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ENSIKSI TAHTOA, SITTEN OSAAMISTA &  VÄLINEITÄ
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Tiivistelmä

M
USEOIDEN NÄKEMINEN mediaympäristönä ei 
ole ollut itsestäänselvyys – ei museoiden 
sisällä eikä niiden ulkopuolella. Tässä selvi-
tyksessä käsitellään museoiden roolia me-

diana ja mediakasvattajana sekä tarkastellaan museois-
sa tehtävän mediakasvatuksen nykytilaa. Museoiden 
suhteesta mediaan tai mediakasvatukseen museoalal-
la on usein todettu, että museo on media tai näyttely 
on media. Nämä kaksi toteamusta on erotettava toisis-
taan. Ensimmäisellä väitteellä tarkoitetaan, että mu-
seo on yksi mediakanava tai mediaympäristö muiden 
medioiden joukossa ja jälkimmäisellä, että näyttely/
näyttelytoiminta on yksi museon mediavälineistä. 
Tämän selvityksen aineistot on kerätty vuonna 2014 
Linkki – museot mediakasvattajiksi -hankkeen kyselyl-
lä, Mennään museoon -mediakasvatuksen teemavii-
kon ohjelmista sekä hankkeen koulutustilaisuuksista, 
joihin osallistui museo-, media- ja opetusalan työnte-
kijötä. Lisäksi aineistoa on kerätty verkosta.

Selvityksen tuloksena museossa voi erottaa me-
diakasvatuksen näkökulmasta kaksi tasoa: 1. muse-
on laaja mediakasvatuksen taso (mediaympäristö) ja 
2. museon sovellettu mediakasvatuksen taso (mu-
seon mediavälineet ja niiden käyttö).

Selvityksen mukaan museon laajan mediakasva-
tuksen tason mediakasvatus on tietoista, tavoitteel-
lista ja suunnitelmallista kasvatustoimintaa muse-
ossa. Pedagogisia menetelmiä hyödyntäen käytetään 
erityisesti niitä mediavälineitä (museon perustoimin-
not), jotka ovat museoille tyypillisiä verrattuna mui-
hin mediaympäristöihin. Toiminnalla edistetään ja 
vahvistetaan museokävijöiden valmiuksia ja taitoja 
mediakulttuurissa elämiseen.

Mediataidoista museot voivat edistää erityisesti 
osallistujien vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja se-
kä osallisuutta kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Lisäksi 
museoissa halutaan edistää osallistujan kriittisiä tul-
kintataitoja eli median vastaanottamisen ja valinnan 
taitoja, jotta museokävijä voi hahmottaa paremmin 
omaa kulttuuri-identiteettiään.

Sovelletun mediakasvatuksen taso esittelee esi-
merkkejä, jotka pyrkivät vastaamaan edellä mainit-

tuihin tavoitteisiin. Kahden tason määrittelyllä on 
tarkoitus selkiinnyttää museoiden mediakasva-
tuksen tilaa sekä museoalalla toimiville että alan 
ulkopuolisille, etenkin muille mediakasvatuksen 
toimijoille.

Museon perustoiminnoista eli mediavälineistä 
läheisin suhde mediakasvatukseen on näyttelyllä 
ja museopedagogisella toiminnalla. Selvityksen 
mukaan museopedagogiikan ja museon media-
kasvatuksen raja on häilyvä ja usein menetelmät 
(osallistava opastus, keskustelu, työpajat) sekä 
mediana toimivat välittäjät tai välineet (museoleh-
tori, opas, työpajaohjaaja, teknologiset välineet ja 
sovellukset) ovat yhteneväisiä. Avointen ja selkeästi 
kirjattujen mediataitojen kehittämisen tavoitteiden 
avulla häilyvää eroa voi selkiinnyttää. Museo voi 
mediakasvatuksellisella toiminnalla pyrkiä  edis-
tämään erityisesti jotakin seuraavasta neljästä me-
diataitoryhmästä:  kriittiset tulkintataidot, luovat ja 
esteettiset mediatuottamisen taidot, vuorovaikutus 
ja osallisuustaidot tai mediaan liittyvät turvataidot.

Kyselyn aineistosta nousi esiin museohenki-
löstön mediakasvatusosaamisen lisäämisen tarve. 
Tulevaisuuden tavoitteena on, että museon kaikilla 
perustoimintojen alueilla, kuten kokoelmatoimessa 
ja tutkimuksessa, voitaisiin tehdä joko itsenäisesti 
tai museopedagogiikan kanssa yhdessä omaan mu-
seoon soveltuvia mediakasvatuskokonaisuuksia.

Selvityksestä saadut tulokset vahvistavat, että 
museoissa on kiinnostusta mediakasvatukseen. 
Aineistojen pohjalta voidaan arvioida, että noin 10 
prosentilla ammatillisesti hoidetuista museoista eli 
noin 20– 40 museolla on jo mediakasvatuksellista 
toimintaa tai mediakasvatuksellisia ohjelmia.       

SELVITYS ON TEHTY osana Suomen museoliiton koor-
dinoimaa Linkki – museot mediakasvattajiksi -han-
ketta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen 
kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa sekä 
mediakasvatusalan, museoiden ja opetusalan asi-
antuntijaverkoston tukemana. Hanketta rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö (2013–2015).           



7

Sammanfattning

A
TT MUSEERNA SKULLE utgöra mediemiljöer har 
inte uppfattats som en självklarhet, vare sig 
inom museerna själva eller utanför dem. I 
denna utredning behandlas museernas roll 

både som en form av media och som mediefostra-
re samt presenteras nuläget för den mediefostran 
som museerna engagerar sig i. Inom museisektorn 
har museernas relation till media och mediefostran 
beskrivits på två sätt: museet är ett medium eller uts-
tällningen är ett medium. Det är viktigt att hålla des-
sa två konstateranden isär. Med det första avses att 
museerna är en mediekanal eller mediemiljö bland de 
övriga medierna och med det andra att utställningar/
utställningsverksamhet är ett av museernas medie-
verktyg. Underlaget till utredningen samlades under 
2014 genom en enkät inom projektet Linkki – museer 
som mediefostrare, programmen under temaveckan 
för mediefostran Nu till museet! och olika kurser in-
om projektet med deltagare från musei-, medie- och 
utbildningssektorerna. Dessutom ingår en del mate-
rial från webben.

Enligt utredningen kan man skilja mellan två 
olika nivåer av mediefostran på museerna: 1) mu-
seernas generella mediefostran (mediemiljö) och 
2) museernas anpassade mediefostran (museernas 
medieverktyg och hur dessa används).

Enligt utredningen är museernas generella me-
diefostran medveten, målinriktad och systematisk fo-
stringsverksamhet på museerna. Utifrån pedagogiska 
metoder gör man bruk av just de medieverktyg (mu-
seernas grundläggande funktioner) som kännetecknar 
museerna jämfört med andra mediemiljöer. Verksam-
heten främjar och stärker museibesökarnas kunskaper 
och färdigheter för ett liv i mediekulturen.

Med tanke på mediekunskaperna kan museerna 
ha en positiv inverkan speciellt på deltagarnas inte-
raktiva och sociala färdigheter och deras deltagande i 
kultur och samhälle. På museerna vill man dessutom 
främja deltagarnas kritiska tolkningsförmåga, med 
andra ord färdigheterna för mediemottagande och 
-val, så att museibesökarna kan skapa sig en bättre 
uppfattning om den egna kulturidentiteten.

Anpassad mediefostran utgörs av exempel på 
konkreta åtgärder som motsvarar de ovannämnda 

målen. Syftet med att definiera två separata nivåer 
är att ge en tydligare bild av museernas mediefost-
ran för dem som verkar inom museisektorn och för 
utomstående aktörer, speciellt inom mediefostran.

Av museernas grundläggande funktioner, med 
andra ord av deras medieverktyg, är utställningarna 
och den museipedagogiska verksamheten närmast 
anknutna till mediefostran. Enligt utredningen är 
gränsen mellan museipedagogik och museernas 
mediefostran vag och metoderna (engagerande 
handledning, diskussioner och workshopar) och 
medieförmedlarna eller -verktygen (museilektor, 
guide, workshopledare, teknisk utrustning och 
programvara) är ofta identiska. Med hjälp av trans-
parenta och klart definierade mål för utveckling av 
mediefärdigheter kan man göra skillnaderna tyd-
ligare. Museerna kan genom sin mediefostrande 
verksamhet bidra till att stärka speciellt någon av 
följande fyra kategorier av mediefärdigheter:  fär-
digheter för kritisk tolkning, färdigheter för kreativ och 
estetisk medieproduktion, färdigheter för interaktion 
och deltagande samt färdigheter för mediesäkerhet.

Utifrån enkätmaterialet har de museianställda 
ett behov av att stärka kompetensen inom medie-
fostran. Ett mål för framtiden är att man inom mu-
seernas samtliga grundläggande funktioner, som till 
exempel samlingsverksamhet och forskning, kan 
skapa mediefostrande helheter för det egna museet, 
antingen självständigt eller i samarbete med musei-
pedagogiken.

Utredningens resultat bekräftar att det på mu-
seerna finns intresse för mediefostran. Utifrån ut-
redningsmaterialet har cirka 10 procent av de pro-
fessionellt skötta museerna (m.a.o. 20– 40 museer) 
redan mediefostrande verksamhet eller mediefo-
strande program.       

UTREDNINGEN INGÅR i projektet Linkki – museer som 
mediefostrare som samordnas av Finlands musei-
förbund. Projektet genomförs i samarbete med Fö-
reningen för kulturarvsfostran i Finland och bistås 
av ett nätverk av experter inom mediefostran, mu-
seerna och utbildning. Projektet finansieras av Un-
dervisnings- och kulturministeriet (2013–2015).           
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Abstract

T
HE NATURE OF MUSEUMS as a media environ-
ment has not been self-evident within the 
museums, and even less outside them. This 
report describes the role of museums as me-

dia and as media educators and investigates the cur-
rent status of media education in museums. Within 
the museum sector, the museums’ relationship with 
media and media education has often been described 
as the museum is media or the exhibition is media. 
They have to be differentiated. The first statement 
implies that the museum is a media channel or me-
dia setting among all other forms of media, and the 
second that exhibitions and exhibition activities con-
stitute one of the museum’s media tools. The material 
for the report was collected in 2014 through a ques-
tionnaire in the Link –making museums into media 
educators project, programmes of the Let’s go to the 
museum media education week as well as courses du-
ring the project with participants from the museum, 
media and education sectors. In addition, the report 
is based on material collected from the web.

Based on the report, it is possible to distinguish 
between two levels of media education at museums: 
1) comprehensive media education (media setting) 
and 2) adapted media education (the museum’s me-
dia tools and the methods to use them).

 Comprehensive media education is described in 
the report as conscious, goal-oriented and systematic 
educational activities at museums. Pedagogical met-
hods are implemented in the use of especially those 
media tools (the museum’s basic activities), which are 
typical for museums, in comparison to other media 
settings. These activities promote and enhance the mu-
seum visitors’ competence and skills to live in a media 
culture.

With regard to media skills, museums can pro-
mote, in particular, the participants’ interactive and 
social skills and their participation in culture and so-
ciety. In addition, museums strive to enhance the par-
ticipants’ critical interpretation skills (skills needed for 
media reception and selection), which will help mu-
seum visitors to build up their own cultural identity.

The level of adapted media education contains 
examples of measures which aim at meeting the 
targets described above. The purpose of distinguis-

hing between the two levels is to clarify the status of 
museums’ media education both for parties within 
the museum sector and for others, especially within 
media education.

Of the museum’s basic functions, i.e. of its me-
dia tools, the exhibitions and museum education 
have the closest links to media education. The re-
port shows that the dividing line between muse-
um education and the museum’s media education 
is vague and often the methods (engaging guides, 
discussion, workshops) and the mediators or tools 
(museum educators, guides, workshop instructors, 
technical tools and applications) are identical. The 
distinction can be made more defined through cre-
ating transparent and clearly documented ways for 
developing media skills. Through its media edu-
cation activities, a museum can work to promote 
one of the following media skills categories:  critical 
interpretation skills, creative and aesthetical media 
production skills, interactive and participatory skills, 
and media security skills.

A salient point in the report is the museum emp-
loyees’ need to improve their media competence. 
In future, the goal is that all the basic functions of 
a museum, such as collections and research, could 
create media education packages for the museum, 
either independently or together with museum 
education.

The results of the report confirm that there an 
interest in media education at the museums. Based 
on the material studied for the report, approxima-
tely 10 per cent of the professionally run museums 
(i.e. 20–40 museums) already have media education 
activities or programmes.       

THIS REPORT has been compiled within the Link – ma-
king museums into media educators project, coordi-
nated by the Finnish Museums Association. The 
project is carried out in cooperation with the As-
sociation of Cultural Heritage Education in Finland 
and with the support of an expert network from the 
fields of media education, museums and education. 
The project is funded by the Ministry of Education 
and Culture (2013–2015).           
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Mikä on se tarve, 
johon museot voivat vastata 
mediakasvatuksella? 

L
INKKI – MUSEOT MEDIAKASVATTAJIKSI -hanke to-
teutetaan aikana, jolloin ihmiset käyttävät yhä 
enemmän erilaisia medioita. Seppänen ja Vä-
liverronen kirjoittavat Mediayhteiskunta-jul-

kaisussaan1, että nykyään ei ole itsestään selvää, ketkä 
ovat mediasisältöjen tuottajia, ketkä kuluttajia, ketkä 
käyttäjiä, ketkä kokijoita. Sellaiset yksiselitteiset kä-
sitteet kuin television katsoja, radion kuuntelija ja 
lehden lukija alkavat olla heidän mielestään historiaa. 
Digitaalisuus tuottaa koko ajan uudenlaisia median 
käyttäjiä ja tuottajia. Seppänen ja Väliverronen jat-
kavat, että media ei ole pelkkä luotettavien sisältöjen 
tuottaja ja tuskin se on koskaan sitä ollutkaan. Tähän 
tarpeeseen tarvitaan media(luku)taitoja, jota anne-
taan mediakasvatuksella.

 Linkki – museot mediakasvattajiksi -hankkeen yh-
teydessä selvitetään, mikä rooli museoilla on tällä 
hetkellä mediakasvatuksen kentällä. Usein vertai-
lukohtana käytetään kirjastojen tekemää mediakas-
vatustyötä, jota on kuvailtu ja dokumentoitu enem-
män kuin museoiden vastaavaa. Tällä selvityksellä 
pyritään vastaamaan kysymyksiin:

•	Mitä on mediakasvatus museoissa? 
•	Mikä suhde mediakasvatuksella on museopeda-

gogiseen toimintaan?
•	Missä määrin museot jo tekevät mediakasvatus-

ta?

Selvityksen aineisto koostuu: 1) vuoden 2014 ai-
kana tehdystä sähköisestä kyselystä, 2) hankkeen 
koulutustilaisuuksista ja niiden koosteista, 3) Men-
nään museoon -viikon mediakasvatusteemallisista 
ohjelmista museoissa sekä 4) verkkohausta.   

Linkki-hankkeen tavoitteena on parantaa museo-
henkilökunnan mediakasvatusvalmiuksia sekä tu-
kea alle 12-vuotiaiden lasten kriittistä medialukutai-

1 Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa. 2013.

toa ja medioiden käytön osaamista. Museoiden mo-
nipuolisten sisältöjen tuottamisessa, hahmottami-
sessa ja ymmärtämisessä tarvitaan mediaosaamista 
sekä museoiden henkilökunnalta että museokävi-
jöiltä. Selvityksen tarkoituksena on myös palvella  
museoalan ulkopuolisia toimijoita, jotta museoiden 
nykytilanne ja  tulevaisuus mediakasvatuksen alal-
la avautuisi laajemmin. Tämä mahdollistaa uusien 
yhteistyömuotojen ja verkostojen luomisen muiden 
mediakasvatusalan toimijoiden kanssa. 

Media on vuorovaikutuksen ja viestinnän vä-
line, toteavat Seppänen ja Väliverronen2 . Heidän 
mielestä medialla on nykyään niin monta muo-
toa, että niiden erottelemiseksi pitäisi ryhtyä 
keksimään uusia nimiä. Tämä puute on havaittu 
hankkeen selvitystä tehtäessä. Siksi tässä selvityk-
sessä käytetään laajan mediakasvatustason lisäksi 
termiä sovellettu eli käytäntötaso. Museoiden me-
diakasvatukseen oli aineistoissa vaikea pureutua 
ilman tällaista jaottelua, etenkin kun museon rooli 
mediakanavana tai mediaympäristönä on vielä kä-
sitteenä hahmottumisessa. Selvityksessä hyödyn-
netään muiden mediakasvatustoimijoiden luomia 
käsitemäärittelyjä ja jaotteluita museoissa tehtävän 
mediakasvatuksen hahmottamiseksi. Määritelmiä 
tarvitaan muun muassa siihen, että museoalalla 
alettaisiin käyttää aktiivisemmin samoja käsitteitä, 
joita muut toimijat käyttävät. Vastaavasti niiden 
avulla voidaan avata museoita mediaympäristöinä 
toisille toimijoille. 

Koska Suomessa ei ole aikaisemmin tehty tut-
kimuksia museoiden mediakasvatuksesta, tämän 
selvityksen tarkoituksena on toimia enemmän 
keskustelun herättäjänä kuin ohjekirjana. Linkki – 
museot mediakasvattajiksi -hanke jatkuu vuoden 
2015 loppuun saakka ja mahdollisesti sen jälkeen-
kin. Suomen museoliitto koordinoi hanketta yhteis-

2 Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa. 2013.
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JOHDANTO

työssä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seu-
ran kanssa. Hankkeen asiantuntijaryhmä koostuu 
mediakasvatuksen toimijoista ja museoiden edus-
tajista. Mikäli selvitys herättää lukijassa ajatuksia, 
kommentteja, pohdintaa, tärkeää on välittää ne 
hankkeen projektikoordinaattori Pauliina Kinaselle 
Suomen museoliittoon.  Näin lukijan kommentointi 
palvelee koko hanketta. 

Linkki – museot mediakasvattajiksi -hankkeen  
rahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Erityiskiitokset  projektikoordinaattori Pauliina Ki-
naselle ja koulutuspäällikkö Leena Tokilalle Suomen 
museoliitosta sekä suunnittelija Reetta Nisoselle 
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seurasta 
kommenteista ja keskusteluista selvitystä varten, 
kuten myös rakentavasta keskustelusta hankkeen 
osaavan asiantuntijaryhmän kanssa.
 

Leena Tornberg 
selvitys- ja asiantuntijatehtävät

Suomen museoliitto 

L EENA TO R NB ERG . AR K T INEN KE SKUS .

Yllä: Museo taipuu monenlaiseksi oppimisen 
ympäristöksi. 



11

1. Media, mediakanava, 
mediaväline   

M
USEOISSA TEHTÄVÄLLE mediakasvatukselle ei 
ole yhtenäistä käsitemäärittelyä, joten jo-
kainen museo voi hahmottaa sen omalla 
tavallaan. Tämä voidaan nähdä toisaalta 

mahdollisuutena, mutta sillä on myös vaikutusta, 
miten muut mediakasvatuksesta vastaavat toimijat 
hahmottavat museoissa tarjottavan mediakasva-
tuksen. Tämä näkyy muun muassa opetus- ja kult-
tuuriministeriön julkaisussa Hyvä medialukutaito. 
Suuntaviivat 2013-2016, jossa esitellään kirjastois-
sa tehtäviä mediakasvatustyön muotoja. Julkaisussa 
viitataan museoihin mahdollisena yhteistyökump-
panina muille toimijoille, mutta siinä ei määritellä, 
mitä museon oma mediakasvatus voi olla. Muse-
oissa tehdään mediakasvatustyötä jo nyt, sitä vain 
ei välttämättä tiedosteta museoiden sisällä kuten ei 
myöskään museokentän ulkopuolella. Ennen kuin 
pohditaan museon mediakasvatusta, tulee miettiä, 
millainen media museo itsessään on. 

Media tarkoittaa sekä viestintäkanavaa että vies-
tintävälinettä. Asiaa voi lähestyä kuvitteellisella 
esimerkillä:

Kuvittele, että kadulla tv-toimittaja esittää sinulle 
kysymyksen: Mitä mediaa seuraat nykyään eniten? 
Voisit vastata esimerkiksi: sähköistä mediaa. Toinen 
kysymys voisi olla: Mitä mediaa käytät nykyään eni-
ten? Vastaus voisi olla: kännykkää. 

Molemmissa kuvitteellisissa kysymyksissä käyte-
tään sanaa media, mutta ymmärrämme kontekstista 
niiden merkityksen eri tavalla ja vastauksemme ovat 
erilaisia. Ensimmäisessä esimerkissä kaivataan vas-
taukseksi mediakanavaa ja jälkimmäisessä tarkoi-
tetaan välinettä tai laitetta, jolla seurataan kyseistä 
tai jotain muuta mediakanavaa. Tätä selvitystä kir-
joitettaessa on törmätty vastaavaan media-sanojen 
hahmottamisen eroihin museoalalla. 

1.1 Museo on media, näyttely on media 
– vakiintuneita väitteitä museossa

Museoalalla usein toistuvat väitteet ovat, että mu-
seo on media tai näyttely on media. Selvityksessä 
näitä väitteitä käsitellään kahtena eri mediataso-
na.  Museo on  media -toteamuksella tarkoitetaan, 
että museo on mediakanava. Tässä selvityksessä 
se vastaa laajaa mediakasvatustasoa3 . Näyttely on 
media -toteamus edustaa ilmausta museon yhdestä  
museon mediavälineestä eli tässä selvityksessä mu-
seomediakasvatuksen sovellettua käytäntötasoa4. 
Tasoerottelun avulla yksittäinen museo voi  pyrkiä 
määrittelemään kumpaa mediakasvatuksen tasoa 
museossa pystytään ja/tai halutaan toteuttaa. Ta-
sojen tavoitteenmäärittelyt ovat erilaiset, kuten 
ovat myös keinot, menetelmät ja välineet niiden 
saavuttamiseen.

Museon näkeminen mediana eli mediakanavana 
ei ole aina ollut itsestään selvää museoalan ulkopuo-
lella tai museon sisälläkään. Eilean Hooper-Green-
hill (1995) on toimittanut teoksen Museum, Media, 
Message, jonka ensimmäinen osio käsittelee teemaa 
Museum as media5. Artikkeleissa museota käsitellään 
mediavälineenä kokoelmien, näyttelyiden, museon 
(pää)viestin, visuaalisen lukutaidon, taidekasvatuk-
sen ja uusien teknologioiden näkökulmasta.  

Suomalaisessa museoalan kirjallisuudessa käsi-
tellään museota viestijänä Museologia tänään -jul-
kaisussa (2009). Marja-Liisa Rönkkö6 toteaa, että 
medioista puhuttaessa museoita ei välttämättä ole 
mainittu mediana muiden medioiden joukossa en-
nen 2000-lukua. Museoalan sisällä aihetta on kä-
sitelty 1980-luvun lopusta lähtien muun muassa  
ICOM:in yleiskokousten teemana. Rönkkö määrit-
telee museon multimediaksi, joka on aina käyttänyt 

 3 Selvityksessä käytetään synonyymin omaisesti termejä 
laaja mediakäsitys, -määritelmä ja -taso. 

 4 Selvityksessä käytetään synonyymin omaisesti termejä 
sovellettu käsitys, - määritelmä ja -taso.

 5 Hooper-Greenhill, Eilean. 1995 
 6 Rönkkö, Marja-Liisa. 2009. 
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viimeisimpiä taiteellisia, taidollisia ja teknisiä saa-
vutuksia kokoelmiensa esittelyyn. Museo ilmenee 
hänen mukaansa yleisölle ensisijaisesti näyttelyi-
nä. Rönkkö käsittelee artikkelissaan laajasti myös 
fyysistä museorakennusta viestimenä. Julkaisun 
muissa artikkeleissa korostuu pedagogiikan ja op-
pimisen näkökulmat osana museon viestintää. Me-
dialle tarvitaan käyttäjiä, joten Kaija Kaitavuori7 tuo 
esille yleisötyötoiminnon merkityksen museoissa. 
Anne-Maija Malmisalo-Lensu ja Minna Mäkinen 
käsittelevät museota viestijänä museopedagogiikan 
näkökulmasta8.  Riikka Haapalainen9  käyttää artik-
kelissaan Museo verkossa termiä verkko-oppiminen, 
jota artikkelin kirjoittamisen aikaan käytettiin hy-
vin yleisesti. Haapalaisen käsitys verkko-oppimi-
sesta on sisällöltään hyvin lähellä tämän päivän 
käsitystä mediakasvatuksesta. 

Kaikissa edellä mainituissa artikkeleissa on pal-
jon käytännön esimerkkejä museoiden pedagogises-
ta työstä, joista osan voisi määritellä nykytermillä 
mediakasvatus. Jaana af Hällström käsittelee erityi-
sesti näyttelyä museon viestintävälineenä teokses-
saan Näyttelyviestintä (2011)10 ja muistuttaa muse-
oiden yhteiskunnallisesta tehtävästä myös mediana 
verraten museon julkista tehtävää Yleisradioon.  Af 
Hällström toteaa, että museoita ohjaa tähän työhön 
muun muassa Kansainvälisen museoneuvoston 
ICOM:in eettiset säännöt.

 

1.2 Museo on mediaympäristö 
Mediakasvatuksen aseman vahvistaminen on 
kirjattu opetus- ja kulttuuriministeriön kehittä-
misstrategiaan ja ministeriö on laatinut kulttuu-
ripoliittiset suuntaviivat hyvän medialukutaidon 
edistämiseksi vuosille 2013–2016. Suuntaviivoissa 
mainitaan myös museo yhtenä kulttuurilaitokse-
na, joka toimii muiden kulttuurilaitosten kanssa 
hyvin useassa kunnassa lasten ja nuorten parissa 
eli on siten mahdollinen yhteistyökumppani myös 
mediakasvatuksen saralla. Strategiassa käsitellään 
erityisesti lasten medialukutaidon edistämistä. 
Strategiassa esitetyn määritelmän mukaan media-
kasvatuksella tuetaan lasten tiedon vastaanotta-
mista ja tuottamista, itseilmaisua, leikkiä, osallis-

 7  Kaitavuori, Kaija. 2009.
 8 Malmisalo-Lensu, Anna-Maija & Mäkinen, Minna. 2009. 
 9  Haapalainen, Riikka. 2009.
 10  Hällström, Jaana. 2011.

tumista, monipuolisia sisältöjä ja turvan tarpeita 
medioiden parissa. Museoissa voidaan sanoa tuet-
tavan jo medialukutaitoa perusmuseopedagogisella 
toiminnalla,  mutta hahmotettaessa selkeämmin 
mediakasvatukselliset tavoitteet, sen roolia voidaan 
nostaa. Viittauksia tähän löytyi kyselyn aineistois-
ta. Museon näkeminen mediakanavana tulee ilmi 
esimerkiksi kyselyn avovastauksessa: 

…laajasti ajateltuna [kaikki] museoviestintä on me-
diaviestintää, oli kyseessä sitten digitaalisesti toteutet-
tu toimintaympäristö tai perinteinen näyttely.

Samassa esimerkkilainauksessa on lueteltu museon 
toimintoja eli mediavälineitä sovelletun tason me-
diakasvatustyöhön: 

Mielestäni museoiden tuottama toiminta (näyttelyt, 
verkkonäyttelyt, työpajat, tutkimus, museopedago-
giikka) on osa kulttuuriperintöön liittyvää mediakas-
vatustyötä jo nyt.  

Puhuttaessa museosta mediakanavana, voidaan 
määritellä myös, että museo on mediaympäristö 
muiden mediaympäristöjen joukossa. Selvityksessä 
painotetaan museon sovellettua eli käytäntötasoa, 
kun kuvataan mediakasvatuksen tilannetta muse-
oissa. Pelkkä museon toimintojen olemassa olo ei 
ole tämän selvityksen mukaan mediakasvatusta, 
mikäli niiltä puuttuu selkeästi kirjattu mediataito-
jen kehittämisen tavoite. 
 

1.3 Museo mediasta, museo mediassa 
ja museo mediana

Museolla kuten muillakin mediakanavilla voi olla 
useita rooleja nykymediassa, mikä vaikeuttaa myös 
museon hahmottamista niin median kentällä kuin 
vastaavasti mediakasvattajan roolissa. Tutkija Sara 
Sintonen on pohtinut museoiden roolia  mediassa 
Museot mediakasvattajina -seminaarissa kolmella 
eri tavalla: 

Museo on media-
ympäristö muiden 

medioiden joukossa. 
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 … [museo] voi olla museo mediasta, museo mediassa 
ja museo mediana. Museot voivat mediakasvatukses-
sa auttaa mediahistorian ymmärtämisessä ja media-
yhteiskunnan hahmottamisessa, tuottaa digitaalisen 
kulttuurin osallisuutta sekä suunnata rooleja, merki-
tyksiä ja arvoja esimerkiksi tarinoiden kautta. 11 

Tässä selvityksessä Sintosen jaottelua  pyritään 
käyttämään hyväksi erityisesti  käsiteltäessä Men-
nään museoon -mediakasvatusteemaviikon käy-
tännön läheistä aineistoa. Terminologian ollessa 
vielä elävää Sintosen jaottelu menee päällekkäin 
ja ristikkäin myös selvityksen laajan ja sovelletun 
tason kanssa. 

Museot, jotka kertovat pääasiallisesti tai osassa 
sisällöistään median historiasta  museon mediavä-
lineillään ovat museoita mediasta. Museo mediassa 

 11 Sintonen, Sara. 2014. (1)

voidaan sitä vastoin nähdä sekä laajan että sovelletun 
tason näkökulmasta. Museo on voinut tehdä videon 
esimerkiksi YouTubeen kertomaan olemassaolos-
taan. Tällöin museo on mediassa laajan näkökulman 
mukaan. Kun museossa on järjestetty mediakasva-
tuksellinen työpaja, jossa osanottajat ovat tuottaneet 
jotakin uutta museon sisällöstä toisella medialla, 
esimerkiksi animaationa tai kuvituksena, voidaan 
puhua sovelletun tason mediakasvatuksesta. Kun 
työpajan tuotos julkaistaan osanottajien toimesta 
tai luvalla YouTubessa tai Instagramissa kyseessä on 
museo mediassa sovelletun tason mukaan. 

Museo mediana -käsitettä, vaikka se vaikuttaa it-
sestään selvältä, vaatii vielä käsittelyä sekä museo-
kentällä että etenkin sen ulkopuolella. Museoiden 
rooli median kentässä hakee vielä muotoaan, jota 
tulee eri toiminnoilla tukea. 

Museo mediana. Museo 
mediassa. Museo mediasta. 

Yllä: Museoiden ainutlaatuisuus on aitojen esineiden toi-
miminen mediana, kuva Lapin maakuntamuseosta. 

AR K T IKUM PALVELU OY 
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2. Mediakasvatus on 
mediataitojen tukemista 

2.1 Mediakasvatus 
Mediakasvatuksesta on olemassa useita määritel-
miä, jotka kuvaavat mediakasvatustoimijoiden eri-
laisia näkökulmia12 . Mediakasvatusseuran julkaisun 
Lapset osallisena mediassa määritelmä edustaa tä-
män selvityksen näkökulmasta laajaa mediakasva-
tusmääritelmää. Sen mukaan mediakasvatus kattaa 
monia eri osa-alueita:  

Mediakasvatus on tietoista, tavoitteellista ja suun-
nitelmallista toimintaa, kasvatusta, opetusta, oh-
jausta, sisällöntuottamista, jolla edistetään ja vah-
vistetaan yhteiskunnan jäsenten, niin lasten kuin 
aikuistenkin, valmiuksia ja taitoja mediakulttuurissa 
elämiseen13 .

Erityisesti määritelmän loppuosa …edistetään ja 
vahvistetaan yhteiskunnan jäsenten, niin lasten kuin 
aikuistenkin valmiuksia ja taitoja mediakulttuurissa 
elämiseen… vastaa tässä selvityksessä esiteltyä laa-
jan mediakasvatuksen tasoa. 

Koordinaattori Anniina Lundvall korosti Museot 
mediakasvattajana  -seminaarissa mediakasvatuk-
sen tietoista, tavoitteellista ja suunnitelmallista 
toimintaa: 

Mediakasvatus voi olla osa museonkin arkityötä, mut-
ta ennen työhön uppoutumista kannattaa miettiä sen 
tavoitteita, mitä museo haluaa mediakasvatustoimin-
nallaan saavuttaa14.

Mediakasvatuksen sovellettua tasoa kuvaa Media-
kasvatusseuran koulutusmateriaali, jossa todetaan, 
että mediakasvatus voi olla tekniikkaa ja/tai sisäl-
töä. Käytännön toimenpiteinä mainitaan, että me-
diakasvatus voi olla yhteistyötaitoja ja vuorovaiku-
tusta, tekniikan hallintaa, mutta myös mediasuhteen 
tunnistamista sekä kanava luovuudelle. Esityksessä 

 12 Ks. esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
  2013:11, ss. 9–17, kirjastot s. 12. 
 13 Grönholm, Pauliina. 2014. 
 14 Kinanen, Pauliina. 2014. 

huomautetaan, että mediakasvatus ei ole pelkkää 
välinekasvatusta15 .

Sara Sintosen käyttämässä mediakasvatuksen 
määritelmässä on molempia edellä mainittuja ele-
menttejä:

Mediakasvatus on opetusta ja oppia, jolla on selkeä 
tarttumapinta mediaan. Se on tavoitteellista toimin-
taa, jolla on  merkitystä lasten ja nuorten mediakult-
tuurissa elämisen kannalta16.

Sintonen lisää määritelmään media(luku)taidon ja 
sen hallinnan tärkeyden:

Medialukutaitoinen osaa tehdä omia valintoja, osaa 
ilmaista itseään, on osallinen sekä käyttää mediaa 
omat tarpeensa, tavoitteensa ja kykynsä huomioi-
den17. 

2.2 Mediataidot ja niiden kehittäminen  
Linkki – museot mediakasvattajiksi -hanke lähetti 
keväällä 2014 Museopostin välityksellä museo-
työntekijöille kohdistetun kyselyn otsikolla Media-
kasvatuksen nykytila museoissa. Yksi kysymyksistä 
kuului: 

Millaisia mediataitoja museo voi mielestäsi toimin-
nallaan edistää? Valitse listasta korkeintaan viisi (5) 
mielestäsi tärkeintä ja museolle sopivinta mediataitoa.

Listan mediataitovaihtoehdot kuvasivat neljän me-
diataitoryhmän yleisiä mediataitoja18:

 

 15 Mediakasvatusseura, Mervi-Hiltula Peppi. 2014.
 16 Sintonen Sara, 2014. (2)
 17 Kuten edellä.
 18 Grönholm, Pauliina, 2014. 
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 1. Kriittiset tulkintataidot eli median vastaan- 
  ottamisen ja valinnan taidot
 2. Luovat ja esteettiset taidot eli mediailmaisun 
  ja -tuottamisen taidot 
 3. Vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot ja 
  osallisuus 
 4. Turva- ja tunnetaidot 

Kyselyyn lisättiin muutama museoalalle sopiva me-
diataitovaihtoehto19. Seuraavissa kappaleissa kyse-
lyssä valikoituneita mediataitovaihtoehtoja käsitel-
lään jokaisen laajemman mediataitoryhmän alla. 

Kerhokeskuksen Mediataitojen oppimispolku pe-
rusopetuksessa -julkaisussa20 käytetään samaa me-
diataitoryhmittelyä perusopetuksen eli formaalin 
oppimisympäristön sovelletun käytäntötason ku-
vaukseen ja esittelyyn. Tässä kappaleessa pyritään 
avaamaan vastaavasti kuten Kerhokeskuksen julkai-
sussa, miten museot voisivat edistää eri mediataito-
ryhmiä käytäntötasolla. Osaan ehdotuksista löytyy 
vastine selvityksen aineistosta. Osa on ehdotuksia 
ja ideoita, jotka ovat nousseet esiin yleisen tausta-
materiaalin pohjalta. 

Kriittiset tulkintataidot – median 
vastaanottamisen ja valinnan taidot

Otsikon taidot tarkoittavat henkilön kykyä mer-
kityksellistää ja ymmärtää erilaisia mediasisältöjä. 
Kriittisyys on peruskysymysten esittämistä media-
sisällöille: kuka viestii,  mitä, kenelle, miksi viestii ja 
mikä jätetään sanomatta. Henkilö tulkitsee ja arvi-
oi median muotoja ja sisältöjä erilaisten välineiden 
avulla. 

Vastaajien valitsemista mediataidoista kriittisiä 
tulkintataitoja edistävät:

 
•	Erilaisiin mediaesityksiin ja –sisältöihin tutus-

tuminen sekä niiden kuvaileminen, arviointi ja 
tulkinta. 

•	Tiedonhankinta, -hallinta ja jäsennystaidot.
•	Lajityyppien ja erilaisten vaikuttamiskeinojen 

tunnistaminen, faktan ja fiktion erottaminen. 
•	Kulttuuri-identiteetin hahmottuminen.

Miten museot voivat edistää yllä mainittuja media-
taitoja sovelletulla eli käytännön tasolla?

 19 Kyselykaavakkeen taitovaihtoehdot löytyvät liitteestä 2.
 20 Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. 2009. 

•	Kävijä ymmärtää, miten museon mediavälineet 
eroavat esimerkiksi lehden mediamuodoista. 

•	Kävijä huomaa, mitä mediasisällöt tai -välineet 
ovat museon ominta verrattuna muihin medi-
oihin: esim. aidot esineet näyttelyssä, näyttely 
mediana (näyttelyn lukutaito). 

•	Kävijä hahmottaa museon roolin oman kulttuuri-
identiteetin hahmottumisessa, verrattuna esimer-
kiksi lähiympäristön tietoon historiasta, tapahtu-
mista. 

•	Kävijälle kerrotaan avoimesti, kuka museossa 
määrittelee, mitä kerrotaan (näyttelyissä, verk-
kosivuilla, somessa jne), miten kerrotaan, mitä ei 
kerrota, miksi kerrotaan tai jätetään kertomatta. 

•	Kävijä ymmärtää, mitä mediavälineitä museolla 
on käytössään, mikä on niille tyypillistä toimintaa, 
mitä muita medioita museossa on kuin näyttelyt. 

Luovat ja esteettiset taidot 
– mediailmaisun ja -tuottamisen taidot

Luovia ja esteettisiä taitoja edistetään katsomalla, 
kuuntelemalla, luomalla ja tulkitsemalla mediasi-
sältöjä ja erityisesti tekemällä mediasisältöjä itse. 
Nämä vaativat taitoa tehdä valintoja ja rajauksia si-
sällön suhteen sekä taitoa yhdistellä tuttuja ja uusia 
sisältöjä toisiinsa. Toiminnalla tuetaan löytämään 
itselle sopiva mediailmaisumuoto tai väline. Tällä 
välineellä tai ilmiasumuodolla henkilö voi tuoda 
oman äänensä kuuluville. Mediaosallistuminen tuo 
henkilön luovat ja esteettiset taidot esiin.

Vastaajien valitsemista mediataidoista luovia ja 
esteettisiä mediailmaisun taitoja edistävät: 

•	Tutustuminen eri mediavälineisiin ja niiden avul-
la ilmaisuun, omien mediaesitysten tuottaminen.

•	Median toimintatapojen ja rakenteiden tuntemus.
•	Kyky ymmärtää ja tuottaa tarinoita ja pohtia 

kokemuksia ja tunteita niiden avulla.

Miten museot voivat edistää yllä mainittuja media-
taitoja sovelletulla eli käytännön tasolla? 

Mediakasvatus on 
tietoista, tavoittellista 

ja suunnitelmallista 
toimintaa. 



16

MEDIAKASVATUS ON MEDIATAITOJEN TUKEMISTA

•	Työpajatoiminnot, joissa kävijät käyttävät eri me-
dioita museon sisällön tulkintaan, omaan luovaan 
toimintaan:  kynä, paperi, värit, eri materiaalit, 
kännykkä, tabletit, sosiaalinen media jne.  

•	Kävijät tuottavat työpajassa tarinoita museoiden 
sisällöstä eri medialla esim. animaatiot, elokuvat, 
valokuvat.

•	Kävijät tuottavat näyttelyn työpajassa, jolloin 
kävijä perehtyy näyttelyyn mediana. 

Vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot 
ja osallisuus 

Kävijä pystyy kommunikoimaan median avulla se-
kä hänellä on kykyä samaistua erilaisiin mediassa 
toimimisen rooleihin. Sosiaalisia taitoja voidaan 
kehittää yhdessä toimien, tehden ja oppien. Vuo-
rovaikutustaidoista kertovat valmius ilmaista mie-
lipiteitään ja asenteitaan muille. Vuorovaikutuksen, 

yhdessä toimimisen ja oman toiminnan kautta syn-
tyy osallisuus ryhmään, yhteisöön ja yhteiskuntaan. 

Vastaajien valitsemista mediataidoista vuorovai-
kutus- ja osallisuustaitoja edistävät:

•	Yhdessä kokeminen, tekeminen ja tuottaminen.
•	Keskustelutaidot, perusteleminen ja itsensä koke-

minen kuulluksi ja nähdyksi ryhmässä.
•	Omien ajatusten, kokemusten ja mielipiteiden 

esille tuominen median kautta sekä toisten tun-
teiden, ajatusten ja näkemysten huomioiminen ja 
kunnioittaminen.

•	Osallisuus kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
•	Osallistuminen ja vaikuttaminen omaan arkeen 

ja elämään sekä niitä koskevien päätösten ja va-
lintojen tekeminen ja perusteleminen.

Miten museot voivat edistää yllä mainittuja media-
taitoja sovelletulla eli käytännön tasolla? 

M AR ISS A TA M MIS ALO. T EKNI IK AN MUSEO.
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•	Ohjatut työpajat kehittävät kävijän yhdessä 
kokemista, tekemistä ja tuottamista. Työpajassa 
voidaan tehdä yhteisötyö yksilötyön sijasta esim. 
näyttelyn aiheesta. Luovien ja esteettisten sekä 
vuorovaikutustaitojen edistäminen samanaikai-
sesti on usein luontevaa. 

•	Keskustelevat ja osallistavat opastukset anta-
vat kävijälle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja 
nähdyksi.

•	Kävijät voivat osallistua museon näyttelyn teke-
miseen tai sen osaan/osioiden tuottamiseen. 

•	Museoiden kulttuuriperinnön sisältöjen käsittele-
minen yhdessä vuorovaikutteisesti edistää kävijän 
taitoa ymmärtää kuuluvansa kulttuuriseen jatku-
moon sekä jatkuvasti muuttuvaan yhteiskuntaan: 
keskustelut, työpajat, osallistavat opastukset, 
asioiden jakaminen sosiaalisessa mediassa.

•	Myös tässä kohdin: kävijälle kerrotaan avoimesti, 
kuka museossa määrittelee, mitä kerrotaan, kävijä 
voi kertoa omia näkemyksiään, ajatuksiaan, asen-
teitaan käsiteltävään teemaan.

Turva- ja tunnetaidot 

Turvataidot yleisellä tasolla tarkoittavat median 
käyttäjälle sitä, että hän voi ratkaista ongelmati-

lanteita ja välttyä ennalta ikäviltä tilanteilta. Me-
diakasvatuksessa turvataidoilla tarkoitetaan lähin-
nä netin turvallisen käytön taitoa, yksityisyyden 
suojelemista sekä sitä, että opitaan huomaamaan 
haitalliset sisällöt ja vahingolliset toiminnot sekä 
tietämään, miten niiden kanssa toimitaan.

Tuloksissa yhtä turvataitoväittämää koettiin ky-
ettävän tukemaan museossa: 

•	Tietoisuus mediakulttuurista ja -ympäristöistä ja 
median vaikutuksista omaan elämään ja valin-
toihin.

Museoiden tuottamat sisällöt sisältävät harvoin 
esimerkiksi ikärajoituksia tms., joten turvataitojen 
opettelu ei tunnu olevan museoiden mediakasva-
tuksen ensisijainen kohde. 

Sovellettua museomediakasvatusta turvatai-
doissa voisi olla esimerkiksi: 

•	Kävijää voidaan opastuksella tai työpajassa opet-
taa käyttämään museota tiedonlähteenä, joka on 
turvallinen.
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3. Museon mediavälineet 
– perustoiminnot ja välittäjät

K
APPALEESSA 1.1. TODETAAN, että näyttely on 
media. Samassa todetaan, että näyttely on 
vain yksi museon mediavälineistä. Mitä ovat 
museon muut mediavälineet? Hankkeen te-

kemässä kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan, 
onko heidän museoissaan toimintaa, joka edistää me-
diataitoja. Kyselyssä ei käytetty sanaa museon media-
välineet missään muodossa. Kysymyksen avoin muo-
to antoi vastausten ilmauksille hyvin laajan kirjon. 

Avovastauksissa kuvailtiin erilaista tekemistä, 
museoiden perustoimintoja, projekteja,  yksittäisiä 
toimintoja, teknisiä laitteita tai teknisiä sovelluk-
sia ja niiden käyttöä museoympäristössä. Aineiston 
pohjalta nousi tarve erottaa museon perustoiminnot 
ja muut toiminnot toisistaan eli keinoja, menetel-
miä ja välineitä, joita perustoiminnoissa käytetään 
mediakasvatuksen edistämiseksi. Mediavälineet-
termi käsitetään selvityksessä laajemmin kuin vain 
tekninen mediaväline. Aineiston perusteella sel-
vityksessä museoiden mediavälineet jaetaan  kah-
teen ryhmään: museon perustoiminnot ja välittäjät. 
Erottava tekijä perustoimintojen ja välittäjien välillä 
on, että perustoiminnot voivat toimia itsenäisesti 
museon mediakasvatuksena, kun toiminnolle on 
määritelty mediakasvatuksellinen tavoite. Välit-
täjä ilman jotakin museon perustoimintoa ei voi 
itsessään olla museon mediakasvatusta. Välittäjiä 
voidaan vastaavasti käyttää missä tahansa museon 
perustoiminnossa mediakasvatuksen apuna. 

Museon mediavälineet: 

 1. Museon	perustoiminnot välittävät 
  museon sisältöä.

•	yleisötyö 
•	näyttelytoiminta
•	kokoelmatoiminta (dokumentointi, tallennus 

ja konservointi)
•	museopedagoginen toiminta
•	museon viestintä 
•	markkinointi
•	tutkimus

 2. Välittäjät
•	tekniset laitteet: tietokone, kännykkä, näyttö, 

televisio, äänilaite/kuulokkeet jne.
•	sähköiset sovellukset (riippumattomia tek-

nisestä laitteesta): Fb, Twitter, Instagram, 
YouTube, blogit, AR, jne. 

•	perusvälineet (kynä, paperi, väri(t) jne. )
•	henkilö (opas, pedagogi/museolehtori, 

yleisötyöntekijä, mahdollisesti myös koko 
henkilökunta)
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4. Selvityksessä käytetyt aineistot 
– kysely, teemaviikko ja 
hankkeen koulutustilaisuudet 

4.1 Kysely Museopostin kautta
Selvityksen pääasiallisin materiaali on Linkki – mu-
seot mediakasvattajiksi  -hankkeen tekemä kyse-
ly keväällä 201421 . Kysely lähetettiin Museoliiton 
ylläpitämän Museopostilistan kautta, jonka avulla 
saavutetaan lähes kaikki museoalalla työskentele-
vät sekä museoalaa aktiivisesti seuraavat henkilöt 
(rekisterissä noin 3300 vastaanottajaa). Vastauksia 
saatiin 76 kappaletta. Kyselyssä kartoitettiin määräl-
listä taustatietoa vastaajista ja heidän edustamistaan 
museoista22 . Laadullista materiaalia hankittiin vaih-
toehtoväittämien ja avointen kysymysten avulla.

 

4.2 Mennään museoon -viikko 2014, 
erityisteemana mediakasvatus

Valtakunnallisen koululaisten ja opiskelijoiden 
Mennään museoon  -viikon erityisteemana oli 
vuonna 2014 mediakasvatus23. Viikon järjestämi-
seen osallistui 57 museota. Yli puolella näistä oli 
mediakasvatukseen erikoistunutta ohjelmaa. Tee-
maviikon ohjelmat tarjoavat hyviä esimerkkejä mu-
seoiden tekemästä mediakasvatuksesta.

4.3 Linkki-hankkeen koulutukset 2014
Linkki-hankkeessa on järjestetty vuoden 2014 ai-
kana yksi valtakunnallinen seminaari sekä kolme 
alueellista Linkki-ideatyöpajaa. Valtakunnallisen 
seminaarin tavoitteena oli koota yhteen museoiden, 

21 Linkki – museot mediakasvattajiksi -hankkeen kyselylo-
make pdf-muodossa oleva liite. 2014. Haettavissa osoit-
teesta http://www.museoliitto.fi/linkki-hanke/kysely 

22 Ks. jakaumat Mediakasvatus museoissa -kyselyn tuloksia 
(pdf). Haettavissa osoitteesta http://www.museoliitto.fi/
linkki-hanke/kysely .

23 Mennään museoon -viikko. 2014. Suomen museoliiton 
verkkosivusto. Tiedote luettavissa osoitteessa http://www.
museoliitto.fi/mennaan_museoon 

mediakasvatusalan ja opetusalan edustajia ja aloit-
taa keskustelu aiheesta museot mediakasvattajina. 
Linkkipajoissa kartoitettiin mediakasvatuksen jo 
olemassa olevia menetelmiä museoissa ja ideoitiin 
uusia. Pienryhmätyöskentelyn avulla  pohdittiin, 
miten perusopetuksen opetussuunnitelmia ja var-
haiskasvatuksen suunnitelmia voitaisiin käyttää 
hyväksi museoiden mediakasvatuksen edistämises-
sä. Pajoissa haettiin ideoita uusiin mediakasvatuk-
sellisiin yhteistyömuotoihin museoiden, koulujen 
ja päiväkotien välille. Lisäksi käsiteltiin erityisesti 
taidekasvatuksessa käytettävän menetelmän, Kes-
kustelevan kuvan tarkastelun (Visual Thinking Stra-
tegy, VTS), soveltamismahdollisuuksia museoiden 
mediakasvatuksessa sekä ideoitiin osallistavia ja 
toiminnallisia menetelmiä museoiden mediakas-
vatukseen. Työpajojen tulokset kirjattiin ylös, mistä 
saatiin kirjallista aineistoa selvitykseen.

4.4 Verkkohaku
Neljäntenä aineistona käytettiin verkkohakuja, joi-
ta tehtiin suomen- ja ruotsinkielisillä sanoilla ’mu-
seo/museum’ ja ’mediakasvatus/mediefostran’ eri 
hakukoneilla. Haun kohteina olivat ne museoiden 
mediakasvatushankkeet, joita ei oltu tavoitettu ky-
selyn, Mennään museoon -teemaviikon tai Linkki-
pajojen kautta. 

TÄMÄ SELVITYS ANTAA pääasiallisesti laadullista tietoa 
museoiden mediakasvatuksen nykytilasta. Kyselyn 
avovastausten sanallisesta materiaalista  ja Mennään 
museoon -teemaviikon pohjalta on pyritty laske-
maan viitteitä antavaa määrällistä tietoa museoiden 
mediakasvatuksesta. Näitä käsitellään kappaleessa 6. 

http://www.museoliitto.fi/linkki-hanke/kysely
http://www.museoliitto.fi/linkki-hanke/kysely
http://www.museoliitto.fi/linkki-hanke/kysely
http://www.museoliitto.fi/mennaan_museoon
http://www.museoliitto.fi/mennaan_museoon
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5. Museokentän valmiuksia 
mediakasvatustyöhön  

5.1 Millaisia mediataitoja museot 
voivat edistää?

Mediakasvatuksen nykytila museoissa -kyselyllä 
pyrittiin kartoittamaan museoalan työntekijöiden 
käsitystä siitä, mitä mediakasvatus voi museossa ol-
la ja millaisia mediataitoja museoissa voidaan edis-
tää. Vastaajia pyydettiin valitsemaan 22 esitetystä 

mediataidosta viisi museolle tärkeintä ja sopivinta. 
Taulukosta yksi näkyy, miten 13 eniten valintoja 
saanutta väittämää sijoittuu neljään eri mediatai-
tojen pääryhmään. 

Taulukko 1: Kyselyssä eniten valintoja saaneet vaihtoehdot mediataitoryhmityksen mukaan. 

Mediataito  %

1. Kriittiset 
tulkintataidot 
– median 
vastaanottami-
sen ja valinnan 
taidot 

Kulttuuri-identiteetin hahmottuminen 67 %

Tiedonhankinta, hallinta- ja jäsennystaidot 32 %

Erilaisiin mediaesityksiin ja –sisältöihin tutustuminen sekä niiden ku-
vaileminen, arviointi ja tulkinta 

26 %

Lajityyppien ja erilaisten vaikuttamiskeinojen tunnistaminen, faktan ja 
fiktion erottaminen 

18 % 

2. Luovat ja 
esteettiset 
taidot – media- 
ilmaisun ja 
-tuottamisen 
taidot

Kyky ymmärtää ja tuottaa tarinoita ja pohtia kokemuksia ja tunteita 
niiden avulla

46 %

Tutustuminen eri mediavälineisiin ja niiden avulla ilmaisuun, omien 
mediaesitysten tuottaminen

15 %

Median toimintatapojen ja rakenteiden tuntemus 12 % 

3. Vuorovaikutus-
taidot, sosiaa-
liset taidot ja 
osallisuus 

Osallisuus kulttuuriin ja yhteiskuntaan 69 % 

Yhdessä kokeminen, tekeminen ja tuottaminen 46 % 

Keskustelutaidot, perusteleminen ja itsensä kokeminen kuulluksi ja 
nähdyksi ryhmässä

27 %

Omien ajatusten, kokemusten ja mielipiteiden esille tuominen medi-
an kautta sekä toisten tunteiden, ajatusten ja näkemysten huomioimi-
nen ja kunnioittaminen

26 %

Osallistuminen ja vaikuttaminen omaan arkeen ja elämään sekä niitä 
koskevien päätösten ja valintojen tekeminen ja perusteleminen

18 % 

4. Turvataidot  
– turva- ja 
tunnetaidot

Tietoisuus mediakulttuurista ja –ympäristöistä ja median vaikutukses-
ta omaan elämään ja valintoihin

31 % 
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Vastaajien mielestä museot voivat vahvimmin 
edistää vuorovaikutustaitoja, sosiaalisuutta ja osal-
lisuutta. Osallisuuden (participatory) ja yhdessä 
kokemisen ja tekemisen (engage) edistäminen ovat 
olleet museoalan keskeisiä kehittämistavoitteita vii-
me vuosikymmenellä niin kansainvälisesti kuin 
Suomessakin. Tulosten mukaan museot voivat olla 
paikkoja, joissa kävijää kuunnellaan tai kehotetaan 
toimimaan; hän saa itse ilmaista mielipiteitään tai 
tehdä jotakin; hän kuuntelee muita ja oppii peilaa-
maan omia toimiaan ja ajatuksiaan toisten vastaa-
viin. Sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen käyttö 
museossa lisää vastaajien mukaan museokävijöiden 
osallisuutta kulttuuriin ja yhteiskuntaan.   

Vastaajien mielestä toiseksi eniten museot voivat 
edistää kävijöiden mediakriittisiä tulkintataitoja. 
Museot tuottavat itse valtavasti sisältöjä. Museot on 
nähty ja saatetaan nähdä edelleenkin objektiivisen 
tiedon tuottajina. Kuitenkin niin näyttelyitä ja  ko-
koelmaprosesseja kuin kaikkia muitakin museon 
perustoimintoja ohjaa subjektiivinen valintaproses-
si. Museoiden tulkintaan tarvitaan mediakriittisiä 
taitoja: tiedonhankinta, hallinta- ja jäsennystaitoja 
kuten myös mediaesitysten lajityyppien tunnis-
tamista sekä näiden arviointi- ja tulkintataitoja. 

Vastaajien mukaan mediakriittisten taitojen edis-
täminen museossa edesauttaa kokonaisuudessaan 
museokävijän kulttuuri-identiteetin hahmottumi-
sen taitoa. 

Ennen kyselyä olisi voinut olettaa, että vastauk-
sissa nousisi suosituimmaksi luovia ja esteettisiä 
taitoja edistävät mediataidot. Vastausten mukaan 
näin ei kuitenkaan ollut. Avovastaustausten mate-
riaalista nousee esille, että mediakasvatusta ja tai-
dekasvatusta koetaan tehtävän samanaikaisesti eikä 
niitä ole tarvetta erottaa selkeästi toisistaan. Luovi-
en ja esteettisten taitojen edistäminen kyselyn väit-
tämien mukaan tapahtuu parhaiten tutustumalla 
eri mediavälineisiin / median toimintatapoihin tai 
-rakenteisiin, tarinalliseen ilmaisuun omilla me-
diaesityksillä, joiden avulla voi pohtia omia koke-
muksia ja tunteita. 

Vähiten mainintoja saivat mediataitovaihtoeh-
dot, jotka voidaan lukea turvataitojen pääryhmään. 
Museoiden tuottamat sisällöt koetaan sillä tavalla 
turvallisiksi, että tämän taidon edistäminen koe-
taan vähäiseksi museokontekstissa. Mediakasva-
tuksen turvataitojen edistäminen ja välittäminen 
ovat vastaajien mielestä muiden mediakasvatustoi-
mijoiden tehtävä. 

Taulukko 2:  Viisi keskeisintä mediataitoa, jota museo voi mediakasvatustoiminnallaan edistää. 

Mediataito %

Vuorovaikutustaidot 1. Osallisuus kulttuuriin ja yhteiskuntaan 69 %

Kriittiset tulkintaidot 2. Kulttuuri-identiteetin hahmottuminen  67 %

Vuorovaikutustaidot 3. Yhdessä kokeminen, tekeminen ja tuottaminen 46 %

Luovat ja esteettiset taidot 4. Kyky ymmärtää ja tuottaa tarinoita ja pohtia kokemuksia 
ja tunteita niiden avulla

46 % 

Kriittiset tulkintaidot 5. Tiedonhankinta, -hallinta ja jäsennystaidot 32 %
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5.2 Museon perustoiminnot 
mediavälineinä

Museon mediavälineitä käsiteltiin aiemmin kappa-
leessa kolme, jossa päädyttiin käyttämään väline-sa-
naa laajemmin kuin vain teknisenä tai teknologisena 
välineenä. Tämä on tarpeen kyselyn avovastauksia 
käsiteltäessä. Koska kysymyksen muoto lomak-
keessa oli Onko museossanne toimintaa, joka edistää 
edellä mainittuja mediataitoja?, vastausten muotoilu 
vaihteli. Jotta avovastauksia pääsi käsittelemään ja 
analysoimaan, tarvittiin museon mediavälineille 
kyseinen jaottelu: museon perustoiminnot ja tek-
niset, teknologiset laitteet tai henkilöt välittäjinä. 

Museon perustoiminnoista selkeästi eniten mai-
nintoja sai museopedagoginen toiminta ja erityises-
ti työpajatoiminta sen konkreettisista ilmauksena 
(13 kertaa). Työpajojen aiheita olivat esimerkiksi 
animaatio- tai lyhytelokuvatyöpaja, digikuvaustyö-
paja ja erilaisia kuvien käsittelyyn liittyviä työpa-
joja. Työpajojen tuotoksia julkaistaan netissä. Yksi 
materiaalista noussut selkeä museon mediakasva-
tusesimerkki oli:

Medialaitteiden avulla on pyritty tuottamaan lasten 
kanssa tarinoita (esim. animaatioita), jossa seikkaile-
vat museoesineet – samalla tulee tutustuttua media-
välineisiin ja niiden toimintaan, sekä esineiden kautta 
hahmotettua omaan kulttuuriin kuuluvia/kuuluneita 
ilmiöitä.

Seuraavat esimerkit kuvaavat samaa: 

•	Työpaja, jossa tutustutaan sekä mediavälineisiin 
ja niiden toimintaan – esineiden kautta omaan 
kulttuuriin.

•	Medialukutaitoa edistäviä kulttuuripolkuja. 

Osa museon pedagogista työtä on opettajien koulu-
tus. Aineistossa mainittiin muun muassa, että museo 
järjestää opettajille koulutusta taidekuvan tulkintaan 
sekä animaatio- ja elokuvatyöpajan järjestämiseen. 
Muutama maininta oli mediakasvatusprojekteista 
yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Tyy-
pillinen kuvaus tällaisesta projektista aineistossa oli:

Syksyllä 2013 järjestimme yläkouluille Mediapaketti-
kokonaisuuden, johon sisältyi opastettu kierros näyt-
telyyn (mediakasvatuksen näkökulmasta) verkkoma-
teriaali sekä työpaja, jossa tehtiin oma kantaaottava 
kuvasarja. Verkkomateriaalia on tarkoitus laajentaa 
niin, että se palvelisi itsenäisenä kokonaisuutena. 

Pedagogiseksi toiminnaksi selvityksessä määritel-
lään ne opastukset, joissa kävijää osallistetaan kes-
kustelemalla tai teknologisen laitteen avulla. Näistä 
opastusmuodoista tulee museon mediakasvatusta, 
jos opastus kuvaillaan tarkemmin kuten tässä esi-
merkissä:

opastus mediakasvatuksen näkökulmasta näyttelyssä 
(osa mediapakettikokonaisuutta)

Avovastauksessa ei käy ilmi, onko seuraava toi-
minto ollut pedagogisen toiminnan, näyttely- vai 
kokoelmatoiminnan toteuttamaa vai useamman 
toiminnon yhteistyötä: 

koululaisille suunnattua mediakasvatussisältöä (sa-
nomalehden juttutyyppeihin tutustumista museon 
historian kautta koululaisille).

Kuvaus näyttelystä mediataitojen kehittäjänä ilme-
nee seuraavasta lainauksesta:
 
palveluissa asiakas on aktiivinen toimija, joka käyttää 
ja toisinaan tuottaa sisältöä medialaitteilla, samalla 
kun mietiskelee ja tulkitsee näyttelyn (median) anta-
mia faktoja.  

Vastauksissa mainittiin myös valokuvien katselu 
ja kuvaesitykset, joilla viitattiin todennäköisesti 
visuaalisen lukutaidon kehittämiseen. 

Ilmaus sähköisessä muodossa olevat tietopaketit ja 
tehtävät (lähinnä koululaisille) ei tee materiaaleista 
mediakasvatusta vielä niiden sähköisen muodon 
vuoksi. Mainittu toiminta on museopedagogista 
toimintaa, mutta vastauksesta ei selviä, onko sillä 
sen lisäksi jokin mediataitoa edistävä määritelty 
tavoite. Esimerkki kertoo museopedagogiikan ja 
mediakasvatuksen hienovaraisesta erosta. 

Vastauksissa oli ilmaistu useasti pelkästään sana 
’opastus’. Kontekstista on vaikea tulkita näkevätkö 
vastaajat museon opastustoiminnan sellaisenaan 
mediakasvatuksena vai tarkoitetaanko sillä opas-
tusta, jossa on mediakasvatuksellinen tavoite ja nä-
kökulma. Aineistosta tuli kuitenkin vaikutelma, 

Museot avoimina 
uusille teknologioille. 
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että ensin mainittu tulkinta on todennäköisempi. 
Vastauksissa mainittiin myös sellaiset yleisötyön 
muodot kuten luennot, esittelyt, esitelmät, histori-
an elävöittäminen ja tapahtumat. Ilman tarkempia 
tietoja on vaikea tulkita, käsitetäänkö ne museon 
mediakasvatukseksi sellaisenaan, vaan vain silloin, 
kun niillä on mediaan liittyvää sisältöä tai jokin nä-
kökulma, joka edistää ohjatusti tai tavoitteellises-
ti jotakin mediataitoa. Mennään museoon -viikon 
aineistossa tuli vastaavia tapauksia vastaan. Koska 
niissä oli laajempi kuvaus tutkittavana, näissä tapa-
uksissa tulkinta oli helpompi tehdä. 

Näyttelytoiminnan todettiin edistävän media-
kasvatustaitoja jo pelkästään olemassa olollaan: 
[museomme toiminta, joka edistää mediataitoja on] 
lähinnä näyttely. Tämän selvityksen kappaleessa 3. 

kaikki museon perustoiminnot ja välittäjät mää-
ritellään museon mediavälineiksi. Mediavälineen 
olemassa olo ei kuitenkaan sellaisenaan tee siitä me-
diakasvatusvälinettä, kuten kappaleessa todetaan, 
vaan sen tulee olla tietoista, tavoitteellista ja suun-
nitelmallista toimintaa, jolla pyritään edistämään 
mediataitoja. Tämä dilemma näkyy jossakin määrin 
avovastauksissa ja niiden tulkinnan vaikeudessa. 
Vastaavasti aineistossa ehdotettiin videotaide- ja 
medianäyttelyiden järjestämiset museossa sellai-
senaan mediakasvatukseksi. 

Kokoelmatoimintaan viittaavat maininnat liit-
tyvät kokoelmien digitaaliseen muotoon (museon 

Mediakasvatusta 
voi tehdä ilman 

teknologiaa. 

Yllä: Kuvanlukutaidon harjoitteluun museoilla on paljon 
annettavaa.

J UHA R AHKO NEN . T EKNI IK AN MUSEO.
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kokoelmaliittymä, audiovisuaalisten aineiden käyttö). 
Menetelmiä tai esimerkkejä digitaalisten kokoelmi-
en käytöstä mediakasvatuksellisesti oli aineistossa 
hyvin vähän. Yhtä tällaista edustaa vastaus:

kouluille markkinoidaan museon kokoelmaliittymää 
opetuskäyttöön. 

Muista museoiden digitaalisista toiminnoista mai-
nittiin virtuaalimuseo, verkkonäyttely tai verkko-
projektit. Nämä voidaan hahmottaa mediataitoja 
edistäviksi toiminnoiksi niiden teknologisen toi-
mintamuotonsa vuoksi, mutta sovellettua media-
kasvatusta nämäkään eivät ole pelkän digitaalisen 
olomuotonsa perusteella. 

Museon viestintään liittyen mainittiin sosiaa-
lisen median eri viestintäkanavien käyttö varsinai-
sessa tiedotustyössä sekä palautteen antamisessa ja 
keskustelussa. 

Dokumentointi-, tallennus ja konservointitoi-
mintoja ei avovastauksissa mainittu kertaakaan. 
Tutkimus mainittiin yhden kerran. Tämä ei tarkoi-
ta sitä, että kyseiset toiminnot eivät voisi toimia 
mediakasvatuksen edistäjinä museossa. Mennään 
museoon -viikon materiaalissa mainintoja näistäkin 
löytyi. Ennemminkin kyse on mediakasvatuksen 
paikan hakemisesta museoissa. 

5.3 Välittäjät mediavälineinä museon 
perustoimintojen tukena

Kyselyn vastauksissa on selkeästi enemmän kuva-
uksia museon mahdollisuuksista mediakasvatta-
jana museon sisällöllisten toimintojen välityksel-
lä kuin pelkkien teknologioiden, tekniikoiden tai 
välinekasvatuksen kautta. Vastausten perusteella 
osa museoista käyttää sujuvasti samoja nykyaikaisia 
mediavälineitä kuin muutkin mediat. Kun kamera 
kulkee nykyään lähes jokaisen museokävijän tas-
kussa, kuvaamisen avoimuutta on museoissa jou-
duttu pohtimaan viime vuosina. Seuraavanlaista 
kuvausta ei ehkä olisi tullut esille vuosia sitten: 

oppilaiden suositus ottaa kuvia museotiloissa ja lisätä 
ne Pinterest-kuvapalveluun.

Muutamissa vastauksissa mainittiin, että työpajois-
sa tehtyjä tuotoksia julkaistaan netissä. Maininnat 
kuten iPadien käyttö lasten ja nuorten työpajoissa, 
elokuvapajassa ja kännyköiden ja iPadien käyttö pe-
laamiseen, tiedonkeräämiseen (sähköiset tehtävät) 
ja opastusten elävöittämiseen kertoo museoiden 
valmiu desta olla avoimia uusille teknologioille. 

Mediakasvatusta voidaan tehdä myös ilman tek-
nologista välittäjää. Kyselyn mediataitovaihtoeh-
doista pidettiin tärkeimpänä museoiden mahdolli-
suuksista edistää mediakasvatuksen vuorovaiku-
tus- ja sosiaalisia taitoja sekä osallisuutta. Näiden 
taitojen kehittämisessä on toinen henkilö edelleen 
keskeisessä roolissa. Tämä näkyy avovastausten 
useissa viittauksissa museopedagogiseen toimin-
taan, jossa yleisimmin mukana on henkilö. Opastus 
eri muodoissaan oli määrällisesti toinen toiminto, 
johon viitattiin paljon ja joissa välittäjänä toimii lä-
hes poikkeuksetta henkilö. 

Etsittäessä mediavälineitä, joita ei löydy muista 
medioista tai mediaympäristöistä, nousevat museoi-
den näyttelyt ja museopedagogiset työpajat avovas-
tauksista esille. Vaikuttaa siltä, että näitä toimintoja 
käytetään tällä hetkellä eniten museoiden mediakas-
vatuksen edistämisessä. Välittäjinä toimivat enem-
män henkilöt kuin tekniikka tai teknologia. Museot 
eivät ole jääneet jälkeen teknologioissa tai sähköisessä 
mediassa muista medioista. Museot käyttävät tai ai-
nakin pohtivat nykyteknologioiden käyttöä museo-
ympäristössä siinä missä mikä muukin mediakanava. 

Alla olevaan taulukkoon on kirjattu avovasta-
uksia, joista osia on käytetty edellisessä kappaleis-
sa. Taulukolla on tarkoitus avata kyselytuloksen 
kolmeatoista mediataitoa sovellustasolla.  Kahdel-
le taitokuvaukselle ei löytynyt selkeää vastinetta 
avovastausten materiaalista. Toinen näistä väittä-
mistä liittyy turvataitojen edistämiseen, jota vaih-
toehtojen valinnan perusteella ei pidetty museoissa 
ensisijaisena. 

Välittäjinä toimivat 
enemmän henkilöt kuin 
tekniikka tai teknologia. 
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Taulukko 3: Käytännön esimerkkejä kyselyn aineistoista mediataitovaihtoehtojen konkretisoimiseksi.

 

Mediataito Kyselyn avovastaukset 

1. Kriittiset tulkin-
tataidot – me-
dian vastaan-
ottamisen ja 
valinnan taidot 

Kulttuuri-identiteetin 
hahmottuminen 

Valokuvien katselu vahvistaa omaa paikallista 
kulttuuri-identiteettiä.

Talomuseon olemassaolo vaikuttaa oman histori-
an tuntemukseen ja sitä kautta identiteettiin.

Tiedonhankinta, hallinta- 
ja jäsennystaidot 

Ymmärretään kulttuuriperintöön liittyvän aineis-
ton ja tiedon merkitys ja on keinoja välittää tietoja 
siitä museokävijöille. 

Erilaisiin mediaesityksiin 
ja –sisältöihin tutustu-
minen sekä niiden ku-
vaileminen, arviointi ja 
tulkinta 

Opastuskierroksilla tutustumme Suomen asutus-
historiaan ja elinkeinoihin, mistä olemme tulleet 
ja miksi. Käymme myös lävitse mitä ja miksi mu-
seoissa tehdään ja miten se on liittynyt kansakun-
tamme luomiseen. 

Lajityyppien ja erilais-
ten vaikuttamiskeinojen 
tunnistaminen, faktan ja 
fiktion erottaminen 

Tarinoiden tuottaminen, historian elävöittäminen. 

2.  Luovat ja 
esteettiset taidot 
– mediailmaisun 
ja -tuottamisen 
taidot

Kyky ymmärtää ja tuottaa 
tarinoita ja pohtia koke-
muksia ja tunteita niiden 
avulla 

Medialaitteen avulla on pyritty tuottamaan lasten 
kanssa tarinoita (esim. animaatioita), joissa seik-
kailevat museoesineet – … sekä esineiden kautta 
hahmotettua omaan kulttuuriin kuuluvia/kuulu-
neita ilmiöitä. 

Tutustuminen eri media-
välineisiin ja niiden avulla 
ilmaisuun, omien media-
esitysten tuottaminen

Näyttelysisältöjen soveltaminen [mediakasvatuk-
sen] käyttöön esim. koulujen kanssa toteutetta-
vissa projekteissa.

Median toimintatapojen 
ja rakenteiden tuntemus

Meillä on ollut ulkopuolisella rahoituksella media-
kasvatushanke vuodesta 2008.
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3. Vuorovaikutus-
taidot, sosiaa-
liset taidot ja 
osallisuus 

Osallisuus kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan

Näyttelyiden kautta kävijän osallisuus kulttuuri-
seen jatkumoon, monikulttuurisuuden tukeminen. 

Yhdessä kokeminen, te-
keminen ja tuottaminen
 

Lasten keskiaikatyöpajassa valmistetaan fryygia-
lainen myssy. Huomasimme [yhdessä], että mys-
sytyyppi on kotoisin Turkin keskiylängöltä ja kul-
keutunut jotain reittiä, ehkä kristinuskon mukana 
Eurooppaan. 

Pedagogiset työpajat, joissa tehdään esim. ani-
maatioita, lyhytelokuvia ja näitä julkaistaan 
netissä. 

Keskustelutaidot, 
perusteleminen ja itsensä 
kokeminen kuulluksi ja 
nähdyksi ryhmässä 

Keskustelullinen ilmapiiri … pedagogiikan ja opas-
tuksen piirissä.

Osallistava opastus, keskusteleva opastus. 

Omien ajatusten, koke-
musten ja mielipiteiden 
esille tuominen median 
kautta sekä toisten tun-
teiden, ajatusten ja näke-
mysten huomioiminen ja 
kunnioittaminen 

… vapaus kokeiluihin pedagogiikan ja opastuksen 
piirissä. 

some-kanavat ... keskustelussa ja palautteen 
annossa.

Osallistuminen ja vaikut-
taminen omaan arkeen 
ja elämään sekä niitä 
koskevien päätösten ja 
valintojen tekeminen ja 
perusteleminen 

 -

4. Turvataidot 
– turva- ja 
tunnetaidot 

Tietoisuus mediakult-
tuurista ja -ympäristöistä 
ja median vaikutuksesta 
omaan elämään ja valin-
toihin 

 -

5.4 Enemmän kuin mitään iPädejä tms. 
härveleitä tarvitaan… mitä? 

Kyselyn lopussa tiedusteltiin, mitä museoissa tarvi-
taan, jotta mediakasvatusta voitaisiin kehittää. Vas-
taajille annettiin viitesanoiksi osaaminen, välineet 
tai muut resurssit. Vastausten käsittely sanapilvime-
netelmällä antoi tuloksen, jonka perusteella eniten 
tarvitaan osaamisen kehittämistä koulutuksen avulla 
sekä välineitä ja aikaa (resursseja) mediakasvatuksen 
toteuttamiseen. Tulosta avaavat seuraavat lainaukset:

•	Mediataitojen koulutusta tai niihin erityisesti 
perehtynyttä henkilöstöä. Aikaa koulutukselle 
ja perehtymiselle. ... Taloudellisia resursseja sekä 
välineitä erilaisten työpajojen ja projektien toteut-
tamiseen. 

•	Enemmän resursseja (rahallisia ja ajallisia) me-
diakasvatuksellisten sisältöjen kehittämiseen ja 
uusien menetelmien haltuunottoon. 
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Vastausten mukaan museot hyötyisivät myös suun-
nitelmallisesta kokonaisnäkemyksestä, joka määrit-
telisi, mitä museon mediakasvatus voi olla ja mikä 
on se tarve, johon museot voivat omalla toimin-
nallaan vastata. Lisäksi tarvitaan pohdintaa siitä, 
kuka tarvitsee museon mediakasvatusta ja kenen 
vastuulla se museossa on. Vastauksissa kaivattiin 
uskallusta ja tukevaa ilmapiiriä uusiin kokeiluihin 
sekä rohkeutta hakea yhteistyökumppaneita mu-
seon ulkopuolelta silloin, kun museosta ei löydy 
tarvittavia mediataitoja. 

Täydentävästi kysymykseen vastasi noin kym-
menen vastaajaa, jolloin vastaukset olivat laajempia 
ja filosofisempia: 

Enemmän kuin mitään iPädejä tai muita härveleitä, 
tarvitaan aikaa käydä perustavanlaatuista filosofista 
ja yhteiskunnallista keskustelua siitä, mitä museo voi 
tehdä yhtenä toimijana kasvatusinstituutioiden ver-
kostossa, osana inhimillisen kasvun kaarta... 

Mediakasvatus herättää keskustelua museoissa: 
onko se(kin) museoiden tehtävä?. Keskustelua tar-
vitaan. Kuten selvityksen aineistosta nousee esille, 
museoissa tehdään jo nyt mediakasvatusta, joskus 
tiedostamatta, mutta myös hyvin määrätietoisesti. 
Kun resurssit ovat tiukalla voi olla, että koulutus ja 
asioiden näkeminen uudesta näkökulmasta riittävät 
alkuun pääsemiseksi. 
 

5.5 Miten mediakasvatus näkyy 
museon toimintaa ohjaavissa 
dokumenteissa?

Kysymykseen, jossa tiedusteltiin Mainitaanko 
mediakasvatus museosi toimintasuunnitelmassa, 
strategiassa tai muussa toimintaa ohjaavassa doku-
mentissa? 71% vastasi ei, 12 % en tiedä, ja 17 %:n 
mukaan mediakasvatuksesta oli maininta. Näistä 
kolme mainitsi, että mediakasvatus tai mediakas-
vatuksen taitojen edistäminen mainitaan toimin-
tasuunnitelmassa. Niin ikään kolmessa tapauksessa 
viitattiin hankekuvaukseen eli mediakasvatus on 
museossa toistaiseksi hankeluonteista. Yksittäisiä 
mainintoja saivat lisäksi museopedagoginen oh-
jelma, tiedotus, tulevat näyttelysuunnitelmat sekä 
muu toiminta. 

Selvityksen aineiston perusteella suurin osa 
museoiden mediakasvatuksesta on projektiluon-
teista (määräaikaista) toimintaa, kuten teemapäiviä 

tai -viikkoja. Projektien myötä museoille kehittyy 
toimintamalleja, joiden kautta mediakasvatus voi 
myöhemmin vakiintua museon toiminnaksi. 

5.6 Tiivistelmä kyselyn tuloksista 
– pohjaa museon media - 
ka svatuksen määritelmälle 

Kyselyn tulosten mukaan mediataidoista museot 
voivat kehittää erityisesti vuorovaikutuksellisia 
ja sosiaalisia taitoja sekä osallisuutta yhdessä ko-
kemisen, tekemisen ja oman tuottamisen kautta. 
Näillä toiminnoilla vastaavasti edistetään keskus-
telu- ja kuuntelutaitojen kehittymistä, kokemusten 
jakamista ja perustelutaitoja. Näin voidaan tukea 
museokävijänkin kokemusta tulla kuulluksi ja näh-
dyksi. Museoiden tavoite mediakasvatukselle liittyy 
selkeästi museopalveluita käyttävien kulttuuri-
identiteetin hahmottumiseen sekä kulttuurin ja 
koko yhteiskunnan osallisuuden tunteeseen. 

Museoinstituution vahvuus mediakasvatuksessa 
verrattuna muihin medioihin (televisio- ja radioyh-
tiöt, mediatalot ym.) voidaan nähdä siten ihmisten 
kulttuuri-identiteetin rakentajana ja vahvistajana. 

Museon toiminnoista mediakasvatuksella ja 
museopedagogiikalla vaikuttaa olevan läheisin 
suhde, kun vertaa toiminnan kuvauksia avovasta-
usten avulla (työpajatoimintaa, osallistavia ja kes-
kustelevia opastuksia jne.). Kun verrataan media-
kasvatuksen ja museopedagogiikan määrittelyjä, 
niissä on paljon yhteistä. Toiminnat ovat tietoisia, 
tavoitteellisia ja suunnitelmallisia. Molemmat ovat 
kasvatus-, opetus- ja ohjaustyötä sekä formaaleissa 
että informaaleissa oppimisympäristöissä. 

Kyselystä käy ilmi, että museoissa ei vielä vält-
tämättä hahmoteta miten kokoelma-, tutkimus-, 
dokumentointi-, tallennus- ja konservointitoimin-
not voisivat olla osa mediakasvatusta. Kokoelmat 
ja tutkimus tulevat esille kuitenkin implisiittisesti 
näyttelyiden ja niihin liittyvien yleistyötoimintojen 
kautta. Aineistojen digitaaliseen muotoon saatta-
minen ei ole vielä sovelletun tason mediakasvatus-
ta, vaan se vaatii pedagogista muokkausta. 

Kyselyn perusteella museot eivät koe, että mu-
seoiden mediakasvatus on teknologiapainotteista 
toimintaa, vaan mediakasvatus painottuu museon 
omiin sisältöihin. Kyselyn avovastausten perusteel-
la jäi kuitenkin epäselväksi:
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tarkoitetaanko esim. opastustoiminnalla tai näyttelyl-
lä museossa  mediakasvatuksen laajaa tasoa eli kaikki 
opastukset ja näyttelyt ovat museon mediakasvatusta 
sellaisenaan

vai

opastustoimintaa, näyttelytoimintaa tai näyttelyyn  
liittyvää toimintaa silloin, kun museolla on siihen 
selkeä mediakasvatuksellinen näkökulma. 

Tässä selvityksessä museon mediakasvatuksella 
tarkoitetaan jälkimmäistä. 

5.7 Käytännön esimerkkejä Mennään 
museoon -viikolta

Vuoden 2014 Mennään museoon -viikolle osallis-
tui 57 museota24. Yli puolet museoista ilmoitti, että 
he järjestivät viikon aikana mediakasvatuksellista 
ohjelmaa. Näistä edelleen noin puolella oli selkeä 
mediakasvatuksellinen tavoitteen määrittely. Laajaa 
mediakasvatustasoa edustivat teemaviikolla ne toi-
minnot, joissa kouluryhmille tarjottiin yleisopastus 
tiettyyn näyttelyyn tai museoon sellaisenaan ilman 
mediakasvatuksellista painotusta (’museo on me-
dia, näyttely on media’). 

24 Mennään museoon -viikon tapahtumakalenteri. 
2014. Suomen museoliiton verkkosivusto. Luettelo 
osallistuneista museoista haettavissa osoitteessa 
http://www.museoliitto.fi/mennaanmuseoon/

Yllä: Dioraamat ja ennalistetut museokokonaisuudet ovat 
ainutlaatuisia mediavälineitä, joita ei löydy muista medi-
oista, kuva Lapin maakuntamuseosta.

AR K T IKUM PALVELU OY.

http://www.museoliitto.fi/mennaanmuseoon/
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Mennään museoon -viikon aineistoja tarkastel-
tiin selvityksen aikaisempien kappaleiden media-
kasvatusominaisuuksien pohjalta:

   
 1) mediataito: mitä mediakasvatuksen neljästä 
  taitoryhmästä kyseisellä toiminnalla/ 
  toiminnanosalla oli tavoiteltu
 2) menetelmä(t), joita oli käytetty toteutukseen
 3) mikä/mitä museon perustoiminnoista (media- 
  välineet) ovat olleet toteuttamassa ohjelmaa
 4) mitkä välittäjät ovat  olleet käytössä
 5) suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, ohjaus/ 
  kasvatus -näkökulmat

Teemaviikon ohjelmia on käsitelty tutkija Sinto-
sen25 museon ja median kolmijaottelun pohjalta. 

Museo mediana 

Sekä museoiden sisällä että museon ulkopuolisille 
on selvityksen aineistojen pohjalta hyvä välittää ja 
vahvistaa käsitystä, että museo voi olla myös me-
dia ja antaa mediakasvatusta omasta näkökulmasta. 
Museoissa pidämme tätä ehkä itsestään selvyytenä, 
mutta vastaavasti ulkopuolinen toimija ei  välttä-
mättä näe museon valmiuksia toimia tällä kentällä. 
Mennään museoon -viikon aineistossa oli ohjelmia, 
jolla asenteita, käsityksiä ja tietämystä museosta 
mediana voidaan edistää. 

Yksi selkeimpiä esimerkkejä oli ohjelma, jossa 
museon näyttelyä käsiteltiin yhtenä historian tul-
kitsijana. Ohjelmassa korostettiin, että näyttely 
museossa on lopputuotos useista subjektiivisista 
valinnoista. Kävijän, tässä tapauksessa kouluryh-
män kanssa, keskusteltiin avoimesti, mitä näkökul-
mia näyttely aiheeseen antaa, mitä jää kertomatta, 
minkä kävijä kokisi kuuluvaksi aiheeseen sekä mitä 
valintoja museossa on tehty esineiden, kuvien, fil-
mien valinnassa ja miksi. Ohjelma edustaa mallia, 
jossa museo voi tehdä mediakasvatusta ilman tek-
nologiaa, henkilö toimii mediakasvatuksellisena 
välittäjänä. 

Muita teemaviikon aineistoista nousseita aihei-
ta, joissa museon perustoiminnoilla tai -sisällöillä 
kehitetään kriittisiä mediatulkinta- ja vuorovaiku-
tustaitoja, viimeisessä esimerkissä myös luovia ja 
esteettisiä taitoja.

25 Katso selvityksen kappale 1.3. 

•	Elokuvat mediana (kokoelma/näyttely): Kansatie-
teellisten elokuvien analyyttinen ja keskusteleva 
katsominen ryhmän kanssa.

•	Kuvat mediana (kokoelma/näyttely): Kuvien kes-
kusteleva katsominen. 

•	Taide mediana: Kysy mitä ikinä haluat taiteesta? 
Vuorovaikutteinen keskustelu ryhmässä. 

•	Elokuvat, tv-sarjat, pelit mediana näyttelyssä: 
mikä on fiktiota, mikä faktaa? Keskusteleva ja 
osallistuva opastus.

•	Kokoelmat/esineet mediana:   Luettelointi media-
välineenä: miten museossa luetteloidaan tietoa, 
jotta se olisi museon mutta myös muiden medioi-
den käytettävissä? Keskusteleva ja osallistava 
opastus/amanuenssi.  

•	Näyttely, monilukutaidon harjoitteleminen / Mitä 
eri mediavälineitä museonäyttely käyttää? Mihin 
aiheisiin? Miksi? Keskusteleva opastus. 

•	Näyttely, näyttelyn lukutaidon harjoitteleminen: 
Keskusteleva opastus, jossa kävijä voi ilmaista 
omia ajatuksiaan, tuntemuksiaan (esim. tunteita 
herättävistä kuten sodasta, videotaiteesta tai ny-
kytaiteesta kertova näyttely), osallisuus museon 
välittämään kulttuuriaiheeseen. 

•	Näyttely mediana: Tee oma näyttely. Museolla on 
lainattavissa materiaali, joka koostuu näyttely-
seinämästä ja miniteoksista. Mininäyttelyn tekijä 
joutuu miettimään samoja valintoja, mitä näyt-
telyn tekijät joutuvat tekemään, jotta näyttelystä 
saataisiin viestiä välittävä media. 

Esimerkki yhteistyöstä eri mediaympäristöjen 
kanssa oli taidemuseon, kulttuurihistoriallisen 
museon ja kirjaston yhteinen vierailuohjelma kou-
luluokille. Sisällöllisesti yhteistyössä oli todennä-
köisesti korostettuna laaja mediakasvatuksellinen 
näkökulma (museo on yksi mediakanava, kirjas-
to on yksi mediakanava). Tällaisessa yhteistyössä 
voidaan verrata kahta tai kolmea erilaista mediaa 
välittävää ympäristöä samassa yhteydessä. Malli 
sai hyvää palautetta kouluilta, jotka sijaitsivat kau-
kana museoista ja kirjastosta. Muissa esimerkkiyh-
teistyömuodoissa museo antoi näyttelynsä esim. 
teatteritoimijoiden käyttöön, jolloin yhteistyö-
kumppani käytti museon sisältöjä toisen median 

Asenteita, käsityksiä 
ja tietämystä museoista 

mediana voidaan edistää. 
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muodossa, teatterina tai videoina ja jotka myös 
esitettiin museon tiloissa. 

Museo mediassa

Tänä päivänä, kun teknologiset sovellukset mah-
dollistavat ihmisten median käytön vuorokauden 
ympäriinsä, voidaan kysyä, pysyvätkö museot täs-
sä mukana.  Mielikuva museoista on useiden tut-
kimusten mukaan edelleen yllättävän vanhahtava. 
Kun museoalan ulkopuolinen saa tutustua perus-
teellisemmin nykymuseoiden tilanteeseen, asen-
nemuutos on yleensä positiivinen. Nykymuseot 
ovat esimerkiksi aktiivisesti mukana sosiaalisessa 
mediassa (FB,Twitter, Instagram, YouTube jne.). 

Teemaviikon työpajaesimerkeissä hyödynnettiin 
museon perustoimintojen aineistoja, joiden pohjalta 
työpajoissa tuotettiin sisältöjä uudestaan oman tul-
kinnan kautta. Näillä ohjelmilla edistettiin erityi-
sesti luovien ja esteettisten taitojen  eli mediailmai-
sun ja –tuottamisen taitojen kehittämistä. Aiheita 
työpajoihin etsittiin näyttelyistä, kuvista, esineistä, 
taideteoksista, museon arkkitehtuurista, museon ul-
kopuolisista teoksista ja  oppilaan elinympäristöstä. 
Esimerkeissä käytettiin hyväksi nykyteknologioi-
ta, jotka olivat tuttuja (tablettitietokone, kännykkä) 
oppilaille, mutta myös tekniikkaa tai teknologioi-
ta, joita samalla myös opeteltiin (esimerkiksi lisätty 
todellisuus, AR). Tuotoksia julkaistiin esimerkiksi 
Facebookissa, Twitterssä, Instagrammissa tai You-
Tubessa. Työpajatoiminto tarvitsee aina ohjaajan, 
jolloin suunnitelmallisuus ja ohjaajuus ovat itses-
tään selvyyksiä. Toiminto saattoi olla myös ryh-
mässä toimimista, jolloin samalla edistettiin toista 
mediataitoa eli vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja 
sekä osallisuutta. Ryhmät jakoivat itse tuottamiaan 
tulkintoja museon sisällöistä erilaisissa medioissa. 

Muita aineistoista nousseita museo mediassa 
-esimerkkejä olivat kilpailut sosiaalisessa mediassa, 
joita käytettiin teemaviikon puitteissa. Näillä oh-
jelmilla kävijöitä voitiin aktivoida käyttämään jo 
museon olemassa olevia digitaalisia tuotteita, kuten 
mobiiliopastusta. Kilpailun tuotokset liittyivät aina 
museon sisältöön, jolla kilpailu ratkaistiin.  

Aineistossa ilmaistiin muutamissa kohdin mu-
seon olevan mediassa ja sitä myöten mediakasva-
tuksellinen silloin, kun museo tarjoaa verkossa 
materiaalia opettajien ja oppilaiden käyttöön. Tässä 
kohdin selvityksessä tehdään ero laajan ja sovelle-
tun mediakasvatustason välillä. Laajan käsityksen 
mukaan edellä kuvattu toiminta voidaan joissakin 

museoissa nähdä mediakasvatuksena. Selvitykses-
sä kuitenkin korostetaan museon ohjelmalla, oli se 
missä muodossa tahansa, olevan selkeitä mediakas-
vatuksellisia taitoja edistäviä tavoitteita. 

Museo mediasta

Suomessa on useita museoita, joiden koko tai osit-
tainen sisältö on itsessään mediaa tai median ja 
medialaitteiden historiaa. Mennään museoon -vii-
kon materiaalissa oli näitä museoita mukana. Täs-
sä kohdin museon ns. yleisopastus on sellaisenaan 
mediakasvatusta (kriittiset tulkintataidot - tiedon-
hankintaa mediasta ja sen historiasta). 

Aineistosta nousi muutama museo, joilla oli 
työpajatoimintaa mediasta kuten kirjoittaminen ja 
lukeminen mediana. Työpajatoiminto oli vanhojen 
käsialojen kokeileminen. Toisessa museossa käy-
tettiin vanhoja sanomalehtileikkeitä, joiden avulla 
tarkasteltiin lehden muutosta mediana. 

Teemaviikon aikana kaksi museota järjesti tai 
oli osajärjestäjänä tilaisuudessa, jossa keskustel-
tiin nettiturvallisuudesta. Nämä kaksi esimerkkiä 
edustivat turvataitojen edistämistä. 

Teemaviikon aikana yksi museo järjesti illalla 
luennon, joka käsitteli kuvien käyttöä, tulkintaa ja 
analysointia sekä käytöstä sosiaalisessa mediassa. 
Mennään museo -viikon tarjonta on pääasiallisesti 
suunnattu koululaisille, mutta ei pidä unohtaa hen-
kilöitä, jotka ovat lasten kanssa tekemisissä, joten 
mediakasvatusta tarvitaan myös aikuisille. 

Esimerkeistä oppii ja näkee käytäntöä 

Mennään museoon -viikko toteutetaan vuosittain. 
Vuonna 2014 Linkki-hankkeen ehdottamana vii-
kolle annettiin mediakasvatuksen erityisteema. 
Teemaviikko oli museoalalla todennäköisesti en-
simmäinen. Kaikkiin ohjelmiin voi käydä tutustu-
massa alaviitteen osoitteessa26 .  Näin sekä museo-
ala, museon ulkopuoliset mediakasvatuksen muut 
toimijat ja kaikki lukijat voivat itse nähdä todellista 
käytännön toimintaa museoissa mediakasvatuksen 
parissa. Museoista saadun palautteen perusteella 
teemaa pidettiin tärkeänä. Mielipiteet vaihtelivat 
sen suhteen, tulisiko mediakasvatuksen olla joka 

26 Mennään museoon -viikon tapahtumakalenteri. 2014. 
Suomen museoliiton verkkosivusto. Luettelo osallistu-
neista museoista haettavissa osoitteessa 
http://www.museoliitto.fi/mennaanmuseoon/

http://www.museoliitto.fi/mennaanmuseoon/
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vuosi Mennään museoon -viikon teemana vai vain 
tietyin väliajoin. Teemaviikon aineistojen perus-
teella museoissa on kiinnostusta toimia mediana 
muiden medioiden joukossa ja sitä myöten myös 
mediakasvattajana.  

5.8 Linkkipajoissa keskusteltua 
ja pohdittua 

Syksyllä 2014 Linkki-hanke järjesti kolme ideatyö-
pajaa, joiden tarkoituksena oli toisaalta kartoittaa 
olemassa olevia mediakasvatuksen menetelmiä ja 
toimintamalleja museoissa, ja toisaalta ideoida uu-
sia. Työpajojen tavoitteena oli myös edistää muse-
oiden, mediakasvattajien ja opetusalan toimijoiden 

verkostoitumista. Työpajoissa työskenneltiin pien-
ryhmissä keskustellen ja keskustelut kirjattiin ylös. 
Näin saatiin talteen aineistoa täydentämään kyselyä 
ja Mennään museoon -viikon esimerkkejä.

Työpajoissa keskusteltiin mediakasvatuksen 
ja perusopetuksen (ops) ja varhaiskasvatuksen 
suunnitelman (vasu) suhteista toisiinsa ja muse-
on pedagogiseen työhön. Kosketuspintojen löytä-
minen museon mediakasvatuksen ja opetussuun-
nitelmien välillä koettiin suhteellisen vaikeaksi. 
Keskusteluissa jaettiin myös huoli siitä, että vaikka 
museoilla nykyään on aika paljon kouluille suun-
nattua pedagogista materiaalia, sitä käytetään suh-
teellisen vähän. Näillä kahdella asialla on riippu-
vuussuhde. Mitä paremmin koulun ulkopuolinen 
ohjelma (esimerkiksi museokäynti) on sidottavis-
sa opetussuunnitelmaan, sitä todennäköisemmin 
opettajalla on tarttumapinta aiheeseen. Museoiden 
saavutettavuus koulujen näkökulmasta ei ole vain 
mediakasvatuksen ongelma, vaan se on laajempi 

IDA P IMEN O FF.  PÄ IVÄL EHD EN AR KIS TO.

Yllä: Sarjakuvat ovat lapsille luontevaa mediaa, jossa usein 
hyödynnetään historiallisia aiheita. Kuva Päivälehden 
museosta.
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museo-koulukontekstin haaste, joka tulee ratkais-
ta erilliskysymyksenä. Monilla paikkakunnilla 
museon ja koulun yhteistyö on tiivistä ja jatkuvaa 
esimerkiksi kulttuuripolkujen tai muiden vastaa-
vien ohjelmien kautta. Kuitenkin monilla paikka-
kunnilla museon ja koulun yhteistyö ei syystä tai 
toisesta toimi. 

Työpajoissa keskusteltiin aktiivisesti aiheesta, 
mitä museoiden mediakasvatus on. Tässä yhteydes-
sä pohdittiin myös, mikä rooli on nykyteknologial-
la. Keskusteluissa todettiin, kuten aikaisemminkin 
tässä selvityksessä, että teknologian käyttö itses-
sään ei ole mediakasvatusta, vaan keskiössä tulisi 
olla teknologian välityksellä esitetty ja muokattu 
museon tuottama sisältö. Pajoissa todettiin kuiten-
kin, että museon mediakasvatuksen käsitteeseen on 
vaikea päästä kiinni, koska määrittelyt puuttuvat. 
Määritelmiä siis tarvitaan. 

Työpajoissa nousi usein esiin termi lukutaito 
ja sen kehittäminen. Museon mediakasvatuksen 
yhteydessä käytettiin käsitteitä moniluku-, media-, 
kuvanluku-, näyttely-, mediataide-, historia- ja kriit-
tinen medialukutaito. Lisäksi keskusteltiin kuvan ja 
taiteen tulkinnan taidoista. Tiedonhakutaitojen ke-
hittäminen nähdään usein kirjastojen tehtävänä, 
mutta myös näiden taitojen kehittämisestä keskus-
teltiin. Museot ovat monenlaisen tiedon tuottajia, 
joten tiedonhaku museon eri lähteistä voisi olla yksi 
museon mediakasvatuksellinen tehtävä. 

Työpajoissa tuli esille tekniikan ja teknologian 
toimivuus tai toimimattomuus. Tässä kohdin me-
diakasvatus nähtiin vahvasti teknologiaan sidot-
tuna. Keskustelun aiheiksi nousivat myös pelit ja 
virtuaalinäyttelyt. Tulee huomioida, että peli tai 
virtuaalinäyttely voi olla museon media sinänsä, 
mutta jos sitä tuotettaessa ei ole selkeää mediakas-
vatuksellista tavoitetta, teknologia itsessään ei tee 
siitä automaattisesti mediakasvatusta. Toisaalta 
pajoissa puhuttiin museon yhteistyöstä ja verkos-
toitumisesta niissä puitteissa, joissa museoilla ei ole 

omaa mahdollisuutta tuottaa vaativaa tekniikkaa 
edellyttäviä mediatuotteita.

Nykyteknologia mahdollistaa myös yleisön 
uudenlaisen osallistumisen museon toimintaan. 
Yhdessä työpajoista esiteltiin toiminta, jossa mu-
seoyleisö sai tuottaa materiaalia museolle Facebook-
sivuston kautta, jolloin museo oli sisällön vastaan-
ottavana osapuolena. Tällainen toiminta edistää 
sekä museokäyttäjän että museon kriittistä medi-
alukutaitoa. Sekä sisällön tuottajan että museon on 
pohdittava, sopiiko sisältö museolle ja miten sitä 
tulkitaan. 

Työpajoissa keskusteltiin myös museoiden ja 
ammatillisten oppilaitosten yhteistyömalleista. 
Uudenlaista yleisökäsitystä edusti esimerkiksi toi-
mintamalli, jossa museo antaa oppilaitoksen oppi-
laille mahdollisuuden tuottaa aineistoa näyttelyyn 
uuden median avulla. 

5.9 Museo/mediakasvatus 
– museum/mediefostran (i Finland) 
-verkkohaun tuloksia 

Kyselylomakkeen, Mennään museoon -teemaviikon 
ja Linkki-hankkeen työpajojen aineistojen käsittelyn 
jälkeen tehtiin vielä tiedonhakua sanoilla museo ja 
mediakasvatus sekä niiden ruotsinkielisillä vasti-
neilla. Näin haluttiin tarkistaa, onko vielä joitakin 
suomalaisia museoita, jotka työskentelevät teeman 
parissa, mutta eivät ole tulleet esille aikaisemmissa 
aineistoissa. Haku ohjasi suurimmassa osassa lin-
kit selvitystä tekevään Linkki-hankkeeseen ja sen 
työpajoihin. Museoihin haku ohjasi alle kymme-
nen kertaa, mikä kertoo, että museot eivät vielä vä-
litä kovin vahvasti viestiään mediakasvattajana tai 
mediaympäristönä tiedotuksessaan. Museot, jotka 
haulla löytyivät, olivat poikkeuksetta tulleet jo ai-
neistossa vastaan muodossa tai toisessa. 
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6. Suuntaviivoja antavia 
määrällisiä tuloksia museoiden 
mediakasvatuksesta

K
YSELYSSÄ MÄÄRÄLLISTÄ AINEISTOA kysyttiin vain 
vastaajien taustatiedoista. Vastaajien mu-
seojakaumaa on verrattu Museoviraston ti-
lastoon vuodelta 201327 eri museotyyppien 

pohjalta, mistä ilmenee, että jakauma pääpiirteissään 
vastaa Museotilaston vastaavaa.  Määrällisesti eniten 
vastauksia tuli kulttuurihistoriallisilta museoilta, 
mutta kaikki museotyypit olivat hyvin edustettuina 
aineistossa. Yleisesti voidaan todeta, että kiinnos-
tusta mediakasvatukseen vaikuttaa olevan kaikissa 
museotyypeissä. 

Hankkeen kyselyyn tuli 76 vastausta. Näistä noin 
60 % (n=40) ilmaisee museossaan olevan media-
taitoja edistävää toimintaa. Kun  lukemaa verrataan 
ammatillisesti hoidettuihin museoihin (n = noin 
300), luku kertoo, että noin 15 prosentilla kaikista 
museoista on oman ilmoituksen mukaan mediakas-
vatustaitoja edistävää toimintaa.

27  Museotilasto 2013. Museovirasto. 

Vastaava vertailu voidaan tehdä Mennään mu-
seoon -viikon materiaaleihin. Viikon toimintaan 
osallistui 57 museota. Noin puolella museoista oli 
tarjota mediakasvatusohjelmaa. Suhteutettuna 
ammatillisesti hoidettuihin museoihin vastaava 
arvio teemaviikolta on, että noin 10 prosentilla 
museoista on ollut tarjontaa mediakasvatustee-
maviikkoon. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että luvut ovat hy-
vin suuntaa-antavia ja tulevat tarkentumaan tule-
vaisuudessa uusilla selvityksillä. Olennaista tulok-
sissa on, että osa museoista eli noin kymmenesosa 
(n = 20– 40 museota) näkee itsensä mediaympäris-
tönä, jossa voidaan edistää mediakasvatuksellisia 
taitoja. Museot haluavat olla mukana samassa kult-
tuurisessa mediaympäristökentässä kuten esimer-
kiksi kirjastot. 
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7. Museon mediakasvatuksen 
määritelmä aineistojen pohjalta

K
UTEN SELVITYKSEN ALUSSA todettiin, museon 
mediakasvatusta on vaikea määritellä yksi-
selitteisesti. Toisaalta käsitetään, että koko 
museo on media ja siten mediakasvatusta 

antava organisaatio. Toisaalta tarvitaan tarkennettua 
määrittelyä mediakasvatustavoitteiden pohjalta, jot-
ta pystytään puhumaan mediakasvatuksesta kuten 
muut mediakasvatustoimijat, esimerkiksi kirjastot 
ja koulut.  Tämän vuoksi läpi tämän selvityksen on 
käytetty kahta eri määrittelytasoa: laajaa ja sovellettua 
museon mediakasvatuksen tasoa. Sovelletulle tasolle 
on haettu konkreettisia esimerkkejä selvityksen taus-
ta-aineistoista, kyselystä, teemaviikosta ja työpajoista.  

Museon mediakasvatuksen määrittelyn pohjana 
on käytetty Mediakasvatusseuran28 määritelmää, 
soveltaen sitä museoon mediaympäristönä. Mää-
rittelyn tarkennuksena on käytetty hyväksi lisäksi 
kyselyn aineistoja. 

Museon laajan mediakasvatuksen tason mediakas-
vatus on tietoista, tavoitteellista ja suunnitelmallista 
kasvatustoimintaa museossa. Pedagogisia menetelmiä 
hyödyntäen käytetään erityisesti niitä mediavälineitä 

28 Grönholm, Pauliina, 2014. 

(museon perustoiminnot)29, jotka ovat museoille tyy-
pillisiä verrattuna muihin mediaympäristöihin. Toi-
minnalla edistetään ja vahvistetaan museokävijöiden 
valmiuksia ja taitoja mediakulttuurissa elämiseen. 

Mediataidoista museot voivat edistää erityisesti 
osallistujien vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä 
osallisuutta kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Lisäksi  mu-
seoissa halutaan edistää osallistujan kriittisiä tulkin-
tataitoja eli median vastaanottamisen ja valinnan-
taitoja, jotta museokävijä voi hahmottaa paremmin 
omaa kulttuuri-identiteettiään.  

Sovelletulla tasolla on käytännössä monia muoto-
ja. Lähinnä se vastaa kysymykseen, miksi, miten ja 
kuka toimii. Sovelletun tason esimerkit  pyrkivät 
kertomaan tässä selvityksessä, miltä museoiden 
mediakasvatus käytännössä näyttää vuoden 2014 
aineistojen pohjalta. Sovellettua tasoa ei ole mah-
dollista eikä suotavaakaan määritellä niin tarkasti, 
että se sulkee pois avoimet ja innovatiiviset uudet 
sovellukset ja toimintamuodot. 

29 Ks. kpl 3. Museon mediavälineet: museon perustoiminnot. 
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8. Ensiksi tahtoa, sitten 
osaamista ja välineitä 

K
YSELYN AINEISTOSTA otettu otsikon lainaus ki-
teyttää hyvin tämän selvityksen loppupää-
telmät. Tärkeää on, että museoilta löytyy 
ensiksi tahtoa ja osaamista. Sen jälkeen eri 

välineiden avulla voidaan mediakasvatusta toteuttaa 
museoissa monin eri tavoin. 

Ensiksi tahtoa 

Mediakasvatusta ei pidetä kovin keskeisenä museon 
tehtävänä nykytilanteessa, jossa huono taloudelli-
nen tilanne on rajoittanut museoiden toimintamah-
dollisuuksia. Selvitys kuitenkin osoittaa, että me-
diakasvatusta tehdään jo museoissa. Joissakin mu-
seoissa tavoite on kirjattu jopa toimintastrategiaan. 
Museoissa ollaan siis jo tiellä, josta ei ole paluuta. 
Mitä enemmän tahtoa löytyy, sitä enemmän museo 
toimii mediana ja museo on mediassa. Mediakasva-
tuksen asema museotoimintojen kokonaisuudessa 
ja sen tavoitteet kannattaa kirjoittaa auki museon 
toimintaa ohjaavissa dokumenteissa. Kuten niin mo-
nessa muussa kehitystyössä, ensimmäiset askeleet 
otetaan hanke- tai projektirahoituksella, niin myös 
varmasti museoiden mediakasvatuksen kehittymi-
sessä. Uusista rohkeista kokeilusta jää aina jotakin 
elämään, jota myöhemmin voidaan hyödyntää. 

Osaamista

Museoiden ehdoton vahvuus mediaosaamisessa 
liittyy näyttelyihin. Kaikilla museoilla on osaamista 
näyttelystä mediana. Museoiden tärkein omaisuus eli 
kokoelmat tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet 
mediakasvatukseen. Millään toisella medialla ei ole 
yhtä monipuolisia kokoelmia esineistä, kuvista, elo-
kuvista, taideteoksista, aineettomista materiaaleista 
ym. kuin museoilla. Kokoelmien digitalisoituminen 
avaa aivan uusia tapoja toimia ja etenkin uusia mah-
dollisuuksia tulevaisuuden mediakasvatukseen. 

Museoiden perustoimintojen olemassaolo sinäl-
lään on jo mediana toimimista ja kuka tahansa voi 
niitä suhteellisen vapaasti hyödyntää. Mediakasva-
tus tarjoaa kuitenkin suunnitellun, tavoitteellisen ja 

aktiivisen toimijuuden museokävijöiden kulttuuri-
sen osallisuuden ja identiteetin edistämiseksi. Mu-
seopedagoginen toiminta on niin lähellä mediakas-
vatusta, että niiden erottaminen on joskus vaikeaa. 
Museon muiden perustoimintojen ja museopedago-
gisen yhteistyön lisääminen museon sisällä voi luoda 
uusia mahdollisuuksia museon mediakasvatukseen. 
Kokoelmasisällöt hallitseville työntekijöille (tutki-
jat, intendentit, amanuenssit) pedagogisten ja me-
diataitojen lisäkoulutus voi tehdä heistä erinomaisia 
mediakasvatuksellisia välittäjiä. Kun museon koko 
sisältö on mediaan ja median historiaan liittyvää, 
museo mediasta, ollaan mediakentällä, jolle media-
ympäristöistä on vaikea löytää vertaistaan. 

Välineitä 

Tässä selvityksessä on määritelty museon mediavä-
lineitä. Niitä ovat kaikki museon perustoiminnot 
sekä välittäjät, joita voivat olla museon työntekijät, 
tekniset tai teknologiset välineet sekä eri sovelluk-
set. Välittäjä voi olla ylipäätänsä mikä tahansa väli-
ne, jolla museon sisältöä voidaan käsitellä, muokata 
ja tuottaa toiseen muotoon. Museoissa tuskin tul-
laan näkemään aivan lähitulevaisuudessa pelkäs-
tään mediakasvattajan roolissa olevaa työntekijää, 
mutta mediakasvatusta voidaan kuitenkin toteuttaa 
jo nykyisillä resursseilla, esimerkiksi teemaviikko-
jen muodossa, kuten tämän selvityksen aineistosta 
voidaan havaita. Verkostoituminen muiden media-
kasvatustoimijoiden kanssa voi olla myös taloudel-
lista. Museon ei tarvitse hankkia itselleen kaikkea 
tekniikkaa ja osaamista, vaan se voi hyödyntää mui-
den toimijoiden olemassa olevaa osaamista. Verkos-
toitumistyössä myös opitaan uusia mediataitoja ja 
-tietoja museolle toisten toimijoiden kautta.  

Tekniikkaa ja teknologiaa tarvitaan, jotta museot 
pysyvät samalla tasolla kuin muut mediakanavat. 
Museon mediakasvatuksessa tekninen väline tai so-
vellus ei kuitenkaan ole asian ydin, vaan se, miten 
väline palvelee museon tarjoamien sisältöjen vä-
littämistä eteenpäin, käyttöä ja uusien tulkintojen 
syntymistä.
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Hankekuvaus

Tarvekuvaus 

I
HMISET KÄYTTÄVÄT ENTISTÄ enemmän erilaisia medioita. 
Erityisesti visuaalisen materiaalin lukutaito ja visuaalisen 
ilmaisun osaaminen ovat aikaisempaa suuremmassa roo-
lissa. Museot voidaan nähdä mediana ja mediakasvattajina, 

joilla on hyvät mahdollisuudet onnistua erityisesti visuaali-
sen viestinnän lukutaidon ja visuaalisen ilmaisun kehittäjä-
nä. Visuaalista materiaalia museoissa edustavat valokuvat, 
taideteokset, esineet ja laajimmillaan koko näyttelyn design 
ja näyttelyä tukevat teknologiat. Kulttuuriperintöä tallentavi-
na, välittävinä ja määrittelevinä organisaatioina museoilla on 
mahdollisuuksia tukea kulttuuri-identiteettien kehittymistä 
mediakasvatuksen keinoin.

Museoilla on toimivat suhteet formaalin oppimisen 
toteuttajiin kuten kouluihin ja päiväkoteihin, mikä tarjo-
aa museoille vahvan roolin sivistäjinä ja tiedon välittäjinä. 
Museot ovat myös merkittäviä toimijoita informaalin oppi-
misen tukemisessa. Museoissa vierailee huomattava määrä 
lapsia ja aikuisia myös vapaa-ajalla.

Museot eivät tällä hetkellä hahmota riittävästi merki-
tystään ja mahdollisuuksiaan mediakasvattajina. Yhteistä 
valtakunnallista näkemystä museoiden mediakasvatuksen 
tavoitteista ei ole laadittu, eikä mediakasvatukseen liittyvän 
osaamisen kehittämiseen ole panostettu määrätietoisesti. 
Esimerkiksi kirjastot ovat museoiden edellä mediakasva-
tuksessa. Näyttää myös siltä, että muut mediakasvatuksesta 
vastaavat toimijat eivät hahmota kaikkia museoiden tarjo-
amia mahdollisuuksia. 

Museoiden pedagoginen vahvuus on visuaalisen, mul-
timodaalisen ja moniaistista havainnointia tukevan medi-

alukutaidon oppimisessa. Tämä on erityisen tärkeää päi-
väkoti-, esikoulu- ja alakouluikäisten parissa, mutta myös 
myöhemmissä vaiheissa, kun muuta medialukutaitoa on jo 
karttunut. Varhaisessa vaiheessa omaksuttu visuaalinen ja 
moniaistinen lukutaito edistävät vaihetta, jossa oppiminen 
tapahtuu museoiden tai muiden toimijoiden tuottamissa 
digitaalisissa ympäristöissä. 

Museoiden pedagogisena mahdollisuutena on kirkastaa 
medialukutaidon ja kulttuurin lukutaidon välistä suhdetta. 
Samalla se tukee lasten ja nuorten toimijuutta kulttuurin tul-
kitsijoina ja tekijöinä mediassa sekä laajemmin kulttuurissa.

Museot lisäävät jatkuvasti visuaalista materiaalia hyö-
dyntävien ja oppimista tukevien menetelmien käyttöä. Eri-
tyisesti Visual Thinking Strategies (VTS) –menetelmä on 
museoiden näkökulmasta kiinnostava. Suomen museoliitto 
on jo omalta osaltaan ollut aktivoimassa VTS-menetelmän 
rantautumista Suomeen. Linkki – museot mediakasvatta-
jiksi –hankkeella vahvistetaan menetelmän laajaa käyttöä.
   

Tavoitteet 

Hanke parantaa museohenkilökunnan mediakasvatus-
valmiuksia sekä tukee alle 12-vuotiaiden lasten kriittistä 
medialukutaitoa ja medioiden käytön osaamista. Hanke pai-
nottaa museoiden tehtävää medialukutaidon kehittäjänä. 
Museoiden monipuolisten sisältöjen hahmottamisessa ja 
ymmärtämisessä tarvitaan mediaosaamista sekä museoiden 
henkilökunnalta että museokävijöiltä. Medialukutaidossa 
olennaista on esimerkiksi kyky silmäillä ja sen pohjalta hah-
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mottaa pääasioita. Museot voivat auttaa lapsia oivaltamaan, 
miten ympäröivä kulttuuri vaikuttaa medialukemiseen ja 
-kokemiseen. 

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa museoiden ase-
ma mediakasvattajina lisäämällä museoiden ja muiden me-
diakasvatuksen toteuttajien molemminpuolista tietämystä 
toistensa toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista. Yh-
teistyökumppaneita ovat muun muassa päiväkodit, koulut, 
kerhotoiminnasta vastaavat tahot, Yleisradio, Opetushal-
litus, Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry, Mediakasva-
tuskeskus Metka, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus 
sekä muut alalla toimivat järjestöt.

Hanke vahvistaa museoiden roolia mediakasvattajina 
sekä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa tuottamalla 
uusia ideoita ja käytäntöjä päiväkoti- ja kouluyhteistyöhön. 
Tämä toteutetaan  hyödyntämällä jaetun asiantuntijuuden 
ja osallistavan oppimisen menetelmiä museoiden, koulujen 
ja päiväkotien sekä muiden mediakasvatusorganisaatioiden 
kanssa järjestettävissä tilaisuuksissa. Tilaisuuksissa par-
haiksi arvioiduista ideoista kokeillaan käytännössä 4-8. 
Hankkeen suunnitteluvaiheessa erityisen houkuttelevalta 
ja museoille soveltuvalta kokeilulta tuntuu formaalin ja in-
formaalin oppimisen välimaastoon sijoittuva kerhotoimin-
ta, jonka järjestämisessä museoiden, päiväkotien ja koulujen 
yhteistyö voisi olla luontevaa ja tarpeellista.

Hankkeen yhteydessä uudistetaan Suomen museolii-
ton koordinoima koululaisille ja opiskelijoille suunnattua 
Mennään museoon –viikko. Vuonna 2013 Mennään muse-
oon -viikko järjestetään viidennen kerran ja se on vakiin-
tunut osaksi koulujen ja museoiden syyskauden ohjelmaa. 
Hankkeen aikana järjestettävät Mennään museoon -viikot 
teemoitetaan palvelemaan tämän hankkeen tavoitteita. Jos 
kokeilu osoittautuu hyväksi, Mennään museoon -viikosta 
tulee vuosittain toistuva museoiden mediakasvatukseen 
keskittyvä toiminta- ja tapahtumaviikko.

Hankkeen tavoitteena on, että museoiden jo olemassa 
olevien mediakasvatusmateriaalien saatavuus helpottuu ja 
käyttö kouluissa ja päiväkodeissa lisääntyy. Lisäksi hanke 
ohjaa ja neuvoo päiväkoteja ja kouluja siitä, miten media-
kasvatusta voi toteuttaa museoissa.

Hankkeen tuloksena museoiden käyttöön tehdään in-
nostava mediakasvatusmateriaali. Esimerkkinä käytetään 
lähialojen, esimerkiksi kirjastojen, tuottamia materiaaleja. 

Osakokonaisuudet

Hanke koostuu yhdeksästä kokonaisuudesta:

 1. Hankkeen	käynnistäminen	ja	organisointi
•	Ohjausryhmän perustaminen Suomen museoliiton 

ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran 
edustajista

•	Projektikoordinaattorin nimeäminen
•	Kommentointiryhmän perustaminen. Jäseniksi ovat 

lupautuneet edustajat Museopedagoginen yhdistys 

Pedaali ry:stä ja Mediakasvatusseurasta. Ryhmään 
pyydetään jäseniksi myös mediakasvatuksen ja ope-
tuksen asiantuntijoita. 

•	Tarkennetun hankesuunnitelman laatiminen
•	Tarkennetut tavoitteet, aikataulutus ja hankkeen arvi-

ointi loogisen viitekehyksen menetelmällä
•	Verkoston kokoaminen ja tiedottaminen hankkeen 

käynnistymisestä mediakasvatusverkostolle. Ver-
kosto muodostuu museoista sekä mediakasvatuksen 
toteuttajista, kehittäjistä ja organisaatioista. Valinnas-
sa painotetaan alueellista tasa-arvoa.
 

 2. Nykytilan	selvitys
•	Mitä mediakasvatuksella tarkoitetaan museopedago-

giikassa ja museoiden toiminnassa? 
•	Kartoitetaan muut mediakasvatusta toteuttavat orga-

nisaatiot.
•	Kartoitetaan museoiden mediakasvatusmateriaalit ja 

selvitetään niiden käyttöä kouluissa ja päiväkodeissa.

 3. Museot	mediakasvattajan	
	 	 –	mitä	näet,	mitä	kerrot?

•	Seminaari ja keskustelutilaisuus mediakasvatuksesta 
ja museoista

•	Käytännön verkostotyön käynnistäminen hankkeen 
tavoitteiden toteuttamiseksi

 4. Linkkipajat 
•	2– 4 alueellista ideatyöpajaa eri puolella Suomea han-

keverkoston toimijoiden kanssa 
•	Linkkipajat  toimivat erityisesti jo olemassa olevan 

alan tiedon keräämiseen, toimintojen ideointiin 
ja  kehittämiseen käytännössä sekä tiedon jakamiseen 
ja levittämiseen. Linkkipajat ovat hankkeen keskeistä 
tiedonvälitystä muiden seminaarien ja koulutusten 
lisäksi.

 5. Teoriasta	käytäntöön
•	Ideoitujen työmenetelmien käytännön kokeilut 5–10 

museon ja koulun tai päiväkodin kanssa
•	Hankkeen väliarviointi loogisen viitekehyksen mene-

telmällä
 

 6. Innostava	mediakasvatusmateriaali	museoille
•	Koulutusmateriaalin tuottaminen museoiden käyt-

töön

 7.	 Koulutusmateriaalin	ja	muun	hankkeen	
	 	 tuottaman	tiedon	jalkauttaminen	museoille	ja		
	 	 koko	mediakasvatusverkostolle 

•	Koulujen ja päiväkotien mediakasvatus museossa on 
esillä Suomen museoliiton koulutustilaisuuksissa

•	Informaali mediakasvatus osaksi museoiden ja koulu-
jen yhteistyötä painottuen kerhotoimintaan 

•	Mennään museoon –viikko
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•	Mediakasvatus vakiinnutetaan osaksi museoiden toi-
mintaa vuoteen 2015 mennessä. Samalla vahvistetaan 
museoiden roolia päiväkotien ja koulujen yhteistyö-
kumppaneina mediakasvatuksessa

 8. Raportointi 

 9. Seuranta-arviointi	Linkki	–	museot	media-	
	 	 kasvattajiksi	 -hankkeen	jälkeisestä	tilanteesta	
	 	 vuosina	2017–2018.

Organisointi

Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen museoliiton ja 
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Pää-
hakijana toimii Suomen museoliitto. Hankekumppanit 
vastaavat yhdessä hankkeen ohjauksesta, seurannasta ja 
valvonnasta sekä hankkeen sisällöstä erikseen sovittavalla 
tavalla.

Suomen	museoliiton	vastuualueet	hankkeessa:
Suomen museoliitto nimeää hankkeeseen päätoimisen 
projektikoordinaattorin, jonka tehtävänä on toteuttaa 
hankkeen osakokonaisuudet yhteistyössä hankeverkoston 
ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektikoor-
dinaattorin työtä tukee Suomen museoliiton koulutus- ja 
kehittämispalvelujen koulutuspäällikkö ja hankkeeseen 
nimettävä ohjausryhmä. Hanke on osa Museoliiton koulu-
tus- ja kehittämispalveluja.

Suomen museoliitto vastaa hankkeen välittömistä ku-
luista, joihin kuuluvat projektikoordinaattorin palkka-, 
matka- ja hallintokulujen lisäksi hankkeeseen liittyvät ali-
hankintatyöt. Niitä ovat esimerkiksi asiantuntijapalkkiot, 
materiaalien taitto- ja painokulut, tilaisuuksien ja kokei-
lujen järjestelykulut sekä hankekumppanien nimeämien 
kontaktihenkilöiden hankkeeseen liittyvät matkakulut.

Hankkeen ohjauksesta vastaa hankekumppaneiden 
edustajista koostuva ohjausryhmä. Lisäksi hankkeen toteut-
tamista tukee kommentointiryhmä, johon kutsutaan jäse-
niksi mediakasvatuksen, museo-opetuksen ja opetuksen 
asiantuntijoita. Kommentointiryhmään ovat suunnittelu-
vaiheessa lupautuneet Museopedagoginen yhdistys Pedaali 
ry:n ja Mediakasvatusseuran edustajat. 

Suomen	Kulttuuriperintökasvatuksen	seuran	
vastuualueet	hankkeessa:

•	Osallistuminen verkoston kokoamiseen ja viestintään 
(tiedottaminen ja hankkeen tulosten jalkauttaminen): 
kohderyhmänä erityisesti kasvatus-, opetus- ja lapsi-
työn ala

•	Osallistuminen Linkkipajojen suunnitteluun ja toteu-
tukseen

•	Osallistuminen Mennään museoon -viikon suunnitte-
luun ja toteutukseen

•	Projektikoordinaattorin tukeminen käytännön kokei-
luihin osallistuvien koulujen ja päiväkotien valinnassa 
sekä neuvonnassa

•	Osallistuminen työmenetelmien valintaan ja jatkoke-
hittämiseen

•	Osallistuminen hankkeen ohjaukseen, seurantaan ja 
valvontaan ohjausryhmän jäsenenä.

Hankeverkostoon valitut museot, koulut, päiväkodit, ker-
hot ja muut yhteistyökumppanit nimeävät hankkeeseen 
kontaktihenkilöt. Hankeverkostoon valitut museot ja muut 
kumppanit vastaavat omista työ- ja päivärahakuluistaan.

Aikataulu 2013-2015 (2018) 

Linkki – museot mediakasvattajiksi  –hanke on kaksivuoti-
nen. Hanke toteutetaan rahoituksen varmistuttua seuraa-
valla aikataululla vuosina 2013-2015 (2018).

Syksy	2013
•	Hankkeen käynnistäminen ja organisointi
•	Projektikoordinaattorin nimeäminen
•	Tarkennetun hankesuunnitelman laatiminen
•	Tarkennettujen tavoitteiden määrittely, aikataulutus ja 

projektiarvioinnin järjestäminen looginen viitekehys 
–menetelmän pohjalta

•	Hankkeen käynnistymisestä tiedottaminen museoille, 
kouluille, päiväkodeille ja muulle mediakasvatusver-
kostolle

Talvi	2013–2014
•	Nykytilan selvitys
•	Määritellään, mitä mediakasvatus voi olla museopeda-

gogiikassa ja museoiden toiminnassa
•	Selvitetään mediakasvatusta toteuttavien organisaati-

oiden näkemykset ja odotukset museoiden toiminnasta 

Kevät	2014
•	Museot mediakasvattajana – mitä näet, mitä kerrot?
•	Rätinää ja kohinaa – näkyykö, kuuluuko museo? Se-

minaari ja keskustelutilaisuus mediakasvatuksesta ja 
museoista

•	Käytännön verkostotyön käynnistäminen hankkeen 
tavoitteiden toteuttamiseksi

Linkkipajat
•	2– 4 alueellista ideatyöpajaa hankeverkoston kanssa 

Kesä	2014
Linkkipaja-ideatyöpajat

•	2– 4 alueellista ideatyöpajaa hankeverkoston kanssa 
•	Linkkipajojen yhteenveto, kokeiltavien ideoiden 

(4–8 kpl) valinta ja kokeilusuunnitelman laadinta.
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Syksy	2014	–	kevät	2015
Teoriasta käytäntöön
•	Ideoitujen työmenetelmien käytännön kokeilut 5–10 

museon ja koulun tai päiväkodin kanssa
•	Mennään museoon -viikko
•	Osallistuminen opetus- ja kasvatusalan messuille ja 

muihin tilaisuuksiin

Kesä	2015
Mediakasvatusmateriaali museoille
•	Koulutusmateriaalin tuottaminen museoiden media-

kasvatustyöhön, aineistoina hyödynnetään Linkkipajo-
jen ja työmenetelmien kokeilujen tuotoksia 

Syksy	2015
Koulutusmateriaalin ja muun hankkeen tuottaman tiedon 
jalkauttaminen museoille, kouluille ja päiväkodeille sekä 
yhteistyökumppaneille
•	Koulujen ja päiväkotien mediakasvatus museossa esillä 

Suomen museoliiton koulutustilaisuuksissa ja tapahtu-
missa

•	Informaali mediakasvatus osaksi museotarjontaa
•	Mennään museoon –viikko
•	Osallistuminen opetus- ja kasvatusalan messuille ja 

muihin tilaisuuksiin

Hankearviointi ja raportointi

Vuodet	2017–2018
Uuden rahoituksen toteutuessa arvioidaan museoiden me-
diakasvatuksen senhetkistä tilannetta museoiden ja hanke-
kumppanien toiminnassa.

Hankkeen tulokset ja tuotokset

1. Selvitys museoiden mediakasvatuksen nykytilasta 
ennen hanketta ja hankkeen jälkeen 

2. Hanke tuottaa käytännön työkaluja ja malleja museoi-
den mediakasvatukseen ja yhteistyöhön päiväkotien, 
perusopetuksen 1.–6.-luokkien ja kerhojen kanssa 
sekä mediakoulutusmateriaaleja ja menetelmiä muse-
oiden ammattilaisille

3. Museot vakiintuvat osaksi mediakasvatusverkostoa
4. Mediakasvatus vakiintuu osaksi Suomen museoliiton 

vuosittaista koulutus- ja tapahtumatoimintaa

Vaikutukset 

Hanke parantaa museoiden mediakasvatusosaamista ja li-
sää museoiden yhteistyötä päiväkotien, koulujen, kerhojen 
ja muiden mediakasvatuksesta huolehtivien toimijoiden 
kanssa. Näiden vaikutuksesta alle 12-vuotiaiden museokä-
vijöiden laaja-alainen ja kriittinen medialukutaito ja median 
käyttäminen kehittyy erityisesti visuaalisen, moniaistisen 
ja digitaalisen materiaalin osalta. Hanke tuo esille museoita 
medioina, jotka tallentavat, välittävät ja määrittävät kult-
tuuriperintöä. 

Vakiinnuttaminen ja mahdolliset 
jatkotoimenpiteet 

Mediakasvatus vakiintuu osaksi museoalan toimintaa 
Suomen museoliiton koulutus- ja tapahtumatoiminnan 
ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kautta. 
Suomen museoliitto etsii yhteistyökumppaneita ja media-
kasvatuksen kehittäjiä jo olemassa olevissa verkostoissa. 
Verkostoitumisen kautta Suomen museoliitto pitää museo-
alan tietoisena mediakasvatukseen liittyvistä hankkeista ja 
kehityssuunnista sekä muut toimijat tietoisena museoiden 
kehittyvistä mahdollisuuksista mediakasvatuksen edistä-
miseksi. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura edis-
tää päiväkotien, koulujen ja kerhotoiminnan tietoisuutta 
museoista media- ja kulttuurikasvattajina. 

Hankkeen asiantuntijaryhmä jäsenet

Elina	Eerola Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Leenu	Juurola Tekniikan museo
Outi	Penninkangas Mediamuseo Rupriikki
Kristiina	Kumpulainen Helsingin yliopisto, 
Opettajankoulutuslaitos
Leena	Tokila Suomen museoliitto
Rauna	Rahja Mediakasvatusseura
Erja	Salo Suomen valokuvataiteen museo
Mikko	Hartikainen Opetushallitus
Riikka	Tidenberg	Molla, Saimaan mediakeskus
Pertti	Kuosmanen Hollihaan koulu, Kokkola
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Mediakasvatuksen nykytila 
museossa
-kyselykaavake /huhtikuu 2014

 1. Tulin	museoalalle 
  

  –1980
  1981–1985
  1986–1990
  1991–1995
  1996–2000
  2001–2005
  2006–2010
  2011–

 2. Nimikkeeni	museossa	on 

 3. Eniten	työaikaani	vaatii	
	 	 (valitse	enintään	kaksi	tehtävää)	

  avoinnapito, valvonta ja yleisöpalvelu
  hallinto
  kokoelmien hoito
  museo-opetus
  näyttelytoiminta
  tiedotus ja markkinointi
  tutkimus ja asiantuntijatehtävät

 4. Museotyyppi 
  

  Taidemuseo
  Kulttuurihistoriallinen museo
  Erikoismuseo
  Luonnontieteellinen museo

 5. Museon	sijainti	

  Etelä-Suomi
  Itä-Suomi
  Keski-Suomi
  Länsi-Suomi
  Pohjois-Suomi

 6. Museossa	on	työntekijöitä	
	 	 (vakituiset	ja	määräaikaiset)	

  1–3
  4–10
  11–20
  20–30
  yli–30

 7. Millaisia	mediataitoja	museo	voi	mielestäsi	
	 	 toiminnallaan	edistää?	Valitse	listasta	korkeintaan		
	 	 viisi	(5)	mielestäsi	tärkeintä	ja	museolle	sopivinta	
	 	 mediataitoa.	

  tietoisuus mediakulttuurista ja -ympäristöstä ja median 
  vaikutuksista omaan elämään ja valintoihin

  mediakokemusten jakaminen aikuisen kanssa
  kulttuuri-identiteetin hahmottuminen
  joku muu, mikä…..

  sananvapauden tuntemus
  yhdessä kokeminen, tekeminen ja tuottaminen
  median toimintatapojen ja rakenteiden tuntemus
  omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu median avulla
  tietoturvallisuuden ja yksityisyyden suojan merkityksen 

  ymmärtäminen
  tiedonhankinta, -hallinta ja jäsennystaidot
  ilon ja riemun löytäminen mediasta ja mediavälineistä
  lajityyppien ja erilaisten vaikuttamiskeinojen 

  tunnistaminen, faktan ja fiktion erottaminen
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  keskustelutaidot, perusteleminen ja itsensä kokeminen  
  kuulluksi ja nähdyksi ryhmässä

  omien ajatusten, kokemusten ja mielipiteiden esille 
  tuominen median kautta sekä toisten tunteiden, 
  ajatusten ja näkemysten huomioiminen ja 
  kunnioittaminen

  tutustuminen eri mediavälineisiin ja niiden avulla  
  ilmaisuun, omien mediaesitysten tuottaminen

  kyky ymmärtää ja tuottaa tarinoita ja pohtia 
  kokemuksia ja tunteita niiden avulla

  osallistuminen ja vaikuttaminen omaan arkeen ja 
  elämään sekä niitä koskevien päätösten ja valintojen 
  tekeminen ja perusteleminen

  osallisuus kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  epämiellyttäviltä tai pelottavilta mediakokemuksilta 

  suojautuminen
  erilaisiin mediaesityksiin ja -sisältöihin tutustuminen 

  sekä niiden kuvaileminen, arviointi ja tulkinta
  itsensä tuntemus median käyttäjänä, omien median 

  käytön tarpeiden tunnistaminen
  ikärajat ja pelisäännöt median parissa

 8. Onko	museossasi	toimintaa,	joka	edistää	edellä	
	 	 mainittuja	mediataitoja? 
  

  Ei
  En osaa sanoa
  Kyllä, kerro tarkemmin millä tavalla

 9. Mainitaanko	mediakasvatus	museosi	toiminta-	
	 	 suunnitelmassa,	strategiassa	tai	muussa	toimintaa	
	 	 ohjaavassa	dokumentissa?	
		

  Ei
  En tiedä
  Kyllä, kerro tarkemmin missä

 10. Mitä	museossasi	mielestäsi	tarvitaan,	jotta	media-	
	 	 kasvatusta	voitaisiin	kehittää	(osaaminen,	välineet,	
	 	 muut	resurssit)? 

 11.	 Muita	kommentteja	

 12. Yhteystiedot	(nimi,	organisaatio,	sähköposti) 

Kiitos vastauksestasi! Klikkaa vielä Lähetä-painiketta sivun 
alareunasta. 
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