman edessä, eikä suistua koulumestarimaiseen moralisointiin tai ”hyvän maun”
siirtämiseen oppilaisiin. Hyvässä mediakasvatuksessa ja taidekasvatuksessa opitaan
syvällisesti tekemällä itse. Tekeminen ei kuitenkaan ole itsetarkoituksellista, vaan
pyrkimyksenä on ymmärtää kuvia ja ympäröivää visuaalisuutta.
Kriittisen mediapedagogiikan piirissä on nähty, että nuorten itsensä merkitykselliseksi kokema mediamaailma on tuotava opetuksessa keskeisesti esille. Myös
kuvataiteen oppitunneilla mahdollisuus käsitellä populaarikulttuurin kuvastoa antaa
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nuorille mahdollisuuksia koulun käytäntöjen kommentointiin, ironisointiin ja suhteellistamiseen (ks. Salakari 2005). Se tarjoaa äänen oppilaiden kokemuksille, joita
ei voi usein esittää virallisen koulun säätämissä puitteissa. Kuvataideopetuksessa oppilaiden tulee saada käsitellä sitä kuvastoa, joka heille on läheistä. Sen ei tule kuitenkaan tarkoittaa nöyrtymistä oppilaan omaksumien stereotyyppisten kuvaustapojen
äärellä, vaan opetuksessa tulee edetä tarjoamalla monia vaihtoehtoja, jotta oppilas
kykenee rikastamaan ja monipuolistamaan omaa kuvallista ilmaisuaan. Samanlainen
periaate soveltuu myös mediakasvatukseen hyvin: on nähtävä nyt esitettyjen visuaalisten valintojen taakse, ymmärrettävä kuvallisen ilmaisun jatkuvuutta, työstettävä
erilaisia vaihtoehtoja.
Olisi olemassa myös se mahdollisuus, ettei koulun tarvitsisi huolehtia oppilaiden
kiinnostumisesta sinänsä: jos oppilas saa koulussa ilmaista itselleen merkityksellisiä
asioita ja käsitellä niitä, hän on ilman muuta kiinnostunut. Kysymys on siis kokonaisuudessaan koulun luonteesta, päämääristä ja työtavoista. Jos koulussa alettaisiin
nykyistä enemmän luottaa muuhunkin kuin pelkkään sanan valtaan opetuksessa,
opetus koskettaisi oppilaita syvemmin ja monipuolisemmin, eikä koulun tarvitsisi
haeskella oppilaiden mielenkiintoa, ei mediakasvatuksessa eikä muillakaan opetuksen alueilla. Ilmaistessaan itseään monilla tavoilla oppilas voi käsitellä itselleen
merkityksellisiä asioita. Sitä kautta koulun aura voi muuttua oppilaalle merkittäväksi. Sellaisessa koulussa oppilas voi kokea oppimiskokemuksia, jotka muistuttavat
todellisia flow-kokemuksia (Csikszentmihalyin 1994, 198). Flow – kokemuksista
riippuu, millaiseksi elämän laatu koetaan, koulussakin.
Mediakasvatuksessa joudutaan nähdäkseni usein paneutumaan siihen, minkä sijan median välineet saavat lasten ja nuorten elämässä. Jos virtuaalinen viestintä vie
rajallisesta elämisen ajastamme leijonanosan, eikö olisi parempi palata leikkien, yhdessä olemisen, rakentamisen, painimisen tai luonnosta nauttimisen äärelle, asioihin,
joita teemme itse, yhdessä muiden kanssa? Jos on tuntikausia päivittäin osa ”yleisöä”, television ja videoiden katsoja, pelin pelaaja tai lehden lukija, eikö olisi hyvä
palata tekijäksi itse? Tätä tekijyyttä, ilmaisua ja omien ajatusten viestimistä mediakasvatuksen tulisi mielestäni tukea. Mediakasvatuksen tulee myös ottaa tosissaan
mediavälitteisten ja välittömien kokemusten erot: tosielämän ilot ja surut kuitenkin
piirtävät itse kunkin elämää.
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Johdanto
Tässä artikkelissa keskitytään erilaisista mediakasvatuksen jaotteluista tuomaan
esille yhtenäistä näkökulmaa. Ensiksi määritellään mediakasvatus tämän artikkelin
viitekehyksessä. Tältä pohjalta ylitetään mediakasvatuksen dikotomioita didaktiikan
teoriassa ja perusopetuksen kontekstissa. Toiseksi, artikkelissa pohditaan vastaanottajan, käyttäjän ja tuottajan rooleja mediassa. Jälleen yritetään rakentaa siltaa näiden
välille. Kolmanneksi tuodaan esille mediakasvatuksen tuoreimpia haasteita tarkastelemalla, minkälainen rooli ns. sosiaalisen medialla (blogit, wikit, jne.) voisi olla
institutionaalisessa opetuksessa.
Mediakasvatusta on hahmotettu tiettyjen ajallisten painotusten kautta. Mediakasvatuksen (mukaan lukien joukkotiedotus-, elokuva- ja viestintäkasvatuksen) vaiheina
on Suomessa esitetty moralistista, esteettistä, kriittisen tulkinnan, mediakulttuurin ja
yhteisöllisyyden kausia (Kotilainen & Kivikuru 1999, 16–26; Tuominen 1999, 44).
Merkille pantavaa on, että aiemmat vaiheet eivät ole missään vaiheessa kokonaan
pyyhkiytyneet mediakasvatuksen kartalta, vaan ne ovat jääneet elämään mediakasvatuksen sinällään hajanaiseksi luonnehdittuun kenttään (ks. Kotilainen, Sintonen,
Tuominen, Uusitalo & Vainionpää 2005, 13).
Toisaalta viestinnän historian tapaan myös mediakasvatuksen alueista on tehty
välinevetoista analyysia. Mediakasvatuksen alueeksi on esimerkiksi luettu sanomalehtiopetus. Toiseksi vastaavanlaiseksi alueeksi on luettu tieto- ja viestintätekniikan
käyttötaidot mediakasvatuksen painopisteenä. Jälkimmäinen sai vauhtia erityisesti
1990-luvun strategisista linjauksista esimerkiksi Suomi tietoyhteiskunnaksi -hankkeessa (www.edu.fi/projektit/tietosuomi). Mediakasvatuksen näyttäytyminen on
seurannutkin yhteiskunnallisia muutoksia ja poliittisen vallan vaihdoksia. Esimerkiksi ministeri Tanja Saarelan panostukset lastensuojelulliseen mediakasvatukseen
palauttivat moralistista näkökulmaa keskusteluun.
Myös kasvatustieteen paradigman muutokset ovat näkyneet mediakasvatuksen
määrittelyssä. Progressiivisen pedagogiikan suosion kasvu mediakasvatuksen piirissä on tukenut niin sanottua kriittistä mediakasvatusta (vrt. Tuominen 1999, 44–
45), jossa mediakasvatus on määritelty ”toiminnan ja ymmärtämisen politiikaksi,
jonka avulla sekä arkipäivän tapahtumat koulussa ja sen ulkopuolella että erilaiset
mediaesitykset voidaan nähdä ja sijoittaa osaksi ideologian, politiikan ja mielihyvän konteksteja” (Suoranta 2003, 161). Progressiivisen pedagogiikan perinteessä
on yhteiskuntaan pyritty kasvattamaan lapsia, jotka ovat emotionaalisesti vapaita
ja tasapainoisia. Perusopetuksen kohdalla se usein tarkoittaa opetussuunnitelmaa,
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jossa tiedollisten oppiaineiden osuus on pieni. (Hytönen 1997, 72.) Yleisesti ottaen
mediakasvatusta on 1990-luvulta eteenpäin pyritty yhä selkeämmin määrittelemään
sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen suunnassa (Tuominen 1999, 45).
Mediakasvatuksen painotusten määrittelyä on joka tapauksessa Suomessakin harrastettu paljon (Tella 1998; Suoranta & Ylä-Kotola 2000; Sintonen 2001; Kupiainen
2005; Kotilainen & Suoranta 2005). Se on auttanut toimijoita sijoittamaan itsensä
osaksi käytännön ja tutkimustoiminnan kenttää. Samalla on kuitenkin jäänyt sopivaa väljyyttä suhteessa yhteistyötahoihin ja moninaisten resurssien hyödyntämiseen.
Vähemmän on onnistuttu selventämään eri painotusten kytkeytymistä yhteen.
Tämän artikkelin kolme väitettä ovat: Ensinnäkin mediakasvatus on transdisiplinaarinen alue, jossa eri lähestymistavat täydentävät toisiaan. Toiseksi mediakasvatuksessa mediaesitysten analyysi ja tuotanto tukevat toisiaan ja itsenäisinä menettävät helposti sitä potentiaalia, joka mediakasvatuksessa niin substanssin kuin
pedagogiikankin saralla piilee. Kolmanneksi perusopetuksen ja opettajankoulutuksen piirissä on tarvetta niin substanssisidonnaiselle mediakasvatukselle kuin välinenäkökulmankin huomioimiselle. Molemmissa ns. sosiaalinen media synnyttää
tuoreimmat haasteet. Artikkelin lopussa pohditaan, miten mediakasvatuksesta voisi
muodostua selkeämmin yhtenäinen perusopetuksen alue.

Mediakasvatus ja didaktiikka
Mediakasvatus voidaan määritellä kasvatukseksi, erityisesti opetukseksi, opiskeluksi ja oppimiseksi, jossa media toimijana, välineinä ja/tai sisältöinä on merkityksellisesti mukana. Määritelmä nojaa didaktiikan käsitykseen kasvatuksen, opetuksen,
opiskelun ja oppimisen muodostamasta teoreettisesta mallista. Didaktiikka kasvatustieteen alueena määritellään tällöin tieteeksi, joka tutkii institutionaalista opetus–opiskelu–oppimisprosessia (Uljens 1997). Kolmen O:n ajatus (opetus, opiskelu
ja oppiminen) perustuu siihen, että opettaminen on yhteydessä institutionaaliseen ja
tarkoitusperäiseen oppimiseen (esimerkiksi kouluissa) vain oppijan tarkoitusperäisen opiskeluprosessin kautta (Uljens 1997, 23–27). Kasvatus toisaalta pitää sisällään
opetuksen, opiskelun ja oppimisen näkökulmat mutta tuo myös mukaan toisenlaisen
oppilaasta välittämisen näkökulman, jota kuvastaa hyvin vanhempien suhde lapsiinsa. Seuraavaksi tarkastellaan esitettyä määritelmää tarkemmin. Ensinnäkin pohditaan opetuksen, opiskelun ja oppimisen suhdetta mediakasvatuksen viitekehyksessä.
Tämän jälkeen avataan media-käsitteen tulkintamahdollisuuksia.
Oppimisen tasolla mediakasvatuksessa lähestytään kysymyksiä usein automatisoituneesta tapahtumasta, jossa ihmisen ja median suhde vaikuttaa hänen käsityksiinsä itsestään, muista ja yhteiskunnasta ylipäätään. Samalla merkitykselliseksi
tulevat ne emotionaaliset reaktiot, joita media synnyttää. Kasvatustieteen näkökulmasta kyseessä on taso, jota esimerkiksi psykologia tutkii. Ajatus pohjaa siihen, että
opiskelu on aktiivista ja mahdollisesti tiedostettua mutta itse oppiminen passiivista.
Oppijakaan kun ei voi vain päättää jonkun asian oppimista vaikka hän kuinka siihen
pyrkisi. (Uljens 1997, 13–58.) Informaalin oppimisen puolella mediakasvatuksen
oppimisen tasoa kuvaa hyvin Lipponen (2007, tässä julkaisussa), joka tarkastelee

Mediakasvatus oppilaitosinstituution yhte(nä)isenä alueena

75

yksilön mediatoimijuutta ja yhteisöllistä mediaosaamista, jossa tilanteiden ja kontekstien ymmärtäminen nousee keskiöön.
Mediakasvatuksessa opiskelun taso keskittyy ensinnäkin informaalin oppimisen
automaation purkamiseen eli psykologiassa laajemmin tutkittuun metakognition käsitteeseen. Mediakasvatuksessa on tällöin kyse oman mediasuhteeseen liittyvän toiminnan tiedostamisesta, ohjaamisesta ja säätelystä (ks. Son & Scwartz 2002). Kun
esimerkiksi television katseleminen joka tapauksessa tuottaa monenlaista oppimista
katselijassa, mediakasvatuksen tavoitteena on tehdä yksilö tästä tapahtumasta tietoiseksi (vrt. merkitysten uloskoodaus, Hall 1992). Toiseksi opiskelu viittaa tässä yhteydessä institutionaalisessa kontekstissa tapahtuvaan intentionaaliseen toimintaan.
Oppimisen ja opiskelun suhdetta voidaan selventää esimerkillä kaupungilla liikkumisesta. Intentionaalinen liikkuminen kaupungilla voidaan nähdä pyrkimisenä paikasta
A paikkaan B. Oppimiseen taas rinnastuu tässä pyrkimyksessä onnistuminen. Se ei
kuitenkaan sulje pois sitä, että etenemistä ei olisi tapahtunut vaikka perille (paikkaan B) ei päästäisikään. Herää myös kysymys, kuka ohjaa sitä, mikä määränpää
on. Erilaiset tilanteet kaupungilla ovat itsessään merkittäviä, vaikka eivät välttämättä olekaan määränpäähän pääsemisen kannalta keskeisiä. Esimerkin kautta voidaan
nähdä, että oppimista tapahtuu joka hetki, mutta virallisen opetussuunnitelman puitteissa vahvempi painoarvo on tietysti opiskeluprosessin tuottamassa oppimisessa.
Mediakasvatuksessa opiskelun tasolla korostuu median ymmärtäminen välineenä,
jonka avulla opiskelu voi tehostua ja monipuolistua. Toisaalta myös mediasisällöt
kytkevät opiskelutilanteeseen sen ajankohtaisen informaation, jonka media tarjoaa.
Opetuksen tasolla mediakasvatuksessa korostuu opetusteoreettisesta näkökulmasta kaksi aluetta. Varsinainen mediaoppi (ks. Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 77)
pitää sisällään tavoitteet, joilla kouluissa ja opetuksessa ylipäätään pyritään vaikuttamaan yksilön tietoihin, taitoihin ja asenteisiin suhteessa mediaan (teaching about the
media). Didaktiikassa tämä alue kiinnittyy opetussuunnitelmaoppiin, kun vastaavasti
didaktiikan opetusmenetelmäoppiin kiinnittyy medialla opettaminen (teaching with
the media). (ks. Buckingham 2003, 4.) Mediakasvatuksen näkökulmasta opettaja pahimmassa tapauksessa siirtää tällöin opetusvastuuta joko tietyille mediaesityksille,
kuten opetusvideot, tai tieto- ja viestintäteknisille sovelluksille, kuten verkkopalvelut ja digitaaliset opetuspelit. Vastaava ongelma voidaan nähdä täysin oppikirjoihin
nojaavassa opetuksessa (ks. Kansanen ym. 2000, 28).
Opetuksen, opiskelun ja oppimisen näkökulmien lisäksi mediakasvatuksen määritelmään liittyy pohdinta media-termin käytöstä eri yhteyksissä.
1. Media nähdään usein yhteiskunnallisena toimijana (viestimet, toimittajat).
Tällöin media on puheessa subjekti, joka osallistuu ja vaikuttaa (”Media vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen” tai ”Media kasvattaa voimallisesti”) (vrt.
Kantola, Moring & Väliverronen 1998, 7). Myös mediayhtiöt harjoittavat
mediakasvatusta erilaisin kampanjoin, joskin näissä yhtenä tavoitteena on kyseisten mediayhtiöiden tuotteiden kulutuksen lisääminen.
2. Kun media nähdään välineinä (medium, mediateknologia), kyseessä on tällöin
teknologia, joka välittää viestintää (”Millä medialla otat yhteyttä minuun?”).
Kupiainen on todennutkin, että ”[k]atsotaanpa sitten mitä tahansa median
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määritelmää, se on erottamaton sekä viestinnän että teknologian käsitteestä.
Media on yleisesti viestintää ja viestintään tarvittavaa teknologiaa.” (Kupiainen 2005, 48.)
3. Media ymmärretään sisältöinä (mediaesitykset), kun esimerkiksi ”vietetään
aikaa median parissa”. Tällöin ollaan yleensä tekemisissä jonkun lehden, tvohjelman tai muun mediaesityksen kanssa. Toisaalta sisältönäkökulmaan viittaa termin käyttö inessiivissä (”Mediassa on esitetty, että…”), jolloin usein on
kyse juuri mediaesityksestä tai -esityksistä, joissa esimerkiksi jokin mielipide
on esitetty.
Merkityksellistä didaktiikan näkökulmasta on edellä esitetyillä tasoilla pohtia, miten
kaiken kaikkiaan mediakasvatus tulee nähdä osana esimerkiksi perusopetusta (ks.
taulukko 1). Toimija- ja sisältönäkökulma voidaan nähdä viestinnän ja yhteiskuntatieteiden kiinnostuksen kohteena. Kasvatustieteessä, erityisesti didaktiikassa, on lähinnä pohdittu välinenäkökulmaa. Mediakasvatus on perusopetuksessa tällöin sekä
mitä-kysymys että miten-kysymys (vrt. Kansanen 2004, 25–44; ks. myös Vesterinen
2007). Koska mediakasvatuksella ei ole perusopetuksessa ollut oppiainestatusta,
sen luonne on lähinnä ollut eri oppiaineisiin integroituva läpäisyperiaate (ks. POPS
2004; vrt. myös Hobbs 1998, 25). Tällöin opetuksen sisällölliset tavoitteet painottuvat varsinaisiin oppiaineisiin, ja mediakasvatus integroituu lähinnä niihin tapoihin,
joilla opetus–opiskelu–oppimisprosessia toteutetaan.
Tietyissä oppiaineissa, kuten yhteiskuntaopissa, kuvataiteessa ja äidinkielessä ja
kirjallisuudessa, mediakasvatus substanssina on ollut luontevampi osa opetussuunnitelmaa kuin esimerkiksi matematiikassa. Opetusmenetelmällisesti matematiikkakin hyödyntää medioita, erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Opettajankoulutuksessa oppiainejakoisuus on kuitenkin edelleen vahvana ja mediakasvatuksessakin
aineenopettajilla on varmasti parempi aineenhallinta oppiaineeseen kiinnittyvällä
mediakasvatuksen alueella. Yhden luokanopettajan on vastaavasti helpompi rakentaa opetus–opiskelu–oppimisprosessia, jossa mediakasvatuksen näkökulmasta yhdistyvät eri oppiaineisiin jakautuvat mediakasvatuksen sisällöt ja menetelmät, kuin
usean aineenopettajan.
Taulukko 1. Mediakasvatuksen dikotomioita perusopetuksen kontekstissa
media-käsitteen
ymmärtäminen

media yht.kunnallisena toimijana
ja/tai sisältöinä (mediaesitykset)

—

media välineinä ja/tai
oppimateriaalina

tiedetausta

yhteiskuntateoreettinen

—

didaktinen

mitä vs. miten

media opetuksen kohteena

—

medialla opettaminen

opettaja

aineenopettaja

—

luokanopettaja
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Edellä esitettyjä jaotteluja on koottu taulukkoon 1. Samalla, kun esitetään tällaisia
dikotomioita, on tietysti pyrittävä purkamaan niitä. Tässä kartesiolainen dualismi
pitää nähdä pikemminkin mediakasvatuksen haasteena kuin erottelevana tekijänä.
Niinpä edellä esitettyjen jaotteluiden purkamisen kautta voidaan esittää ne haasteet,
joita perusopetuksessa lähestytään (ks. taulukko 2).
Taulukko 2. Dikotomioiden purkaminen
media-käsitteen
ymmärtäminen

Yksilön ja median suhdetta kuvaa hyvin se, että jokaisella mediaesityksellä
ja esim. verkkoon tuotetulla palvelulla on tekijänsä, joiden motiivit ja tuotannon reunaehdot vaikuttavat siihen, millaiseksi tämä suhde muodostuu.

tiedetausta

Mediakasvatus on tiede- ja taiderajat ylittävä ja lävistävä opetus- ja tutkimusala.

mitä vs. miten

Median moninainen läsnäolo opetuksessa pitäisi aina olla opettajan kannalta sekä substanssi- että metodikysymys.

opettaja

Yhtenäisen perusopetuksen opettaja.

Ensimmäisenä haasteena on media-käsitteen moninaiset tulkintamahdollisuudet.
Mediakasvatuksen keskeiseksi käsitteeksi on esitetty muun muassa representaatiota (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 71). Tästä näkökulmasta median ymmärtäminen
toimijana, välineinä ja sisältöinä tulee yhteen. Suoranta ja Ylä-Kotola (2000) toteavatkin, että ”media tuottaa esityksiään, representaatioita, aina jostakin erityisesti valikoidusta näkökulmasta. Representaatioista muotoutuu ihmisten elämää rakentavia
ja jäsentäviä, usein kyseenalaistamattomia ja luonnollisiksi käsitettyjä tosiasioita.
Mediaesitysten representaatioluonnetta voi havainnollistaa ajattelemalla TV-ruutua
tai valokuvaa ja kuvittelemalla, mitä kaikkea ruudun tai kuvan ulkopuolelle jää.”
(Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 71–72.) Sama ajattelu pätee niin välinenäkökulmaan
kuin toimijanäkökulmaankin. Jokaisella mediaesityksellä (sisältönäkökulma) ja
verkon sovelluksella (välinenäkökulma) on tekijänsä (toimijanäkökulma), joilla on
omat motiivinsa ja taloudelliset, tekniset ja institutionaaliset tuotannon reunaehdot.
Toisena haasteena on selkeän yksittäisen tiedetaustan puuttuminen. Mediakasvatusta onkin usein luonnehdittu monitieteiseksi tutkimusalaksi (Tella 1998; Suoranta
& Ylä-Kotola 2000; Kupiainen 2005). Laajan tiedetaustan kohdalla tulisi kuitenkin
katsoa, minkälainen taustatieteiden keskinäinen, ja ylipäätään tieteen, taiteen ja käytännön, suhde on. Tella (2005) on pohtinut eroja monitieteisyyden, tieteidenvälisyyden ja tiederajat ylittävän lähestymisen välillä (multi-, inter- ja transdisiplinaarisuus).
Monitieteisyydellä on usein viitattu yhteisen tieteellisen toiminnan alueisiin, joissa
kuitenkin yksittäiset toimijat ovat olleet suhteellisen autonomisia. Tieteidenvälinen
tutkimus on vastaavasti hyödyntänyt kahden tai useamman tieteen menetelmiä ja
tutkimuskohde on voitu nähdä keskeisenä useammalla tieteenalalla. Transdisiplinaarista otetta kuvastaa tiederajat ylittävä ja lävistävä toiminta. Siihen kytkeytyvät selkeämmin eri tiedetaustojen lisäksi erilaiset asiantuntijat ja käytännön toimijat. Sillä
ymmärretään mediakasvatuksen alueella yhteistyö, jossa tarkoituksella ylitetään ja
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lävistetään tieteen ja taiteen kenttää toimien kuitenkin synergiassa muiden keskeisten tahojen kuten opettajien ja vanhempien kanssa. (Tella 2005.)
Oppilaiden koulun ulkopuolisessa elämässä media on vahvasti läsnä. Median
moninainen läsnäolo myös opetuksessa ja opiskelussa muodostaa kolmannen perusopetuksessa todentuvan haasteen. Mediakasvatus parhaimmillaan yhdistää substanssi- ja metodikysymykset. Käytännössä tavoitteena voidaan pitää, että opettajalla on
itsellään riittävä mediakulttuurin tietämys ja laajat viestintävälineiden taidot mutta
myös pedagoginen ymmärrys näiden didaktisista näkökulmista. Opettajankoulutus
mukailee aina vallitsevaa koulujärjestelmää, jolloin mediakasvatuksen asema ei
opettajankoulutuksessa parane ellei sen status perusopetuksessa kohoa esimerkiksi
oppiainestatuksen kautta. Perusopetuksessa on kuitenkin uusien oppiaineiden synnyttäminen nähty hyvin haasteellisena (Kansanen 2004; ks. myös Vesterinen 2007).
Niinpä tässä neljäntenä haasteena esitetään opetusvastuun jakautuminen. Mediakasvatus voidaan sisällyttää osaksi tiettyjä oppiaineita (aineenopettajamalli), jolloin
mediakasvatuksen laajasta alueesta vastaavat muun muassa yhteiskuntaopin, kuvataiteen ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat tai luokanopettajat kyseisten oppiaineiden tunneilla. Mediakasvatus voidaan pitää myös useisiin oppiaineisiin integroituvana läpäisyaiheena (vrt. Hobbs 1998, 25), jolloin opetusvastuun kantaminen on
pääasiassa kuten muidenkin aihekokonaisuuksien kohdalla jokaisen opettajan omien
resurssien varassa. Perusopetuksessa viimeaikainen kehitys on ollut kohti yhtenäisen
perusopetuksen opettajaa (luokilla 1–9), jolla olisi kelpoisuus sekä kaikkien oppiaineiden opettamiseen alaluokilla että tietyn oppiaineen aineenopettajana toimimiseen
yläluokilla. Yhtenäisen perusopetuksen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa pitää siis löytyä erillisiä oppiaineita laajempi näkökulma nykypäivän ilmiöihin, ja mediakasvatus tarjoaa tähän loistavan areenan. Nyt tarvitaan vain todellista
tahtoa saattaa mediasivistyneitä opettajia kentälle – ei pelkästään opettamaan vaan
myös itse oppimaan lapsista ja nuorista mediakulttuurin toimijoina.

Vastaanottaja, käyttäjä vai tuottaja?
Edellä on mediakasvatusta lähestytty opetuksen ja opettajan näkökulmasta. Lasten ja
nuorten kohdalla on muistettava, että media on valtava identiteetin rakentamisen ja
rakentumisen alue. Heidän näkökulmastaan mediakasvatuksellinen toiminta on nähty kahdella eri tavalla. Mediakasvatuksessa on keskusteltu siitä, tulisiko tavoitteiden
kohdalla painottaa mediaesitysten analyysitaitoja vai mediatuotannon ja -ilmaisun
taitoja (Kupiainen 2005, 28; vrt. myös Hobbs 1998, 20). Yksinkertaistetusti voidaan
tätä suhdetta kuvata kiertona (ks. kuvio 1).
Media-analyysitaitojen kehittämisessä mediaesitykset nousevat yhteiseksi tutkimuskohteeksi. Vastaavasti mediatuotannon päässä praktisella tasolla voidaan nähdä
esimerkiksi viestintävälineiden teknistä käyttöä painottava orientaatio tai taidekasvatuksellisesti painottuva ilmaisullinen orientaatio. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000;
Kupiainen 2005, 28.) Perustavanlaatuisena tasona, pohjana erilaisille lähestymistavoille voidaan nähdä semioottinen ajattelu merkitysten muodostamisesta ja muodostumisesta (Oksanen 2007, tässä julkaisussa).

Mediakasvatus oppilaitosinstituution yhte(nä)isenä alueena

79

Kuvio 1. Media-analyysin ja mediatuotannon yhtyminen mediakasvatuksessa

Media-analyysin ja mediatuotannon välisen vastakkainasettelun sijaan on tarkoituksenmukaista pyrkiä ylittämään tämäkin dikotomia. Tähän kannustaa myös pohdinta teknologian ja sisällön/kontekstin suhteesta. Kupiainen (2005) on todennut, että
”teknologia luonnollisesti määrittää mediaesitysten keinoja ja mahdollisuuksia, ja
mediaesitykset ovat puolestaan mediateknologian ehtoja. Mediateknologia on mitä
suuremmissa määrin esitysteknologiaa, jota erilaiset historialliset esityskonventiot
määrittävät. ” (Kupiainen 2005, 9.) Vastaavasti Myllärin (2006) mukaan pitkäkestoisessa verkkokeskustelussa teknologia voi kaikessa läsnä olevuudessaan lähestulkoon kadota. Hänen mukaansa ”kun synnytetään konteksti tekniikkaa hyödyntäen,
on puhuttelevaa se, miten kontekstissa toimintaa koskevan haastattelupuheen tasolla
tekniikka ei näyttäydy juuri lainkaan. Ihmisen sanasto dominoi tekniikkaa.” (Mylläri
2006, 128.)
Mediaesitysten analyysin ja tuottavan mediasuhteen pitäisi mediakasvatuksessa
kulkea käsi kädessä. Hyvänä esimerkkinä voidaan nähdä mediakasvatustavoitteen
suhde käytettäviin opetusmenetelmiin. Esimerkiksi jos koulussa mediakasvatuksen
tavoitteeksi otetaan oppilaan kriittinen suhtautuminen median välittämiin sisältöihin
(POPS 2004), erinomainen tapa lähestyä esimerkiksi uutisten lajityyppiä on tehdä
koulun omat uutiset. Näin kytkeytyvät median analyysin ja tuotannon tavoitteet.
Toisena esimerkkinä luontevalle kuvion 1 kierrolle voidaan nähdä internetin käyttötilanne, jossa molemmat puolet edustuvat. Webin käyttö on sekä mediaesitysten
eli verkkosivujen analyysia että mediatuotantoa, joka rakentuu käyttäjän oman polun luomisesta, tuotetuista viesteistä ja muista mediaesityksistä. Internetin käytön
opettelussakin siis voidaan nähdä huomattavasti laajempia tasoja ja kytkentöjä kuin
pelkät käytettävyys- tai tietoturvanäkökulmat.
Artikkelin alussa esille tuoduilla mediakasvatuksen painotuksilla on tapana asettaa lapsi ja nuori erilaisiin rooleihin suhteessa mediaan. Yksi tapa lähteä kytkemään
mediakasvatuksen tämänhetkisiä painopisteitä yhteen on nähdä ne toisiaan täydentävinä. Jos esimerkiksi lähtötavoitteeksi otetaan tieto- ja viestintäteknisten välineiden
käytön oppiminen, kytkeytyy mediakasvatus teknologiakasvatukseen (Kupiainen
2005, 28). Esimerkiksi internetin käytön hallitseminen on selvästi yhteydessä myös
tämänhetkisiin käsityksiin tehokkaasta tiedonhausta, mediataitojen yhdestä alueesta. Ns. välineellisen mediakasvatuksen ongelmaksi kuitenkin muodostuu internetin
mahdollistaman toimintaympäristön vaikea rajattavuus ja pelot lasten ja nuorten
mahdollisista ”vääristä” toimintatavoista. Mediasuojelu ja tietynlaiset tekniset ratkaisut kuten nettilukot voidaan nähdä ratkaisuna ongelmaan. Tällöin puhutaan ns.
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rajoittavasta (ja säätelevästä) tai preventiivisestä eli ennalta ehkäisevästä mediakasvatuksesta (Kynäslahti, Vesterinen & Tella 2007).
Internetin rajattavuus ja esimerkiksi nettilukkojen toimivuus toivotulla tavalla on
kuitenkin usein kyseenalaistettu. Tämänhetkinen kasvatusajattelukaan ei varsinaisesti tue tällaista restriktiivistä näkökulmaa, jossa yksilö jää suhteellisen passiiviseen
rooliin. Ongelman ratkaisuna on mediakasvatuksessa nähty ajatus yksilön ”rokottamisesta” medialle ja informaatiolle lukutaitoiseksi. Tällainen ennakoiva, prediktiivinen ote perustellaan pyrkimyksenä kasvattaa yksilöstä kriittinen suhteessa mediaesitysten esitysluonteeseen ja kielellisiin ehtoihin (esim. Fairclough 1997; Suoranta
2003, 60). Voidaan kuitenkin kysyä, mistä tällöin saadaan ”sairauden diagnoosi”?
Rokotuksen onnistuminen edellyttää, että mediakasvatuksessa tiedetään tarkalleen,
mikä on sairaus. Sen määrittäminen 2000-luvun moniarvoisena näyttäytyvässä yhteiskunnassa on oma haasteensa. Yleisenä ”hoito-ohjeena” on joka tapauksessa esitetty lasten ja nuorten omaa tuottavaa suhdetta mediaesityksiin. Kuvaamalla uutisia
esimerkiksi koulun tapahtumista aletaan myös ymmärtää valtakunnallisten televisiouutisten rakentumista ja tuotannon reunaehtoja. Yksilön suhde mediaan ei ole uuden
tekniikan mahdollisuuksia rajaava, vaan nimenomaan luova, tuottava ja kriittisen
ymmärtävä (Kynäslahti, Vesterinen & Tella 2007).
Näin ajateltuna mediakasvatuksen eri painotukset muodostavat yhtenäisen alueen
perusopetuksessa täydentämällä toisiaan. Mediakasvatuksen uusimpina haasteina on
esitetty sosiaalinen media ja web 2.0 (Kupiainen, Sintonen & Suoranta 2007, tässä
julkaisussa; Lipponen 2007, tässä julkaisussa). Tällä on viitattu muun muassa siihen,
että mediakasvatuksessa on perinteisesti pitäydytty lähinnä institutionaalisissa rakenteissa (kuten mediayhtiöt, koulut, yliopistot, kirjastot, jne.). Tällöin unohdetaan
viime aikoina selkeästi merkitystään kasvattanut institutionaalisen lukutaidon haastava näkökulma. Internetin käyttäjien tuottama sisältö (user-created content, UCC)
kasvaa verkossa huimaa vauhtia. Lisäksi tiedon luokittelu on moninaistumassa. Mediakasvatuksessa tulisi laajentaa käsitystä perinteisistä, institutionaalisista mediaja informaatiolukutaidoista kohti ihmistenvälisen informaalin tiedonrakentumisen
kulttuuria, ns. sosiaalista mediaa (social media, social software). Tätä näkökulmaa
kuvaa mediakasvatuksessa hyvin englanninkielinen käsite volitional literacy, joka
voidaan kääntää omaehtoiseksi lukutaidoksi (Kynäslahti, Vesterinen & Tella 2007;
vrt. Lankshear & Knobel 2007; vrt. Kupiainen 2006). Tämä kuitenkin edellyttää
literacy-käsitteen ymmärtämistä siten, että yksilön suhde mediaan on vastaanottavaa
mediaesitysten ”lukemisen” taitoa laajempi ja tuottavampi.
Omaehtoisuus ilmenee sosiaalisessa mediassa kahdella tavalla. Institutionaaliselta pohjalta hierarkkisesti rakentuvat taksonomiat saavat haastajakseen folksonomian, jolla viitataan asiasanoihin perustuviin hakemistoihin ja indekseihin. Käyttäjät
saavat itse määritellä tekstiä, kuvia ja muita mediaesityksiä vapaavalintaisilla sanoilla (tagging), jotka kootaan hakusanakokonaisuuksiksi. Hintikka (2007) onkin
todennut, että ”folksonomia eli karkeasti käännettynä kansanomainen lajittelu mahdollistaa myös hakukoneita tai hakemistoja assosiatiivisemman vaeltelun kuvissa
sekä vaikkapa muoti- ja murresanojen käytön” (Hintikka 2007, 30). Tällöin osittain
luovutaan taksonomisesta eli tieteellisestä tai muusta vakiintuneesta luokittelusta ja
hierarkkisesta lajittelusta.
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Toiseksi mahdollisuuksien kasvaessa yksilön omaehtoisuus korostuu henkilökohtaisen innostuksen kysymyksenä. Aiemmin tekemisen ja osallistumisen esteenä olleiden taloudellisten ja teknisten kysymysten sijaan merkittävämmäksi tulee
yksilön halu tehdä asioita ja osallistua verkossa. Samalla kyse on tämäntyyppisten
taitojen opettamisen ongelmasta. Kun kyseessä on näinkin nopeasti kehittyvä ilmiö,
mediakasvatuksen järjestäminen käytännössä on sosiaalisen median osalta entistä
haastavampaa ja edellyttää niin opettajien kuin oppilaidenkin osallistumista korostavia lähestymistapoja.

Sosiaalinen media ja perusopetus
Sosiaalisen median käsite heijastelee niin viestinnän teorioiden kehitystä kuin tietoja viestintäteknistä kehitystäkin. Kaksi usein mainittua internetin sovellusta ovat blogit ja wikit. Blogit ovat aiemmin olleet lähinnä julkisia päiväkirjoja verkossa, mutta
keskeisemmäksi ne ovat muodostuneet mielipiteen ilmaisun ja julkisen keskustelun
uusina areenoina. Tunnetuin wiki on verkossa sisällön osalta käyttäjien rakentama
tietosanakirja Wikipedia (http://fi.wikipedia.org/). Sosiaalinen media -käsite on kuitenkin ongelmallinen, koska medialla on aina ollut sosiaalinen luonne. Sosiaalisen
median käsitteessä tulee nähdä mediasta teknologis-rakenteellisten, taloudellisten ja
poliittisten painotusten rinnalla ennen kaikkea psykologinen ja sosiaalinen painotus.
Yksisuuntaisen viestinnän rinnalle nousee yhä vahvemmin ajatus siitä, että jokainen voi olla mediassa sekä vastaanottaja että tuottaja. Osallistumisen muodot voivat
vaihdella tekstiviestiäänestyksistä aina omien mediaesitysten rakentamiseen ja esille
saattamiseen.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) painottaakin mediakasvatuksen kohdalla ”osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää.”
Mediataitojen kohdalla yksilö nähdään sekä viestien vastaanottajana että tuottajana
(POPS 2004). Todellisuudessa koulujen mediakasvatus on laajassa mittakaavassa
kautta aikojen kangerrellut välineiden ja ohjelmistojen puutteen, vaikeiden tekijänoikeuskysymysten ja opettajien tietojen, taitojen ja asenteiden takia. Sosiaalinen
media ja sen suosio lasten ja nuorten keskuudessa on synnyttänyt aiempien rinnalle
uusia haasteita koulujen mediakasvatuksessa. Lasten ja nuorten suosiossa ovat muun
muassa internet-yhteisöt kuten IRC-galleria, jossa voi tutustua samoista asioista
kiinnostuneisiin uusiin ihmisiin, pitää yhteyttä kavereihin ja jakaa omia kuviaan.
Negatiivista palveluissa on nuorina verkossa esiintyvät vanhemmat henkilöt, joista
seurauksina on ollut pahimmillaan häirintää ja pedofiliaa. Myös YouTube-tyyppiset
palvelut ovat suosittuja. Niissä vastaavasti jaetaan ja kommentoidaan videoita, joita
käyttäjät lataavat palveluun. Kaikki materiaali ei ole kuitenkaan tekijänoikeuksien
kannalta laillista. Ongelmina on tuotu esiin myös oppilaiden taltioimat videot, joita
on videolla esiintyvien kannalta loukkaavasti jaettu verkossa. Tällä hetkellä muiden
toimijoiden ohella Mannerheimin lastensuojeluliitto (http://www.mll.fi/) tekee työtä
näiden ongelmien eteen ja tuo toisaalta vanhemmille tietoa palvelujen positiivisista
puolista. Sosiaalinen media on nykypäivänä lasten ja nuorten identiteetin rakentamisen ympäristö siinä missä koulu ja kotikin.
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Mitä koulu sitten voi tehdä? Mediavalistuksen lisäksi sosiaalinen media voidaan
ottaa koulutyöhön mukaan, erityisesti osaksi opetusta ja opiskelua. Tätä strategiaa
pyrittiin toteuttamaan kouluissa tieto- ja viestintätekniikan yleistymisen yhteydessä
1990-luvulla. Käsitys siitä, kuinka laaja internetin ja erityisesti www:n hyödyntäminen oppilaitosinstituutioissa on mielekästä tai ylipäätään mahdollista, pitää kuitenkin sisällään kysymykset formaalista kasvatuksesta ja hallittavuudesta (Anderson
2006). Jos mediakulttuurin ominaispiirteitä ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään perusopetuksessa, lähestytään samalla vahvasti ajatusta, että koulua käydään
ennen kaikkea elämää varten. Usein törmätään kuitenkin oppilaitosinstituution ’koulunkäynti kouluinstituutiota varten’ -asetelmaan, johon kuuluvat hallittavuus ja rajattavuus. Ne taas eivät ole luontevia sosiaaliselle medialle.
Ylipäätään internetin ja sosiaalisen median mukaan ottamista voidaan vuorovaikutuksen kehityksenä kuvata kolmena eri muotona. Ensinnäkin verkon käyttö opiskelussa voi tarkoittaa opiskelijan kannalta laajempaa itsenäistä työskentelyä. Siinä
korostuu oppijan ja oppimateriaalin välinen vuorovaikutus ja mahdollisesti oppijan
ja opettajan välinen vuorovaikutus (ks. Moore 1984; 1989). Toiseksi vuorovaikutusmuotona voidaan nähdä formaalin opetuksen, institutionaalisin perustein muodostettujen ryhmien sisäinen vuorovaikutus, jossa korostuu oppijan ja toisen oppijan
välinen vuorovaikutus saman luokan tai kurssin sisällä. Kolmanneksi vuorovaikutteisuutta voidaan monipuolistaa vielä laajemmaksi, jolloin se kytkeytyy elinikäiseen
ja -laajuiseen oppimiseen. Vasta jos koulutyölle otetaan tällaiset tavoitteet, sosiaalinen media voi tuoda lisäarvoa opiskeluun.
Dron (2006) korostaa opiskelijan vuorovaikutusta formaalin ryhmän lisäksi juuri
informaaleissa verkostoissa (informal networks). Esimerkkeinä voidaan nähdä jopa
kahvihuonekeskustelut, mutta verkon osalta kyseeseen tulevat esimerkiksi rekisteröintiä vaativat sähköpostilistat ja keskusteluryhmät verkossa. Samoin informaaleina verkostoina voidaan nähdä aihepiirin perusteella ryhmiteltävät blogit ja wikit,
joiden tuottamiseen osallistuvat oppilaitoskontekstia laajempi ryhmä aihepiiristä
kiinnostuneita. Anderssonin (2006; 2007) mukaan tällaisessa vuorovaikutuksessa
toimijoina voivat olla verkostojen aktiivisesti osallistuvat jäsenet, omille seurantasivuilleen soveltuvaa tietoa suodattavat asiantuntijat, blogiyhteisöt joissa toisten
merkintöjä linkitetään ja kommentoidaan aktiivisesti, aivan kuten myös harvemmin
vuorovaikutuksessa olevat mutta silti yhteisölliseen tiedontuottamiseen osallistuvat
asiantuntijat (esim. Wikipediassa) (Anderson 2006; 2007).
Jos sosiaalisen median mullistava vaikutus pedagogiikan alueella jääkin vielä
nähtäväksi, ainakin verkko-opetuksessa 1990-luvulla yleistyneet, instituution myöntämien käyttäjätunnusten taakse suljetut verkkoympäristöt ovat saamassa vahvan
haastajan. Mejias (2005) kysyykin, onko pedagogiikan ja sosiaalisen median välinen jännite seurausta yrityksistä sovittaa sosiaalista mediaa perinteiseen opetuskulttuuriin vai onko kyseessä todelliset mahdollisuudet nähdä opiskelu ja oppiminen uudella tavalla. Joka tapauksessa sosiaalinen media mahdollistaa pyrkimykset,
näkökulmasta riippuen, sekä tuoda informaalin oppimisen lisäksi intentionaalista
opiskelua arkipäivään että tehdä informaalin oppimisen merkitystä näkyvämmäksi
oppilaitosinstituution käytännöissä.
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Näen kuitenkin, ettei sosiaalisen median hyödyntäminen koulussa ole itseisarvo.
Vasta jos nähdään, että tämä on mielekäs tapa ottaa lasten ja nuorten mediakulttuuria
osaksi koulutyötä ja että pedagogisessa mielessä opettajan ja oppilaiden toimintaa
voidaan tukea näillä sovelluksilla, on syytä alkaa suunnitella, miten sosiaalinen media voisi oikeasti muodostua osaksi oman koulun toimintaa.

Johtopäätökset
Tässä artikkelissa on ensinnäkin nähty mediakasvatus transdisiplinaarisena alueena,
jota kuvastaa tiederajat ylittävä ja lävistävä ajattelu ja toiminta. Siihen kytkeytyvät
erillisiä oppiaineita selkeämmin useiden tieteen- ja taiteenalojen lisäksi erilaiset asiantuntijat ja käytännön toimijat. Toiseksi, mediakasvatuksessa tulisi mediaesitysten
analyysi ja tuotanto nähdä toisiaan tukevina elementteinä. Otettaessa toinen tavoitteeksi toinen tukee erinomaisesti tavoitteeseen pyrkimisessä. Kolmanneksi, mediakasvatuksessa on niin substanssin kuin pedagogisten valintojenkin osalta valtavia
mahdollisuuksia. Perusopetuksen ja opettajankoulutuksen piirissä on siis tarvetta
niin substanssisidonnaiselle mediakasvatukselle (media opetuksen kohteena) kuin
välinenäkökulman huomioimisellekin.
Tärkeintä mediakasvatuksen vakiinnuttamisen ja samalla uudistamisen kannalta olisi nähdä se perusopetuksessa yhtenäisenä alueena ja yhteisenä asiana. Mediakulttuuri nostattaa jatkuvasti pohdittavia kysymyksiä institutionaalisen mediakasvatuksen kontekstissa. Näihin on tartuttava kriittisen arvioivalla tavalla. Tuoreimpana
mediakasvatuksen haasteena on tässä artikkelissa esitetty sosiaalisen median omaehtoisuudesta nousevan näkökulman tukeminen. Tällä viitataan mediakasvatuksessa muun muassa taitoon suhtautua ja reagoida perinteisten hierarkioiden ohittavaan
tiedon luokitteluun, jota on kuvattu folksonomian käsitteellä.
Tämän lisäksi omaehtoisuudessa on kyse mediakasvatuksen toimijoiden halusta osallistua sosiaalisen median toimintoihin. Tällöin mediakasvatuksen tavoitteena
olevat tiedot ja taidot eivät rakennu pelkästään valtakunnallisten standardien mukaan
vaan usein myös tilannekohtaisesti. Tietojen ja taitojen lisäksi mediakasvatuksessa
on kyse asenteista. Tällä ei viitata pelkästään huolen värittämään asennekasvatukseen (ks. Kupiainen 2005, 15–16, 147; Buckingham 2003, 10–11) vaan tarvitaan
asennetta, jolla lasten ja nuorten mediakulttuuri ja koulujen opetuskulttuuri löytävät yhteisen tilan perusopetuksessa. Tällöin mediakasvatus ulottuu eri oppitunneista
aina oppilaitosinstituution varsinaisen opetuksen ulkopuoliseen toimintaan. Koulut
”mediakasvattavat” tietämättään esimerkiksi rakentamalla sääntöjä koulun tietokoneiden ja muiden mediavälineiden käytölle. Säännöt ovat varmasti tarpeen, mutta niiden laatiminen tulisi olla oppilaiden ja koulun henkilökunnan yhteinen asia.
Muuten kouluihin hankitut tieto- ja viestintätekniset välineet jäävät pölyyntymään
varastoihin.
Uskoakseni mediakasvatuksen haasteisiin vastataan parhaiten, jos aiemmin erillään pidettyjä mediakasvatuksen alueita pyritään selvemmin yhdistämään mediakasvatuksen tutkimuksessa ja toteutuksessa. Niinpä eri oppiaineiden tunneille soveltuvat
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(esimerkiksi aihekokonaisuuksittain jäsentyvät) ilmiökeskeisemmät lähestymistavat
voisivat olla seuraava laajempi mediakasvatuksen tutkimuskohde.
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Sanomalehti suomalaisessa arkikulttuurissa
Sanomalehti kuuluu useimpien suomalaisten arkeen. Lehden uutiset, ilmoitukset ja
sarjakuvat avaavat monen kouluun tai töihin lähtevän päivän. Sanomalehtien lukemisella on tärkeä sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Vaikka lehtien lukutavat ovat
vuosikymmenien myötä muuttuneet, aamulehden lukemisesta on tullut suomalaisen
kodin arkirutiini, joka näyttää periytyvän lapsuudenkodista: sanomalehteä lukevien
vanhempien lapsista tulee yleensä lehtiä säännöllisesti lukevia aikuisia (Kärki 2005,
185; ks. myös Sundin 2004, 219–220). Sanomalehtien säännölliset lukijat yhdistävät lukuhetken tavallisesti rauhalliseen aamuun. Vaikka lehtiuutiset käsittelevät
usein erilaisia onnettomuuksia, rikoksia, sotia ja luonnon katastrofeja, lehden lukemisen arkirutiini tuo kuitenkin mukanaan turvallisuuden tunnetta ja varmuutta siitä,
että maailma on yhä jotakuinkin paikoillaan (Heikkinen ym. 2005, 257). Aamuinen
sanomalehti onkin linkki kodin eli yksityisen ja ulkomaailman eli julkisen välillä
(Kärki 2005, 184). Lehden merkityksen arkipäivän rytmittäjänä huomaa erityisesti
silloin, kun lehteä ei tule tai sitä ei ole saatavilla. Paremman puutteessa vanhakin
lehti yleensä kelpaa päivän avaukseksi.
Päivän lehdet edistävät myös sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä, sillä
ne tarjoavat lukijoilleen yhteisiä ajankohtaisia puheenaiheita ja helpottavat keskustelun avaamista niin tuttujen kuin tuntemattomienkin kanssa. Näissä keskusteluissa
yhteisiä, julkisia kysymyksiä tarkastellaan yksilöiden kannalta ja luodaan samalla
pohjaa demokraattiselle vaikuttamiselle lähiyhteisössä ja laajemminkin yhteiskunnassa (Kotilainen & Kivikuru 1999, 27). Lehdistä voi myös seurata oman paikkakunnan tapahtumia, millä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä (Linnakylä ym. 2000, 118). Sanomalehtien lukemisen ja
aktiivisen, valistuneen kansalaisuuden voikin sanoa kuuluvan yhteen.
Sanomalehdet tarjoavat kattavan mediatekstien valikoiman erilaisille ja eritasoisille lukijoille, joten kouluopetuksen ja uusien opetussuunnitelmien vaatimusten
mukaisesti sanomalehden avulla voidaan harjoitella monipuolisesti erilaisten mediatekstien lukutaitoja. Lehdissä on uutisia ja tiedottavia artikkeleita, haastatteluja ja
ilmoituksia, mutta myös kantaa ottavia pääkirjoituksia, kolumneja, arvosteluja, mielipiteitä ja keskustelupuheenvuoroja. Lehdissä on myös kevyttä viihdettä, pilapiirroksia ja sarjakuvia, jotka ilahduttavat ja vihastuttavatkin lukijoita, mikä puolestaan
aktivoi omien mielipiteiden muodostamiseen. Etsivä löytää lehdestä myös sääennusteita, televisio- ja radio-ohjelmia, ilmoituksia avoimista työpaikoista, kursseista ja harrastusmahdollisuuksista, mainoksia ja kuluttajavalistusta sekä monenlaisia
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menovinkkejä, jotka ohjaavat lukijoita erilaisten harrastusten pariin ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Sanomalehtien tekstitarjonta on vaihtelevaa myös ilmaisukeinoiltaan, sillä lineaaristen kirjoitettujen tekstien ohella lehtitekstit sisältävät visuaalisia
tekstejä, kuvia ja sarjakuvia, kuvioita, taulukoita ja karttoja sekä monenlaista grafiikkaa ja värejä.
Sanomalehdillä on vankasta yhteiskunnallisesta asemastaan huolimatta monenlaisia kehittymishaasteita. Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä lehtienkin uutiset välittyvät entistä nopeammin sekä läheltä että kaukaa, mikä tietysti helpottaa tiedon saatavuutta mutta voi johtaa uutistiedon pinnalliseen välittämiseen ja
vähäiseen kontekstualisointiin. Markkinavoimien vahvistuminen ja etenkin kilpailu
lukijoista ovat osin johtaneet viihteellistymiseen, skandaali- ja katastrofiuutisoinnin
lisääntymiseen. Tämä asettaa sekä lehtien toimittajat että lukijat uusien haasteiden
eteen pohtimaan entistä vahvemmin totuuden, vastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden eettisiä kysymyksiä (Gardner ym. 2001, 165–170). Jos sanomalehtien viihteellistymisestä tulee laaja ilmiö, uhkakuvana on, että sanomalehdet menettävät
yhteiskunnallista merkitystään ja arvostustaan ja samalla koulun sanomalehtiopetus
pelkistyy mediakritiikiksi. Nuoretkin lukijat kuitenkin arvostavat edelleen perinteistä journalismia eivätkä toivo sanomalehtien ”iltapäivälehtimäistyvän”. He löytävät
viihdettä radiosta, televisiosta ja internetistä ja toivovat sanomalehdiltä laadukasta
journalismia, jonka perustehtävänä on uutisten välittäminen, taustoittaminen ja tulkinta (Perko 2002, 7).
Toisaalta taas viihteellistymiselle on nähtävissä päinvastainenkin ilmiö, sillä
osalle ihmisistä sanomalehdet ovat jääneet etäisiksi ja omaa elämää koskettamattomiksi. Niiden ajatellaan välittävän tietoa ”ylhäältä alaspäin” ja olevan lähinnä tiettyjen poliitikkojen ja eliitin asialla. Sanomalehtien hintakin on joillekin lukijoille liian
korkea, mikä ei edesauta sanomalehtien yhteiskunnallisen tehtävän toteutumista.
Voidaan myös havaita viitteitä sanomalehtien aseman rapautumisesta, sillä esimerkiksi osalla nuorista aikuisista on liikkuva elämäntyyli, johon sanomalehti ei näytä
enää sopivan. (Hujanen 2007, 228–230.)
Painettujen sanomalehtien kuolemaa on ennustettu useaan otteeseen, mutta toistaiseksi ennustukset ovat menneet pieleen. Lähes kaikilla sanomalehdillä alkaa jo
olla verkkoversio. Ne eivät ainakaan vielä ole juuri vähentäneet painettujen sanomalehtien suosiota, vaikka ovatkin monipuolistaneet lehtien tekstimateriaalia ja ilmaisukeinoja sekä vahvistaneet vuorovaikutuksen ja välittömän keskustelun mahdollisuuksia. Verkkolehdet voivatkin avata maailmaa moneen suuntaan, sillä niiden
avulla voi seurata helposti tärkeimpiä uutistapahtumia myös toiselta puolelta maailmaa. Opetuksessa ne mahdollistavat niin koti- kuin ulkomaistenkin lehtien vertailun
helposti ja halvalla. Verkkoversioiden ja muun nopeasti kehittyvän tekniikan myötä
sanomalehden ja muun median rajat hämärtyvät. Ei liene lopulta iso kysymys, missä
muodossa sanomalehti ilmestyy – saako sen kännykkään, päätteelle, paperisena tai
jossain muussa kuosissa – kunhan se vastaa toiveisiin journalistisesti korkeatasoisesta ja hyvin toimitetusta materiaalista.
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Nuoret lukevat lehtiä mutta lukuinto on hiipumassa
Nuorten sanomalehtien lukeminen on ollut lievässä laskussa 20 vuoden ajan (Nuorison mediankäyttötutkimus 2004). Syitä lienee lukuisia. Osin ne voivat olla sanomalehdestä johtuvia, mutta vaikutusta on varmasti myös mediaympäristön perinpohjaisella muutoksella, mediatarjonnan valtavalla lisääntymisellä sekä monipuolistuneilla harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksilla. Huomionarvoinen seikka ovat myös
kotien vähentyneet lehtitilaukset.
Kansainvälisesti verrattuna suomalaisnuoret ovat kuitenkin ahkeria sanomalehtien lukijoita. Tämä käy ilmi OECDn oppimistulosten arviointiohjelman PISAn
vuonna 2003 kerätyn kansallisen aineiston jatkotutkimuksesta (Linnakylä & Malin
2006, 18–20) 15-vuotiaista nuorista 59 prosenttia lukee sanomalehteä useita kertoja
viikossa. Lisäksi 26 prosenttia lukee lehtiä useita kertoja kuussa. Tosin on niitäkin
nuoria, yhteensä 15 prosenttia, jotka lukevat sanomalehteä vain kerran kuukaudessa
tai harvemmin. Näistä 2 prosenttia ilmoitti, ettei lue lehtiä koskaan. Miten nämäkin nuoret saisi kiinnostumaan lehtien monipuolisesta tekstitarjonnasta? Siinä riittää
haastetta sekä sanomalehtien toimittajille että mediakasvattajille. Sanomalehti voi
parhaimmillaan kuitenkin tarjota nuorillekin ajankohtaista luettavaa, joka auttaa jäsentämään maailmaa ja ainakin oman paikkakunnan tapahtumia, pohtimaan uutisten
taustatekijöitä, niihin vaikuttavia voimia ja vallankäyttöä, innostamaan keskusteluihin ja omien mielipiteiden muodostamiseen sekä tutkimaan kriittisesti myös sitä,
mitä uutisissa ei kerrota (Gardner ym. 2001, 165).
Kolme vuotta aiemmin vuonna 2000 kerättyyn PISA-aineistoon verrattuna tilanne on säilynyt Suomessa hyvin samanlaisena (Linnakylä 2002, 156). Vaikka aktiivisimpien lukijoiden määrä oli laskenut 62 prosentista 59 prosenttiin, niiden määrä,
jotka eivät lukeneet lehteä koskaan, oli säilynyt ennallaan (Linnakylä & Malin 2006,
19). Hälyttävä oli kuitenkin tulos, että Uudellamaalla sanomalehtien säännöllinen
lukeminen oli nuorten keskuudessa selvästi vähäisempää kuin muualla Suomessa
ja kaupungeissa vähäisempää kuin maaseudulla (Linnakylä & Malin 2006, 23–25).
Viittaako tämä siihen, että sanomalehtien suosio arkipäivän lukemiskulttuurissa on
vähenemässä kaupungistumisen ja etenkin suurkaupungistumisen myötä? Vai alkaako eurooppalainen lukemiskulttuuri levitä vähitellen myös Suomeen, sillä Keski- ja
Etelä-Euroopassa nuoret lukevat sanomalehtiä selvästi harvemmin kuin meillä tai
muissa Pohjoismaissa? Yllättävää oli se, että verkkolehtienkin lukeminen oli aktiivisempaa Keski- ja Pohjois-Suomessa kuin Uudellamaalla. Tuloksia voi peilata
Hujasen (2007, 230–231) tutkimukseen, jossa haastatelluista sanomalehtien ei-tilaajista, usein nuorista aikuisista, usea vietti liikkuvaa ja epäsäännöllistä elämää kasvukeskuksessa tai isossa kaupungissa. Nämä tilaajat eivät aina koe paikallisuutta
edustavaa sanomalehteä omakseen.
PISA-aineistossa sanomalehtien lukemisaktiivisuudessa ei ollut eroa sukupuolten
välillä. Aktiivisia lukijoita oli yhtä paljon tytöissä ja pojissa, mikä on merkittävää,
sillä OECD-maissa tytöt eivät keskimäärin lue sanomalehtiä yhtä aktiivisesti kuin
pojat. Verkkolehtiä pojat sen sijaan lukivat Suomessakin tyttöjä innokkaammin. Sosioekonominen taustakaan ei ollut Suomessa yhteydessä sanomalehtien lukuintoon.
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Vanhempien koulutustaustalla oli kuitenkin merkitystä (Linnakylä & Malin 2006,
20–22).
Maahanmuuttajanuorten lukemisaktiivisuus oli selvästi vähäisempää kuin syntyperäisten suomalaisten (Linnakylä & Malin 2006, 21–25). Tähän voi olla syynä näiden nuorten tai heidän vanhempiensa heikko suomen tai ruotsin kielen taito tai kodin
vähäisemmät taloudelliset mahdollisuudet sanomalehtien tilaamiseen. Maahanmuuttajanuoret olivat kuitenkin muita aktiivisempia verkkolehtien lukijoita. Tämä saattaa viitata siihen, että verkon kautta voi lukea paitsi uuden, myös entisen kotimaan
uutisia ja ylläpitää näin kulttuurisia ja kielellisiä siteitä vanhaan kotimaahan. Uuteen
kotimaahan, sen tapahtumiin ja kulttuuriin, kuitenkin kotiutuisi varmemmin paikallislehtiä lukemalla.

Sanomalehdet tukevat oppimista ja päinvastoin
Kansallisen PISA-aineiston jatkoanalyyseissa oli myös mahdollista selvittää, missä
määrin sanomalehtien lukemisaktiivisuus oli yhteydessä oppimistuloksiin ja opiskeluasenteisiin (Linnakylä & Malin 2006, 28–32). Sanomalehtien säännöllinen lukeminen oli vahvimmin yhteydessä lukutaitoon. Tämä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon, että PISAssa lukutaitoa arvioitiin arkielämän lukutaitovaatimusten
näkökulmasta eikä esimerkiksi painottaen kansallista opetussuunnitelmaa, jossa
kaunokirjallisuudella on ymmärrettävästi merkittävä rooli. Koska PISAssa pyritään
mahdollisimman suureen elämänläheisyyteen, sanomalehtiteksteillä ja niihin liittyvillä tehtävillä on huomattava asema. Nuoret, jotka lukevat lehtiä säännöllisesti,
menestyvät luonnollisesti myös PISAn koetehtävissä, koska tekstityypit ja niiden
lukutavat ovat tuttuja. Selvästi heikoin lukutaito oli sillä ryhmällä, joka ei lukenut
sanomalehtiä koskaan.
Yllättävä oli tulos, että sanomalehtien lukemisaktiivisuus oli yhteydessä myös
matematiikan ja luonnontieteiden osaamiseen sekä ongelmanratkaisuun. Osasyynä
tähän voi olla se, että myös matematiikassa, luonnontieteissä ja ongelmanratkaisussa
suositaan PISAssa koetehtäviä, jotka liitetään arkitilanteisiin tekstien avulla. Jotkut
matematiikan ja luonnontieteiden koetehtävät liittyivätkin sanomalehtiteksteihin.
PISAn koetehtäviin sisältyi myös erilaisia piirroksia, taulukoita ja kuvioita, joita oli
tulkittava tekstin yhteydessä, aivan kuten sanomalehteä luettaessa. Kiinnostava oli
tulos, että sanomalehtien säännöllinen lukeminen tuki erityisesti tyttöjen matematiikan osaamista.
Tuloksia tulkittaessa on tietysti otettava huomioon, että yhteydet ovat monensuuntaisia. Oppilaat, joilla on hyvät perustiedot ja -taidot, ymmärtävät muita paremmin sanomalehtien tekstejä ja lukevat näitä tästä syystä innokkaammin kuin ne,
joiden tiedot ja taidot ovat monilta osin puutteelliset ja joista lehtien lukeminen on
siksi työlästä. Toisaalta lehdistä oppii sekä lukutaitoa että monenlaista yleis- ja erityistietoa, josta on hyötyä eri oppiaineiden opiskelussa.
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Lukemisaktiivisuus

Kuvio 1. PISA-kokeiden keskiarvotulokset eri osa-alueilla sanomalehtien lukemisaktiivisuuden mukaan
(OECD-maiden nuorten keskiarvo 500, keskihajonta 100 pistettä) (Linnakylä & Malin 2006, 32.)

Sanomalehtien lukemisaktiivisuus oli yllättävän vahvasti sidoksissa myös koulunkäynnin hyödylliseksi kokemiseen ja jatko-opintosuunnitelmiin (Linnakylä & Malin 2006, 32–34). Sanomalehtien lukemista karttavat nuoret eivät kokeneet koulunkäyntiä hyödylliseksi tulevaisuutensa kannalta. Näiden nuorten joukossa oli myös
eniten niitä, jotka eivät suunnitelleet jatko-opintoja peruskoulun jälkeen. Tuloksia
voidaan tulkita tietysti myös siten, että koulunkäynnistä ja jatko-opinnoista kiinnostuneet etsivät tietoa mielellään muualtakin kuin oppitunneilta, joten sanomalehtien
lukeminen on yleisemmän tiedonjanon merkki. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että
koulunkäyntiin ja jatko-opintoihin kielteisimmin suhtautuvat nuoret eivät lue sanomalehtiä. Lehtien lukeminen kuitenkin laajentaisi heidän tietojaan ja taitojaan sekä
kiinnittäisi heitä oman paikkakunnan ja maailman tapahtumiin sekä tätä kautta yhteiskunnalliseen toimintaan.
Vaikka koulujen väliset erot sanomalehtien lukemisaktiivisuudessa ja sen merkityksessä oppimistuloksiin olivat melko pieniä, koulujen välilläkin oli eroja (Linnakylä & Malin 2006, 36–37). Olisi kiinnostavaa tutkia tarkemmin, mikä eroja synnyttää.
Miksi joissakin kouluissa sanomalehtien lukemisaktiivisuus on erityisen vahvaa?
Mitä muut koulut voisivat näiltä kouluilta oppia? Ovatko erojen syyt koulujen opetussuunnitelmissa, opetuskäytännöissä vai lehtien saatavuudessa? (Ks. Kotilainen &
Hankala 1999.)
Sanomalehden lukemista voi siis pitää tyypillisenä informaalisen oppimisen
muotona, joka tukee yhteiskuntaan ja paikallisiin sosiaalisiin verkostoihin kiinnittymistä. Sanomalehteä tulisikin suosia oppimateriaalina erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, maahanmuuttajien ja aikuisten oppimista tuettaessa. Lehden
lukeminen sosiaalistaa arkikulttuuriin mutta edistää myös sellaisten avaintaitojen
kehittymistä, jotka ovat ratkaisevia myös muiden taitojen ja tietojen oppimisessa.
Sanomalehdet välittävät niin ikään maailmaan orientoitumisen kannalta keskeistä

94

Mari Hankala ja Pirjo Linnakylä

informaatiota ympäröivästä todellisuudesta, mahdollisuuden kriittiseen pohdintaan
ja aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Sanomalehtiopetus osana koulun mediakasvatusta
Jos sanomalehtien lukeminen on ollut pitkään osa suomalaisten arkea, niin vastaavasti sanomalehtiopetuksella on kauan ollut sijansa koulujen arkitoiminnassa. Organisoitua sanomalehtiopetusta on Suomessa ollut Sanomalehtien Liiton järjestämänä
jo yli 40 vuoden ajan, ja se on ehtinyt vakiintua osaksi arkea eri kouluasteilla perusopetuksesta aikuisopetukseen. Sanomalehtien ja koulun kiinteästä sidoksesta kertoo
esimerkiksi se, että 1970- ja 1980-luvuilla silloinen Kouluhallitus suositteli kouluille lähettämissään yleiskirjeissä sanomalehtien tilaamista, ja tilausten toteutumista
myös tutkittiin kyselyin (ks. tarkemmin Hankala 2002, 13–16).
Sanomalehtiopetusta on kehitetty ja kokeiltu yhteistyössä koulujen ja aktiivisten
opettajien kanssa. Aiemmin, 1980-luvulta lähtien, sanomalehtiopetuksesta ja yhteyksistä koulujen ja lehtien välillä vastasivat kunkin läänin alueella toiminnanohjaajat. Läänijaon muututtua sanomalehtiopetus siirtyi lehtien ja niiden nimeämien
vastuutoimittajien tehtäväksi. Toimittajat muun muassa vierailevat kouluilla ja vastaavat oppilaiden lehtitalovierailuista. He järjestävät koulutustilaisuuksia opettajille
ja opettajaharjoittelijoille. Jälkimmäiset saavat myös Sanomalehti opetuksessa -kansiot, joihin on koottu Sanomalehtien Liiton pedagogisia oppaita eri aihepiireistä.
Sanomalehtiopetus on saanut laajaa kansallista näkyvyyttä. Varsinkin helmikuiseen sanomalehtiviikkoon osallistuu runsaasti kouluja, ja lehtiä tilataan niihin
huomattavat määrät. Sanomalehdet puolestaan panostavat nuoriin lukijoihin muun
muassa kiinnittämällä erityistä huomiota lehden sisältöihin ja avaamalla sähköisiä
arkistojaan ilmaiseksi koulujen käyttöön. Vuosittain ideoidaan erilaisia teemoja ja
tapahtumia, esimerkiksi helmikuussa 2007 kouluissa tehtiin Agricolan juhlavuoden
kunniaksi Agricolan Aviisia – Agricolan aikaisista tapahtumista laadittiin juttuja
valmiille, lehtitaloista tilattaville lehtipohjille. Paikallisista ideoista on esimerkkinä
mediakriittinen blogi, jota muutamat nuoret pitivät viikon ajan Keskisuomalaisen
nettisivuilla.
Toiminnan kattavuudesta kertoo osaltaan sekin, että viime vuosina yli 90 prosenttia nuorista on osallistunut sanomalehtiopetukseen (Nuorison mediankäyttötutkimus
2004). Myös erilaisia materiaaleja on saatavana runsaasti. Sanomalehtien Liitosta
voi tilata lukuisia maksuttomia pedagogisia oppaita eri kouluasteille. Verkossakin on
tarjolla materiaaleja niin eri-ikäisille oppilaille kuin opettajillekin. Netissä voi suorittaa Juniorijournalistin tutkinnon tai tehdä lehteä Sanomalehtien Liiton ja Opetushallituksen Lehtiverstaassa (ks. tarkemmin Puro 2007a). Ilmaisten materiaalien lisäksi
monet lehdet hankkivat levikkialueensa kouluille eri-ikäisille oppilaille suunnattuja
lukupasseja. Käytännön näkökulmaa toimittajan työhön saa myös vierailemalla Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien ja Taloussanomien yhteisessä toimitussimulaattorissa Pisteessä, jonne opettajat ympäri maan voivat varata aikoja oppilasryhmilleen.
Sanomalehtiopetuksen asema mediakasvatuksessa on siinä mielessä omanlaisensa, että sanomalehtiin ei kouluissa liity sellaisia voimakkaita arvolatauksia kuin
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uudempaan mediaan, esimerkiksi Internetiin tai tietokonepeleihin. Sanomalehdet
eivät yleensä saa aikaan kiivasta keskustelua puolesta tai vastaan eivätkä ne herätä
moraalista paniikkia, poikkeuksena iltapäivälehtien lööpit ja joidenkin traagisten aiheiden uutisoinnin ylilyönnit. Sanomalehtiopetus on säilyttänyt paikkansa kouluissa, vaikka opettajilla on entistä monipuolisempia mahdollisuuksia käyttää mediaa
työssään Uusien opetussuunnitelmien myötä sanomalehtiopetuksen määrä vaikuttaa
jopa lisääntyneen (Puro 2007b). Tosin parantamisen varaakin on: Sanomalehtien
käyttö on vähentynyt joissain oppiaineissa, esimerkiksi maantiedossa, biologiassa,
uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa sekä historiassa ja yhteiskuntaopissa, jossa
sanomalehti on ollut tärkeä työkalu käsiteltäessä kansalaisuuteen ja demokratiaan
liittyviä asioita. Sanomalehtiopetus on myös usein aika perinteistä, sillä tavanomaisen tapa on käsitellä luokassa opettajan mukanaan tuomia lehtijuttuja (Nuorten mediankäyttötutkimus 2004). Ylipäätäänkin sanomalehtiopetuksen tietynlainen ”tuttuus
ja turvallisuus” sekä institutionaalistuminen osaksi kouluopetusta saattavat johtaa
rutiininomaiseen lehtien käyttöön, jossa ei jakseta innostua opetusmenetelmien ja
työtapojen kehittämisestä.
Pitkäaikainen toiminta on tuottanut runsaasti tietoa nuorten sanomalehtien lukemisesta ja koulujen sanomalehtiopetuksesta. Näitä molempia Sanomalehtien
Liitto on säännöllisesti seurannut pääasiassa määrällisillä selvityksillä sekä joillain
laadullisilla raporteilla. Sanomalehtien Liiton oppaat ja selvitykset ovat tyypillistä
kotimaisen mediakasvatuksen julkaisusatoa (ks. Kotilainen & Suoranta 2005, 76).
Tieteellisiä, yliopistotasoisia jatkotutkimuksia ei toistaiseksi ole tehty kahta lisensiaatintyötä (Iiskala 1999; Hankala 2002) lukuun ottamatta. Tarvetta olisi kuitenkin
esimerkiksi tutkimukselle, jossa selvitettäisiin laadullisin lähestymistavoin nuorten
ja sanomalehden kohtaamista nykyisessä mediatarjonnassa. Mediakasvatuksen tutkimuksessa sanomalehtiopetus ei sijaitse keskiössä, sillä esimerkiksi Nordicomista
lapsia, nuoria ja sanomalehtiä koskevaa tutkimusta löytyy vähän verrattuna muihin
viestimiin, erityisesti televisioon (Sundin 2004, 21).

Ajankohtaisia ja toimivia sanomalehtiopetuksen
työtapoja
Tutun sanomalehden kautta on mahdollista toteuttaa myös luovaa ja innostavaa mediapedagogiikkaa. Aina voi kehittää uusia sanomalehden käyttötapoja, mutta hyviin
tuloksiin voidaan päästä myös vanhoilla ja hyväksi havaituilla työtavoilla, joita voi
tarvittaessa muokata ja uudistaa. Seuraavassa nostetaan esille joitakin sanomalehtiopetuksen keskeisiä ja ajankohtaisia näkökulmia ja työtapoja. Osa esimerkeistä
on peräisin Hankalan (2002; ks. myös Hankala 2005a) tutkimilta opettajilta, vaikka
esimerkkien alkuperää ei esitellä erikseen. Esimerkkejä voi soveltaen toteuttaa eriikäisillä ja eri kouluasteilla.
Opettajan on ensiksi päätettävä, millaisia tavoitteita hänen opetuksellaan on. Tämän tehtyään hän voi valita tilanteeseen sopivimmat sisällöt ja menetelmät. Eri aineiden opettajat mainitsevat usein sanomalehden käytön tärkeimmäksi syyksi sen,
että lehdistä saa oppiaineesta ajankohtaista ja tuoretta tietoa, jollaista oppikirja ei
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pysty tarjoamaan. Tällöin opettaja vie usein luokkaan tuoreita lehtileikkeitä. Tämä
sanomalehden yleisin käyttötapa ei oppilaiden mielestä ole välttämättä kovin mieleen jäävää eikä erityisesti innosta lehtien lukemiseen (Hankala 1996, 1), tosin se ei
ole työtavan ensisijainen tarkoituskaan. Lehtileikkeet ovat kuitenkin edelleen tarpeellisia siksi, että sanomalehden ja erityisesti sen uutisten merkitys ajankohtaisen
ja uuden tiedon välityksessä on yllättävän vahva. Esimerkiksi nuorten käsitykset
ilmastonlämpenemisestä perustuvat suurelta osin lehtien ja television välittämiin
tietoihin (Nevanpää 2005, 96). Yhtälailla voisi kysyä, mitä tietäisimme ilman niitä
esimerkiksi teknologisista keksinnöistä, geenimanipulaatiosta, terveysvaikutteisista
elintarvikkeista tai Aasian tai Afrikan poliittisesta tilanteesta.
Opetuksen ei kuitenkaan tarvitse jäädä opettajan tuoman sanomalehtitekstin
tietosisällön esittelyksi, vaan sisältöjä voi ja pitääkin tarkastella monin tavoin – jo
opetussuunnitelman mediataitovaatimusten edellyttämänä – muissakin oppiaineissa
kuin äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Sanomalehtiteksteistä saa tilaisuuksia paitsi
sisällön tulkintaan myös ilmaisumuotojen ja -kielen erittelyyn sekä todellisuussuhteen, vallankäytön ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin. Niiden avulla voi
pohtia uutisvälityksen kattavuutta ja uutisvalinnan perusteita, lähdekritiikkiä, hyvän
maun rajoja ja laajemminkin lehtien eettisiä perusteita. Opetuskeskustelu voi lehtienkin pohjalta syventyä tarkastelemaan median tehtävää yhteiskunnassa totuuden,
demokratian, sananvapauden, suvaitsevuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä – tai tuhoamisessa (vrt. Gardner ym. 180–185).
Näitä laajempia näkökulmia voi yhdistää ”ajankohtaislehtileikkeidenkin” käyttöön: Esimerkiksi ilmastonmuutosta koskevista lehtiteksteistä on olennaista tarkastella, millaisiin lukijoiden asennetta tai käyttäytymistä koskeviin tavoitteisiin teksteillä pyritään tai mistä lähteistä tai kenen intresseistä käsin esimerkiksi tiettyjä energiamuotoja on käsitelty. Lehtitekstien sisältöjä on hyvä merkityksellistää oppilaille
pohtimalla yhdessä, miten tekstissä esitetyt asiat liittyvät oppilaiden elämään ja mitä
oppilaat niistä ajattelevat. Myös sisällöiltään harhaanjohtavia ja virheellisiä tekstejä
voi ottaa esille ja pohtia yhdessä niiden lähteitä ja tarkoitusperiä.
Arvoa oppilaiden omille kiinnostuksen kohteille
Opettajan sijaan vastuu lehtitekstien etsimisestä voi olla myös oppilailla, eikä sisältöjen tarvitse aina sitoutua oppiaineisiin. Varsinkin jos yritetään innostaa oppilaita
ympäristön ja yhteiskunnan asioiden säännölliseen seuraamiseen, tehtävät voivat
lähteä oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista. Esimerkiksi uutisvälityksen kattavuutta ja uutisvalinnan perusteita on helppo tutkia seurantatehtävillä, joiden avulla
tarkastellaan, miten oppilaille tärkeitä asioista uutisoidaan lehdessä. Erään opettajan
yhdeksäsluokkalaiset oppilaat tekivät alueensa valtalehdestä hyvinkin seikkaperäisiä
ja paljastavia analyyseja yksinkertaisella menetelmällä eli keräämällä ensin tiettyä
aihepiiriä käsittelevät jutut lehdestä ja tutkimalla sen jälkeen juttujen sisältöjä. Näin
esimerkiksi saatiin tietoa siitä, mitä paikkakunnan teattereita lehti suosi – minkä teatterin ensi-illoista oli isoja, positiivissävyisiä arvosteluja ja minkä teatterin esitykset
saivat vain vähäisiä mainintoja, jotka olivat sävyltään neutraaleja tai negatiivisia.
Vastaavia havaintoja tehtiin eri urheilulajien saamasta palstatilasta. Oppilaat esitteli-
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vät töitään luokassa, ja esitysten jälkeen opettajan tehtävänä oli ohjata keskustelua ja
tarvittaessa esittää asiaa syventäviä ja pohtivia kysymyksiä ja kommenttejaan.
Sanomalehtien käyttäminen opetuksessa sopii hyvin tämän päivän sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen, joka painottaa elämänläheistä ja todellisiin oppimistilanteisiin ja ympäristöihin liittyvää opiskelua. Lehtien pohjalta syntyy helposti aitoa
dialogia ja erilaisten näkemysten vuorovaikutusta, joka voi johtaa asioiden problematisointiin, tutkivaan oppimiseen, jopa uusien näkökulmien löytämiseen. Tämä
ei tietenkään synny itsestään, vaan se vaatii opettajalta paitsi asiasisältöjen hallintaa, myös asioiden taustalla vaikuttavien tekijöiden ymmärtämistä ja ennen muuta
rohkeutta ja riskinottokykyä. Tutkivan oppimisen tulosta ei tiedä ennakkoon, mutta
useimmiten tutkimusmatka on vaivan arvoinen. Pelkkä puuhastelu lehden parissa ei
vie mediakasvatusta eteenpäin. Opettajalla on oltava sekä tietoa että taitoa rajata ja
fokusoida opiskelua niin, että se on toisaalta kattavaa ja toisaalta rajattua ja hallittua
(Seppänen 2005, 32).
Rohkeutta ja tutkivaa otetta oli esimerkiksi sillä fysiikanopettajalla, joka halusi
liittää fysiikan opetusta enemmän arkipäivään. Oppikirjat siirrettiin sivuun ja oppilaat alkoivat koota kukin omaan kansioonsa aihepiireittäin sanomalehdistä löytämiään, fysiikkaan liittyviä tekstejä. Oppilaat löysivät pääosin kuvia, joiden oheen kirjoitettiin selittävää tekstiä. Fysiikkaan liittyviä ilmiöitä löytyi runsaasti esimerkiksi
urheilusivuilta, sääkartoista ja sarjakuvista. Oppilaat olivat selvästi innostuneita
omista kansioistaan. Vastaavasti myös monet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat
ovat toimineet pitkäänkin sanomalehtitekstien varassa etsiessään oppilaille autenttista tekstimateriaalia.
Onnistuneita kokemuksia on myös koko lukukauden kestäneestä äidinkielen ja
kirjallisuuden projektista, jossa oppilaat etsivät lehtitekstejä itseään kiinnostavista
aiheista ja koostivat niistä leikekirjan, jonka oheen kirjoittivat omia kommenttejaan.
Lukukauden kuluessa oppilaista tuli melkoisia asiantuntijoita omilla aloillaan. Tällaisissa pitkissä projekteissa opettajan tulee jatkuvasti seurata ja ohjatakin työn etenemistä sekä antaa koulussa aikaa työn tekemiseen, jotta ei käy niin, että jollain on
työn palauttamisvaiheessa kotonaan kasa avaamattomia lehtiä ja ahdistunut olo.
On myös tärkeä tarkkailla, että kenenkään materiaalimäärä ei kasva kohtuuttomaksi. Toisaalta varsinkin lyhytkestoisissa tutkimusprojekteissa on myös varauduttava siihen, että jossain laajasti uutisoidussa aiheessa saattaa yllättäen olla suvantovaihe, ennen kuin juttuja aiheesta alkaa taas ilmestyä.
Edellä esitetyissä esimerkeissä on sanomalehtien pohjalta perehdytty sekä oppiaineiden tietosisältöihin että oppilaiden omiin kiinnostuksen kohteisiin ja tehtävät ovat
mahdollistaneet sen, että oppilaat ovat voineet monella tavoin pohtia lehtitekstien
herättämiä ajatuksia. Myös sanomalehtipäiväkirjan avulla on mahdollista kehittää
oppilaan ajattelua – saada hänet tietoiseksi omasta mediasuhteestaan ja mediatekstien herättämistä ajatuksista. Eräät kahdeksasluokkalaiset seurasivat sanomalehteä
kolmen viikon ajan ja valitsivat joka päivä jonkin itseään kiinnostavan jutun, josta
kirjoittivat vihkoon omia ajatuksiaan. Useat oppilaat, jotka olivat aiemmin lukeneet
lähinnä muutamia itseään kiinnostavia sivuja, yllättyivät selattuaan koko lehden, miten paljon lehdissä on sellaista asiaa, jota ei yleensä tule huomanneeksi.
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Merkittäviä onnistumisen kokemuksia syntyi siitä, että oppilaat huomasivat ajatuksiaan kirjatessaan, että heillä on mielipiteitä ja kokemuksiakin sellaisista teemoista, joita olivat pitäneet itselleen vieraina tai vaikeina. Muutama oppilas oli aiemmin
sivuuttanut täysin politiikkaa koskevat uutiset, mutta nyt huomattiin niiden sisällöissä itselle kiinnostavia aiheita. Tehtävä kirvoitti oppilaita myös monenlaisiin eettisiin
pohdintoihin mediatekstien sisällöistä. Lisäksi oppilaat kokivat mielekkäänä sen,
että tiesivät opettajan lukevan työt ja olevan kiinnostunut oppilaiden ajatuksista ja
mielipiteistä. Toki työt olivat vaihtelevan tasoisia ja osa oppilaista oli ymmärtänyt
työn lähinnä pohjatekstin referoinniksi, mikä muistuttaa taas opettajan roolista työn
ohjaajana.
Sanomalehtitekstit tutuiksi itse tekemällä
Koulujen omat lehdet ovat suosittuja. Monet opettajat lähettävät myös oppilaidensa
tekstejä lehtiin. Sanomalehtitekstejä tekemällä voidaan luontevasti harjoitella nykykoulussa hyvin tärkeiksi osoittautuneita tiedonhaun ja lähdekritiikin taitoja. Samalla
tarjoutuu tilaisuus opetella esimerkiksi haastattelutaitoja sekä valokuvaamista ja kuvankäsittelyä. Nettilehtien videoklippejä varten voidaan harjoitella videokuvaamista. Tekijänoikeudetkin konkretisoituvat, kun niitä joutuu pohtimaan omien töiden
julkaisemisen yhteydessä.
Myös oppilaiden eri oppiaineiden tunneilla tekemä työt ansaitsevat välillä tulla
nähdyiksi myös lehtien palstoilla. Internet on toivottavasti jo vähentänyt koulujen
”pöytälaatikkokirjoittamista” ja tuonut oppilaiden tekstejä ja koulutöitä perheen ja
etäämpänä asuvien sukulaisten ja ystävien nähtäväksi. Internetissä on koulujen käytössä monta helppoa ja toimivaa julkaisualustaa, esimerkiksi jo aiemmin mainittu
Lehtiverstas sekä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa kehitetty
Peda.netin Verkkolehti-työkalu. Niihin on helppo tehdä lehteä pienempienkin lasten
kanssa. Toki perinteinen paperinen lehti on edelleen varteenotettava vaihtoehto ja
mukava ja konkreettinen muisto. Tarvittaessa sitä on myös helppo myydä esimerkiksi hankittaessa luokkaretkirahoitusta.
Itse tekeminen on myös paras keino tutustua erilaisten mediatekstien rakenteisiin
ja konventioihin. Lehtitekstien muotojen hallintaa edellytetään varsinkin lukiolaisilta. Esimerkiksi kevään 2007 uudistuneen äidinkielen ylioppilaskokeen ensimmäisessä osassa, tekstitaidon kokeessa, yhtenä tehtävänä oli kirjoittaa uutinen romaanin
alun katkelman pohjalta. Mikä mainio tehtävä, sillä uutistoimittajakin joutuu usein
laatimaan tiedottavan tekstin värikkään autenttisen silminnäkijän kertomuksen pohjalta.
Aktiivisen, osallistuvan kansalaisuuden näkökulmasta keskeinen tekstilaji on
edelleen mielipidekirjoitus. Koulun lehteen, yleisönosastoon tai nuorten palstalle
kirjoittamalla voi oppia paljon argumentoinnin taidosta: miten sisältöä kannattaa jäsentää, miten väitteet, vastaväitteet ja perustelut kannattaa muotoilla, millainen tyyli
ja kieli ovat vaikuttavinta ja vakuuttavinta. Jos teksti vielä pääsee lehden sivuille, sen
herättämä keskustelu voi osoittaa kirjoittajalle aitoja vaikuttamismahdollisuuksia.
Vaikka yleisönosastotekstit eivät mahtuisikaan painettuun lehteen, sanomalehtien internetsivut ovat tuoneet lisää julkaisumahdollisuuksia oppilaillekin, ja tekstien
saamat vastaukset ovat motivoivaa aineistoa argumentoinnin tarkasteluun. Yleisön-

Sanomalehdestä oppia aktiiviseksi ja mediakriittiseksi kansalaiseksi

99

osastolle kirjoittamisen lisäksi oppilaat voivat pitää omaa verkkoblogiaan, jossa ottavat kantaa maailmanmenoon. Oppilaat voivat myös toimia itse tutkivina journalisteina ja nostaa jutuissaan esiin esimerkiksi kotipaikkakunnaltaan epäkohtia, joihin
he haluavat muutoksia. Lehtitekstejä laatiessaan oppilaat voivat hyödyntää sitä yhteiskunnallista, taloudellista ja kulttuurista osaamista, jota heillä on jo olemassa ja
jolle on tärkeä antaa arvoa koulussakin.
Asiatekstien lisäksi kaikilla lehtiteksteillä, henkilökohtaista-ilmoituksillakin, on
omat vakiintuneet kaavansa ja ilmaisukielensä (ks. Muikku-Werner 2005, 212), joita
oppilaat voivat kirjoittaessaan noudattaa mutta joita voidaan myös tarkoituksellisesti rikkoa. Oppilaat voivat tehdä tekstuaalisia interventioita eli muuntaa tekstilajin toiseksi tekstilajiksi esimerkiksi parodioimalla alkuperäistä tekstiä ja tällä tavoin tutustua tekstin rakenneosiin. Kirjoittamisen ei aina tarvitsekaan olla vakavaa
ja asiapitoista, vaan välillä on hyvä myös irrotella. Viime aikoina kovasti suosittua
fanifiktiota eli omaa jatkotarinaa voidaan kirjoittaa vaikka sanomalehden sarjakuvan
pohjalta Yhtä hyvin voidaan kirjoittaa niin realistisen tuntuista kuin täysin fiktiivistäkin jatkoa henkilöhaastattelulle tai uutiselle. Niin mainoksia, uutisia kuin pääkirjoituksiakin voi välillä kääntää päälaelleen huumorin keinoin ja löytää näin niihin
uutta näkökulmaa.
Eriyttäviä tehtäviä erilaisille oppijoille
Sanomalehti on varsin tarkoituksenmukainen oppimateriaali monille erityisryhmille. Lehti voi toimia sekä lahjakkaimpien projekti- tai tutkimustöiden pohjana että
heikoimpien lukijoiden elämänläheisenä tekstimateriaalina. Esimerkiksi erityisopetukseen lehdistä saa lyhyitä ja selkeitä tekstejä sekä kuvia, karttoja ja taulukoita hyvinkin kiinnostavista aiheista. Etenkin maahanmuuttajalasten ja nuorten opetuksessa
lehti voi avata portteja sekä vanhaan että etenkin uuteen kotimaahan, sen uutisiin,
tapahtumiin ja harrastusmahdollisuuksiin. Tätä tulisi painottaa myös maahanmuuttajanuorten vanhemmille, joista useimmat toivovat perheen nuorten muistavan taustaansa mutta menestyvän ja kiinnittyvän uuden kotimaansa kulttuuriin. Suomeen on
yleensä muutettu onnellisemman elämän ja paremman tulevaisuuden toivossa ja erityisesti lasten ja nuorten tulevaisuutta ajatellen (Linnakylä & Malin 2006).
Opetusta voi eriyttää tavallisessa luokassakin. Eräs maantiedon ja biologian opettaja halusi oppilaiden saavan kokonaiskuvan ajankohtaisista terveyteen ja sairauteen
liittyvistä tutkimuksista ja puheenaiheista. Hän teki itse ensin pohjatyön ja leikkasi
pitemmältä ajalta aihetta koskevia sanomalehtitekstejä ja lajitteli tekstit vaikeustasoltaan vaativiin, keskitasoisiin ja helppolukuisiin. Oppilaat saivat valita itselleen
sopivaa vaikeusastetta olevan tekstin. Tekstien olennaiset asiat tiivistettiin ensin referaateiksi ja niiden pohjalta laadittiin pikku-uutiset, jotka esitettiin luokassa ja lopuksi julkaistiin koulun seinälehdessä. Laajasta aihevalikoimasta löytyi useimmille
oppilaille itseä kiinnostava aihe, ja tarkka perehtyminen tekstiin mahdollisti sen, että
jokaisesta tuli luokassa oman aiheensa asiantuntija. Tasovaihtoehdot miellyttivät oppilaita, ja esimerkiksi jotkut oppilaat olivat selvästi tyytyväisiä valittuaan itselleen
haastavan tasoisen jutun ja todettuaan, että ymmärsivät tekstin asiasisällön ja osasivat muokata siitä kaikkien ymmärtämää uutistekstiä.
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Rohkeutta ja yhteistyötä
Sanomalehtiopetuksen toteutuminen ja onnistuminen ovat kiinni monesta tahosta.
Tärkeimpiä ovat innostuneet opettajat, joilla on mediakasvatuksen opettamiseen
tietoa ja taitoa. Opettajien avuksi on tehty runsaasti materiaaleja, mutta muuten
mediakasvatus on jäänyt liiaksi opettajien oman aktiivisuuden ja lisäkouluttautumisen varaan. Sekä luokan- että aineenopettajien tulisi kuitenkin saada perustiedot ja
-taidot jo opettajankoulutuksessa, mikä ei tällä hetkellä toteudu tasapuolisesti, sillä
valtakunnallisesti mediakasvatuksen määrä vaihtelee huomattavasti eri opettajankoulutuslaitoksissa. Tarvittaisiinkin valtakunnallisesti yhtenäisiä ohjeita opettajankoulutuslaitosten opetussuunnitelmien tekoon.
Sanomalehtiopetusta ei voi olla ilman sanomalehtiä. Näin ollen tarvitaan sanomalehtiä, jotka pyrkivät olemaan sisällöltään journalistisesti laadukkaita, monentyyppisten lukijoiden tarpeet huomioon ottavia. Koulujen tehtävänä on puolestaan
huolehtia siitä, että kouluissa on päivittäin sanomalehtiä saatavilla sellaisessa paikassa, jossa kaikki oppilaat pääsevät niitä halutessaan lukemaan. Näin kohdellaan
mediakasvatuksessa tasa-arvoisesti niitäkin lapsia ja nuoria, joiden kotiin ei tilata
sanomalehtiä. Sanomalehdet voisivat puolestaan miettiä kouluille sopivia tarjouksia
tilaushinnoista. (ks. myös Hankala 2005b).
Yhteistyötä koulujen ja sanomalehtien välillä voi kehittää edelleen (ks. myös
Hankala 2005b). Kouluissa tehdään paljon erilaisia tehtäviä sanomalehtien pohjalta,
mutta työn tulokset jäävät yleensä vain luokan tietoon. Koulut voisivat rohkeasti
tarjota lehtitaloille sanomalehdistä tekemiään töitä ja tutkimuksia, joko julkaistavaksi tai yleisöpalautteena lehden sisällöstä. Esimerkiksi oppilaiden tekemät sisällön
analyysit ovat varmasti lehdille arvokasta yleisöpalautetta Näin lehdetkin saavat kaipaamaansa elävää yhteyttä nuoriin lukijoihinsa. Oppilaat puolestaan saavat mahdollisuuden kokea, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa lehteen ja että heidän koulussa
tekemällään työllä on merkitystä myös koulun ulkopuolella.
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Maassamme on audiovisuaalisen kulttuurin alueella käyty viime vuosina kiivasta
keskustelua elokuva- ja mediakasvatuksen tilasta sekä mediatieteen ja elokuvataiteen välisistä eroista ja yhtymäkohdista. Keskustelulla on pitkät historialliset juuret
kulttuurin ja tieteen alojen kansallisessa ja kansainvälisessä kehityksessä. Seuraavassa artikkelissa nostan esille nykyajan kulttuuridebatin keskeiset kiistanaiheet
sekä pyrin taustoittamaan näiden argumenttien temaattista ja historiallista kontekstia. Lisäksi pohdin mahdollisuuksia dialektiikan ylittämiseen ja pyrin hahmottamaan
synteettistä näkökulmaa taiteen, kulttuurin ja median monitasoisten yhteyksien kartoittamiseen.
Elokuvataiteen suhdetta mediakasvatukseen on pohdittu viime vuosina monessa
yhteydessä, kun on tarkasteltu perinteisen elokuvakasvatuksen asemaa ja tulevaisuutta yhteiskunnan teknologisoitumisen, kulttuurisen modernisaation ja mediakulttuurin kehittymisen mukanaan tuomien kysymysten kannalta (Kotilainen 1999,
32–33; Filmihullu 1/2002–5/2006). Mediakasvatus ja medialukutaito on nostettu
avainasemaan maamme tietoyhteiskuntakehityksessä, joka käy ilmi Opetusministeriön vuoden 2005 ’Alueellisen audiovisuaalisen toiminnan kehittäminen’ -muistiosta, joka pohjautuu osaltaan laajempaan toimenpideohjelmaan ’Mediaväkivalta.
Lapset ja media.’ (2004). Mediakasvatuksen kehittämistarpeita huomioidaan pitkälti
vuoden 2005 syksyllä käynnistyneen Lapset - ja media-toimintaohjelman kannalta,
jossa ensisijaisena tavoitteena on lapsille suunnatun mediaväkivallan vähentäminen.
Mediakasvatus nähdään yhtenä tärkeimmistä keinoista tämän päämäärän saavuttamisessa, jota on lähdetty toteuttamaan useiden yhteistyöhankkeiden ja laajojen
toimijajoukkojen toimesta. Viime vuosina esitetyt kriittiset mielipiteet elokuvan tulevaisuudesta ja sen tulevasta asemasta maamme kulttuuripolitiikassa ovat täysin
ymmärrettävissä, kun Opetusministeriön muistiota tarkastellaan hieman lähemmin.
Mediakasvatuksen tavoitteiksi valtiollisella tasolla nyt asetetut tietoyhteiskuntakehitys sekä lasten mediaväkivallan ehkäiseminen, jotka sinänsä ovat toki kannatettavia
ja hyviä hankkeita, ovat kuitenkin johtaneet elokuvataiteen ja elokuvakasvatuksen
mahdollisuuksien ja resurssien kaventumiseen. Kuvaavaa on, että elokuvataidetta ei
mainita sanallakaan ministeriön virallisessa muistiossa.
Voidaan hyvin nähdä, että suomalaisen elokuvan, taiteen ja kulttuurin kentillä
ovat voimistumassa yhä jyrkentyvät rintamalinjat, jotka nostavat uudelleen esiin
historiallisesti artikuloituneita, jopa antagonistisia asetelmia uudessa kontekstissa.
Näin vaikuttaa todellakin olevan kaikista virallisista monialaisuus- ja yhteistyö-diskursseista huolimatta. Kärjekkäät puheenvuorot ja kritiikki ovat merkkejä siitä, että
maamme elokuvakulttuurissa ei todellakaan ole kaikki kunnossa. Monia hyviä hank-
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keita ja uusia verkostoja on viime vuosina laitettu vireille, esimerkkinä kansallisen
mediakasvatusseuran perustaminen vuonna 2005. Kuinka siis kaikesta huolimatta
kriittisten äänenpainojen voimakkuus tuntuu vain korostuvan? Yksinkertaisesti yhä
tiukentuvilla taiteen ja kulttuurin, tutkimuksen ja kasvatuksen käytännön toimialoilla
kulttuuripolitiikan merkitys on tullut yhä keskeisemmäksi. Elokuvataiteella ja perinteisellä elokuvakasvatuksella ei ole maassamme puolestapuhujia niissä virallisissa
yhteyksissä, joissa suunnitellaan maamme koulutuksen tulevia suuntaviivoja. Filmihullun tutkivat kriitikot ovat osaltaan oman ehdottomuutensa johdosta ajautuneet
yhä enemmän marginaaliin. Elokuvataiteen asiaa täytyy viedä eteenpäin kaikilla asteilla myös nykyisen mediakasvatuksen kentällä. Tässä tehtävässä yliopistojen sekä
koulutus- ja kulttuuriorganisaatioiden tiivis ja monialainen yhteistyö on avainehto
kaikkien taide- ja kulttuurialojen elinvoimaisen säilymisen kannalta.
Mediakasvatuksen tietostrategioita (Tella ym. 2000, 21–23) tulisi kehittää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kohti monialaista media-, taide- ja elokuvakasvatuksen verkostomallia eikä panostaa vain muutamaan pääkohteeseen kuten lasten
suojeluun ja digitalisiin laitehankintoihin. Tätä korostetaan myös Opetusministeriön
muistiossa, jossa laitetaan paljon toiveita maakunnallisten elokuvakeskusten toimintaan. Elokuvakeskukset ovat nostaneet omien sanojensa mukaan elokuvakasvatukseen keskittyvän mediakasvatuksen toimintansa keskiöön, joka painottuu erityisesti art house-elokuvien esitystoimintaan (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja
selvityksiä 2005, 42, 21). Opetusministeriön tekemän Mediakasvatuksen kehitystarpeet -selvityksen mukaan Suomessa on laaja kirjo mediakasvatusalan toimijoita
kouluissa, nuorisotyössä, kirjastoalalla kuin varhaiskasvatuksessakin, mutta ongelmaksi mainitaan alan moninaisuus ja pirstaleisuus sekä epäselvyys mediakasvatustoiminnan asemasta toteuttajien organisaatioissa (emt., 24). Selvitys esittää samojen
epäselvyyksien olemassaolon myös elokuvakeskusten elokuva- ja mediakasvatustyössä.
Maakunnalliset elokuvakeskukset korostavat lasten ja nuorten mediakasvatustyötä osana toimintaansa, joka tarkoittaa elokuvakasvatuksen järjestämistä päiväkoti- ja koululaisesitysten muodossa, Koulukinotoimintana tai lasten oman tekemisen
kautta tapahtuvan kasvatustyön puitteissa. Elokuvakeskukset edistävät elokuvakulttuuria niin sanottuihin laatuelokuviin keskittyvän esitystoiminnan ja elokuvakasvatustyön kautta, mutta opetusministeriön muistiossa todetaan, että keskukset eivät ole
paljoakaan pyrkineet kehittämään toimintaansa vuosien aikana. Kritiikkiä elokuvakeskukset saavat toimintansa kulttuuripoliittisen merkityksen ja vaikuttavuuden
puutteellisesta arvioinnista suhteessa alueen kulttuuritarjontaan ja tarjonnan saavutettavuuteen. Yhteistyö media- ja elokuvakasvatuksen välillä sekä yhteistyö muiden
mediakasvatusta tekevien valtakunnallisten toimijoiden kanssa on näennäistä eikä
omista vanhoista toimintareviireistä haluta luopua toiminnan laajemman kehittämisen eduksi. Toimijoiden välisten intressien ajautumisesta ristiriitaan on esimerkkejä
Keski-Suomesta, jossa käytännön elokuvaesitys toiminta tapahtuu sekä Suomen elokuva-arkiston (SEA) maakuntasarjan että Keski-Suomen elokuvakeskus esitysten
osalta samassa auditoriossa. KSEK ry. on yhteistyössä Pirkanmaan elokuvakeskuksen kanssa mukana EU-rahoitteisessa Reelport-hankkeessa digitaalisen esittämisen lisäämiseksi, joka myös Jyväskylässä näkyy pyrkimyksenä uuden digitaalisen
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esittämisen verkoston edellytysten parantamisena elokuvasalien esitystekniikassa.
Tilanne kärjistyi keväällä 2007, kun SEA:n kanssa yhteisessä käytössä olevaan projektoriin piti asentaa digitaalisen tekniikan edellyttämä uusi äänilamppu. Kuitenkin
teknologinen edistys merkitsi kuitenkin sitä, että projektorin kyky arkiston kopioiden esittämiseen samalla merkittävästi heikkeni. Useampi arkiston esitys jouduttiin
peruuttamaan digitaalisen tekniikan asennuksen johdosta syntyneiden ääniongelmien takia. Asiaan lienee saatu jo ratkaisu, mutta esimerkki kuvastaa mielestäni kuinka
yksittäisessä käytännön asiassa voi kumuloitua kaksi erilaista tietostrategiaa (tietoyhteiskuntakehitys, elokuvataiteen asema). Strategiaa ja perinnettä, joiden välistä
kiistaa käydään tälläkin hetkellä useilla foorumeilla.
Maakunnallisilta elokuvakeskuksilta toivottiin selvityksen mukaan myös elokuva- ja mediakasvatuksen pedagogisen osaamisen resurssien tarkkaa selvittämistä
seutuyhteistyön puitteissa. Elokuvakeskusten tulisi myös etsiä selkeät painopisteet
elokuva- ja mediakasvatuksessa sekä painottaa vähemmän välineiden arvottamista,
jotta päällekkäisyyksiltä (ja ristiriitaisuuksilta) vältyttäisiin alueen muiden toimijoiden kanssa. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005, 26–27,
42). Mediakasvatusta tulee kehittää monipuolisesti ja teknologisen edistyksen ohessa myös perinteisen elokuvan ja elokuvakasvatuksen asemaa tulisi vahvistaa, sillä
elokuvan ainutlaatuisuus taidemuotona tekee siitä poikkeavan välineen pedagogian
käytössä muihin medioihin verrattuna. Resurssien puute ei saisi johtaa kulttuurija koulutuspoliittisten valintojen yksipuolistumiseen, dualistisiin asemointeihin ja
intressiristiriitoihin, sillä monikollisen mediakasvatuksen tietostrategian kehittämisessä useiden näkökulmien huomioiminen suhteessa mediaan ja kasvatukseen on
pidettävä itseisarvoisena päämääränä.

Elokuvakasvatuksen historiallisista lähtökohdista
Mikäli nykyisiin keskusteluihin halutaan saadaan tarkempaa otetta, on syytä tarkastella elokuvakasvatuksen sekä mediatutkimuksen ja -kasvatuksen historialliseen
kehitykseen vaikuttaneita linjoja. Elokuvakasvatus on käsitteenä peräisin arviolta
viime vuosituhannen alkupuolelta. Elokuvan ja kasvatuksen vahvat juuret tulevat
1920-luvun Yhdysvalloista, jossa konservatiiviset piirit huolestuivat uuden teknologian haitallisista vaikutuksista kansalaisten moraaliin (Sihvonen 1988, 118).
Kasvatus ja sensuuri ovat elokuvan kohdalla liittyneet perinteisesti hyvin tiiviisti
yhteen. Bert Fridlund (1989, 159) näkee elokuvakasvatuksessa vaikuttaneen keskeisesti 1700-luvun valistuksen kansanvalistajaperinteen ideat, jonka juuret juontuvat
aina 1500-luvulle, uskonnollisen ja moraalisen sivistyneistön hyökkäykseen aikansa populaarikulttuuria, pakanallisia karnevaaleja kohtaan. Kun huoli pakanallisten
karnevaalien turmelevasta vaikutuksesta aikanaan väheni, modernisaation kehityksen myötä nousi uusia huolenaiheita, 1800-luvulla romaanien ja 1950-luvulla Aku
Ankan lukeminen, 1900-luvun alkupuolella kaupunkien uudet, turmelevat kulttuurimuodot jazzmusiikki ja elokuva, 1980-luvulla väkivaltavideot ja viimeisimpänä
internet ovat olleet kritiikin ja ennakkosensuurin kohteina (Fridlund 1989, 163).
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Lea Jacobs (1992, 18) näki Yhdysvalloissa 1930-luvulla elokuvateollisuutta vastaan suunnatussa moraalisessa kampanjoinnissa yhtenä keskeisenä teemana lisääntyneen huolen elokuvien vaikutuksesta erityisesti lapsiin. Paynen Rahaston Tutkimussarjan (Payne Fund Studies) julkaisema ensimmäinen vaikutustutkimus joukkotiedotuksen saralla jatkoi kansanvalistuksen edistysmielistä perinnettä ja vaikutti
keskeisesti tulevien kasvattajien tapaan teoretisoida, arvottaa ja kontrolloida opettamista elokuvaan liittyen (Jacobs 1992, 19). Yhdysvalloissa arvottavaa elokuvakasvatusta koordinoi 1920-luvulla erityinen toimisto, the Hayes Office, jonka tehtävänä
oli valvoa elokuvien eettistä, moraalista ja kasvatuksellista sisältöä pyrkimyksenä
katsojien kasvattaminen kohti oikeita arvoja (Sihvonen 1988, 119–120). Toimisto
organisoi nimeään kantavan normatiivisen ohjelman, joka pyrittiin artikuloimaan
osaksi erilaisia säädöksiä ja kieltoja, jonka kautta haluttiin vaikuttaa ennaltaehkäisevästi jo elokuvien suunnittelu- ja tekovaiheeseen.
Elokuvakasvatuksen pitkä historiallinen yhteys viestintä- ja vaikutustutkimukseen on näkynyt myös Suomessa käydyssä keskustelussa medioiden negatiivisista
vaikutuksista lasten minä- ja maailmankuvan muotoutumiseen. 1980-luvulla vaikutustutkimus keskittyi erityisesti väkivaltaviihteen oletettujen vaikutusten selvittämiseen suhteessa katsojien aggressiivisuuteen, jota sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa selvitettiin laboratorio-olosuhteita vastaamaan muunnettujen elokuvanäytösten
aikana (Lagerspez 1987, 20). Vaikka kyseisen suuntauksen tutkijat myöntävät ettei
aggressiivisuuden lisääntyneitä vaikutuksia voida kokonaan puhdistaa muista kulttuurivaikutuksista, pidetään selviönä laboratoriokokeiden osoittamia tuloksia, joiden
mukaan käytös ja verbaalinen ilmaisu muuttuvat aggressiivisemmiksi sekä aggressiivinen motivaatio lisääntyy väkivaltaelokuvien jäljittelevän katsomisen ja mallista oppimisen myötä (Lagerspez 1987, 20–22). Vaikutustutkimuksen kriitikot ovat
vastanneet ensinnäkin, että katsoja oletetaan näissä tutkimuksissa lähtökohtaisesti
passiiviseksi vastaanottajaksi, joka ei aktiivisesti valitse vaan ajautuu ikään kuin
tahdottomana uhrina television determinoimaan mekaaniseen suhteeseen. Käsitys
elokuvasta ja sen katsomiskokemuksen luonteesta on ymmärretty vaikutustutkimuksessa myös melko yksinkertaisesti ja ongelmattomasti kausaalilogiikkaan perustuvana yksisuuntaisena viestintänä (Sihvonen 1988, 11; Alitalo 1987, 42). Tutkimuksesta on lisäksi tehty auktoriteetti, jonka luonnetta ei ole tarkemmin kyseenalaistettu,
vaan väkivaltatutkimuksesta on tehty Tuike Alitalon sanoin lähinnä ”arvovaltainen
akateeminen selkä, jonka taakse piiloutua” (Alitalo 1987, 41–42; ks. myös Aromaa
1987, 31).
Vaikutustutkimuksella on edelleen laajasti vaikutusvaltaa taide-, kulttuuripolitiikasta sekä mediakasvatuksesta käytävässä keskustelussa. Kuvaava esimerkki tästä
on Valtion elokuvatarkastamon peruskoulun opettajille suuntaama elokuvakasvatuksen materiaalipaketti, joka pohjautuu lasta suojaavaan näkökulmaan. Lyhyen kirjasen otsikot ovat paljon kertovia ”Mitä elokuvia oppilaiden kanssa saa katsoa?”,
”Miten elokuvat vaikuttavat lapsiin?”, ”Mitä elokuvia koulussa kannattaa näyttää?”
(Mäkelä 2005, 4–5). Opukseen on myös valikoitu otos niin sanottuja hyviä elokuvia.
Vaikutustutkimuksen anti on näkynyt niin kutsutussa ”rokottamisen” perinteessä,
jossa kasvatuksen perustehtäväksi nähdään velvollisuus ”pistää” koululaisiin sellaisia kykyjä, joilla voidaan vastustaa medioiden negatiivisia vaikutuksia (Sihvonen
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1992, 7). Median yksisuuntainen vaikuttavuus on näissä tutkimuksissa laboratoriokokeiden kautta osoitettu tosiasia, jonka johdosta ei ole tarvetta painottaa lasten omaehtoista, luovaa toimintaa, sillä ”… voidaan sanoa, että lapset jäljittelevät
mitä tahansa temppuja heille esitetään.” (Lagerspez 1987, 21). Professori Lagerspez legitimoi yksiulotteisen kommunikaatiomallin ja passiivisen katsojasubjektin
myös ”normaalijärjen” kautta saatujen kokemusten pohjalta (mt, 28). Tästä selkeänä
todisteena hänen mukaansa ovat elokuvantekijöiden ja mainostajien rationaaliseen
ajatteluun perustuva taipumus tehdä elokuvia, joilla on suoraa vaikutusta katsojien
ajatteluun ja toimintaan (mt.).
Teknologisaation ja medioitumisen kiihtyminen 2000-luvun Suomessa sekä lasten käyttämä aika medioiden parissa on lisääntynyt, joka on vastaavasti lisännyt huolestuneiden puheenvuorojen määrää mediakasvatuksen tarpeellisuudesta kasvavan
uhan edessä. Tuomo Turja (1992, 34) vertaa nuorison mediasuhteisiin ja viihteeseen kohdistettua epäluuloa ja kontrollia päihteiden käyttöön liittyvään moraaliseen
asenteeseen, jossa kritiikin kohde nähdään tulen kaltaisena, hyvänä renkinä mutta
huonona isäntänä. Bert Fridlund (1989, 159) näkee moraalisen kontrollimekanismin
toimivan lähes aina samalla tavalla. Valistushenkisen kasvatusdiskurssin käynnistäjänä on usein Stanley Cohenin määritelmän mukainen moraalinen paniikki, joka
syntyy kun perustavat yhteiskunnalliset arvot koetaan tulleen uhatuiksi tiettyjen henkilöiden tai ilmiöiden toimesta (Fridlund 1989, 164). Cohenin konstruoi moraalisen
paniikin mallin ikään kuin kertomusrakenteena, jossa pian ongelman ilmaannuttua
joukkotiedotusvälineissä alkaa esiintyä yleisen mielipiteen puhemiehinä ”moraalisia
yksityisyrittäjiä”, jotka vaativat valtiovallalta vastatoimia yhä kasvavaa huolenaihetta kohtaan (mt.).
Kuten historialliset tarkastelut osoittavat, vaikka moraaliset paniikit saattavat synnyttyään pian hiipua, teknologisen kehityksen johdosta syntyy aina uusia paniikkeja,
kun innovaatioita tuodaan kansan pariin. Kansakunnan ”moraalinvartijat” näkevät
Fridlundin (1989, 175) mukaan ilman muuta selvänä, että esimerkiksi väkivaltaelokuvat tekevät lapsista ja nuorista väkivaltaisempia tai aiheuttavat muita haitallisia
vaikutuksia, vaikka kokeiden kautta saatuja tutkimustuloksia ei voida lainkaan samassa mittakaavassa pitää itsestään selvinä.
Yksi keskeisistä vaikutustutkimuksen kriitikoista Margareta Rönnberg (1989)
on korostanut vastaanottotapahtuman olemusta prosessina, jota tutkimuksen tulisi
tarkastella lapsen yksilöllisen kokemus- ja elämysmaailman sekä aktiivisesti muotoutuvan minän lähtökohdista käsin (Sihvonen 1988, 138). Mediakasvatuksen ei
tulisi Rönnbergin mielestä palvella mediapolitiikkaa päämääränään lasten suojelu
huonoilta televisio-ohjelmilta ja elokuvilta, koska silloin asetetaan normit hyvän ja
huonon kulttuurin välille automaattisesti ja ylhäältäpäin (Sihvonen 1988, 146–147).
Rönnberg (1989, 141) näkee vaikutustutkimuksen kategorisoimassa hyvässä ”pahassa” eli aggressiivisuudessa myös positiivisen ulottuvuuden, joka liittyy normaaleihin
tunteiden esittämisen ja vihan purkamisen tarpeisiin. Lapsen näkökulmasta ”paha”
ei välttämättä kytkeydy lainkaan mediateksteihin, vaan se päinvastoin jopa liittyä
epädemokraattisina tyrannihahmoina koettuihin vanhempiin ja muihin aikuisiin vallankäyttäjiin. Jos lasten aggressiivinen käyttäytyminen nähdään haitallisena ja sitä
halutaan torjua, kielletyt vihan tunteet ja kostonhalu siirtyvät salaisiin unelmiin ja
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mielikuvitusmaailmoihin, jolloin esimerkiksi elokuvat ja sarjakuvat voivat toimia
näiden kokemusten purkamisen ympäristönä (mt.). Lasten maailmassa väkivallan
ja muiden tabuina pidettyjen asioiden kiehtovuus rakentuu Rönnbergin (1989, 149)
mukaan osana moniselitteistä merkitysverkkoa, jossa mielihyvän kokemiseen liittyy
samalla myös tietoisuus ympäristön normeista ja arvostuksista. On sallittua ajatella
”kiellettyä”, kuten Rönnberg viisaasti kiteyttää.
Vaikutusteoriaan kriittisesti suhtautuvassa, monialaisessa elokuva- ja mediakasvatuksen mallissa esitetään peruskysymys onko mediakasvatuksen tarkoituksena
vain lisätä kykyä vastustaa, vai enemmänkin tarjota kykyjä vastaanottaa medioita
yhä monipuolisemmin (Sihvonen 1992, 7). Elokuvaa voidaan hyödyntää mediakasvatuksessa monin tavoin opetuksen kohteena tai opetuksen välineenä eli joko
esimerkiksi elokuva-analyysin kurssin keinoin (mediakasvatus mediasta) tai esimerkiksi historian teemojen syventävään opettamiseen elokuvan kautta (mediakasvatus
medialla) (Kotilainen 1999, 34). Nykyisessä mediakasvatuksessa korostetaan oppilaan aktiivisuutta ja pyritään yhtäältä valmiuksien antamiseen toimia omaehtoisena
viestijänä ja mediatekstien tuottajana, toisaalta opetetaan myös viestinnän peruskäsitteiden ja teknologis-kulttuuristen järjestelmien merkityssisältöjen ja -suhteiden
tuntemista (Halme 1999, 9–11). Keskeisinä periaatteina nähdään kriittisen tietoisuuden lisääminen median välittämää tietoa kohtaan, jonka lisäksi korostetaan yksilön
toimintakykyä ja elinvoimaa lisäävien affektiivisten kokemusten merkitystä (Sihvonen 1988, 149; Grossberg 1995, 27–34). Kuitenkin elokuva- ja mediakasvatuksen
sisältöjen, merkityksen ja aseman pohdinnan kannalta on ensin ratkaistava kysymys
elokuvan paikasta kasvatuksen yleis- ja erityistavoitteissa, kuten mediatutkimuksen
professori Jukka Sihvonen (1988, 113) esitti 80-luvulla. Yksilölähtöinen, oppilaan
aktiivisuutta korostava humanistinen taidekasvatusnäkökulma onkin huomioitu vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa, joissa elokuva mainitaan tasaveroiseksi aineeksi kirjallisuuden ja teatterin rinnalla (Sola &
Viita 1999, 36). Kuitenkin elokuva- ja mediakasvatuksen toteutuminen käytännön
opetustyössä peruskouluissa ja keskiasteella on jäänyt monessa suhteessa puutteelliseksi johtuen sekä resurssien että myös tietotaidon ja pätevän opetushenkilöstön
vähäisestä määrästä. Yleisellä tasolla voidaan väittää, että elokuvan osalta ei ole tapahtunut suurta kehitystä viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, vaan kasvatuksen yleis- ja erityistavoitteissa muut mediaan liittyvät näkökulmat ovat jättäneet
perinteisen elokuvan täysin varjoonsa.
Mediakasvatuksen esteettisen vaiheen eli auteur-politiikan ja
elokuvataiteen paikasta
Mediakasvatuksen teoriassa oppialan toiseksi historialliseksi kaudeksi1 on määritelty esteettinen vaihe, joka kytkeytyi monelta osaltaan 1950-luvun ranskalaiseen
elokuvakulttuuriin ja -kasvatukseen (Kotilainen & Kivikuru 1999, 18–19; Tuominen
1999, 28, 31). Elokuvaan ja eritoten sen tekijäkeskeiseen tulkintaan (auteurismi) pi1

Sirkku Tuominen määrittelee mediakasvatuksen historialliset vaiheet Len Mastermanin ja Sirkka Minkkisen tekstien pohjalta seuraavasti: 1) moralistinen vaihe, 2) esteettinen/populaarin taiteen vaihe, 3) kriittisen representaation vaihe, 4) mediakulttuurin vaihe. (Tuominen 1999, 31.)
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täytynyt mediakasvatuksen alkuvaihe ei Sihvosen (1996, 20) mukaan itsessään kestänyt kovin pitkään, mutta siirtyminen television ja populaarikulttuurin laajempaan
tarkasteluun (mediakasvatuksen representaatioon ideologiateoreettisesti keskittynyt
kolmas vaihe) jatkoi kuitenkin tiettyä yhteneväistä pedagogista intressiä niin sanotun auteur-politiikan (la politique des auteurs) edustajien kanssa. Esteettisen vaiheen kehittymiseen vaikutti keskeisesti elokuvakerholiikkeen synty jo 1920-luvulla
Ranskassa, josta se levisi vähitellen muualle Eurooppaan (Nyyssönen 1998, 48).
Elokuvakerholiike oli voimissaan 1950-luvun Pariisissa, johon kuuluivat myös
Cahiers du Cinéma-elokuvalehden ympärillä vaikuttanut nuorten kriitikoiden joukko, tuleva ranskalaisen uuden aallon ydinryhmä (Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Jacques Rivette). Elokuvakerhojen näytöksissä
myös vanhemman polven elokuvakasvattajat, kuuluisimpana heistä André Bazin,
pitivät alustuksia ja luentoja näytösten teemoihin liittyen. Auteur-lähtöisessä elokuvakasvatuksessa korostettiin elokuvan itsenäistä asemaa taidemuotona sekä elokuvataiteen laadullista arvoa (’elokuva on taidetta’) suuntaamalla katse elokuvan
historiaan. Elokuvakriitikoiden vahvasti arvottavien kirjoitusten sekä elokuvan kaanonin implisiittisen kokoamisen johdosta auteurismia on usein arvosteltu elitismistä
ja moralistisuudesta (Masterman 1993, 71; Tuominen 1999, 31). Mutta auteur-elokuvapedagogia ei ollut milloinkaan moralistista samassa yksisuuntaisessa merkityksessä kuten varhainen vaikutuskasvatus, jossa ihmisiä pyrittiin kasvattamaan ja
rokottamaan elokuvan ja muiden medioiden pahoina pidettyjä vaikutuksia vastaan.
Auteurismissa oli kyse elokuvayleisön esteettisen tajun kehittämisestä ja elokuvaa
koskevan tiedon lisäämisestä (Masterman 1995; Kotilainen, Kivikuru 1999, 18–19),
joilla nähtiin myös laajempia kriittisiä potentiaaleja yksilöiden tietoisuuden kehittymisessä. Nämä kriittiset painotukset lisääntyivät 60-luvulta lähtien kun mediakasvatuksen kirjoituksissa siirryttiin kohti kriittisen representaation vaihetta. Elokuvakerholiikkeen ”elokuva on taidetta” -ihanne merkitsi myös pyrkimystä tuottaa
korkeatasoista elokuvaesseistiikkaa sekä jo taide-elokuvaestetiikan olemisen mahdollisuuksiin liittyvää kulttuuripoliittista kamppailua yksiulotteista ja ahdasmielistä
elokuvakasvatusta ja -sensuuria vastaan (Nyyssönen 1998, 48).
Kategorisen eron tekeminen mediakasvatuksen esteettisen ja kriittisen vaiheen
välillä on hankalaa, jos lähtökohtana pidetään elokuvakasvatusta ja auteur-politiikkaa, koska molemmat puolet (esteettinen ja kriittinen) liittyivät auteurismin ideoihin
alusta alkaen. 1950-luvun elokuvataiteen korostaminen kohtasi 1960-luvulle tultaessa yhä useampia kulttuurisia kiistoja: art house- elokuvan huono taloudellinen kilpailuasema suurtuotantoihin nähden, elokuvakerhojen heikentyneet olemisen edellytykset, kansallisella tasolla tapahtuneet poliittiset kiistat elokuvan asemasta jne.
Elokuvakulttuurin ylläpysymisen edellytysten heikentyminen johti taide-elokuvan
puolestapuhujien yhä laajemman osallistumisen taiteen ehdoista käytävään kulttuurikeskusteluun. Elokuvasta tuli edistyksellistä kulttuuripolitiikkaa pelkistä taloudellisista intresseistä käsin asiaa tarkastelevaa kaupallista elokuvatoimintaa vastaan
(Nyyssönen 1998, 48–49).
Suomessa elokuvakerholiikkeen ensimmäiset merkit ulottuvat aina 1930-luvulle, jolloin lyhytikäinen Projektio (1935–36) esitti sensuurin kieltämiä ”arveluttavia” elokuvia ja herätti myös suojelupoliisin kiinnostuksen (Nyyssönen 1998, 48).
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Suomalaisen elokuvakerholiikkeen historia käynnistyi laajemmin kuitenkin vasta
1950-luvulla ja laajentui 1960-luvun lopulla, kun liike pyrki entistä aktiivisemmin
vaikuttamaan kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon (mt.). 60- ja 70-lukujen yhteiskunnallinen aktivoituminen merkitsi myös elokuvakasvatuksen voimakkaampaa
kehittämistä valtion ja kuntien toimesta (Kervola 1995, 84). Elokuvakerholiikkeen
perustavat lähtökohdat olivat vahvasti kiinni ranskalaisen auteur-kritiikin näkemyksissä elokuvataiteen autonomisuudesta ja laadullisesta ”paremmuudesta” kaupalliseen elokuvaan nähden, mutta elokuvakerhot jakoivat myös huolen elokuvaperinteen säilyttämisen ja esitysmahdollisuuksien puolesta (Nyyssönen 1998, 48).
Elokuvakerholiikkeen yhteiskunnallinen aktivoituminen johti vuonna 1956 Elokuvakerhojen liiton (EKL) sekä aktiivisten elokuvakerholaisten (Aito Mäkinen ja
Jörn Donner) toimesta Suomen elokuva-arkiston perustamiseen vuonna 1957 (mt.).
Suomen elokuva-arkisto aloitti maakunnalliset esityssarjat 1969, jolloin esitystoiminta laajeni Helsingistä Tampereelle, Turkuun ja Ouluun sekä vuotta myöhemmin
myös Jyväskylään (Nyyssönen 1998, 50).
Viime vuosikymmenen aikana ovat elokuvataiteen puolestapuhujien yhä vähentyneiden äänten painot entisestään kärjistyneet. Yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena elokuvataiteen asema on tullut uhatuksi eikä valoa paremmasta ole juuri näkynyt. Suomessa elokuvakerholiike on lähes kokonaan kadonnut, kaupallisia
elokuvateattereita vähennetään kiristyvässä kilpailussa, elokuvien jakelu keskittynyt
muutamaan suureen yhtiöön eikä Suomen elokuva-arkistokaan ole helpottanut tilannetta keskustelussa klassikkokopioiden lainaamisesta harvojen elokuvakerhojen käyttöön. Helsingin ja maakuntien eriarvoisuus tarjonnan suhteen on lisääntynyt (SEA:n esityssarjat Helsingissä ovat kansainvälisestikin mitaten laadukkaita),
vaikka myös pääkaupungissa kaupallisten elokuvateattereiden kiristyvä kilpailu on
kaventanut tarjontaa. Yliopistoissa elokuvan ja median tutkimusta voi tällä hetkellä opiskella professori Jukka Sihvosen arvion mukaan kuudessa yliopistossa, joista
Turun yliopiston mediatutkimus, Lapin yliopiston mediatiede, Helsingin yliopiston
audiovisuaalisen kulttuurin ja viestinnän oppiaineet, Jyväskylän yliopiston taidekasvatus ja viestintä, Tampereen yliopiston audiovisuaalinen mediakulttuuri ja tiedotusoppi sekä Oulun yliopiston kirjallisuustieteen oppiaine (Haapalainen 2003, 32).
Lisäksi Helsingin yliopistossa on vuodesta 1996 lähtien toiminut elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaine, jota on vuodesta 2005 voinut opiskella täysimittaisena
sivuaineena.
Filmihullun esittämä kritiikki suomalaisen elokuvakulttuurin surkeaa nykytilaa
kohtaan on monessa suhteessa realistinen ja oikea, mutta voidaan silti miettiä kuinka
rakentavaa on elokuvan tilanteen parantamisen kannalta yksipuolisen negatiivinen
kritiikki. Ainoa toivo paremmasta on hyvien henkilöiden valinta johtaviin tehtäviin
sekä asiantuntijoiden kuuleminen tulevista mediastrategioista päätettäessä. Opetusministeriön suunnitelmista elokuvan ääni puuttuu tällä hetkellä kokonaan. Mikäli
nykyisen mediakasvatuksen lähtökohdissa ei huomioida elokuvataiteen asemaa, kasvaa pian Peter von Baghin näkemykseen viitaten sukupolvia, jotka eivät ole nähneet
yhtään klassikoksi kutsuttavaa elokuvaa oikeassa esitysmuodossaan valkokankaalla.
Laatuelokuvan esitysmahdollisuudet ovat kuihtuneet ja elokuvakasvatuksen asema
maakunnissa on heikolla tolalla. Jos elokuvatarjonnan monipuolisuutta ja elokuvan
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asemaa kulttuuristen ja taide-aineiden opetuksessa pidetään yhteiskunnan kulttuurisen sivistyksen mittarina, Suomen tilanne on erittäin huolestuttava verrattuna esimerkiksi elokuvan mallimaahan Ranskaan.
Ranskassa elokuva kuuluu keskeisenä osana kansalliseen kulttuuriin. Elokuva
on läsnä jokapäiväisessä elämässä, siitä puhutaan paljon kevyesti tai syvällisemmin
baareissa ja ruokapöytien äärellä. Elokuvaa opetetaan melko laajasti kouluissa, lukiolaisten on mahdollista suorittaa elokuvaan keskittynyt ylioppilastutkinto ja elokuvakorkeakouluja on useissa kaupungeissa. Uudet ensi-illat saavat runsaasti medianäkyvyyttä. Laadukkaissa puheohjelmissa haastatellaan näyttelijöiden ja ohjaajien
lisäksi myös esimerkiksi käsikirjoittajia ja leikkaajia. Kaupunkien elokuvatarjonta
ei ole juurikaan kaventunut sitten 1950-luvun päivien. Myös Ranskan elokuva-arkiston (La cinémathèque française) vahva ja monipuolinen asema on esikuvana muille maille. Arkiston kausikortilla voi varsinaisten näytösten lisäksi vierailla kaikissa
näyttelyissä sekä tutustua elokuvakirjasto BiF:in (Bibliothèque du film) tarjontaan
vhs- ja dvd-kopioiden katselupaikoissa. (Kukkola & Rinne 2006, 37).
Sodankylän elokuvajuhlilla kesällä 2004 vieraillut ranskalainen elokuva-asiantuntija Alain Bergala toi esiin kuinka Ranskassa elokuvan merkitys opetuksessa ymmärrettiin aivan keskeiseksi lähteeksi jo heti toisen maailmansodan jälkeen. Elokuvakasvatuksen asema vain laajeni 1950-luvun elokuvakerholiikkeen ja Cahiers du
Cinéman piirin vaikutuksen myötä. Elokuvan asian edistämiseen on löytynyt laajalti
poliittista tahtoa. 1980-luvulta alkaen sekä varsinkin kulttuuriministeri Jack Langin
aikana vuosina 2000–2002 luotiin yhteistyöjärjestelmä, jonka kautta elokuvaa opetetaan monipuolisesti elokuvateattereissa järjestettävien näytösten, elokuva-analyysiin liittyvien harjoitusten ja myös omaehtoisen tekemisen kautta. Kulttuuriministeriö rahoittaa vuosittain kolmen elokuvan filmikopiot koko maan kattavaan jakeluun
ja elokuva-alan asiantuntijoiden kirjoittaman opaskirjasen kuhunkin filmiin liittyen.
Oppilaita viedään lisäksi elokuvajuhlille, joissa he elokuvien lisäksi kohtaavat alan
ammattilaisia sekä voivat keskustella elokuvista muiden oppilaiden kanssa. Elävien elokuvaesitysten asema on ensisijainen tässä pedagogisessa ohjelmassa, mutta
oppilaille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta kerrata elokuvien antia myöhemmin dvd:
iltä katsottaessa. Langin perustamaan taiteiden opetusta käsittelevään työryhmään
elokuvan asiantuntijana kuulunut Bergala on toimittamassa kaikkiin kouluihin sadan
dvd:n kokoelmasarjaa, joka on kaikkien opiskelijoiden vapaassa käytössä. (Kukkola
2004, 51–52).
Yhteneväisen elokuvataide- ja mediakasvatusohjelman lähtökohdista
Ranskalaisessa mallissa elokuva-analyysi muodostaa keskeisen osan tätä monialaista mediakasvatuspedagogiaa, jonka kautta voidaan löytää toimiva yhteys taideelokuvan syvemmän harrastamisen eli filmihulluuden ja akateemisen elokuvatutkimuksen välillä. Tätä yhteyttä ei ole aina pidetty aivan itsestään selvänä. Tarmo
Malmberg (2005, 41) näkee ilmenevän historiallisen eron auteurismin esteettis-esseistisen tekijäkritiikin ja filmihulluuden ja sosiologisesti painottuneen kulttuuri- ja
mediatutkimuksen välillä. Malmbergin mukaan Cahiers du Cinéman filmihullujen
1950-luvulla esittämä kritiikki Sorbonnen elokuvatieteen laitoksen filmologiaa kohtaan on rinnastettavissa Suomessa Filmihullun sivuilla käytyyn debattiin suomalai-
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sen elokuvatutkimuksen nykytilasta (Malmberg 2005, 41). Tarmo Malmberg näkee
filmihulluuden kollektiivisena sivistysprojektina, jonka lähtökohdat ovat valituksen
romantiikassa ja joka edellyttää toimiakseen yhteisön, sille ominaisen kulttuurijulkisuuden, ei-kaupallisen elokuvalehdistön ja elokuvan levitysverkoston eli elokuvakerhot, -arkiston ja -festivaalit (Malmberg 2005, 42). Auteur-politiikan tekijäkritiikissä yksittäisiä elokuvia, ohjaajia tai tyylisuuntia koskeva tieto arvotetaan suhteessa
elokuvan historiaan, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin yksilölliseen kokemiseen perustuen. Malmbergin mukaan tieteellinen elokuvatutkimus ei voi olla olemukseltaan
arvottavaa, jonka kautta kaikki mediat nähdään periaatteessa samanarvoisina, tutkimus on enemmän kontekstisidonnaista ja painottuu yleisiin diskurssi- ja representaatiokysymyksiin kuin varsinaisesti taiteentutkimukseksi eriytyneisiin esteettisiin
teoretisointeihin (mt.).
Jukka Sihvonen näkee nykyisen mediatutkimuksen oppialan kytkeytyvän 1980luvulla voimistuneeseen kulttuurintutkimuksen (cultural studies) suuntaukseen, joka
samalla merkitsi myös käännettä mediakasvatuksen paradigmassa esteettisestä vaiheesta seuraavan, kriittiseen representaation vaiheeseen (Sihvonen 1996, 20). Käänne esteettisestä kulttuuriseen vaiheeseen merkitsi akateemisessa mediatutkimuksessa elokuvan merkityksen asteittaista vähenemistä ja muiden medioiden, erityisesti
television aseman vahvistumista. Tutkimuksen näkökulma laajentui elokuvaesteettisestä tekijäkritiikistä ja katsojatutkimuksesta kohti yhteiskunnallisia, kulutukseen,
käyttöön ja vastaanottoon liittyviä kysymyksiä, joissa korostuivat median ja vallan
väliset suhteet sekä identiteettien konstruktio osana monitasoisia kulttuurisia merkitysverkostoja (Sihvonen 1996, 20–21).
Akateemisen media- ja elokuvatutkimuksen, auteurismin tekijäkritiikin ja esteettisen elokuvakasvatuksen välisten yhteyksien ei voida kuitenkaan enää nykytutkimuksen valossa nähdä määrittyvän selkeän vastakohtaisina positioina, pikemminkin
päinvastoin. Etenkin jälkimodernin filosofian myötä estetiikan teoriassa on alettu
keskustella monivaikutteisen taiteentutkimuksen suuntauksesta, jossa aistikokemuksen moniaistisuuden hahmottamisen lisäksi huomioidaan myös syvempi ontologinen
lähestymistapa sekä kulttuuristen merkitysrakenteiden vaikutus esteettiseen olemiseen. Erityisesti Gilles Deleuzen elokuvafilosofiset teokset Cinema 1: The Movement-Image (Cinéma 1 – L’image-mouvement, 1983) ja Cinema 2: The Time–Image
(Cinéma 2 – L’image-temps, 1989) ovat vaikuttaneet niin sanotun neoesteettisen
suuntauksen syntyyn, jonka piirissä aistimellisen aluetta on pyritty laajentamaan
monitasoisemmaksi kokemisen horisontiksi kuin rationaalisen tieteen määrittämässä
tiedon ja ei-tiedon kategorisessa erottelussa. Näkökulmassa sovelletaan myös Deleuzen filosofisen ohjelman radikaalia pyrkimystä monikollisen tulemisen ontologian ja
moniaistisen havaitsemisen teorian yhdistämiseen, jonka perustana on mentaalisen
käsitejärjestelmän sijasta ei-käsitteellisen ajattelun kuvan luominen. Juuri elokuvalla on tämän filosofian ilmenemisessä keskeinen merkitys, koska Deleuzen mukaan
elokuvalle on ominaista kyky esittää ajallisen keston ja kuva-aineksen erottautumisen liikkeen puhdas olemus itsessään ilman epäsuoraa käännettä toisen järjestelmän
kielelle (Deleuze 1995, 63–64). Elokuvan kyvyssä esittää aikaa nähdään tässä teorian suuntauksessa suora yhteys subjektin sisäisen kokemisen liikkeen esittämiseen,
koska sisäinen mieli ymmärretään Deleuzen ja Henri Bergsonin näkökulmien pe-
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rusteella kuva-aineksen ja muistin keskinäiseksi yhteydeksi, jolla on samalla välitön
yhteys ruumiillisten aistitoimintojen tapahtumiseen (Deleuze 1991, 26; Kennedy
2002, 110; Marks 2000, 129). Elokuva toisin sanoen luo tilan muistin ja aistimusten
sisäisen ajallisuuden liikkeen tapahtumiselle, käynnistäen kokijassa ’spirituaalisen
automaatin’, luovan konstruktion prosessin suhteessa valkokankaalla projisoitaviin
kuva-aineksen liikkeisiin.
Jälkimodernien filosofioiden vaikutuksesta kehittyneen estetiikan teorian kehyksessä tiede ja estetiikka eivät ole enää välttämättä erotettavissa toisistaan, vaan niiden välillä voidaan löytää uudenlaisia yhteyksiä. Näin ollen myöskään uuden aallon
tekijäkritiikin kautta määrittynyttä elokuvaestetiikkaa ei pidä lähtökohtaisesti nähdä
täysin vastakkaisena perinteenä elokuvatieteen kehitykseen. Varsinkin kun ranskalaisen uusi aalto sijoittuu osaksi yleisempää modernin taide-elokuvan kehitystä, jonka
yhtenä ominaispiirteenä voidaan nähdä filosofinen tai tutkiva näkökulma elokuvan
tekemiseen. Erityisesti Godard tavoitteli tutkivan montaasi-käsitteen kehittämisen
myötä sekä kulttuuris-teoreettisen- että esteettisen tekijä-kritiikin luovaa yhteyttä,
joka ilmeni yhtäältä kritiikkinä sanan hegemoniaa kohtaan suhteessa kuvaan ja ääneen, toisaalta kritiikkinä suhteessa nykyelokuvaan kasvaneiden ihmisten kyvyttömyyteen enää katsoa elokuvaa historiallisena taidemuotona (Rosenbaum 1998,
53–54; Smith 1996, 36–37). Godardin tavoitteena on montaasin kautta ollut luoda
elokuvasta laajempi kokemisen ja ajattelun tila, joka ei fyysisesti rajautuisi vain elokuvateatteriin ja valkokankaalle, vaan joka voisi jatkua myös reaalitodellisessa tapana ajatella elokuvallisesti ja synnyttää moniaistisen havaitsemisen ja muistin keinoin
virtuaalisia yhteyksiä asioiden ja termien välillä, eräänlaisena ’arjen montaasina’.
Godardin historiallisen montaasin projektin teoreettisena tavoitteena on ollut ylittää esteettistä hallitsevien käsitteellisen ajattelun rakenteelliset kehykset ja laajentaa
käsityksiä siitä mihin elokuva kykenee ’ajattelun kuvana’ (Godard & Ishaghpour
2005, 104). Godard yhdistää auteur-lähtöisen elokuvaestetiikan tämän teoreettisen
kritiikin osaksi ja laajentaa esittämisen ja moniaistisen havaitsemisen prosessit kokonaisvaltaisen elokuvaontologian tulemiseksi. Godardin montaasi ei ole vain esteettinen periaate vaan moniaistisen ajattelun väline, Gilles Deleuzen (1988, 86) spinozalaisittain määrittelemä spirituaalinen automatiikka, joka tapahtuu ei-käsitteellisen kuva-aineksen kaksisuuntaisina erottautumisen ja tulemisen linjoina elokuvan
ja katsojan välillä. Tässä yhteydessä myös yksilöllisesti hahmottuvien affektioiden
merkitys korostuu, koska montaasi on perustaltaan kaksisuuntainen järjestelmä ja
edellyttää katsojasubjektien aktiivisen roolin monivaikutteisten, audiovisuaalisten
aistimustapahtumien tuottamisessa. Tällöin esimerkiksi filmihulluuden kautta avautuva esteettinen kokemussuhde elokuvaan historiallisena taidemuotona ei ole nähtävissä vain ja ensisijaisesti tiedollisena projektina, vaan ennen kaikkea sisäisen muistin ja havaitsemisen aikasarjan kautta avautuvana linjana virtuaalisen kuva-aineksen
liikkeistä koostuvaan ajattelun ei-käsitteelliseen kartastoon eli immanenssin tasoon
(Deleuze & Guattari 1987, 15). Godard jakaa tulkintani mukaan Deleuzen elokuvafilosofiassaan esittämän näkökulman, että tämän ei-käsitteellisen tason pystyttäminen on elokuvallisen kokemisen ytimessä, mutta samalla virtuaalisen kuva-aineksen
linjoista koostuva ”muistikuutio” voi avautua riippumatta elokuvasta materiaalisena
muotona. Kyse on elokuvan ja elämän erottamattomasta kytkeytymisestä toisiinsa,
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kun niiden olemus ymmärretään ajan ja aineksen kaksisuuntaisina liikkeinä, tulemisen linjassa tuotettavana ontologiana, joka avautuu yksilöllisen ja universaalin
aikahorisontin välillä.
Tässä monialaisessa käsitteellisessä perspektiivissä yhdistyvät luovalla tavalla auteurismin elokuvataiteen autonomisuutta ja historiallista estetiikkaa korostava tekijäkritiikki sekä katsojalähtöinen filmihulluus, nykyfilosofiasta ja kriittisestä
kulttuurintutkimuksesta lähtökohtiaan jäsentävä media- ja elokuvatutkimus sekä
elokuva- ja mediakasvatuksen historialliset juuret. Nykyisen mediakasvatuksen
oppialan ja kentän puutteellista yhteyttä perinteistä elokuvataidetta ja elokuvakasvatusta kohtaan tulisi mielestäni arvioida uudelleen nykyteorian valossa. Auteurpolitiikan ideaali taide-elokuvan olemassaolosta yhteisöllisenä kulttuurimuotona ja
kollektiivisena sivistysprojektina ei voi eikä saa koskaan olla lopullisesti kuollut,
vaikka nykypäivänä historiallisen elokuvaestetiikan perinne kituu marginaaleissa ja
talouden reunaehdot määrittävät elokuvallisen olemisen ilmaisumuodot. Jukka Sihvosen (1996, 24) visio mediakasvatuksesta uudentyyppisen mediatietoisuuden tai
mediatajun synnyttämisen välineenä pitää näkemykseni mukaan yhdistää auteur-pedagogian elokuvakasvatusideaaliin, jota edelleen ranskalaisessa yhteiskunnassa toteutetaan valtiovallan suosiollisella avustuksella. Kuten Alain Bergala on todennut,
kyse ei ole vain kasvattamisesta hyvään makuun, vaan yleisemmästä pyrkimyksestä
oppia rakastamaan elokuvaa, joka voi samalla lisätä kriittisyyttä ja synnyttää laajempaa perspektiiviä asioihin (Kukkola 2004, 51–52). Myöskään kyse ei ole vain ja
ensisijaisesti tiedollisesta sivistysprojektista, vaan monitasoisesta mediapedagogiasta, jossa otetaan huomioon yksilölähtöisyys ja sisäinen monikollisuus affektioiden
konstruktiiviseen tulemiseen. Tiedon lisäksi yhtä olennaista on kielen ulkopuolinen
ei-tieto, koska elokuvien merkityksiä ja mielekkyyttä ei voida milloinkaan ymmärtää
käsitteellisesti ”oikein”, vaan kuvien liikkeen ja ajallisuuden kokeminen on avointa,
affektioita synnyttävää tulemisen liikettä elokuvan ja katsojan välillä.

Lähteet
Alitalo, T. (1987). Väkivaltatutkimuksen suhde elokuvaan. Teoksessa Lappinen, Paloviita, Pulkkinen
& Siltala (toim.) Tarvitaanko sensuuria? 7 asiantuntijamielipidettä aiheesta. Helsinki: Click
ry, 41–51.
Aromaa, Kauko (1987). Aiheuttaako väkivaltakuvausten runsas harrastaminen väkivaltarikollisuutta?
Teoksessa Lappinen, Paloviita, Pulkkinen & Siltala (toim.) Tarvitaanko sensuuria? 7 asiantuntijamielipidettä aiheesta. Helsinki: Click ry, 31–40.
Deleuze, G. (1986). Cinema 1: The Movement-Image. London and New York: The Athlone Press. Alkup. Cinéma 1 – L’image-mouvement. Paris: Les Éditions de Minuit, 1983.
Deleuze, G. (1988). Spinoza – Practical Philosophy. San Francisco: City Hights Books. Alkup. Spinoza: Philosophie pratique, 1970. Paris: Presses Universitaires de France.
Deleuze, G. (1989). Cinema 2: The Time-Image. London: The Athlone Press. Alkup. Cinéma 2 –
L’image-temps. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985.
Deleuze, G. (1991). Bergsonism. New York: Zone Books. Alkup. Le Bergsonisme. Paris: Presses Universitaires de France, 1966.
Deleuze, G. (1995). Negotiations. 1972–1990. New York: Columbia University Press. Alkup. Pourparlers 1972–1990. Paris: Les Éditions de Minuit, 1990.

Kohti elokuva- ja mediakasvatusteorioiden käsitteellistä ja pragmaattista synteesiä

115

Deleuze, G. & Guattari, F. (1987), A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis and London: University of Minneapolis Press. Alkup. Mille Plateaux. Capitalisme et
Schizophrénie 2. Paris: Les Éditions de Minuit, 1980.
Filmihullu. numerot 1/02 – 5/06. Helsinki: Filmihullu ry.
Fridlund, B. (1989). Ristiretkellä populaarikulttuuria vastaan. Kansanvalistajaperinne. Teoksessa Forselius, T. ja Luoma-Keturi, S. (toim.) Uhka silmälle. 7 Esseetä kauhun katsomisesta ja videohysteriasta.. Like: Helsinki. 1989, 159–184.
Godard, J. ja Ishaghpour, Y. (2005). Cinema. The Archeology of a Film and the Memory of a Century.
Teossarjassa Perreau, Y. (toim.) Talking Images Series. Oxford, New York: Berg.
Grossberg, L. (1995). Mielihyvän kytkennät. Risteilyjä populaarikulttuurissa. Tampere: Vastapaino.
Haapalainen, M. (2003). Elokuvatutkimuksen nykysuuntauksia. Uusmedian puristuksessa vai nykykulttuurin polttopisteessä? Teoksessa Ahonen, K., Rosenqvist, J., Rosenqvist, J. & Valotie,
P. (toim.) Taju kankaalle. Uutta suomalaista elokuvaa paikantamassa. Turku: Kirja-Aurora,
30–39.
Halme, K. (1999). Hei, kuka muokkaa maailmankuvaamme? Teoksessa Välimäki, M. (toim.) Elävästi
kuvaa. Kokemuksia lasten ja nuorten elokuvaopetuksesta. Helsinki: BTJ kirjastopalvelu/ETKK,
9–11.
Jacobs, Lea (1992). Moraalinkohentajat ja katsojakunta. USA:n 1930-luvun elokuvakasvatusliike. Lähikuva 2/1992, Turku: SETS, 18–29.
Kennedy, B. M. (2002). Deleuze and Cinema. The Aesthetics of Sensation. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Kervola, P. (1995). Mediakasvatuksen perusteet ja sen historia Kuopiossa. Teoksessa Kervola, P. (toim.)
Kun elokuva ja elokuvakasvatus Kuopioon tulivat. Kuopion elokuvapalvelut. Kuopio, 57–93.
Kotilainen, S. (1999). Mediakasvatuksen monet määritelmät. Teoksessa Kotilainen, S., Hankala, M. &
Kivikuru, U. (toim.). Mediakasvatus. Helsinki: Edita, 31–42.
Kotilainen, S. ja Kivikuru, U. (1999). Mediakasvatus ihanteiden ja todellisuuden ristipaineessa. Teoksessa Kotilainen, S., Hankala, M. & Kivikuru, U. (toim.). Mediakasvatus. Helsinki: Edita,
13–30.
Kukkola, K. (2004). Elokuvaan kasvaminen Alain Bergalan mukaan. Filmihullu 4/04. Helsinki: Filmihullu ry., 51–52.
Kukkola, K. ja Rinne, N. (2006). French can, they can. Filmihullu 3/06. Helsinki: Filmihullu ry., 36–
40.
Lagerspez, K. (1987). Väkivaltaohjelmien vaikutus lapsiin. Teoksessa Lappinen, Paloviita, Pulkkinen
& Siltala (toim.) Tarvitaanko sensuuria? 7 asiantuntijamielipidettä aiheesta. Helsinki: Click
ry, 20–30.
Malmberg, T. (2005). Filmihulluus ja elokuvatiede – ystäviä vai vihollisia? Filmihullu 4/05. Helsinki:
Filmihullu ry., 41–44.
Marks, L. (2000). The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. Durham,
London: Duke University Press.
Mononen-Aaltonen, M. ja Lintula, A. (toim.) (2000) Mediakasvatuksen tietostrategian teoriaa ja käytäntöä.. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Vantaan täydennyskoulutuslaitos. Studia
Paedagogica 23.
Mäkelä, M. (2005). Elokuvien taikaa koulussa. Lastensuojelullinen näkökulma mediakasvatuksessa.
Valtion elokuvatarkastamon julkaisu n:o 3. Helsinki.
Nyyssönen, P. (1998). Filmihulluja ja kulttuuripoliitikkoja: Alueellisen elokuvakulttuurin muotoutuminen Oulussa. Teoksessa Mäkinen, K. ja Savolainen, M. (toim.). Työnämme ja ilonamme. Pohjoissuomalaista kulttuurintutkimusta. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen
julkaisuja A. Kirjallisuus 7. Oulu, 42–62.
OPM 2005/42. Alueellisen audiovisuaalisen toiminnan kehittäminen. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005: 42.
Rosenbaum, J. (1998). Bringing Godard Back Home. Teoksessa Sterritt, D. (toim.). Jean-Luc Godard
– Interviews. Jackson: University Press of Mississippi, 100–106.

116

Juha Oravala

Rönnberg, M. (1989). Lastenelokuvan väkivaltagalaksit. Teoksessa Forselius, T. ja Luoma-Keturi,
S. (toim.) Uhka silmälle. 7 Esseetä kauhun katsomisesta ja videohysteriasta.. Like: Helsinki.
1989, 131–158.
Sihvonen, J. (1988). Liekehtivät nalleverhot. Esseitä televisio- ja elokuvakasvatuksesta. Helsinki:
Like.
Sihvonen, J. (1992). Fugiendo Vincimus! – Isä, poika ja pyhä valta. Lähikuva 2/1992. Turku: SETS
ry., 6–17.
Sihvonen, J. (1996). Aineeton syli. Johdatus audiovisuaaliseen tulevaisuuteen. Helsinki: Gaudeamus.
Smith, G. (1996). Jean-Luc Godard. Film Comment 32(2), 31–41.
Sola, M. ja Viita, A. (1999). Viestintäkasvatusta Tampereella. Teoksessa Välimäki, M. (toim.) Elävästi
kuvaa. Kokemuksia lasten ja nuorten elokuvaopetuksesta. BTJ kirjastopalvelu/ETKK: Helsinki. 1999, 36–41.
Tella, S., Mononen-Aaltonen, M. ja Kynäslahti, H. (2000). Yhteisöllistä opetussuunnitelmaa kohden:
Strateginen suunnittelu ja mediakasvatuksen kehittyvä tieto. Teoksessa Mononen-Aaltonen, M.
ja Lintula, A. (toim.) (2000) Mediakasvatuksen tietostrategian teoriaa ja käytäntöä.. Helsingin
yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Vantaan täydennyskoulutuslaitos. Studia Paedagogica 23,
3–68.
Tuominen, S. (1999). Mediapedagogiikkaa opettajankoulutuksessa I. Koulutuksen vaikuttavuuden arviointia viiden opiskelijan koulutus- ja mediaelämäkerran avulla. Tampereen yliopisto. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A 17/1999.
Turja, T. (1992). Myytit ja rituaalit mediakasvatuksessa. Lähikuva 2/1992. Turku: SETS ry., 30–35.

Näkökulmia mediakasvatukseen

117

Mediakasvatus ja kirjastot
Tuula Haavisto

Lapset verkoilla
Kirjastojen arjessa mediatodellisuus monine puolineen näkyy. Kuusi-seitsemänvuotiaat pojat pelaavat kirjastossa Runescapea, joka on heidän ikäisiltään kielletty peli.
Kymmenvuotiaat tytöt suunnittelevat kirjaston koneella kuvien lähettämistä erääseen kuvagalleriaan. Se on tullut tunnetuksi teinipornahtavista kuvistaan eikä tee
yhteistyötä lastensuojelujärjestöjen kanssa kuten esim. IRC-galleria. Huoltaja käy
pyytämässä, että kirjasto vahtisi tavalla tai toisella lapsen pelaamista tai netinkäyttöä. Pikkupoika tulee kertomaan kirjaston tiskille, että nettikoneen ruudulle on jäänyt
’kummallisia kuvia’ edellisen, aikuisen käyttäjän jäljiltä; kummallisiapa hyvinkin.
Nämä ovat tapauksia tamperelaisista kirjastoista parin viikon ajalta. Samaa voitaisiin kertoa monesta muustakin kirjastosta. Ei mitään törkeitä juttuja eikä kovin
paljon; vain harvoin ongelmat äityvät todella piinallisiksi. Mietittävää ne kuitenkin
tarjoavat.
Mediaosaamisen ja -kasvatuksen tarve aletaan tunnistaa ja tunnustaa myös kirjastoissa. Edellä on kuvattu sisäisiä syitä, tilanteita joissa ammattilaisten pitäisi osata toimia tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi kirjastot voivat antaa mediakasvatukseen
oman panoksensa. Ne ovat itsessään sisällöntuntemuksen asiantuntijoita, ja erityisesti Suomessa matalan kynnyksen paikkoja. Niihin on helpompi saada tulemaan
nekin vanhemmat jotka eivät mielellään lähde esimerkiksi kouluun valistettaviksi.
Kirjastot ovat mediatuntemuksen pioneereja. Aineiston valinta, järjestäminen
(luettelointi, luokitus, asiasanoittaminen) ja tietopalvelu ovat kaikki mediaosaamisen ulottuvuuksia. Olennainen osa prosessia on sisällön luotettavuuden arviointi.
Toistaiseksi näitä taitoja on käytetty voittopuolisesti kirjaston omassa työssä. Vain
koululuokille annettavassa tiedonhaun opetuksessa taitoja on systemaattisesti siirretty myös käyttäjille.
Nykyisessä mediaympäristössä on selvä tarve jalkauttaa kirjastojen sisällöntuntemusta laajemmalle. On jokaisen kansalaisen jokapäiväinen haaste osata käyttää
mediaa taitavasti. Toistaiseksi kirjastoissa ei ole kehitetty kovin toimivia muotoja
tämän toteuttamiseksi.

Kirjastot mediakasvatuksen ketjussa
Yksittäisellä paikkakunnalla mikään instanssi ei pysty toteuttamaan mediakasvatusta yksin. Linja suhteessa eri media-aineistoihin ja etenkin ongelmalliseen verkkoaineistoon ei silti voi olla sama, koska yhteiskunnalliset tehtävät poikkeavat. Esim.
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koulun kohderyhmä on selvä, ja siellä rajoituksilla voidaan saavuttaa aitoja tuloksia. Kirjasto puolestaan on kaikenikäisten paikka ja erikoistunut tarjoamaan pääsyn
tietoon; esim. suodatinohjelman asentamisella voi ratkaista vain poikkeustilanteita.
Myös lainsäädäntö, kuten Lapsen oikeuksien sopimus, korostaa suojelunäkökulmien
ohella oikeutta tietoon ja itseilmaisuun.
Saman paikkakunnan toimijoiden tulisi kuitenkin tuntea toistensa toimintaperiaatteet ja niiden perusteet sekä keskustella niistä aika ajoin. Muuten ei pysytä johdonmukaisina suhteessa käyttäjiin. Lasten ja nuorten kasvua ei palvele kovin hyvin,
jos nuoret siirtyvät nuorisotalolta kirjastoon puuhiin, jotka nuorisotalo kieltää mutta
kirjasto sallii. Tähän on haettava paikkakuntakohtaiset yhteiset toimintatavat. Pitäisi
pystyä kunnioittamaan kunkin toimijan ominaislaatua ja samaan aikaan turvaamaan
lasten ja nuorten kasvuympäristö.
Turvaaminen on lööppijulkisuuden aikana tietysti suhteellista ja vain osin kiinni
meistä kasvattamisen ja sivistämisen ammattilaisista. Silti lähellä olevien aikuisten
– vanhempien, opettajien, kirjastonhoitajien, nuorisotyöntekijöiden – kannattaa asettaa rajoja. Ne luovat turvaa, vaikka niitä rikotaankin. Silloin lapsi kuitenkin tietää
että raja on ja missä se menee. Kielletyltä puolelta on helpompi palata, kun pystyy
hahmottamaan kuinka kauas sallitusta on edennyt.

Rajanvedon uudet haasteet
Kirjastoissa on totuttu siihen, että sen seinien sisällä oleva aineisto on itse valikoitua.
Internet mursi tämän status quon. Maksutonta verkkoaineistoa ei voi valita. Avatessaan pääsyn Internetiin kirjastot avaavat pääsyn sekalaiseen runsaudensarveen
kehittävine, herkullisine, huonoine, erittäin huonoine ja täysin mädännäisine sisältöineen.
Pitkään tätä käsiteltiin kirjastoissa ohjaamalla käyttäjiä aktiivisesti hyvien verkkoaineistojen pariin. Ikävä ja huono verkkomateriaali ohitettiin. 2000-luvun koittaessa alussa kuvatut tilanteet alkoivat vaivata. Kirjastoammattilaiset kysyivät itseltään, voisiko verkon nurjille puolille kuitenkin tehdä ammatillisin keinoin jotain.
Kirjastoissa ongelma ei ole laiton aineisto, esim. lapsiporno, josta voi lähettää tiedon
esim. Nettivihjeeseen tai Keskusrikospoliisille. Hankalaa on laillinen mutta vahingolliseksi tai törkeäksi koettu aineisto ja erityisesti lasten suhde siihen.
Rajojen vetäminen aineistovalinnassa on kirjastoille tuttua, mutta tähänastinen
kokemus on sovellettavissa vain osittain. Verkon myötä on myös osattava ratkoa
yksittäisiä tilanteita, joissa voi olla mukana hyökkääviä, vastahakoisia, nolostuneita
tai muuten emotionaalisesti virittyneitä käyttäjiä. Alussa kuvattiin myös tapaus, jossa kirjastonhoitajia pyydettiin pitämään silmällä jonkun perheen jälkikasvua – onko
tämä sopivaa? Toisessa vaakakupissa on alaikäisten käyttäjien anonymiteetti ja yksilönsuoja. Näissä tapauksissa kirjastot ovat todenneet että vastuu kirjastonkäytöstä
on vanhemmilla ja huoltajilla, ei kirjastolla.
Entä kenen tila on kirjasto? Joissain kirjastoissa yleiset työasemat tai osa niistä
on sijoitettu siten, että muut käyttäjät näkevät ruudun. Kumman sana painaa ristirii-
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tatilanteessa enemmän, sen joka haluaa katsella tuhmia & tyhmiä kuvia vai sen joka
niistä häiriintyy? Kuka tätä kontrolloi? Miten?

Kirjasto perusti peliluolan
Uudenlaiset mediat synnyttävät kirjastoissa myös toisenlaisia ammatillisia haasteita.
Esim. monia pelejä pelataan yhdessä, ja sosiaalisuus onkin pelaamisen positiivisimpia puolia. Kirjastoissa tätä ei ole toistaiseksi rekisteröity. On pidetty tärkeämpänä
varjella muita kirjastonkäyttäjiä porukkapelaamisessa syntyvältä hälyltä: koneiden
käyttö on sallittu vain yhdelle kerrallaan. Nyt joissain kirjastoissa on alettu kysellä,
voisiko pelaamista ottaa haltuun positiivisen kautta. Espoon Sello-kirjaston Game
Point on tässä edelläkävijä. Se on osa nuortenosastoa, varustettu hyvillä koneilla ja
valikoiduilla peleillä. Kirjaston kannalta tärkeää onkin hyvien pelien tutuksi tekeminen niille, jotka pelaavat joka tapauksessa. Runescapen pelaamiseen nimenomaan
ryhminä on varattu erillisiä aikoja, samoin kokoontuu lautapelikerho. Hiihto- ja
muilla lomilla on enemmän ohjelmaa. Game Pointin suosio on kasvussa, markkinointimenetelmänä on pitkälti viidakkorumpu. Myös henkilökuntaan kuuluu peliasiantuntijoita (Pelit 2007, verkkoviite; Dahl 2007). Tampereella ollaan miettimässä
Internet-bussi Netti-Nyssen sekä Sampolan ja Hervannan kirjastojen tietotorien hyödyntämistä samaan tarkoitukseen.
Yksi vaihtoehto kieltämiselle on sääntöjen tekeminen neuvotellen yhdessä nuorten kanssa – tällaistakin on joillain paikkakunnilla kokeiltu hyvin tuloksin. Se on
alussa työlästä, mutta helpottaa elämää ainakin pariksi vuodeksi kerrallaan. Sitä paitsi myös vahtiminen ja kontrolli on työlästä. Edelleen on tapauksia joissa kirjasto on
itse luonut säännöt mutta onnistunut välittämään ne nuorille ja muillekin käyttäjille
uskottavassa muodossa. Näin on vältytty konflikteilta.

Eettiset koodit eivät tunnista tilannetta
Kirjastojen eettiset säännöt eivät ole toistaiseksi reagoineet koko ilmiöön. Suomessa
ei edes ole voimassa olevaa eettistä koodia. Kansainvälisesti tärkeimmällä sijalla
kirjastojen etiikassa on sananvapauden puolustaminen, jota esim. entisten sosialististen maiden kirjastot ymmärrettävistä syistä painottavat. Globaalista näkökulmasta
tietoon pääsyn rajoitukset ovatkin selkeä ongelma. Rajoitusten muotoilu alaikäisten
mielen suojelemiseksi muuttuu helposti tekosyyksi poliittiselle sensuurille. Sopivaisuuden rajojen vetäminen periaatteiden tasolla on todella vaikeaa.
Joillain yksittäisillä kirjastoilla saattaa olla hyvin muotoiltuja käyttösääntöjä,
joissa rajat vedetään. Kirjastokohtaisuus tuntuu yleensäkin olevan toimiva malli, ja
sen suosittamiseen on päätynyt moni kansainvälinen konferenssi (esim. Freedom of
Expression in Cyberspace 2005).
Myös lukuisat kertomukset kirjastoista todistavat minkä tahansa linjan toimivan,
jos henkilökunta on keskustellut sen läpi ja seisoo sen takana, vaikka valintojen etiikasta voi olla montaa mieltä. Kirjastojen valinnat ovat vaihdelleet suodatin- ja esto-
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ohjelmien avoimesta ja hallitusta käyttöönotosta tapaukseen, jossa käyttäjää on autettu muokkaamaan itsestään otettuja rohkeaa riettaampia valokuvia Photoshop-ohjelmalla. Tyytymättömiä sen sijaan oltiin kirjastoissa, joissa suodatinohjelmat olivat
käytössä jonkun muun kuin kirjaston omalla päätöksellä. Näin oli voitu menetellä
koulun pyynnöstä. Joskus koko kunta on ottanut suodatinohjelmat käyttöön kaikissa
koneissaan.
Edelliset ovat kuitenkin marginaalisia erikoistapauksia. Esim. suodatinohjelmia
on Suomessa käytössä tiettävästi alle kymmenessä kirjastossa, ja ammattikunnan
yleinen mielipide on voimakkaasti niitä vastaan. Valtaosa kirjastoista on toistaiseksi
sivuuttanut kysymyksen ongelmallisesta verkkoaineistosta, kun se ei ole akutisoitunut. Osa on päätynyt keskustelun jälkeen keskitien kulkijoiksi.
Kirjastojen tietoturvatilannetta ei ole selvitetty kattavasti, mutta tietoon ei ole tullut isoja ongelmia. Tietosuojalaki asettaa esim. kirjastoluettelojen käytännöille tiukat
rajat. Useimmat kirjastot tekevät tämäntyyppisissä asioissa yhteistyötä kuntansa tietotekniikkakeskuksen kanssa.

Uimarengas mediatulvaan
Kirjastokeskustelu verkon aiheuttamista ongelmista alkoi vuonna 2003 ja jatkui
pyräyksittäin vuoteen 2005. Vuoden 2006 alussa ilmestyi selvitys Kenen ehdoilla
Internet – kirjastot, lapset ja Internetin yöpuoli (Haavisto 2006), joka kokosi keskustelua ja tarjosi sille uusia näkökulmia ja tulkintoja. Toukokuussa 2006 Helsingissä
järjestettiin Suomen kirjastoseuran ja kirjastoalan kansainvälisen järjestön IFLAn
sananvapauskomitean yhteinen konferenssi Whose Internet, jossa ensimmäisiä kertoja saatiin aikaan elävä dialogi sananvapauden puolustajien ja lastensuojelijoiden
välillä. Tämäkin konferenssi päätyi puoltamaan kirjastokohtaisia ratkaisuja, mutta
ennen kaikkea se antoi läsnä olleille ajattelun aihetta ja aineksia viedä keskustelua
eteenpäin omilla toimipaikoillaan (Whose Internet 2006).
Vuonna 2006 aloitettiin opetusministeriön rahoituksella mediakasvatusprojekti
otsikolla Uimarengas mediatulvaan – kirjastosta (2007). Se on osa laajempaa Lapset
ja media –hanketta, ja sen toteuttaa Suomen kirjastoseura. Projekti osoitti jo ensimmäisenä vuotenaan, että sosiaalinen tilaus kirjastojen mediakasvatushankkeille on
selvä. Kirjastoammattilaiset haluavat lisää tietoa median vaikutustavoista ja omista
mahdollisuuksistaan olla mukana mediakasvatustyössä. Positiivisesta yleisarviosta
huolimatta motivoinnissa ja työtapojen kehittämisessä on edelleen työtä.
Hankkeen toimintamuotoja olivat mediakasvatusaineistojen listan kerääminen
verkkoon (Mediakasvatusaineistot 2006) toimintaidealistan laatiminen (Mediakasvatuksen idealista 2006), sekä syksyllä toteutetut 12 alueellista koulutustilaisuutta.
Tilaisuuksiin osallistui lähes 600 kirjasto- ja muuta ammattilaista. Samalla verkotuttiin voimakkaasti muiden mediakasvattajien kanssa.
Vuodeksi 2007 Uimarengas-projekti sai opetusministeriöltä jatkorahoituksen.
Sen pääasialliset käyttötarkoitukset ovat selvittää suodatinohjelmien ominaisuuksien suomalaisten kirjastojen kannalta ja niiden nykyinen käyttö kirjastoissa sekä
kirjastoammattilaisten kouluttaminen edelleen. Nyt keskitytään erityisryhmien ku-
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ten kirjavinkkaajien koulutukseen. Suodatinohjelmaselvitys on mukana, koska niitä
ei ole toistaiseksi arvioitu ollenkaan. On vaikea esittää argumentteja käyttöönoton
puolesta tai vastaan, jos tiedontaso on olematon.

Miten eteenpäin?
Aivan ensimmäinen tehtävä on jatkaa kirjastoammattilaisten perehdyttämistä mediakasvatuksen tietoon ja taitoon. Ammatin sisäinen haaste on muotoilla olemassa
oleva sisällöntuntemuksen ammattitaito niin, että sitä voidaan jalkauttaa tavallisille
käyttäjille.
Mediakasvatuksen muiden toimijoiden kannalta kirjastojen vahvuus on niiden
tunnustettu ja suosittu asema. Siksi niitä kannattaa pyytää mukaan toimintaketjuihin,
joissa halutaan esim. tavoittaa mahdollisimman monet vanhemmat ja isovanhemmat.
Kirjastojen oman mediakasvatuksen painopiste on media-analyysissa ja aineistontuntemuksen jakamisessa, erityisesti luotettavuuden arvioinnin opettamisessa.
Mediantekotilanteille on kirjastoissa vähän aikaa ja resursseja. Sen sijaan oman
henkilöllisyyden suojaaminen ja muut tietoturvakysymykset sopivat kirjaston ohjelmaan hyvin. Toimintamuodoista kannattanee paneutua juuri vanhempainiltoihin,
koulukäynteihin ja yhteistyöhön pienten koululaisten iltapäiväkerhojen kanssa.
Mediakasvatus on iso tehtävä ja edellyttää yhteistyötä. Kirjastojen pitää tunnistaa
oma paikkansa ketjussa, ja muiden toimijoiden tietää kirjastojen mahdollisuudet.
Tämän haasteen täyttämiseen kunnialla on vielä matkaa, mutta alku on lupaava.

Lähteet
Dahl, R. (2007): Peleillä pojat kirjastoon. Kirjastolehti 100(1), 20.
Freedom of Expression in Cyberspace. Towards Knowledge Societies (2005). An UNESCO Conference in February 2005. Saatavilla WWW-muodossa: <URL:http://portal.unesco.org/ci/admin/ev.php?URL_ID=17687&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201>
[Viitattu
24.9.2007]
Haavisto T. (2006). Kenen ehdoilla Internet – kirjastot, lapset ja Internetin yöpuoli. Suomen kirjastoseura. Saatavilla WWW-muodossa: <URL:http://kirjastoseura.kaapeli.fi/conference/materials>
Klikkaa liitettä 771 [Viitattu 25.9.2007]
Mediakasvatuksen idealista (2006). Suomen kirjastoseura. Saatavilla WWW-muodossa: <URL:http://
kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/seura/kampanjat?modeyksi=yksi&teksti_id=6440> Klikkaa liitettä 878. [Viitattu 25.9.2007]
Mediakasvatusaineistot -lista (2006). Saatavilla WWW-muodossa: <URL:http://www.kirjastot.fi/mediakasvatusaineisto/> [Viitattu 24.9.2007]
Pelit [Leppävaaran aluekirjaston Pointissa]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL:http://www.espoo.fi/
default.asp?path=1;28;11866;17273;17362;17370;17381;64265> [Viitattu 24.9.2007]
Uimarengas mediatulvaan – kirjastosta (2006). Kampanjaesittely. Suomen kirjastoseura. Saatavilla
WWW-muodossa: <URL:http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/seura/kampanjat?modeyksi=yk
si&teksti_id=6440> [näpäytä alhaalta ’Lisää…’. Viitattu 25.9.2007]
Whose Internet? Conference (2006). Suomen kirjastoseura. Esitykset saatavilla WWW-muodossa:
<URL:http://kirjastoseura.kaapeli.fi/conference> [Viitattu 25.9.2007]

Näkökulmia mediakasvatukseen

123

Pienten lasten mediakasvatus
Hanna Niinistö ja Anu Ruhala

Lapsuus nykypäivän mediakulttuurissa
Media on vahvasti läsnä lasten arjessa. Tämän huomaa seuraamalla lapsiryhmän
leikkiä tai tarkastelemalla lasten piirustuksia ja kyselemällä niistä. Vilkaisu lapsiperheen pyykkinarulle tai lelulaatikkoon vahvistaa viimeistään havainnon. Lapset pelaavat ja tapaavat kavereita internetissä ja käyttävät kännykkää näppärästi muuhunkin kuin soittamiseen. He kuuntelevat romppusatuja, listaavat joululahjatoiveensa
lelulehtisestä ja seuraavat lasten sarjoja televisiosta. Medialaitteet ja median sisällöt
kietoutuvat entistä tiiviimmin osaksi lasten elämää; todellisuutta, leikkejä, pelkoja,
unelmia ja yhdessäoloa. Voidaan puhua medioituneesta lapsuudesta tai medialapsuudesta.
Mediaa käytetään yhä enemmän multimodaalisesti eli median monet muodot limittyvät ja lomittuvat eri tavoin toisiinsa lasten mediakulttuurisessa toiminnassa.
Esimerkiksi tietokonepelissä yhdistyvät niin kuvat, äänet kuin animaatiotkin. Median käyttö on monikanavaista eli monen median yhtäaikaistakin hyödyntämistä tiedon
hankintaan tai viihtymiseen. Väline tai välineet valitaan tarpeen ja käyttötilanteen
mukaan. Digitaalisen median valinnassa ovat valttia nopeus, visuaalisuus ja viihteellisyys (Kangas 2007, 51). Ensimmäiset aktiiviset kosketukset mediaan syntyvät
usein kuvakirjojen ja kuvien kautta. Keskimäärin lapset aloittavat median säännöllisen seuraamisen kolmen vuoden iässä (Koivusalo-Kuusivaara 2006, 14). Mediavälineiden lisääntymisestä huolimatta televisio on edelleen pienten lasten ja heidän
vanhempiensa suosituin ja eniten käyttämä media. Finnpanelin tutkimuksen mukaan
4–9-vuotiaat katselivat vuonna 2006 televisiota keskimäärin 68 minuuttia vuorokaudessa.
Mediavapaata aluetta on vaikea löytää ja vielä vaikeampi keinotekoisesti julistaa tai rajata. Lapset tuovat median jutuissa, tavaroissa ja leikeissä mukanaan.
Medialapsuus näkyy ja on vahvasti läsnä varhaiskasvatuksessa. Tämä herättää kasvattajissa epävarmuutta ja ristiriitaisia tuntemuksia. Omat tiedot ja taidot koetaan
puutteellisiksi ja lasten mediakulttuuri vieraaksi. Lasten mielletään käyttävän mediaa vapaa-aikanaan riittämiin, joten mediaa ei välttämättä toivoteta tervetulleeksi
varhaiskasvatukseen.

Mediakulttuuri kasvatuksen resurssina
Päivähoidon tai koulun oppimiskulttuuri on keskeinen pienen lapsen elämässä. Tämän lisäksi lapsen elämään kuuluu myös vapaa-ajan yhteisöt ja niihin liittyvät toi-
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mintakulttuurit; koti, ystävät, harrastukset ja media. Tämä arkipäivän spontaani
oppiminen, kulttuurin pedagogiikka, on kasvattanut merkitystään lasten maailmassa (Suoranta 2003, 90–91). Varhaiskasvatus toteutuu sekä institutionaalisessa että
ei-institutionaalisessa ympäristössä. Lasten median käyttö painottuu virallisen oppimisympäristön ulkopuoliseen aikaan ja paikkaan, joka pienten lasten kohdalla
on yleensä koti. Media on yksi merkittävä kasvuympäristö kodin, päiväkodin, koulun ja harrastustoiminnan ohella (Kupiainen 2007a, 17). Lasten mediakulttuuri on
kasvatuksellinen resurssi, joka on hyödynnettävissä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lapsen mediatodellisuuden huomioiva ja lasta kuunteleva ja osallistava mediakasvatus on mahdollisuus, ei uhka lapsuudelle.
Keskeistä on löytää lasten mediakulttuurin ja varhaiskasvatuksen yhdistäviä mielekkäitä ja pedagogisia toimintamuotoja ja vahvistaa lasten medialukutaitoa (Kupiainen 2007a, 22). Mediakasvatuksessa tulee hyödyntää lapsen kotona, vapaa-ajalla
ja mediakulttuurissa oppimaa pedagogisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä tarkoittaa mediakulttuurin tuomista osaksi kasvatustoimintaa. Tästä institutionaalisen ja
ei-institutionaalisen, tässä tapauksessa mediakulttuurin, yhtymäkohdasta käytetään
nimitystä kolmas tila (Kupiainen 2007b), jota on havainnollistettu kuviossa1. Kasvattajan yrittäessä sulkea lasten mediakulttuuri pois kasvatustyöstä, saattaa syntyä
kahden kulttuurin ongelma, joka saattaa näyttäytyä motivaation puutteena ja pahimmillaan jopa lasten ja kasvattajien pahoinvointina.
Pedagogisessa kielenkäytössä olennaista on mediakulttuurin uudelleen kontekstualisointi (Kupiainen 2007a, 21). Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapselle merkityksellisten tekstien, vaikkapa Turtlesien tai formulakeräilykorttien tuomista uuteen tilanteeseen, mediakulttuurista varhaiskasvatukseen.

Kuvio1. Kolmas tila, mediakulttuurin hyödyntäminen osana kasvatustoimintaa
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Juha Suoranta (2003, 20) esittää yhdeksi mediakasvatuksen merkitykseksi tukea päiväkodin, koulun ja kodin yhteisöllistä roolia vahvistamalla lasten ääntä ja tuomalla
paikalliset ja maailmanlaajuiset merkitykset kasvavien ja kasvattavien arkipäivään.
Tällöin mediakasvatus voidaan nähdä uuden, yhteisöllisen ja turvallisen kasvuympäristön peruspilarina ja sosiaalisen pääoman kasvattajana.
Lasten mediakulttuurisessa arjessa yhdistyy viihtyminen, oppiminen ja sosiaalinen kanssakäyminen. Mediakulttuuri siis viihdyttää, opettaa, kasvattaa ja sosiaalistaa. Se tarjoaa aiheita leikkiin, keskusteluun ja yhteiseen tekemiseen. Median rooli
lapsen sosiaalisen verkoston ja sosiaalisten suhteiden ja sisältöjen muodostajana voi
olla merkittävä. Lapsen sosiaalisen ympäristön muodostavat toisiinsa kietoutuneina
esimerkiksi ystävät, perhe, päivähoito, koulu, kulttuuri ja media. Niiden merkitystä
lapsen sosiaalistumisprosessissa on vaikea ja jopa mahdoton erottaa. Parhaimmillaan
eri osatekijät tukevat toinen toisiaan ja media on väline lapsen sosiaalisen pääoman
kehittymiselle. (Koivusalo-Kuusivaara 2006, 222.)
On hyvä muistaa, että vaikka media ja medialapsuus ovat nousseet aikaisempaa
näkyvämmin esille mediavälineiden ja -sisältöjen lisääntyessä ja kulttuurin medioituessa entisestään, media on ollut läsnä meidän nykypäivän kasvattajienkin lapsuudessa. Kuka oppi lukemaan Aku Ankan avustamana, kenen tunnetaidot saivat vahvistusta Lassie-sarjasta perjantai-iltapäivisin ja kuka taas keinui auton takapenkillä
Finnhitsien tahdissa – monet lapsuuden muistoista kiinnittyvät mediaan tai sen välittämään sisältöön.
Kasvattajia hämmentää median muuttuminen kirjallisesta yhä visuaalisempaan
ja printtimediasta yhä digitaalisempaan suuntaan (Kupiainen 2007a, 17). Nämä visuaaliset digitaaliset mediat, jotka ovat lapselle tuttuja ja jokapäiväisessä käytössä, saattavat olla vieraita ja sisällöltään tuntemattomia kasvattajalle. Marc Prensky
(2001) puhuu nuorten sukupolvesta digitaalisina alkuasukkaina (digital natives) ja
vanhemmista digitaalisina maahanmuuttajina (digital immigrants). Syntyperäiset
alkuasukkaat ovat syntyneet digitaalisella aikakaudella. He puhuvat luonnostaan tietokoneiden, videopelien ja internetin kieltä. Maahanmuuttajat eivät syntyneet digitaaliseen maailmaan, vaan tutustuvat ja omaksuvat sen toimintatapoja ja kieltä vähitellen. Tämän päivän lapset ovat digitaalisia natiiveja, kasvattajat puolestaan uuden
kielen ja kulttuurin oppijoita.

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
Mediakasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Tavoitteita asettamalla ohjataan opetuksen ja kasvatuksen suunnittelua ja toteutusta. Toimintaa suunniteltaessa on huomioitava lasten ikä- ja kehityskausi. Työskentelyn suunnittelun
sekä sisällön ja tavoitteiden asettamisen lähtökohtana ovat viralliset toimintaa ohjaavat asiakirjat. Suomalainen varhaiskasvatus perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien
Lapsen oikeuksien sopimukseen, perusoikeussäännöksiin sekä muuhun kansalliseen
lainsäädäntöön.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luo valtakunnalliset puitteet varhaiskasvatuksen ja siten myös mediakasvatuksen toteutumiselle varhaiskasvatuksessa. Var-
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haiskasvatuksen piiriin kuuluvat lapset, jotka käyttävät varhaiskasvatuspalveluja,
myös oppivelvollisuusikäiset (VASU 2005, 12). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eli VASU toimii kunnallisten ja yksikkö- ja yksilökohtaisten suunnitelmien
pohjana. Valtakunnallisen asiakirjan teksti on yleisellä tasolla ja sitä avataan käytännönläheisemmäksi ensin kunnan ja lopulta jokaisen yksikön näkökulmasta yhteisen keskustelun ja pohdinnan avulla. Valtakunnallisessa asiakirjassa ohjataan kasvattajaa huomioimaan teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja seuraamaan lasten
mediakulttuuria. (VASU 2005, 17, 21.) Mediakasvatusta sinällään asiakirjassa ei
käsitellä. Opetusministeriön vuonna 2006 käynnistämän Mediamuffinssi-hankkeen
ja Stakes:n yhteinen näkemys on, että varhaiskasvatukseen kaivataan tarkempaa mediakasvatuksen ohjeistusta. Syksyn 2007 aikana Varhaiskasvatuksen suunnitelman
perusteet avataan mediakasvatuksen näkökulmasta. Näin saadaan konkreettinen
asiakirja tukemaan varhaiskasvatuksen mediakasvatuksen suunnittelua ja toteutusta.
Mediaa on tärkeä kokea, työstää ja pohtia vaihtelevin työtavoin. Toiminnallisuus
on lapselle luonteva tapa oppia asioita. Mediakasvatuksen toimintatavaksi sopii
kokemuksellinen ja aktiivinen lähestymistapa ja yhteistoiminnallisuus (Kotilainen
1999, 43; Kupiainen 2002, 74–76). Mielekkäällä tavalla toimiessaan lapsi ilmentää
ajatteluaan ja tunteitaan. Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä tutkiminen. Niiden avulla on
mahdollista vahvistaa lapsen hyvinvointia ja käsitystä itsestä sekä lisätä hänen osallistumismahdollisuuksiaan. (VASU 2005, 20.) Nämä lapselle ominaiset tavat toimia
soveltuvat mediakasvatukseen ja mediakasvatuksella voidaan myös harjoittaa näitä
taitoja. Varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt on jaettu orientaatioihin. Sisällöllisiä
orientaatioita ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen. Ne tarjoavat kasvattajalle pohjan mielekkään, monipuolisen ja eheän sisällön ja oppimiskokemusten
suunniteluun niin mediakasvatuksessa kuin kasvatuksessa ylipäätään, jotta lapselle
muodostuisi kokonaisvaltainen käsitys maailmasta. (VASU 2005, 26.)
Mediakasvatuksella kehitetään mediakulttuurissa elämisen perusvalmiuksia,
mediataitoja. Mediataito on kykyä hankkia tietoa medialla ja mediasta, viestiä ja
ilmaista itseään eri mediavälinein, arvioida ja analysoida erilaisia mediatekstejä. Lisäksi se on kykyä olla vuorovaikutuksessa median avulla ja toimia aktiivisesti omassa yhteisössä. (Herkman 2007, 48.) Tavoitteellisen mediakasvatuksen tarkoitus on
kehittää yksilön medialukutaitoa. Käytännöllisen medialukutaidon avainsanoja
ovat mediakulttuurin hämmästely ja toisin ajattelemisen kehittäminen (Suoranta
2005). Medialukutaito saavutetaan vähitellen. Lapsena otetut ensimmäiset askeleet
ovat alku elinikäiselle harjoittelulle. Pyrkimyksenä on paitsi kehittää mediataitoja ja
medialukutaitoa, myös vahvistaa lapsen identiteetin ja tunnetaitojen rakentumista.
Media vaikuttaa tunteisiin ja herättää tunteita. Televisio-ohjelmien ja elokuvien sekä
kuvien herättämiä tunteita voidaan käsitellä yhdessä aikuisen kanssa. Tunnetilojen
työstäminen, niistä keskustelu ja niiden tunnistaminen sekä nimeäminen on tärkeää
pienelle lapselle.
Mediakasvatuksen tavoitteena voidaan pitää kriittistä medialukutaitoa, jolloin
kriittisyys tarkoittaa kyselevää ja uteliasta suhtautumista maailmaan. Pienten lasten
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mediakasvatuksessa tapaillaan ensiaskeleita kohti kriittistä medialukutaitoa. Ensimmäisissä askeleissa harjoitellaan esimerkiksi faktan ja fiktion erottamista lempielokuvasta tai mainoksen tunnistamista lehden toimitetusta sisällöstä. Varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa aletaan rakentaa pohjaa niiden mediataitojen kehittymiselle,
joita tarvitaan kriittisessä medilukutaidossa. Tällöin tietoa ei oteta annettuna, vaan
kyseenalaistetaan, kysytään ja tehdään omia valintoja. Kriittisyys tarkoittaa kykyä
nähdä pintaa syvemmälle, vallitsevien uskomusten ja tietojen taakse – siten maailmaa voi tutkailla uusin silmin.

Kuvio2. Mediakasvatuksen kokonaisuus (Pentikäinen, Ruhala & Niinistö 2007, 101)

Kuvio havainnollistaa mediakasvatuksen käsitteitä ja kokonaisuutta. Siinä on nostettu esiin lapsi ja kasvattaja sekä heidän välinen kommunikaationsa. Mediakasvatuksen keskeinen lähtökohta on lapsen mediasuhde ja mediakokemukset, jotka ovat
syntyneet mediakulttuurissa. Lapsilähtöisessä mediakasvatuksessa ne ovat aineksia
mediakasvatustoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tällöin mediakulttuuri
nähdään kasvatuksellisena resurssina virallisessa, institutionaalisessa kasvuympäristössä. Samanaikaisesti se kuitenkin toimii myös ei-institutionaalisena kasvuympäristönä.
Ihmisen elämänkaari ja lapsuus osana sitä voidaan jaotella eri tavoin. Tässä esitettävä jaottelu kolmeen vaiheeseen ei huomioi yksilöllisiä eikä kehityksellisiä eroja,
vaan kiinnittyy ikävuosiin. Vaikka lapset ovat yksilöitä ja mediakokemukset yksi-
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löllisiä, useimpien kehitys etenee samankaltaisten vaiheiden kautta. Lapsen suhde
mediaan eli mediasuhde kehittyy lapsen kehittyessä. Tätä jaottelua voidaan käyttää
perustana, kun tarkastellaan lapsuutta mediakulttuurissa. Lapsuuden ensimmäiset
kolme ikävuotta ovat vauva- ja taaperoikää, kolme seuraavaa, 3–6-vuotta, varhaislapsuutta ja ikävuodet 7–9-vuotta myöhempää lapsuutta.
Anu Mustonen (2006) on avannut kyseiset ikävaiheet mediakasvatuksen näkökulmasta. Vauva- eli taaperoikä on myötäelämisen alkeita ja mallioppimista. Silloin
kehittyvät perusluottamus ja kiintymyssuhteet, jotka ovat myöhemmän tunne-elämän ja ihmissuhteiden perusta. Taaperoiässä aloitetaan tutustuminen mediaan sopivina annoksina suojellen lasta voimakkailta kuvilta, ääniltä ja aikuisten asioilta.
Median käytön malli opitaan matkimalla vanhempia lapsia ja aikuisia. Mediahahmojen toimintamallit imetään leikkeihin. Prinsessasatuja ja ritaritarinoita kuvaa varhaislapsuutta eli leikki-ikää. Leikki-iässä lapsi omaksuu ympäristön normeja, sääntöjä ja käyttäytymistapoja. Silloin sukupuoli-identiteetti alkaa hahmottua ja tytöt
ja pojat etsivät mediasta vahvistusta sukupuolirooleihinsa. Mediatarinat ruokkivat
mielikuvitusta ja leikkejä. Lapsen kyky erottaa faktaa ja fiktiota alkaa kehittyä. Leikki-ikäisille monipuolisten mediasisältöjen tarjoaminen luo pohjaa median monipuoliselle käytölle ja tunnetaitojen harjoittelulle. Leikki-iässä alkaa usein neuvottelu
median käytön pelisäännöistä. Myöhempään lapsuuteen kuuluu koulun aloittaminen
ja sen mukanaan tuoma itsenäisyys myös median käytössä. Lukutaito kehittyy ja
tarjoaa uusia median käytön mahdollisuuksia. Lapsi harjoittelee omien mediavalintojen tekemistä, tiedonhakua ja sisältöjen kyseenalaistamista. Median käyttö ei ole
enää vain kotona tapahtuvaa, joten lapsen on tärkeä harjoitella turvallista median
käyttöä yhdessä aikuisen kanssa ja sopia siihen liittyvistä säännöistä. (mt., 16–20.)

Päämääränä hyvinvoiva lapsi
Tänä päivänä pienten lasten mediakasvatuksessa korostuvat lapsen hyvinvointi, turvallisuus, toiminnallisuus, lapsilähtöisyys ja osallisuus. Jo lastensuojelulaki velvoittaa kasvattajaa turvaamaan lapselle hyvän elämän ja hyvinvoinnin. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Myös Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteissa (2005, 13) lapsen hyvinvoinnin edistäminen on yksi ihmisenä kasvamisen kolmesta kasvatuspäämäärästä. Varhaiskasvatuksessa on keskeistä luoda perusta
sille, että lapsi voi toimia ja kehittyä omana ainutlaatuisena persoonallisuutenaan.
Mediakasvatus voi olla osaltaan tukemassa myönteisen minäkäsityksen vahvistumista. Mediakasvatus mahdollistaa voimaannuttavia kokemuksia, jolloin lapsesta
itsestään lähtevä voiman tunne vahvistuu. Voimaannuttavan kokemuksen saattaa
synnyttää esimerkiksi itsensä näkeminen, kokeminen ja hyväksyminen valokuvassa
tai elokuvassa.
Lapsen läheisillä on merkityksellinen rooli siinä, ettei lapsen arvo- ja todellisuuskäsitys eikä maailmankuva muodostu yksinomaan mediasta (Mustonen 2006,
16). Jo alle kouluikäiset lapset voivat olla taitavia median käyttäjiä. He saattavat
päihittää teknisillä taidoillaan vanhempansa ja opettajansa. Näistä taidoista huoli-
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matta lapsen tunne-elämä ja persoonallisuus ovat vasta kehittymässä ja he tarvitsevat
aikuista sekä varmistamaan, että mediasisällöt ovat heidän ikäkehitykselleen sopivia
että auttamaan niiden ymmärtämisessä (Salokoski 2007, 77). Vastuu lapsesta ja hänen turvallisesta median käytöstään on aikuisella. Osaltaan turvallisen mediaympäristön rakentamista ohjaavat lait ja asetukset, joiden tehtävä on suojella lasta.
Mediakasvatuksen yksi tärkeä tehtävä on kehittää lapselle taitoja suojata itse itseään ja toimia turvallisesti mediassa. Aikuisen tehtävä on tukea lasta näiden taitojen
harjoittelussa, asettaa rajoja ja olla kiinnostunut siitä, mitä lapsi medialla ja mediassa tekee, ja keskustella tästä kaikesta lapsen kanssa. Tässä tehtävässä kasvattajalta
vaaditaan tietämisen sijaan avointa oivaltamista ja huolen sijaan huolehtimista (Suoranta 2003, 85).
Lapsilla on käytössään perheen yhteisten mediavälineiden lisäksi omia henkilökohtaisia medialaitteita ja ne löytyvät entistä useammin lasten omista huoneista
(Lahikainen ym. 2005, 204). Mediaa käytetään paitsi yhdessä muiden kanssa, myös
yksin omilla mediavälineillä. Se, että lapset käyttävät mediaa jo hyvin varhain itsenäisesti, vanhempien silmien ulottumattomissa, huolestuttaa vanhempia ja luo
haasteen mediakasvatukselle. Lähtökohta turvalliselle median käytölle on aikuisen
kiinnostus ja jaettu kokemus. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän
mediakasvatuksessa korostuu suojelullinen näkökulma, turvallisen median käytön
harjoitteleminen, median käytön säännöt ja rajat ja mediaan tutustuminen yhdessä
aikuisen kanssa. Se on myös lasten ja vanhempien välistä neuvottelua median käytöstä. Lapsen kasvaessa ja mediataitojen kehittyessä suojeleva näkökulma vähitellen
väistyy. Herkman (2007, 12) muistuttaa, että mediakasvatusta on turvallisen kasvuympäristön rakentaminen ja välittävien aikuisten läsnäolo. Kasvattajan tehtävä on
huomioida lapsen persoona ja kehitysvaihe turvallista toimintaympäristöä ja mielekkäitä sisältöjä suunnitellessa.

Lapsesta, lapselta, lapselle
Lapsilähtöisyys on lapsen omaan kulttuuriin, kokemuksiin ja toimintaan perustuvaa oppimis- ja opettamisprosessia (Hujala 2002, 61). Lapsilähtöisyydessä lapsen
ja aikuisen suhde on tasavertainen. Molemmilla on mahdollisuus tehdä aloitteita,
osallistua ja päättää asioita, ja molempia kuunnellaan. Lapsi on aktiivinen ja sosiaalinen yksilö, jonka kiinnostuksen kohteet määrittävät kasvatuksen tavoitteita. (Kinos
2002, 124.) Tällainen lasten omaan tekemiseen ja vastavuoroisuuteen perustuva toiminta on tehokkainta niin mediakasvatuksessa kuin kasvatuksessa yleensäkin. Itse
kokeilemalla, tutkimalla ja pohtimalla yhdessä muiden kanssa, ymmärrys syvenee
ja muuttuu tiedoksi ja toiminnaksi. (Karlsson 2007, 32.)
Pieni lapsi nauttii toisten lasten seurasta. Yhteiset leikit kavereiden kanssa, yhdessä maailman tutkiminen piirtäen, liikkuen tai median parissa viihtyen ovat lapselle
tärkeitä yhteisiä kokemuksia. Tärkeää on, että lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä,
oppii ottamaan muita huomioon ja välittämään toisista ihmisistä. Toisilla lapsilla
on merkitystä lapsen kehitykselle (Piaget 1962, 4). Lapsille tulee tarjota tilaisuuksia
oppia toinen toisiltaan. Kasvattajan tehtävänä on ohjata, kasvattaa ja opettaa lapsia
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olemaan vuorovaikutuksessa toistensa ja heidän sosiaalisen ympäristönsä kanssa,
mutta kuitenkin vain sen verran, kuin lapset toivovat ja mihin he ovat valmiita (Davydov 1995).
Lapset ovat aktiivisia toimijoita, jotka itse vaikuttavat oman elämänsä muotoutumiseen. He ovat myös huomattavan kyvykkäitä siihen. Heillä näyttää esimerkiksi
olevan erityinen taito sitoa ihmissuhteet leikkiin ja työstää niitä leikin välityksellä.
Leikki ei siis ole todellisuudesta irrallista, vaan se mitä oleellisimmin liittyy vallitsevaan sosiaaliseen todellisuuteen, jossa lapset elävät. (Miettinen ym. 1998, 69–70.)
Lapsi jäsentää itseään ja suhdettaan ympäristöön, heijastaa kokemuksiaan ja tietojaan
maailmasta sekä rakentaa identiteettiään leikin, kuten myös taiteen keinoin (Rusanen
2007, 204). Media näkyy tämän päivän lasten leikeissä. Se synnyttää leikkejä, joiden
henkilöt, hahmot tai tapahtumat tulevat mediasisällöistä. Medialeikkejä voivat olla
myös leikit, joissa lapset itse leikkivät peliä tai televisio-ohjelmaa, esimerkiksi Tanssii Tähtien kanssa -ohjelma innoitti lapset tanssin pyörteisiin ja Lordin menestys
toinen toistaan hurjempiin karjahduksiin ja esityksiin. Lapset muodostavat ja tulkitsevat sosiaalisia suhteita ja rakentavat identiteettejään median avulla (Buckingham
2003, 5). Koska lapset ovat persoonallisuuksia, myös heidän mediakokemuksensa
ovat hyvin yksilöllisiä.
Itse tekemällä opitaan, oli sitten kyse median vastaanottamisesta ja tulkinnasta tai omasta tuottamisesta. Pieni lapsi oppii oman kokemuksen ja elämyksen kautta.
Toiminnalliset työtavat korostuvat mediakasvatuksessa ja erityisesti pienten kanssa
työskenneltäessä. Omia mediaesityksiä tekemällä, harjoitetaan valmiuksia tarkastella, ymmärtää ja tehdä itse mediaa. Itse tekemällä opitaan kerronnan keinoja ja tutustutaan mediatuotosten syntyprosessiin, kerronnan keinoihin sekä taustalta löytyviin
rakenteisiin. Omien mediaesitysten avulla lapsi pääsee itse vaikuttamaan ja osallistumaan mediakulttuuriin. Kun löytyy keinoja ja välineitä itsensä ilmaisuun, kyvyt ja halukkuus aktiivisena kansalaisena toimimiseen lisääntyvät (Sintonen 2005,
150). Mediakasvatuksen yhtenä tavoitteena onkin kasvattaa lapsista pienestä asti aktiivisia ja kulttuuriseen osallistumiseen kykeneviä kansalaisia. Osallisuus tarkoittaa
sitä, että lapsi kykenee toimimaan omissa yhteisöissään ja voi vaikuttaa niiden käytäntöihin. Lisäksi hän rakentaa identiteettiään suhteessa omiin yhteisöihinsä.
Sadutus on erinomainen työväline pienten lasten mediakasvatukseen, omaan mediatuottamiseen sekä synnyttämään osallisuuden kokemuksia. Sadutus tuo lapsen
äänen kuuluviin ja tarjoaa lapselle tilaisuuden tuulla kuulluksi ja kasvattajalle tilaisuuden tutustua lapseen ja kuulla hänen ajatuksiaan. Sadutus houkuttelee esiin juuri
sen kertomuksen, jonka lapsi haluaa kertoa. (Karlsson 2003; Karlsson 2007, 123.)
Sen lisäksi, että sadutus on itsessään merkityksellinen prosessi sekä sadutettavalle
että saduttajalle, se voi olla myös lähtökohta erilaisille mediaesityksille, esimerkiksi kuville, kirjoille tai äänitteille.

Mediavanhemmuus – haaste kasvattajille
On tärkeä nauttia koko perheellä yhdessä medioiden tuomasta ilosta ja hyödystä,
mutta luoda samalla tarvittavia sääntöjä, sopimuksia ja tottumuksia. Kodin antama
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aktiivinen, kyseenalaistava, valikoiva ja rakentava malli suojelee lasta median haitallisilta vaikutuksilta ja ohjaa lasta samalla myönteiseen, aktiiviseen, tiedostavaan
ja valveutuneeseen mediankäyttöön. (Niinistö ym. 2006, 25.) Vanhemmilla on tärkeä ja keskeinen rooli lapsen mediakasvattajina. Lapsi tarvitsee median käytössään
rinnallakulkijaa, opastusta, tukea, kuuntelua ja läsnäoloa sekä yhdessä tekemistä.
Vanhemmat ovat lapsille myös esimerkkejä ja käyttäytymismallien antajia. Aikuisen mediatietoisuuden pohdinta ja kiinnostus lasten mediatodellisuutta kohtaan lisää
valveutuneisuutta ja auttaa vanhempia toimimaan tietoisemmin lapsensa mediakasvattajina.
Pienten lasten vanhempien käsityksiä mediavanhemmuudesta ei ole juuri tutkittu.
Mediavanhemmuus muokkautuu pääosin kasvattajien omien kokemusten ja totuttujen tapojen sekä yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen pohjalta. Kasvattajat kaipaavat
keskustelua ja vertaistukea muiden vanhempien kanssa. Pulmallisena vanhemmat
pitävät mediassa vietettävän ajan määrittelyä ja arveluttavia mediasisältöjä. He kaipaavatkin ohjeita ja tietoa sekä mediasisällön laadullista määrittelyä. (Sintonen, painossa.)
Kasvatuskumppanuudessa kasvatuksen ammattilaiset ja lapsen huoltajat sitoutuvat yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Media on kasvatuskumppanuuden väline. Medialaitteita voidaan käyttää kasvatuskumppanuuden
hengessä. Asioista, tilanteista tai tapahtumista on mahdollista kertoa esimerkiksi
valokuvin ja videoin, tiedonkulkua voi tehostaa sähköpostilla ja lapsen kasvun ja
kehityksen voi tallentaa digitaaliseen portfolioon eli kasvunkansioon.
Kasvatuskumppanuudella on mahdollisuus tukea mediavanhemmuutta. Mediakasvatus on kodin, koulun, kerhon ja varhaiskasvatuksen yhteinen asia. Kasvatuskumppanit voivat luoda yhteisiä median käytön sääntöjä. Perheiden erilaiset median käytön tottumukset ja säännöt saattavat aiheuttaa kaveriporukassa ristiriitaisia
tilanteita. Yksi keskeinen tavoite ja haaste kasvatuskumppanuudelle, on lisätä vanhempien tietoisuutta mediasta ja medialapsuudesta sekä vahvistaa perheiden välistä
vuoropuhelua. Vanhempainilloissa tai luokkatoimikuntien kokoontumisissa on mahdollisuus keskustella perheiden suhteesta mediaan ja sen käyttöön ja luoda yhteisiä
linjauksia median käytölle.

Mediamuffinssi
Lasten mukana varhaiskasvatukseen vyörynyt media on herättänyt kasvatushenkilöstössä hämmennystä, miten suhtautua, toimia ja ohjata lapsia. Omaan ammattitaitoon ei välttämättä luoteta ja apua median kohtaamiseen lasten kanssa kaivataan.
Pienten lasten mediakasvatus on viime vuosiin asti lähestulkoon puuttunut niin tavoitteellisesta mediakasvatustoiminnasta, kuin keskustelusta, koulutuksesta ja tutkimuksestakin maassamme.
Tätä aukkoa paikkaamaan käynnistettiin vuoden 2006 alussa opetusministeriön
Mediamuffinssi-hanke, joka on nostanut esiin pieniin lapsiin ja heidän kasvattajiinsa kohdistuvan mediakasvatustoiminnan. Mediamuffinssin kohderyhmänä ovat
alle 8-vuotiaat lapset ja vanhemmat ja heidän kanssaan toimivat ammattikasvattajat.
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Mediamuffinssi-hankkeen tavoitteena on herättää pienten lasten lähipiirissä toimivat aikuiset median vaikuttavuuteen, luoda pohja lasten turvalliselle mediankäytölle
kasvatuksellisin ja lastensuojelullisin keinoin sekä edistää mediakasvatuksen vakiintumista varhaiskasvatuksen sisältöalueeksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää pienten
lasten ja heidän kasvattajiensa mediataitoja ja rohkaista heitä toteuttamaan mediakasvatusta yhdessä muiden kanssa. Mediakasvatus lähtee pienistä teoista; kuuntelusta, kysymisestä, kyseenalaistamisesta, kertomisesta, yhdessä tekemisestä ja jakamisesta. Jokainen kasvattaja, joka jakaa ajatuksia ja työstää mediaa lasten kanssa,
toimii mediakasvattajana.
Tampereen yliopiston Journalistiikan laitos teki keväällä 2006 toteutetusta Mediamuffinssi-hankkeen pilotointijaksosta arviointitutkimuksen. Sen mukaan kasvattajat tulivat mediakasvatuskokeilun aikana tietoisemmiksi mediakasvatustoiminnastaan ja saivat rohkeutta ja vahvistusta sen toteuttamiseen. Hanke muutti tai vahvisti
heidän asennoitumistaan mediakulttuuriin ja toi suunnitelmallisuutta mediakasvatuksen toteuttamiseen. Kasvattajat mainitsivat herkistyneensä tunnistamaan mediakulttuuria ja lasten reagointia siihen. Lapsen ääntä alettiin kuunnella esimerkiksi
saduttamalla ja lasten omaehtoista leikkiä tai keskusteluja seuraamalla. Ohjaajat
kokivat tärkeänä esitellä toimintaa myös vanhemmille, koska mediakasvatusta pidettiin kodin ja varhaiskasvatuksen yhteisenä asiana. Vanhempien vastuuta nostettiin haastatteluissa esiin. Heidät haluttiin mukaan mediakasvatustalkoisiin. Mediakasvatus nostettiin teemaksi vanhempien ja henkilökunnan välisiin keskusteluihin
ja vanhempainiltoihin. (Kupiainen ym. 2006, 47–49.) Materiaali sai innostuneen ja
myönteisen vastaanoton. Lyhyen pilottijakson aikana kasvattajien asenteet mediaa ja
mediakasvatusta muuttuivat positiivisempaan suuntaan ja heille syntyi innostus toteuttaa mediakasvatusta jatkossakin. Kokeilun tulokset vahvistivat käsityksiä hankkeen tarpeellisuudesta ja antoivat eväitä sen myöhempään kehittelyyn.
Kasvattajien työn tueksi Mediamuffinssi-hankkeessa on tuotettu ja tuotetaan oppimateriaalia, josta voi ammentaa tietoa ja tehtäviä mediakasvatuksen toteuttamiseen. Materiaaleissa on myös toiminnallisia välineitä ja digitaalisia toimintaympäristöjä varhaiskasvatuksen mediakasvatukseen. Materiaalit kannustavat kasvattajia
tutustumaan lasten kanssa eri mediavälineisiin, tuottamaan omia mediaesityksiä ja
tutkimaan ja analysoimaan mediaa. Materiaali tukee lapsilähtöistä mediakasvatusta
(Kupiainen ym. 2006, 45.) Hankkeen alkaessa tuotettuja kirjoja on jaettu tällä hetkellä kentälle noin 26 000 kappaletta. Tarvetta ja kiinnostusta pienten lasten mediakasvatusta tukevalle materiaalille ja toiminnalle siis näyttää olevan. Tuoreimmat
Mediamuffinssi-materiaalit ilmestyvät syksyn 2007 aikana.
Parhaimmillaan media on suuri ilo, johon lapsella tulisi olla oikeus. Keskustelu
pienten lasten ja median suhteesta kääntyy kuitenkin usein puheeksi median haitallisista vaikutuksista. Mediamuffinssi-hanke painottaa lasten omaa mediatuottamista ja median hyödyntämistä opetuksessa ja kasvatuksessa. Ensisijaisen tärkeää
on myös opastaa kasvattajia tiedostamaan turvallisen median käytön lähtökohdat.
Mediamuffinssi-hanke on kouluttanut puolentoista vuoden aikana noin 3000 kasvatuksen ammattilaista ympäri Suomen. Ammattikasvattajien ja alalle opiskelevien opiskelijoiden kiinnostus ja asian tärkeäksi kokeminen on noussut esiin näissä
koulutuksissa. Kasvattajilla on ollut suuri tarve saada innostusta, kannustusta ja
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rohkaisua omille mediakasvatuksellisille kokeiluille lapsiryhmässä. Valtakunnallisia
koulutuksia toteutetaan jatkossakin. Mediamuffinssi-hankkeen aikana on järjestetty
myös vanhemmille suunnattuja keskustelutilaisuuksia. Mediakasvatuksen toimijat
ovat hajallaan ja niiden määrä Suomessa on vielä verrattain vähäinen. Mediamuffinssi-hanke on koonnut mediakasvatuksen toimijoita yhteen verkostoksi ja edistänyt näin mediakasvatuksen käytäntöä, teoriaa ja tutkimusta.

Yhteenveto
Pienetkin lapset viettävät nykypäivänä aikaa paljon median parissa. Lasten mukana
mediakulttuuri kulkeutuu niin päiväkodin kuin koulunkin kulttuuriin. Se haastaa kasvattajat ottamaan huomioon lasten mediakulttuuri kasvatustoiminnassa pedagogisesti. Lapsilähtöinen mediakasvatus herkistää lasten mediakokemuksille, jotka hyödynnetään kasvatuksen suunnittelussa toteuttamisessa. Median rantautuminen virallisiin
kasvatusympäristöihin on aiheuttanut kasvattajien keskuudessa ristiriitaisia tunteita.
Kasvattajat kaipaavat tietoa, miten ohjata ja opastaa lasta median parissa.
Ei ole olemassa tiettyä ikää, jonka täytettyään lapsi olisi kypsä mediakasvatettavaksi, vaan tavoitteellinen mediakasvatus on aloitettava pienestä pitäen. Keskeistä on turvallisen median käytön harjoittelu yhdessä aikuisen kanssa. Mediataitojen
harjoittelu tapahtuu pienin askelin lapsen kehityskauden ja asetettujen tavoitteiden
suunnassa. Heti ensimmäisinä elinvuosina lähdetään harjoittelemaan mediataitoja
päämääränä kriittisen medialukutaidon kehittyminen elinikäisen oppimisen ketjussa.
Pienten lasten mediakasvatus on toiminnallista. Tärkeää on lasten kesken syntyvä
prosessi, vertaisoppiminen sekä oma mediatuottaminen.
Mediakasvatus on vähitellen löytämässä tiensä varhaiskasvatukseen. Tähän on
mediakulttuurisen paineen lisäksi osaltaan vaikuttanut alle 8-vuotiaiden mediakasvatukseen keskittyvä Mediamuffinssi-hanke. Hanke on koonnut pienten lasten kanssa toimivia tahoja ja mediakasvatuksen toimijoita yhteen, tuottanut materiaalia ja
kouluttanut kasvattajia. Miten mediakasvatus asettuu varhaiskasvatuksen rakenteisiin ja millaisia muffinsseja varhaiskasvatuksessa tulevaisuudessa paistetaan, selviää
vasta muutaman vuoden kuluttua.
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Tunteella ja järjellä nettiin –
Internetissä tarvitaan uudenlaisia mediataitoja
Suvi Tuominen ja Anu Mustonen

Nykynuorten on hankala kuvitellakaan aikaa ilman nettiä, sillä he ovat eläneet koko
ikänsä digiajassa. Lapset oppivat jo ennen kouluikää teknisesti taitaviksi netin ja
muiden mediavempainten käyttäjiksi. Nuorille internet tarjoaa yhä varhaisemman
mahdollisuuden päästä osalliseksi aikuisten maailmaan. Aikuismaisuus ja tekninen
etevyys saattavat hämätä vanhempia ja kasvattajia: luullaan, että lapsi osaa myös
tulkita ja arvottaa internetin sisältöjä. Ennen nettiaikaa syntyneet saattavat kokea,
että heillä ei ole mitään annettavaa nuorille tässä asiassa.

Digiajan mediataitoja
Tämän päivän kasvattajuuden haasteista suurimpia on kasvattaa lapsia mediatulvan
keskellä. Siitä selviytyminen vaatii uudenlaisia taitoja ja tietoa ilmiöistä, joita aikuisen on joskus vaikea hahmottaa. Mittavimmat haasteet liittyvät mediavälineisiin:
tietokoneisiin, pelilaitteisiin ja kännyköihin. Niin sanotut vanhat mediat kuten televisio ja radio ovat perinteisesti yhdistäneet perheitä ja niiden ääreen on keräännytty
nautiskelemaan median annista. Uusien medioiden käyttöön monien vanhempien on
puolestaan hankala osallistua, sillä laitteet vaikuttavat teknisiltä ja monimutkaisilta.
Maailmaa niiden ympärillä on vaikea ymmärtää, sillä käyttöä leimaa yksilöllisyys:
lapset käpertyvät omiin huoneisiinsa medioiden ääreen1.
Mediakasvatuksen tavoitteena on tuottaa osallistuvia, itseään sujuvasti ilmaisevia ja kriittisiä kansalaisia, jotka päivittävät jatkuvasti myös viestintäteknistä osaamistaan. Perinteisiin mediataitoihin kuuluvat tietoisuus omasta mediaympäristöstä,
tietämys tuotannon taustoista ja median esitystavoista sekä mediaesitysten tulkinnan
taidot (ks. esim. Kotilainen & Tuominen 2004). Kaikkia näitä taitoja vaaditaan myös
1 Mannerheimin lastensuojeluliitto käynnisti kaksivuotisen Turvallinen nuorten netti (TUNNE) -tiedotusprojektin
vuoden 2005 lopulla. Hanke on osa Euroopan unionin rahoittamaa Safer Internet Action Plan –ohjelmaa, joka
pyrkii konkreettisilla tavoilla parantamaan internetin käyttöturvallisuutta. TUNNE-projektin erityisiä kohderyhmiä ovat 11–16-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän opettajansa ja vanhempansa.
Syksyn 2006 aikana pidettiin toista sataa Viisaasti verkossa -vanhempainiltaa, jotka tavoittivat yhteensä yli
kuusi tuhatta kuulijaa. Vanhempainiltojen vetäjät ovat TUNNE-projektin kouluttamia mediakasvatuseksperttejä:
muun muassa opettajia, varhaiskasvattajia, viestintätieteilijöitä ja medianomeja opintojensa loppuvaiheessa tai jo
valmistuneita. Kouluttajia löytyy useilta paikkakunnilta ympäri Suomea. Kouluttajien työsarkaan kuuluvat vanhempainiltojen lisäksi myös oppilasosiot ja opettajainfot. Mikäli kouluttajaa ei saada paikalle, koulu voi järjestää
infotilaisuudet itse TUNNE-projektin tuottaman materiaalin turvin.
TUNNE-projektin materiaaleissa ja koulutuksissa lähdetään liikkeelle voimaannuttamisesta, aktivoinnista ja
nettitaitojen opettamisesta. Kauhistelu ja kielteinen paatos jäävät vähemmälle. Nettimaailmasta pyritään ottamaan esille niin positiivisia kuin negatiivisiakin asioita realistisesti ja sopivassa suhteessa.
Tässä artkkelissa pureudutaan niihin sisältöihin, joita TUNNE-projektin koulutukset ja materiaalit käsittelevät.
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verkossa. Matalan julkaisukynnyksensä ja laajan käyttäjäkuntansa vuoksi internetissä tarvitaan lisäksi seuraavanlaisia mediataitoja:
(1) Netti on nuorille ennen kaikkea sosiaalinen media2, jolloin ilmoille nousee
kysymys: Miten netissä pitää käyttäytyä?
(2) Avainasemassa on nettijulkisuuden luonteen ymmärtäminen: Mikä osa netistä on julkista ja mikä ei? Mitä netissä voi ja kannattaa julkaista?
(3) Median tarjoamia tietoja ja näkökulmia kohtaan pitää toki aina olla kriittinen, mutta netissä erityisesti: Miksi juuri tähän tietoon pitäisi luottaa?
(4) Tietoyhteiskunnan kansalaisen tärkeä mediataito on omien vaikutusmahdollisuuksiensa tunnistaminen: Miten ja mihin asioihin voi vaikuttaa verkon välityksellä?
Kaikkia mediataitoja on hyvä harjoittaa median vastaanottajana, tuottajana ja käyttäjänä. Näin oppijalle syntyy parhaiten näkemys median monimuotoisuudesta ja monitulkintaisuudesta. Käytännön mediakasvatuksessa antoisin keino on itse tekeminen,
kokeileminen ja mediasisältöjen kriittinen analyysi asiantuntevan ohjaajan johdolla
(ks. esim. Seppänen 2005). Kotiympäristössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että nuori ja vanhempi kirjoittavat yhdessä viestejä internetin keskustelupalstoille.
Nuori opastaa vanhempaansa keskustelupalstojen toimintalogiikassa ja samalla vanhempi ohjaa nuorta korrektissa käyttäytymisessä ja itsensä ilmaisemisessa.
Nettiin kiinnittyvän mediakasvatuksen tarkoituksena on ohjata nuorta liikkumaan
entistä sulavammin verkossa ja välttämään netin ongelmakohtia. Aikuisella on kuin
onkin tarjota verkossa luovivalle nuorelle monenlaisia eväitä: tervettä järkeä, harkintakykyä ja erilaista näkökulmaa. Lisäksi aikuisen tehtävä on asettaa median käytön
pelisäännöt. Aikuisen ei tarvitse välttämättä tuntea viimeisimpiä nettivillityksiä ja
tekniikan saloja, vaan aikuinen voi ohjata nuorta nettikäyttäytymisen ja tiedon arvottamisen saloihin oman elämänkokemuksensa turvin. Nuoret voivat vastavuoroisesti
evästää vanhempaa sukupolvea esimerkiksi teknisissä taidoissa. Jatkuvasti muuttuvassa mediamaisemassa tarvitaan kasvatustalkoita, joissa kaikilla sukupolvilla on
varmasti opetettavaa toisilleen.

2

Erityisesti seuraavat sosiaalisen median muodot ovat nuorten suosiossa (vrt. Vainio 2004):
(1) Weblogit tuottavat yhteisöllisyyttä ja julkisuutta keskustelun ja kommentoinnin kautta. Julkiset lokit ovat
usein yhteisöjen julkaisemia tiettyä aihepiiriä, esimerkiksi uutisia käsitteleviä sivustoja. Yksityiset blogit
ovat yksityisen henkilön ylläpitämiä ja niitä on useita lajeja: keskeistä niissäkin on keskustelevuus julkisesti.
Blogeja löytyy esimerkiksi osoitteesta www.blogilista.fi.
(2) Wikien eli käyttäjien muokkaamien tietosivustojen idea on tuottaa tietoa yhdessä eikä vain kommentoida:
kuka tahansa sivuston käyttäjä voi lisätä tai poistaa tietoja ilman tunnusta, salasanaa tai kenenkään tarkistusta. Suurin suomenkielinen nettitietosanakirja on Wikipedia, www.wikipedia.fi.
(3) Yhteisöportaali rakentaa yhteisöllisyyttä profiilisivujen, keskustelupalstojen, blogien ja kommentointimahdollisuuksien kautta. Yhteisöportaaleja ovat esimerkiksi kuvagalleriat: www.irc-galleria.net, www.ii2.org,
www.kuvake.net.
(4) Pikaviestimet mahdollistavat käyttäjien keskinäisviestinnän online-tilassa paikasta riippumatta. Esimerkiksi
Skype-ohjelman avulla voidaan olla ääni- ja kuvayhteydessä ilmaiseksi ympäri maailmaa, mikäli käyttäjillä
on mikrofoni, kuulokkeet ja webbikamera.

Tunteella ja järjellä nettiin

139

Nuorten nettielämä perustuu sosiaalisuuteen
Pelastakaa Lapset ry:n tekemän kyselyn mukaan yhteydenpito on 11–17-vuotiaille
nuorille on pääasiallinen syy toimia verkossa (Lapsen ääni 2006). Netin välityksellä
hoidetaan jo olemassa olevia ihmissuhteita ja hankitaan uusia kavereita. Pikaviestimet (esim. Messenger, Skype, ICQ) ja kuvagalleriat ovat nuorten suosikkeja yhteydenpitovälineinä. ”Mese” on korvannut puhelimen ja osittain myös perinteisen
kirjeen. Ennen etsittiin kirjekavereita, nykyään mesekavereita (ks. esim. www.demi.
fi/Frendit).
Takana ovat ne ajat, jolloin netissä alkanutta parisuhdetta hämmästeltiin ja kummasteltiin. Netissä alkaneet ystävyys- ja seurustelusuhteet liukuvatkin helposti reaalimaailman ympyröihin – ja päinvastoin. Esimerkiksi kuvagallerioiden käyttäjistä
puolet on saanut gallerioista ystäviä, joita joka neljäs on tavannut myös kasvotusten
(Peura ym. 2006).
”Mä olen saanut netistä aivan mielettömästi kavereita. Mun elämä on muuttunut niin paljon parempaan suuntaan. Mä tunnen olevani tosi pidetty ensimmäistä kertaa elämässäni. Olen tavannut
muutamia nettiystäviäni ja aina on ollut mukavaa. Ja kun joku kaverini kysyy mistä tunnen sen ja
sen tyypin, ei minua hävetä sanoa että netistä.” (kommentti MLL:n Nuortennetissä)

Kuvagallerioissa pidetään yhteyttä lähinnä entuudestaan tuttuihin: liki 90 prosenttia
vastaajista kertoo käyttävänsä gallerioita pääasiassa tähän tarkoitukseen (Peura ym
2006)3. Pelastakaa lasten kyselyssä noin kolmannes lapsista ja nuorista kertoo keskustelevansa netissä vain ja ainoastaan ennestään tuttujen ihmisten kanssa (Lapsen
ääni 2006). Monissa perheissä puhelinlaskut ovatkin jääneet pieniksi, kun lapset tapaavat kavereitaan gallerioissa ja mesessä.
Myös tuntemattomien kanssa hengailu houkuttaa nuoria, sillä netistä löytää helposti samanhenkisiä ihmisiä. Varsinkin pienillä paikkakunnilla on vaikea löytää
samoin ajattelevia ihmisiä reaalimaailman ympyröistä. Blogit, keskustelufoorumit,
chatit ja galleriasivustojen yhteisöt ovat oivia paikkoja tavata samoin ajattelevia tai
samoja asioita fanittavia ihmisiä. Netti voi toimia myös vertaistukena vaikkapa anoreksiaa sairastaneille. Aina löytyy joku, joka on kokenut saman ja jonka kanssa voi
vaihtaa kipeitä kokemuksia. Netin kasvottomuus helpottaa vaikeidenkin asioiden
kertomista. Tämä selittänee myös mielenterveys-, huume- ja nuorisotyöntekijöiden
suosion nettimaailmoissa. Esimerkiksi Habbo Hotellissa järjestötyöntekijöiden juttusille jopa jonotetaan.
Nettiystävyys voi olla korvaamatonta, etenkin jos samanhenkisiä ystäviä ei löydy
koulusta tai harrastuspiiristä. Keskusteluryhmät ja nettiyhteisöt voivat olla nuorelle
tärkeä tapa kohdata vertaisryhmään kuuluvia nuoria, keskustella tärkeistä asioista ja
vaihtaa mielipiteitä ja näkökulmia. Sähköiset kontaktit eivät kuitenkaan saisi korvata
kokonaan sosiaalisia suhteita kasvokkaisessa elämässä. Nuoria voikin kannustaa ta3

MLL:n galleriakysely 2006 (Peura ym):
- Vastanneiden mielestä parasta kuvagallerioissa on kanssakäyminen omien kavereiden kanssa
- Suurin osa nuorista (88 %) käyttääkin kuvagallerioita lähinnä tuttujen kavereiden kanssa jutteluun
- Puolet vastaajista (49 %) on saanut kuvagallerioiden kautta myös uusia kavereita
- Joka neljäs (23 %) on tavannut uusia tuttavia myös kasvotusten
- Joka kymmenes saanut myös poika- tai tyttöystävän
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paamaan nettituttujansa, kunhan muistaa että ensimmäiseen tapaamiseen ei kannata
mennä yksin ja tapaaminen olisi sovittava julkiselle paikalle.
Verkkoyhteisöissä ei kannata olla liian sinisilmäinen. Keskusteluareenoilla voidaan jakaa sairaalloisia laihduttamisvinkkejä tai yllyttää rikollisiin tekoihin hyvän
aatteen puolesta. Netinkäyttäjän tulee pohtia, mikä on oikeaa kumppanuutta ja mikä
herkkäuskoisten hyväksikäyttöä.
Netissä huomio kiinnittyy asiaan, ei ulkonäköön. Kun keskustelukumppania ei
näe, tulee keskityttyä enemmän keskustelukumppanin mielipiteisiin ja tunteisiin
kuin esimerkiksi vaatetukseen, ikään tai ihonväriin. Nettikavereiden kanssa voikin
parhaimmillaan päästä ystävyydessä sellaiselle syvälliselle tasolle, jolle ei koskaan
reaalimaailman ystävien kanssa pääse.
”Voiko netistä löytää esimerkiksi elämänkumppanin? Vastaus omalta taholta on kyllä. Useimmiten
on jopa mielestäni enemmän suotavampaa tavata netissä kuin kasvotusten. Nyky yhteiskunta on
nimittäin sellainen, että se ulkonäkö on kaiken A ja O. Harvoin ihmiset todella katsovat ja tunnustavat piittaavansa enemmän sisäisestä kauneudesta ja luonteesta kuin ulkonäöstä.” (kommentti MLL:
n Nuortennetissä)

Toisaalta kasvottomuus tekee internetin erityisen houkuttelevaksi kiusaajille ja ahdistelijoille. Koska keskustelukumppanin iästä ei voi koskaan olla täysin varma, aikuisen on helppo tekeytyä lapseksi ja soluttautua lapsille tai nuorille tarkoitetulle
keskustelupalstalle. Tunkeilu voi olla seksuaalista kommentointia tai suoraa tapaamisten ehdottelua. Usein tällaisissa tapauksissa viestittelyn estäminen ja palvelun
ylläpidolle ilmoittaminen tehoavat. Yleensä nuoret osaavat väistää vanhempien
ihmisten tutustumisyritykset, mutta toisinaan etenkin tytöt innostuvat vain hieman
vanhemmasta ihailijasta, joka houkuttelee juttelemaan kanssaan.
Kun suunnittelee fyysistä tapaamista nettituttavan kanssa, vastapuolen henkilöllisyydestä pitää ottaa selvää etukäteen. Tämä onnistuu esimerkiksi ääniyhteydessä pikaviestimen välityksellä, sillä ikää ja sukupuolta on vaikea teeskennellä äänen
avulla. Toinen vaihtoehto on webbikamera, mutta kamerayhteydessä pitää muistaa
se, että kuvamateriaali voi joskus olla lapsen silmille sopimatonta.
”Uskalsin tavata nettikaverini irl vasta kun olin saanut varmoja todisteita että se olisi se jonka väitti
olevan. Olimme puhuneet skypessä, mesessä ja ottaneet kuvia toisillemme sekä mesessä käyttäneet webbikamera-toimintoa. Valitsimme turvallisen paikan vielä varmuuden vuoksi ja annoimme
vanhempamme saatella meidät. Muuten en olisi missään nimessä suostunut tapaamaan sitä.” (kommentti MLL:n Nuortennetissä)
”kerran olin mesessä yhen tyypin kaa ja se sano mulle vaan että haluunko nähä sen web kameran
kautta? sanoin et joo. Onhan se ihan kiva tietää kenen kaa jutskaa. se laitto web kameran ja hyväksyin sen ja sitten siellä näkyikin sen pippeli jota se siinä räpläs. Suljin hätäsesti mesen mutta kone
jäi jumettaa... eka mua vaan nauratti mutta kun lopuksi illalla ajattelin olin aika hämmentynyt. Ja se
ei ikinä lähde mielestäni.” (kommentti MLL:n Nuortennetissä)

Netissä on helppoa olla ilkeä
Siellä, missä liikkuu miljoonia ihmisiä, mukaan mahtuu aina myös häiriköitä. Netissä
on helppoa kiusata: Nimettömyys ja kasvottomuus houkuttavat törkeyksien laukomi-
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seen. Useimpien nuorten mielestä yksittäiset ja kohdentumattomat ilkeät kommentit
eivät vielä ole nettikiusaamista, vaan ne ovat normaalia nettiviestintää. Varsinaisesta
nettikiusaamisesta oli Mannerheimin lastensuojeluliiton tekemään kuvagalleriatutkimukseen vastanneista nuorista kärsinyt 3,5 prosenttia (Peura ym 2006).
”Mun ex-poikaystävä on jakanut mun HYVIN henkilökohtaisii kuvii netissä muille jätkille,aivan
tuntemattomille. Nyt en saa sitä kuvaa enää pois kaiken maailman sivuilta!!” (kommentti MLL:n
Nuortennetissä)

Nettikiusaaminen on usein joko alku tai jatkoa koulukiusaamiselle. Se voi myös liittyä päättyneeseen seurustelu- tai ystävyyssuhteeseen. Nettikiusaaminen tulee vain
harvoin aikuisten tietoon, sillä nettitilanteissa on harvoin aikuisia läsnä eikä nettimaailman asioista kerrota aikuisille. Aikuisten poissaolo saattaa yllyttää kiusaajaa
entistä härskimpiin tekoihin. Myös julkisuus voi houkuttaa kiusaajaa ylilyönteihin.
Halutaan näyttää koko maailmalle, kuinka kovia jätkiä ollaan. Pahimmillaan myös
yleisö lähtee mukaan kiusaamiseen: joko niin, että alkaa myös lähetellä pilkkaavia
viestejä tai niin, että ei puutu asiaan vaan antaa kiusaamisen jatkua ja seuraa tilannetta vierestä.
”Siis, sehän on aivan ihmisistä kiinni. Galleria tarjoaa vain paikan mihin laittaa kuvan ja keskustella, se on käyttäjistä kiinni, miten ilmaisevat itseään.” (vastaus MLL:n galleriakyselyyn 2006)

Nettikiusatulla on vahva valttikortti käytössään: viestit ja kuvat voi tallentaa. Näin
hänellä on todiste kiusaamisesta ja hän voi viedä asian eteenpäin. Palveluntarjoaja
voi useimmissa tapauksissa selvittää kiusaajan henkilöllisyyden ja antaa käyttäjälle
porttikiellon palveluun. Jos kiusaaja on rikkonut lakia4, asiasta voi ilmoittaa myös
poliisille. Itse asiassa laittomuuden raja ylittyy hyvin monessa nettikiusaamistapauksessa. Nettimaailmassa unohtuvat jostain syystä erityisen helposti tekijänoikeuslaki
ja rikoslain muutamat kohdat. Loukkaavien kuvien ja tekstien julkinen levittäminen
on laitonta, samoin sellaisten tietojen ja kuvien jotka aiheuttavat vahinkoa tai kärsimystä loukatulle.
Nettikiusaaminen ei suinkaan rajoitu vain lapsiin ja nuoriin. Myös opettaja voi
olla kiusaamisen kohde esimerkiksi kuvagalleriasivulle varta vasten luodussa yhteisössä. Yhtä hyvin aikuinen voi olla myös kiusaaja. Maamme oikeusasteissa on puitu
tapauksia, joissa aikuiset ihmiset ovat solvanneet työtovereitaan tai muita tuttujaan
julkisesti omassa blogissaan tai kotisivullaan.
Kiusaaja ei ehkä ymmärrä, miten pahalta toisesta saattaa tuntua jokin sellainen,
jonka kiusaaja itse mieltää harmittomaksi pilaksi. Kiusaaminen saattaa johtua osittain tietämättömyydestäkin. Kaikki eivät yksinkertaisesti ole selvillä siitä, mitä netissä saa ja mitä ei saa tehdä ja mitkä lait netissä pätevät. Tällöin hyvä keino kiusaamisen ehkäisemiseksi on tietoisuuden lisääminen.
4

Joka oikeudettomasti
1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi.
Rikoslaki, 24: 8 §
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Koululuokan yhdessä luomat pelisäännöt on hyvä tapa ennaltaehkäistä kiusaamista niin koulussa kuin netissäkin. Koulussa voidaan saada aikaan ”ketään ei kiusata koskaan” -henki, jos koko koulun henkilökunta ja oppilaat sitoutuvat asiaan.
Yhteisesti on päätettävä, ettei kiusaamista hyväksytä, sovittava siitä aiheutuvat seuraukset ja pidettävä myös niistä kiinni. (ks. kiusaamisesta lisää esim www.mll.fi/
nuortennetti.)

Julkisen ja yksityisen häilyvä raja
Ajallemme on tyypillistä julkkiskultti: julkkiksia ja julkisuutta arvostetaan. Ei mikään ihme, että monilla nuorilla on halu päästä esille jollakin tavalla. Internetissä
15 minuuttia kuuluisuudessa on helppo saavuttaa esimerkiksi laittamalla oma kuva
yhteisöpalvelun etusivulle pientä maksua vastaan. Huomion hakeminen tarkoituksella on yleistä, mutta vielä yleisempää on jakaa elämänsä ja yksityisyytensä täysin
huomaamatta netissä (Heinonen 2003). Kaikki eivät ymmärrä, miten laajan yleisön
netin kautta voi saavuttaa, miten julkisuudessa tulisi toimia ja minkälaisia seurauksia
julkisuudella voi olla.
Netissä kohtaavat perinteinen yhdensuuntainen joukkoviestintä sekä käyttäjälähtöinen sosiaalinen puoli. Osa sosiaalisista palveluista on keskinäisviestintää, kun
taas osa on julkista eli kaikkien käyttäjien nähtävissä. Nämä ovat seikkoja, jotka
hämärtävät varsinkin lasten ja nuorten käsitystä siitä, mitä netissä sopii julkaista ja
kertoa itsestään. Suuri osa esimerkiksi kuvagallerioiden viestinnästä on lähinnä keskinäisviestintää julkisessa tilassa ja sisältää sellaista tietoa, mitä ei välttämättä kannattaisi julkisesti kertoa. Kun kuvagallerioissa viestitään lähinnä kavereiden kanssa,
nuorille saattaa tulla sellainen tunne että vain omat kaverit näkevät viestit ja kuvat.
Ne voivat kuitenkin saada paljon julkisuutta verkon käyttäjien keskuudessa. Kaikki
netin sisältö on periaatteessa kaikkien netin käyttäjien ulottuvilla, joten mahdollinen
yleisö koostuu useista sadoista miljoonista ihmisistä. Hämmästyttävää onkin, että
moni haluaa kontrolloida oman mahdollisen esiintymisensä paikallislehdessä, mutta
internetiin saatetaan laittaa hyvinkin paljastavaa tietoa itsestä.
”Monet kertovat galleriasivuilla kyllä liikaa yksityisasioitaan kavereilleen liian avoimesti. Helposti voi seurata kaiken mitä heidän elämässään tapahtuu lukemalla kommentteja.” (vastaus MLL:n
galleriakyselyyn 2006)

On tärkeää muistaa, että jokainen julkilausuttu ja verkkoon talletettu yksityistieto
voi jäädä elämään verkkoon, vaikka kuvat ja tekstit poistettaisiinkin omalta koneelta
tai netistä. Tiedot ovat jo ehtineet kopioitua esimerkiksi hakukoneiden välimuistiin,
josta ne on käytännössä mahdotonta saada pois. Kun televisiossa ja radiossa ohjelmat tulevat ja menevät, internetissä sama aineisto voi pysyä vuodesta toiseen ja tulla
vastaan pitkänkin ajan kuluttua. Tämän takia jokaista verkkoon laitettua tietoa on
syytä punnita tarkkaan ja erityisesti omia henkilökohtaisia tietoja on syytä varjella.
Esimerkiksi oman koko nimen julkaiseminen verkossa riittää mahdollisten ahdistelutilanteiden syntyyn, sillä nimen perusteella on varsin helppo saada selville puhelinnumero ja osoitetiedot. Erilaisia tietoja yhdistelemällä saadaan selville tarkempia
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henkilötietoja. Harva kuvagallerian käyttäjä tulee ajatelleeksi, että yhteisöihin liittymällä paljastaa samalla paljonkin tietoa itsestään. Moni kuuluu esimerkiksi paikkakunta- tai kadunnimiyhteisöön.
Digikameralla ja kamerakännykällä otettujen kuvien laittaminen internetin kuvagalleriaan, kuvien katselu ja kommentointi ovat osa nuorten arkea: esimerkiksi
IRC-Galleriaa käyttää 13–19-vuotiaista nuorista päivittäin yli 60 prosenttia (IRCGalleria, 2006). Verkkojulkaisemisessa täytyy muistaa tekijänoikeudelliset seikat.
Kuvia ja videoklippejä otettaessa ja niitä talletettaessa verkkoon täytyy huomioida kuvajulkaisun säännöt, muistaa kysyä tarvittaessa lupa kuvan julkaisuun kuvan
kohteelta ja huomioida, että kuka tahansa saa napattua kuvan omalle koneelleen.
Vastavuoroisesti toisen ottamia kuvia ei saa julkaista esimerkiksi omilla nettisivuilla,
gallerioissa tai keskustelupalstoilla. Silti galleriasivuilla törmää usein esimerkiksi
ammattivalokuvaajien ottamiin julkkisten kuviin ja virtuaalilemmikkisivuilla netistä
haettuihin eläinkuviin.
”Kuulin, että eräs tuttuni olisi ottanut yhden kuvistani tietokoneensa taustakuvaksi. En pitänyt
siitä.”(vastaus MLL:n galleriakyselyyn 2006)

Omaan käyttöön saa kopioida. Ylläolevan kommentin kirjoittanut henkilö ei ole
ehkä ymmärtänyt sitä, että laittamalla kuvansa nettiin hän on samalla antanut kaikille netin käyttäjille luvan kopioida kuvaa omaan käyttöönsä. Kopioiminen oman
koneen taustakuvaksi on täysin laillista. Yksityiseen käyttöön saa kopioida muiden
tuotoksia, mutta julkisesti niitä ei saa esittää.

Voiko nettitietoon luottaa?
Nettitiedon tulkinnan ongelmat liittyvät siihen, mikä netissä on toisaalta myös parasta: julkaiseminen on erittäin helppoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi koululaisen laatimat fanisivut voivat sekoittua filmitähden virallisiin nettisivuihin. Mainoksiakin on vaikeaa erottaa oikeasta tiedosta. Eivät kaikki 16-vuotiaatkaan
ymmärrä sen olevan kalliiden mallikurssien markkinointia, kun mallitoimiston edustaja käy galleriasivustoilla kommentoimassa tyttöjen kaunista ulkonäköä ja kehottaa
ottamaan yhteyttä tiettyyn mallitoimistoon.
Julkaisijatieto on hyvin merkittävä tiedon laatua arvioitaessa. On eri asia, onko
tieto yksityisen ihmisen henkilökohtaisella kotisivulla vai yrityksen, viraston tai tutkimuslaitoksen sivulla. Yksityishenkilöiden verkkosivujen ongelmana on se, että ne
ovat usein vain yhden henkilön tuotosta. Silloin jokin näkökulma saattaa ylikorostua
joko tarkoituksella tai vahingossa. Yritysten kotisivujen tarkoitus on edistää myyntiä. Osa yritysten nettisivuista koostuu pelkistä tuotemainoksista ja omakehuista,
mutta osa sisältää myös aidosti hyödyllistä tietoa. Asiatietokin on kuitenkin aina
markkinointia. Ammattimainen kirjoittaja sen sijaan pyrkii laatimaan tekstinsä aina
puolueettomasta näkökulmasta.5
5

Lähdekriitikon muistilista
Julkaisija
- Kuka on tiedon takana?
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Aina julkaisijaa ei kuitenkaan pysty jäljittämään. Esimerkiksi Wiki-tietosanakirjoissa teksti on yleensä usean eri kirjoittajan tuotos. Nettitietosanakirjojen ongelmana on tietojen puutteellisuus ja se, että kirjoittajasta ei voi koskaan olla varma. Toisaalta on hyvä asia, että kirjoittajia on useita. Tällöin monet eri näkökulmat pääsevät
esiin ja virheellisiin tietoihin puututaan herkästi.
Nettisivun ulkonäkö ei ole pätevä luotettavuuden kriteeri. Asiallisen ja siistin
näköinen sivu voi sisältää hyvin toimitettua tekstiä, joka on kuitenkin hyvin puutteellista. Esimerkiksi monien ääri-ideologioiden sivut näyttävät luotettavilta, mutta
tekstit julistavat vain yhtä totuutta. Netissä on myös varsinaisia huijaussivuja, joilla
meinostetaan tai tiedotetaan aivan olematonta asiaa. Esimerkiksi syksyllä 2005 huolella tehdyillä nettisivuilla kehotettiin ihmisiä myymään lemmikkikoiriaan suomalaisyritykselle, joka vie koirat turkiksiksi Aasiaan. Turkisvientiä kauhistelevat keskustelut täyttivät hetkessä koira-aiheiset keskustelupalstat – aivan turhaan. Kyse oli
sissimarkkinointikirjan mainoskampanjasta, jolla haluttiin vain herättää huomiota.

Verkossa nuoretkin pääsevät ääneen
Internet mahdollistaa sekä yksin että yhteisössä tapahtuvaan tuottamiseen. Sähköisellä sisällöntuottamisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi kirjoittamista, valokuvaamista, piirtämistä, maalaamista, elokuvaamista ja musiikin tekemistä siten, että lopputuote on koettavissa jossain muodossa verkon välityksellä. Useimmiten tuotoksia
on mahdollista kommentoida ja näin ottaa yhteisö mukaan oman ilmaisun peiliksi.
Olennaista on, että näissä palveluissa ihmiset luovat sisältöä paitsi itselleen, myös
toisilleen.
”Galleria voi olla hyvä paikka nuorille näyttää omia valokuvaustaitojaan, joillakin on siellä aivan
upeita kuvia!” (vastaus MLL:n kuvagalleriakyselyyn 2006)

Internet on avannut yleisöjen aktiivisuuteen uudenlaisia mahdollisuuksia, kun omien mielipiteiden julkaisemiseen ei tarvita välttämättä kalliita teknisiä välineitä vaan
taitoa. Ja mikä parasta, verkossa myös nuoret otetaan vakavasti – eihän heidän välttämättä edes tarvitse paljastaa ikäänsä.
Netin kautta voi osallistua yhteiskunnallisiin keskusteluihin, allekirjoittaa adresseja, lähettää sähköpostia kansanedustajille, kirjoittaa sanomalehtien yleisönosastoille ja nostaa esille yhteiskunnallisia epäkohtia. Kansalaiset keskustelevat hyvin
tiiviisti keskenään foorumeilla ja palstoilla. Kannanotot ovat paikoin hyvinkin terä- Pystytkö päättelemään, miksi teksti on kirjoitettu?
Aineiston laatu
- Onko mielipiteet, mainosaineisto yms. selvästi erotettu faktoista?
- Perustellaanko mielipiteet?
- Korostuuko jokin näkökulma muiden kustannuksella?
- Onko faktatietojen lähteet mainittu?
- Onko tekstin kieliasu virheetön? Miltä sivusto näyttää?
- Koska aineisto on viimeksi päivitetty, eli onko tieto ajan tasalla?
Varmistettavuus
- Löytyykö sama tieto useasta toisistaan riippumattomasta lähteestä?
- Mieti vielä, miksi sinun pitäisi uskoa juuri tähän tietoon.
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viä ja kriittisiä. Nimimerkkikirjoittelussa on aktivoiduttu, koska se on helppoa, välitöntä ja vastinetta saa heti. Samanmieliset ryhmät kerääntyvät pikkuhiljaa samoille
nettisivuille ja yhteisymmärrystä syntyy yhteisiin huolenaiheisiin. Ihmiset eivät ole
enää pelkkiä kuulijoita ja katselijoita, vaan haluavat osallistua aktiivisesti ja vaikuttaa. Enää ei ole suuri ongelma kysyä kansalaismielipidettä suureltakaan joukolta,
sillä se saadaan hetkessä internetin välityksellä.

Koukussa nettiin
”Netti alkoi kiehtoa mua jo 6-vuotiaana, kun sain ekan koneeni. Juuri näihin aikoihin kuulin habosta, kun se oli avattu. Täällä löysin toisenlaiset ystävät kuin irl ja aloin olemaan kuusituntia siellä.
Ystävät jäivät taakse ja kaikki meni perseelleen. Kun olin vitosella, litsasin kahdesti viikossa että
saisin olla koneella. Pääsin luokalta ja jouduin sairaalakouluun, josta menen osastolle. Pian koko
mun elämä on pilalla, ellen pääse osastolle hoitoon.” (kommentti MLL:n Nuortennetissä)

Suurimmalle osalle netti on luonteva yhteydenpitoväline, hyvä työkalu, maailmankuvaa avartava media tai mukava vapaa-ajan harrastus. Toisaalta monet nettiin liittyvät asiat saattavat olla voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavia. Netillä ja alkoholilla
onkin se yhteistä, että vaikka molemmista on enemmistölle paljon iloa, osa ihmisistä
jää niihin pahasti koukkuun.
Urheiluruutu-, Hesari- tai Regina-riippuvuuden ei tiedetä olevan kenenkään syy
psykiatriseen hoitoon hakeutumiseen, mutta peli- ja nettiriippuvaisten hoito esimerkiksi A-klinikoilla on todellinen ja yleistymässä oleva ilmiö. Koukkuun jäämiselle
altistavat vuorovaikutteiset, reaaliaikaiset pelit ja verkkoviestinnän muodot, jotka
tarjoavat sosiaalisia kontakteja. (Mustonen 2004.)
Addiktion taustalla on usein sosiaalisia ongelmia ja ystävien puutetta, jolloin
virtuaalisesta vuorovaikutuksesta tulee palkitsevampaa kuin reaalimaailman suhteista. Nettiystävät saattavat tulla reaalimaailman ystäviä tärkeämmiksi, sillä netissä
on helpompi puhua avoimesti vaikeistakin asioista ja voi olla aidosti oma itsensä.
Joidenkin mielestä nettitodellisuus ja nettiystävät ovat niin kiehtovia, että ne voivat
viedä mukanaan koko ihmisen, näivettää reaalimaailman ihmissuhteet ja syrjäyttää
muusta toiminnasta. Ongelmaksi netin ihmissuhteet muodostuvat silloin, jos kaikki
ystävät ovat netissä. Jokaisella olisi hyvä olla vähintään yksi hyvä ystävä myös reaalimaailmassa. (Mustonen 2004.)
Toinen erityisen koukuttava asia netissä on pelaaminen. Siitä haetaan elämään
jännitystä ja riskinottoa, seuraa ja ajanvietettä. Koukuttavimpia ovat nettiroolipelit,
jotka saattavat kestää jopa kuukausien ajan. Monissa roolipeleissä kuulutaan klaaniin tai kiltaan, jolle ollaan ikään kuin velvollisia antamaan oma pelipanoksensa.
Kuuliainen pelaaja on läsnä kaikissa harjoituksissa ja taisteluissa, vaikka ne olisivat keskellä yötä. Joskus pelaaminen saa yliotteen. Se ei enää tuotakaan jännitystä
ja hyvää seuraa, eikä edes ole aina kivaa. Suurimpana ongelmana koetaan tuolloin
pelaamisen pakonomaisuus, häpeän ja syyllisyyden tunteet, pelaamisen aiheuttamat
riidat lähipiirissä sekä muiden asioiden laiminlyöminen.
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Nettiriippuvuuksia on siis erilaisia. Tietokone sinänsä on harvoin riippuvuuden
kohde, yhtä vähän kuin hedelmäpeliautomaatti kolikkopeliriippuvaiselle. Netti on
usein vain väline, jolloin koukuttumisessa ei ole sinänsä kysymys riippuvuudesta
nettiin, vaan riippuvuus voi kohdistua esimerkiksi ihmissuhteisiin tai roolipelien
kautta luotuun minäkuvaan. Nettiriippuvuuden sijaan voitaisiinkin usein puhua nettiystäväriippuvuudesta tai nettipeliriippuvuudesta.
Netin suurkuluttaja ei välttämättä ole riippuvainen. Se, että ihminen viettää paljon aikaa netissä, ei tarkoita automaattisesti sitä, ettei hänellä ole muuta elämää tai
että hän on riippuvainen. Internetissä käytetty aika ei ole pätevä nettiriippuvuuden
mittari, sillä netin käyttö kuuluu usein olennaisena osana ihmisten seuraelämään,
viihtymiseen, työhön tai opiskeluun.
Suurimmalla osalla nuorista yltiöpäinenkin median käyttö on ohimenevä ilmiö ja
intohimo pysyy hallinnassa. Valtaosa selviytyy virtuaaliseikkailuista voittajina maaliin ja saa niistä huvia, iloa, kokemuksia, ystäviä ja minäkuvan rakennusaineita. Jos
nettiriippuvuus jatkuu vielä murrosiän jälkeenkin, on ehkä syytä huolestua. (Mustonen 2004.)
Jos vanhempi on huolissaan oman lapsen pelaamisesta tai netin käytöstä, hänen
pitäisi osoittaa kiinnostusta lapsen toimintaan, mutta kannusta häntä lisäksi myös
muihin harrastuksiin ja reaalimaailman ystävien pariin. Asiat ovat hyvin, jos nuorella on yksikin oikea ystävä ja yksikin toinen harrastus koneen lisäksi.
Nuoren elämäntilannetta on syytä tarkkailla, jos netti imee häntä puoleensa
liikaa. Mitä sellaista oikeasta elämästä puuttuu, mitä netti tarjoaa ja voisiko asiaa
muuttaa? Riippuvuuden hoidossa pyritään ensisijaisesti saamaan netin käyttö omaan
hallintaan, ei pääsemään koneesta eroon lopullisesti. Kone on kuitenkin pystyttävä
sammuttamaan omin avuin. Apukeinoja ovat erilaiset ajankäyttöä rajaavat menetelmät, itselle merkityt pakottavat menot kuten harrastukset, jotka keskeyttävät verkossa olemisen sekä houkuttelevien sivustojen käytön lopettaminen tai vähentäminen.
(Peltoniemi 2006.)

Vanhemmat vasta heräilemässä nettikasvatukseen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton TNS Gallupilla teettämä kysely osoitti, että lasten
ja nuorten suosimista nettipalveluista 10–16-vuotiaiden lasten vanhemmat tunsivat
ainakin nimeltä pikaviestimiä kuten Messenger ja Skype sekä yhteisöpalveluja kuten
Irc-galleria ja Habbo Hotel. Kuitenkin ani harva oli käyttänyt niitä itse. Nettipelejä
vanhemmat tunnistivat harvemmin edes nimeltä. (MLL 2006.)
Vain kolmasosa vanhemmista tiesi lapsellaan olevan nettipalvelussa oman sivun
tai sivuja, jossa on esillä omia valokuvia (MLL 2006). Pelkästään yhtä kuvapalvelua,
Irc-galleriaa, käyttää kuitenkin 60 prosenttia yläkouluikäisistä, mikä viittaa siihen,
että moni julkaisee kuviaan vanhempien tietämättä.
Vanhempien mielestä lasten netinkäytön suurimpia hyötyjä ovat tiedon saanti,
yhteyden pitäminen ystäviin, taitojen kehittyminen ja rentoutuminen.
Nettikasvatuksellisista keinoista yleisin (82 prosenttia) oli keskustelu lasten
kanssa siitä, mitä tietoja kannattaa antaa netissä. Hieman yli puolet vanhemmista oli
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sopinut lastensa kanssa palveluista, joihin saa rekisteröityä tai keskustellut, millaisia
valokuvia nettiin kannattaa laittaa. Vajaa puolet vanhemmista oli seurannut lastensa netinkäyttöä katsomalla selaimen sivuhistoriaa, kolmasosa oli seurannut lapsen
nettikeskusteluja tai pelannut nettipelejä lapsen kanssa ja joka neljäs oli katsellut
lapsensa kanssa tämän julkaisemia valokuvia. (MLL 2006.)
Netin käytön pelisäännöt perustuvat useimmissa perheissä (60 prosenttia) aikarajoituksiin. Joka neljäs vanhempi katsoo, ettei rajoituksille ole tarvetta ollenkaan.
Viidesosa oli asentanut kotikoneelle suodatin- tai esto-ohjelmia. Vaikka ei-toivotut kontaktit oli vanhempien suurin huolenaihe nettimaailmassa, vain 13 prosenttia
vanhemmista oli kieltänyt lapseltaan nettituttujen tapaamisen yksin. Liki neljäsosa
vanhemmista tunnusti, että omat taidot neuvoa lasta turvallisessa netinkäytössä ovat
vähäiset tai olemattomat. (MLL 2006.)
”Netin käyttöä ansaitaan, eli esim. Ensin ulkoillaan, urheillaan, tavataan kavereita yms. Tai tehdään
mm. Kotitöitä ja tietysti läksyt aina ensin ja sitten vasta nettiin” (MLL 2006)

Tutkimus osoittaa, että suuri osa vanhemmista tarvitsee sisällöllistä tukea nettikasvatukseen. Aikarajoituksetkin ovat tärkeitä, mutta perheissä pitäisi ennen kaikkea
keskustella yhdessä netin sisällöistä kuten seksin ylikorostumisesta tai kaupallisista
vaikutusyrityksistä ja pohtia myös omia esittäytymisen tapoja maailmanlaajuisessa
mediassa. Muutamista avoimista vastauksista aistii, että vanhemmat luottavat lapsiinsa jopa liikaa. Lasten tekniset netinkäyttötaidot ovat usein paremmat kuin vanhempiensa, joka saattaa hämätä vanhempia: luullaan, että lapset osaavat myös arvottaa netin sisältöjä ja käyttäytyä netissä oikein.
”Meillä ei ole huolta sen suhteen, että lapselle tapahtuisi jotain ikävää netin kautta – hän on ikäisekseen hyvin vastuunottava ja tietoinen, miten missäkin tilanteessa menetellään” (MLL 2006)

Vanhempien olisi hyvä perehtyä netin mahdollisuuksiin paremmin tukeakseen lapsiaan verkkoviisauteen: löytämään netin ilot ja minimoimaan riskit. Vanhempien
kiinnostus nettimaailmaan ei kuitenkaan saisi olla vakoilevaa, kielteistä tai kontrolloivaa. Nuorten omilla areenoilla toimiminen on tärkeä osa itsenäistymiskehitystä ja
vertaisryhmän kanssa täytyy voida jakaa salaisuuksia, joita edes vanhempien ei tarvitse tietää. Tietoisuus siitä, että kuvia voi katsoa myös oma äiti tai opettaja tuo kuitenkin nuorille tervettä harkintaa ja estää hurjimmat verkkojulkaisemisen ylilyönnit.
Jos vanhempi suhtautuu netin käyttöön rakentavasti, lapsi uskaltaa todennäköisemmin myös kertoa vanhemmalle netissä kohtaamistaan ikävyyksistä.
”Tärkeä asia. Lapset ovat törmänneet netissä sivuihin, jotka oksettavat aikuistakin. Sellaisesta
täytyy saada puhua aikuisen kanssa ja yhdessä mietitään mikä mielisairas asialla milloinkin on
ollut!!!!”(MLL 2006)

Netin liian innokasta käyttöä ja sen mukanaan tuomaa luvatonta yövalvomista ehkäisee se, ettei nettikonetta sijoiteta lapsen omaan huoneeseen. Kaksi kolmesta tutkimukseen osallistuneesta vanhemmasta raportoikin, ettei lapsella ole nettiyhteyksillä
varustettua konetta omassa huoneessaan.
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Lopuksi: Tutustu nuorten verkkomaailmoihin!
Osatakseen käyttää mediaa viihtymiseen, tiedonhankintaan ja vaikuttamiseen täytyy
jokaisen seurata teknologista kehitystä, opetella uusien ilmaisukanavien käyttöä sekä
ylläpitää itsenäistä ja kriittistä suhdetta median sisältöihin. Osatakseen ohjata nuoria
käyttämään verkkopalveluita viisaasti ja vastuullisesti on jokaisen nuorten parissa
puuhaavan aikuisen tutustuttava nuorten suosimiin verkkoympäristöihin. Palveluita
kannattaa käydä katsomassa avoimin mielin, vaikka ennakkoluulot saattavat kaihertaa. Palvelun perusperiaatteet, toiminnan tarkoitus ja säännöt on syytä vilkaista läpi,
vaikka ei innostuisikaan palvelun sisällöistä sen suuremmin. On hyvä pohtia, millaisia tunteita palvelut herättävät aikuisessa ja löytyisikö palveluiden sisällöistä jotakin
opittavaa myös aikuiselle. Ennen kaikkea on pohdittava, mikä nuoria viehättää eri
palveluissa ja minkälaisia ongelmatilanteita he saattavat kohdata.
Tosiasia on, että kasvattajat ovat varsin harvoin läsnä nuorten internetelämässä.
Vaikka esimerkiksi kuvagalleriat ovat olennainen osa nuorten elämää, vain neljännes
vanhemmista näyttää MLL:n kyselyn mukaan seuraavan lastensa kuvagallerioiden
käyttöä (MLL 2006). Lapset oppivat monenlaisia asioita verkossa ilman vanhempien ja kasvatuksen asiantuntijoiden ohjausta tai edes tietoisuutta asiasta. Verkkomaailmassa nuori joutuu ratkaisemaan yksin esimerkiksi seksuaaliseen ahdisteluun ja
kiusaamiseen liittyviä tilanteita. Nämä tilanteet jäävät opettajilta, vanhemmilta sekä
palvelujen ylläpitäjiltä valitettavan usein piiloon.
Mediateknologioiden ja palvelujen muuttuessa on asiantuntijoidenkin vaikeaa
pysyä kehityksen vauhdissa. Median uusien käyttömahdollisuuksien löytämisessä
lapset ja nuoret toimivatkin usein parhaina asiantuntijoina ja opastajina vanhemmille
sukupolville. Aikuisten tehtävä on puolestaan tukea nuorempiaan kriittisten tulkintataitojen hankkimisessa ja median sisältöjen kyseenalaistamisessa.
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Pieni nettisanasto
IRC ja chat
Reaaliaikaisia verkkokeskusteluja. Käyttäjän kirjoittama teksti ilmestyy saman tien
muiden samassa ”huoneessa” eli keskusteluryhmässä olevien käyttäjien kuvaruuduille. Tekstiä häviää näkyviltä sitä mukaa, kun uusia viestejä tulee. Samassa ryhmässä voi olla kymmeniä keskustelijoita, mutta myös kahdenkeskinen keskustelu on
usein mahdollista. Kaikilla chat- ja IRC-kanavilla ei ole varsinaista ylläpitoa, vaan
toiset käyttäjät pitävät järjestystä yllä. Suosittuja chateja löytyy esimerkiksi osoitteista www.suomi24.fi ja keskustelu.mtv3.fi.
Foorumi
Keskustelijat eivät ole samaan aikaan linjoilla, vaan viestit jäävät pidemmäksi aikaa
kaikkien netin käyttäjien nähtäväksi. Foorumeilla on ylläpitäjä ja moderaattoreita,
jotka pitävät yllä järjestystä mm. poistamalla asiattomia viestejä tai käyttäjiä palvelusta. Esimerkiksi www.suomi24.fi sisältää monia suosittuja foorumeita, muita esim.
www.demi.fi, www.suosikki.fi, www.koululainen.net.
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Mese
Pikaviestiohjelma, jota käytetään tuttujen kavereiden kanssa jutusteluun. Mesessä
jutellaan yleensä kahden kesken, mutta myös isommissa ryhmissä juttelu on mahdollista. Juttelu onnistuu myös äänen tai videokuvan välityksellä, jos tietokoneeseen
on liitetty mikrofoni tai videokamera. Lisätietoja: messenger.msn.fi
Galleriasivustot
Netin käyttäjät voivat julkaista omia kuviaan ja kommentoida toisten kuvia sekä liittyä yhteisöihin. Yleensä jutellaan ennestään tuttujen kavereiden kanssa, mutta myös
uusiin ihmisiin tutustutaan. Suomen suosituin galleriasivusto on www.irc-galleria.
net, muita esim ii2.org , kavereita.net ja kuvake.net.
Verkkopelit
Verkkopeli tarkoittaa kahden tai useamman pelaajan keskinäistä peliä tietoverkon
välityksellä. Lähes kaikkiin verkkopeleihin liittyy pelichat, jonka avulla voi etsiä peliseuraa tai rupatella pelivastustajien kanssa. Verkkopelejä löytyy esimerkiksi osoitteista www.aapeli.com, www.tilt.tv ja www.runescape.com
Rune
Lyhenne sanasta Runescape (ks. verkkopelit).
Habbo
Virtuaalinen hotelli, jossa nuoret voivat tavata ystäviään, viettää aikaa ja jutella. Jokaisella kävijällä on oma pieni hahmonsa, jonka avulla hotellissa liikutaan ja jutellaan. Hotelliin rekisteröityminen, siellä liikkuminen ja jutteleminen on ilmaista,
mutta oman huoneen sisustaminen ja pikkupelien pelaaminen ovat maksullisia. Suositusikä 13 vuotta. Palvelu löytyy osoitteesta www.habbo.fi.
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Nuorisokulttuurien näyttämöinä ovat aina olleet katu ja erilaiset harrastusfoorumit.
Katu on eritaustaisille nuorille monenlainen näyttämö: yksille se on väliaikainen
esilläolo- ja pistäytymispaikka muiden foorumien kuten harrastusten joukossa, kun
taas toisille se voi olla välttämättömyys muun puuttuessa (Hoikkala 1989, 56–57).
Sini-Tuulia Numminen (2005) näkee esimerkiksi IRC-Galleriassa käyvien nuorten
ja aikaisemmin jengeissä viihtyvien nuorten välillä yhtäläisyyksiä. Tämä ei sulje
pois kuitenkaan sitä, etteikö myös yhteisiä tapaamisia haluttaisi järjestää ”irkkailijoiden” välillä. Tietoverkon aikana katuna voi siis toimia tietoverkko ja jenginä
verkkoyhteisö, jossa toiminta voi rakentaa myös keskinäistä luottamusta ja jäsenen
itsetuntoa (vrt. myös Laukkanen 2005).
John Fisken (1992, 37) mukaan itsetuntemuksen ja -luottamuksen tarpeen on perinteisesti tyydyttänyt elokuva ja sosiaalisten suhteiden vaalimisen tarpeen ensisijaisesti kirja, molemmat nekin tunteisiin vetoavia viestimiä. Digitaalisen viestinnän
multimodaalisuus eri viestintä monin eri mediamuodoin ja välittömän vuorovaikutteisuuden mahdollisuus avaavat kuitenkin entistä monimerkityksisemmän, useisiin
aisteihin pohjautuvan tulkinnan ja kokemusten mahdollisuuden käyttäjän ulottuville
(vrt. Lehtonen 2005). Esimerkiksi tietokonepelit ovat merkityksellisiä eri yksilöille
eri tavoin riippuen yksilön omasta kokemusperustasta ja yhteisöllisestä tilanteesta.
On myös mahdollista, että pelaaja rakentaa vastamerkityksiä tässä yksilön, yhteisön
ja median kolmiossa. Median, tässä tapauksessa pelien, vaikutusta ei suljeta pois,
mutta ei myöskään kasvun ja kasvatuksen mahdollisuutta.
Yksilön mediasuhteessa on aina kaksi puolta: mahdollisuus myönteiseen ja kielteiseen kehitykseen. Ihmiset rakentavat jatkuvasti sosiaalista ja symbolista maailmaansa, joka sitten muokkaa yksilöä. Tämän sosiaalisen konstruktionismin mukaisen
ihmiskäsityksen pohjalta vaikutukset ja käyttäytyminen eivät myöskään ole muuttumattomia (Burr 2004, 157–158). Yksilö voi olla sekä aktiivinen toimija esimerkiksi
mediasuhteissaan että yhteiskunnan ja kulttuurin asettamien rajoitusten alainen, siis
perinteisesti passiiviseksi luokiteltu median kuluttaja.
Median kyllästämässä kulttuurissa ihmisillä tulee olla uusia taitoja hallita omaa
elämäänsä. Mediataidot kietoutuvatkin oman elämänhallinnan ja yhteiskunnallisen
osallistumisen taitoihin. Sosiokulttuurinen näkökulma nuorten mediasuhteisiin tarkoittaa sitä, että tavoitteena on tukea nuorten omaa toimijuutta kannustamalla esimerkiksi ilmaisemaan omia ajatuksiaan median avulla ja osallistumaan vaikkapa
keskusteluihin mediasta. Lähtökohtana on, että mediakulttuuri ei ole pelkkä väline
nuorisotyössä, vaan se luo sosiaalisia tiloja, joissa nuoret rakentavat identiteettiään. Nuoret ovat teknisesti taitavia median käyttäjiä, mutta aikuisia tarvitaan tueksi
avaamaan arvokysymyksiä, pohtimaan yhdessä esimerkiksi median valintoja ja rohkaisemaan mediajulkisuuteen omissa ja yhteisissä asioissa. Tällaisen tukea antavan
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mediakasvatuksen taustalla on käsitys, jossa nuori nähdään haavoittuvana, mutta
myönteistä potentiaalina kehityskaaressaan kohti aikuisuutta (Hoikkala 1993; Hagen 2005).

Mediakasvatuksen juurilla
Viestimet ovat olleet mukana nuorisotyössä ainakin 1960-luvulta lähtien esimerkiksi
kaikille avointen ovien ja elokuvailtojen kautta, mutta myös siten, että nuoret ovat
itse toteuttaneet vaikkapa kaitafilmille omia elokuviaan. Kyseessä on siis ollut yksi
kulttuurisen nuorisotyön muoto, jota voisi verrata vaikkapa 1970-luvulla alkaneeseen nuorisokahvilatoimintaan ja siihen liittyvään harrastustoimintaan kunnallisessa
nuorisotyössä. Media osana nuorisotyötä juurtuu myös työpajaperinteeseen, joka on
saanut alkunsa jo 1940-luvulla Nuorten työtalkoot -työliikkeestä. Työpajoja, myös
toimittajan taitoihin ohjaavia mediapajoja, perustettiin varsinkin 1990-luvulla nuorisotyöttömyyttä korjaamaan monimuotoisina projekteina. Omaa osallistumista on
korostettu median avulla, ihan kuten tänäkin päivänä (vrt. Silvennoinen 2001, 23–
24, 35).
Näistä juurista virinneellä mediapedagogisella nuorisotyöllä on ollut tavoitteena
vahvistaa sosiokulttuurisen innostamisen kautta nuorten mediataitoja, jotta nuorten
oma ääni nousisi entistä enemmän kuuluviin ja nuorten kriittisyys mediaa kohtaan
lisääntyisi (vrt. Kotilainen & Rantala 2005; vrt. Kurki 2000). Tätä tavoitetta tukevat
esimerkiksi nuorten vaikuttamiseen, osallistumiseen ja itse tekemiseen kannustavat
verkkopalvelut (Vaikuttamo.net, Valtikka.fi, Free Your Mind), joissa nuoret toimivat
aktiivisesti sisällön tuottajina, vaikuttajina ja kasvattavat mediataitovalmiuksiaan.
Media on siis opiskelun kohde ja sisältö. Sama tavoite toistuu myös kriittisessä pedagogiikassa yhtä lailla kuin nuorisoon liitetyssä kapinallisuus-käsityksessä (Hoikkala
1989, 204–205; Freire 2001).
Median mukaan ottamisella nuorisotyöhön on historiansa lisäksi teknologista
vuorovaikutusta eli mediaa viestinnän välineenä painottavissa nuorisotyön muodoissa, esimerkiksi 1980-luvulla käynnistyneessä nuorisotiedotuksessa. Teknologisen
vuorovaikutuksen lähestymistapaan kuuluvat myös erilaiset nuorisotilat verkossa.
Pertti Kemppisen (1999, 39, 67) jaottelun pohjalta nuorisotyö esimerkiksi nuorten
valmiissa verkkoyhteisöissä voidaan rinnastaa etsiväksi nuorisotyöksi, mutta osittain myös erityisnuorisotyöksi. Tällaisia nuorisotyön verkkotiloja ovat esimerkiksi
Habbo Hotelissa toimiva Netari-nuorisotila, Pelastakaa Lapset ry:n Manteli-chat ja
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuorten Netti. Usein näissäkin toiminnoissa on
mukana nuorten oman kulttuurisen tai yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia (Kotilainen & Sihvonen 2006; vrt. Kotilainen & Rantala 2005; Kansalaiskasvatuksen keskuksen vuosikirja 1991).
Myös nuorisotiedotuksen tavoitelauseissa nuorten oma osallistuminen on ollut
mukana alusta lähtien ja monissa toteutuksissa nuoret on otettu itse mukaan viestijöinä esimerkiksi viestintäleireillä ja nykyään monissa nuorisotiedotuksen paikallisissa verkkohankkeissa. Marja-Liisa Viherä (1991, 30–31) ehdottaakin heti alusta alkaen sosiokulttuurisen innostamisen ja teknologisen vuorovaikutuksen yhteistyötä:
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”… ihmisen idea on itseilmaisu…tämä edellyttää nuorisotyöltäkin työtä itseilmaisun
piirissä ja uuden tekniikan haltuunottoa liittymisen ja tekemisen kautta”.
Edellä tekemäni kahtiajako sosiokulttuurisen innostamisen ja teknologisen vuorovaikutuksen välillä ei siis välttämättä näy käytännön työssä, koska esimerkiksi
tietoverkko voi olla yhtä aikaa nuorisotyön väline ja kohde (esim. Kotilainen 2001;
Härkönen 1994). Näin voi olla esimerkiksi silloin kun nuorisotyöntekijä keskustelee
verkossa toimivassa nuorisotilassa nettikiusaamisesta nuorten kanssa tai kun nuorten tekemiä mediaesityksiä julkaistaan nuorisotyön ylläpitämillä verkkofoorumeilla.
Näkökulmat eivät näin ollen ole toistensa kanssa kilpailevia lähestymistapoja vaan
parhaimmillaan täydentävät toisiaan, ja näkökulmien väliset rajat ovat häilyviä.
Mediakasvatuksen näkökulmasta kehitystä on linjattu tähän mennessä lähestulkoon vain kouluperspektiivistä. Näiden linjausten pohjalta mediakulttuurin liittyminen osaksi nuorisotyötä kiinnittyy niin sanottuun mediakasvatuksen esteettiseen
aaltoon, joka käynnistyi 1950-luvulla ranskalaisesta populaarin taiteen elokuvakasvatuksesta. Pohjoismaissa tähän kuului myös yhteiskunnallisen mediakriittisyyden
ja osallistumisen tukemisen perinne (Kotilainen & Kivikuru 1999, 18).
”…koulukasvatuksen perspektiivistä onkin tärkeää se, miten koulu ja vapaa-aika
liittyvät yhteen. Nuorisotyössä olisi mietittävä näitä kahden eri sosialisaation alueen
kytkentöjä.” Tällä tavoin kuvaa Ritva-Sini Härkönen (1991, 35) viestintäkasvatuksellista nuorisotyötä mahdollisena siltana koulun ja nuorten mediakulttuurin välillä.
Viestintäkasvatuksellisessa nuorisotyössä pyrittiin 1990-luvun alussa kehittämään
kuvallista ja sanallista ajattelua kohti mediakriittisyyttä, mikä on ajankohtaista myös
2000-luvulla.

Nuorten aloitteellisuudelle tukea
Nuorten mediataidot ovat moninaiset ja –tasoiset riippuen heidän mediankäytön
mahdollisuuksistaan ja saamastaan aikuisen tuesta. Osa nuorista tuo mediakriittisyytensä myös esiin. Varsinkin median toimintaa näkyvästi kritisoivia ja sen takia erilaisiin toimenpiteisiin ryhtyviä voisi kutsua jopa media-aktivisteiksi (vrt. Paasonen
2005). Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten aloitteellisuutta yhteiskunnallisessa
osallistumisessa, siis myös osallistumisessa median avulla ja mediassa (vrt. Nuorisolaki 72/2006) samoin kuin nuorten mediataitojen kehittymistäkin.
Osallisuuden ja kansalaisvalmiuksien vahvistamisen lisäksi nuorisotyöhön kuuluu nuorten sosiaalinen tukeminen identiteettien rakentamisessa.
Esimerkiksi joukko pääkaupunkiseudun nuoria toi julki tyytymättömyytensä valtamedian tarjontaan Hesan Nuorten Ääni -kampanjan syksyn 2005 Avoimissa Foorumeissa, joissa nuoret pääsevät keskustelemaan päättäjien kanssa. Tuolloin syntyivät aloitteet nuorten näkyvyyden ja osallisuuden lisäämiseksi valtamediassa. Nuoret
organisoituivat parinkymmenen hengen voimin pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni
–toimitushankkeeksi, jonka tavoitteena on neuvottelemaan tilaa yhteiskunnalliselle nuorisojournalismille valtamedian edustajien kanssa. Tekemissäni haastatteluissa
nuoret ovat ilmoittaneet olevansa kyllästyneitä erityisesti median antamaan yksipuoliseen kuvaan nuorista: he haluavat omalla journalistisella toiminnallaan muutosta
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ihmisten asenteisiin nuoria kohtaan. Siksi he haluavat juuri valtajulkisuuteen eikä
yhteisöllinen, ainoastaan nuorille kohdennettu julkisuustila riitä.
Nuorten Ääni -toimitus käynnistyi syksyllä 2006 Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen määräaikaisena pilottihankkeena. Tuolloin alkoi yhteistyö Helsingin Sanomien
ja Yleisradion kanssa: nuoret toimittavat lehtijuttuja ja keskusteluohjelmia heille
tärkeistä yhteiskunnallisista aiheista. Lisäksi verkossa käynnistettiin nuorten yhteiskunnallisen keskustelun foorumi jo olemassa olleen Nuorten median (www.hattu.
net) ylläpitämällä Free Your Mind -sivustolla. Nuoret ryhtyivät myös toimittamaan
IRC-galleriaan yhteiskunnallista aineistoa. Toimitustyötä tehdään siis sanomalehteen, televisioon ja verkkoon. Näistä sanomalehti edustaa puhtaimmin valtajulkisuutta, koska nuorten toimittamat jutut julkaistaan kaupunkitoimituksen kautta eikä
erityisesti nuorille suunnatuissa tv-ohjelmissa tai nuorten kuvagalleriassa.
Nuoret ovat osallistuneet myös yhteistyöneuvotteluihin mediatalojen edustajien
kanssa, hankkeen rahoitusneuvotteluihin, ja he ovat esitelleet hanketta erilaisissa
tilaisuuksissa. Työläydestä huolimatta osallistujien määrä ei ole vähentynyt, vaan
pikemminkin lisääntynyt. Mukana on 13–20-vuotiaita nuoria, enimmäkseen tyttöjä,
joista suurin osa haluaa median avulla vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, mutta
osa on mukana myös siksi, että on kiinnostunut kirjoittamisesta, kuvaamisesta ja
yleensä mediatyöstä.
Nuorten Ääni -toimitushanke on hyvä esimerkki myös kriittisestä mediapedagogiikasta nuorisotyössä. Nuoret ovat tiedostaneet asioiden tilan ja tulkinneet sen
omalta kannaltaan, ja nuorten aktiivisen toiminnan tukena ovat toimineet paikallinen
nuorisotyöntekijä ja medianomi-koulutuksen saanut projektityöntekijä. Haastatteluissa nuoret ovat kuvanneet heidän roolinsa juuri tukijoiksi, jotka esimerkiksi valmistautuvat heidän kanssaan päättäjien tapaamisiin. Työntekijät organisoivat myös
ryhmän säännölliset kokoukset ja ohjaavat juttujen työstössä. Etenkin ne nuoret, jotka ovat päässeet oikeasti neuvottelemaan asioista, ovat korostaneet, että oma osallistuminen on tuonut paitsi kokemusta ja oppia vaikuttamisesta, myös aitoa tietämystä
siitä, miten verkostot toimivat. Nuorten Ääni -toimituksen nuorisotyöntekijä on pitänyt tärkeänä nuorten valmentamista julkisuuden tilanteisiin, esimerkiksi toimittajien
haastatteluihin, joita kyseisessä hankkeessa on ollut useita.

Mediakasvatus toteutuu yhteistyöllä
Mediakasvatusta on siis tutkittu ja kehitetty pääosin koulun ja opetuksen piirissä.
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa on kansalaistoiminnan ja nuorisotyön linjalla liitetty mediakasvatuksen ja yhteisöviestinnän teema osaksi ohjaus- ja vuorovaikutusopintoja vuodesta 2004. Myös monessa medianomikoulutuksessa on ollut
2000-luvulla mahdollista syventyä mediakasvatukseen, esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa se on sisällytetty viestintäkasvatuksen suuntautumisvaihtoehtoon.
Seija Rytkönen (2006) on Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään
päätynyt siihen, että mediakasvatus soveltuu myös rippikouluun. Kirkon työntekijöiden haastattelujen perusteella hän tekee johtopäätöksen, että mediakasvatus pitäisi
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saada nopeasti osaksi kirkon kasvatustyötä. Hän esittää työssään useita toimintaehdotuksia ja työtapoja, joilla nuorten mediakulttuuri voitaisiin liittää rippikoulun tehtäviin ja tavoitteisiin suunnitelmallisesti oppimisen kohteena ja välineenä. Hän ehdottaa, että verkkoviestinnän eri muodot, esimerkiksi opettajien ja ohjaajien blogit,
otettaisiin käyttöön tukemaan rippikouluihin yhteisöllisyyden rakentumista. Myös
elokuvat voisivat pohjustaa keskusteluja vaikkapa monikulttuurisuudesta ja suvaitsevuudesta. Yhtenä työtapana hän esittää myös jumalanpalvelukseen liittyvien symbolien visuaalista analysointia ja yhteistä keskustelua nuorten ottamien valokuvien
perusteella. Nuoret voisivat opiskella omaa mediatuottamista toimittamalla juttuja
vaikkapa lähetyssihteeristä, läheteistä ja nimikkokohteista seurakunnan omalle verkkosivustolle, paikallislehteen ja -radioon (mt., 56–69).
Ursula Vuorinen (2006) on opinnäytetyössään arvioinut Humanistisen ammattikorkeakoulun, Lohjan nuorisotoimen ja lohjalaisten peruskoulujen yhteisen mediakasvatushankkeen, jota hän oli itse myös toteuttamassa. Hankkeessa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön opiskelijat toteuttivat mediapajoja paikallisilla yläkouluilla
osana työssäoppimistaan. Tutkielmassaan Vuorinen esittää kehittämislinjauksia vastaavanlaisen yhteistyön pohjaksi, jonka vaikuttavuuden hän havaitsi merkittäväksi
varsinkin mukana olleille nuorille (mt., 46):
Mediakasvatuksen vaikutukset nuoriin oli silmin nähtäviä. Varsinkin pienryhmälle mediakasvatus
antoi paljon. Toiminnallisen tutkimuksen kaltainen mediakasvatus sopi erittäin hyvin erityisopetuksen menetelmäksi. Pojat oppivat paljon teknisten välineiden hallintaa ja omaa ilmaisua, mutta
suurimmat muutokset tapahtuivat vuorovaikutuksellisten ja sosiaalisten taitojen kehityksessä. Pojat
olivat motivoituneita ja innostuneita aiheesta ja panostivat omiin tuotoksiinsa. Poikien itsetunto
vahvistui tämän toisenlaista oppimista edustavan kurssin kautta. Kurssi kasvatti poikien kärsivällisyyttä ja ryhmätaitoja muun muassa editoinnin muodossa.

Oman medias uhtee n re flektointi

Mediakriittisyys,
uskallus omaa n
ilmaisuun

Mediatuotanto

Median ilm aisutapoj en
ymmärtämin en

Kuvio 1. Mediataitojen alueet (vrt. Kotilainen 2001; vrt. Buckingham 2003)

Pedagogista tukea mediataitoihin toteutetaan yleensä kolmesta eri näkökulmasta
käsin: itse tekeminen ja tuotannon prosesseihin sekä taustoihin tutustuminen (mediatuotanto), median esitysten kerrontaan syventyminen tavoitteena median ilmai-
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sutapojen eli ”kielen” ymmärtäminen sekä oman mediasuhteen reflektointi sekä
peilaaminen mediaympäristöön. Tietoyhteiskunnan kansalaisuuden näkökulmasta
on asetelmaan hyvä lisätä myös tietoisuus osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä taidot (ks. kuvio 1).
Mediapedagogisissa nuorisotyön tilanteissa kuvion teemat toteutuvat esimerkiksi
elokuvatyöpajoissa tai muissa produktioissa (mediatuotanto), elokuvia katsomalla ja
niistä keskustelemalla (median ilmaisutapojen ymmärtäminen) sekä nuorten omia ja
muiden median käyttötapoja pohtimalla (oman mediasuhteen reflektointi).
Nuorisotyöntekijää voisi kuvata suunnittelija-ohjaaja-luottamushenkilöksi, koska
hänen tulee olla tilanteen tasalla koko ajan. Lähtökohtana ovat oman kunnan nuorisotyön henkilö-, talous- ja tekniset resurssit: yhteistyötä voi tehdä vaikkapa paikallisen median, koulun tai kulttuuritoimen kanssa. Itse toiminnassa nuorisotyöntekijä
on tekninen opastaja, sparraaja ja tarvittaessa tuki erilaisissa yhteistyöneuvotteluissa. Yhteistyö on avainsana mediahankkeissa, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudun
Nuorten Ääni -toimitushankkeen toteuttamisessa, jossa perustana on yhteistyö median, nuorisotyön ja koulun kanssa. Nuorisotyön sisällä toteuttajayhteistyötä tekevät
kaksi erillistä, aikaisemminkin olemassa ollutta hanketta: Hesan Nuorten Ääni ja
Nuorten Media. Varsinkin tietoverkon mukaan ottaminen ulottaa nuorisotyön palvelut myös oman kunnan rajojen ulkopuolisille nuorille, jolloin haasteita asettuu
myös nuorisotyön rahoituksen ja resursoinnin rakenteille (vrt. Kotilainen & Sihvonen 2006).
Nuorisotyön näkökulmasta mediakasvatuksessa on kyse myös uudenlaisesta
kouluyhteistyön muodosta, joka voi toteutua vaikkapa koulussa, iltapäiväkerhossa
tai nuorisotalolla (Pelttari 2006). Ursula Vuorisen (2006) mukaan osapuolet olivat
tyytyväisiä mediakasvatushankkeeseen Lohjan kouluissa. Siihen osallistuneet Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat kuvasivat koulussa toimivaa nuorisotyöntekijää nimenomaan nuorten parissa työskenteleväksi yhteisöpedagogiksi, joka
on erilainen toimija kuin opettaja-auktoriteetti. Opettajat korostivat mediakasvatusyhteistyön tärkeyttä varsinkin erityisohjausta vaativien nuorten parissa. Esiin tulleet
pulmat olivat esimerkiksi informaation kulkuun ja vastuunjakoon liittyviä kysymyksiä (mt., 34–39).
Mediakasvatus on niin koulussa kuin nuorisotyössäkin jatkuvaa kokeilua ja kehittämistä, koska kyseessä on edelleen uusi toiminta-alue: mediakasvatus ei kata
kaikkia nuorisotyön sektoreita tai toimijoita kuten ei koulujakaan. Oletettavaa kuitenkin on, että yhteiskunta medioituu ja verkottuu entistä enemmän. Siksi on hyvä
suunnitella mediakasvatusta myös pitkällä tähtäimellä ja arvioida toteutuksia, jotta
toimintoja voi edelleen kehittää vastaamaan nuorten mediataitoja ja kiinnostuksen
kohteita sekä mediakulttuurin muutoksia. Varsinkin nuorisotyössä on minusta tärkeää olla ja kasvaa mukana nuorten mediakulttuurissa.
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