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1. Johdanto  

Mikkelin seutukirjastossa laaditun aikuisväestön mediakasvatussuunnitelman taustalla on ollut 

valtakunnallinenkin huoli aikuisten medialukutaidon, monilukutaitojen sekä digitaalisten ja teknologisten 

taitojen puutteellisuudesta. Medialukutaidossa oppimistarpeita löytyy kaikilta osa-alueilta: taidoista käyttää, 

ymmärtää ja luoda mediasisältöjä sekä viestiä erilaisissa konteksteissa. Nämä taidot ovat tämän päivän 

kansalaistaitoja, joita tietoyhteiskunnan arjessa tarvitaan.1  

Mikkelin seutukirjaston mediakasvatussuunnitelmassa mediakasvatus tarkoittaa niitä toimenpiteitä, 

joilla vahvistetaan aikuisväestön medialukutaitoa, sitä tukevia monilukutaitoja sekä digitaalisia ja 

teknologisia taitoja. Kirjastoissa medialukutaitoon keskittyvää mediakasvatusta on toteutettu toistaiseksi 

vähemmän, vaikkakin kirjaston tehtävänä on yhtäältä nähty muun tiedon ohella myös mediatulvan 

jäsentäminen.2  

Mediakulttuurin muutos, yhteiskunnan medioituminen3 ja tieto- ja viestintäteknologian käytön 

arkipäiväistyminen edellyttävät erilaisten lukutaitojen hallintaa.4 Lisääntynyt informaation määrän sekä 

muuttunut tiedon luonne luovat tarpeen paitsi tiedonhankinnan taitojen vahvistamiselle myös kyvylle 

hahmottaa ja arvioida tietoa.5 Aktiivinen kansalaisuus, osallisuus ja toimijuus yhteiskunnassa edellyttävät 

näiden taitojen hallintaa.6  

Mediakasvatuksen toteuttajan rooli on kirjastolle luonteva. Aineistojen ja tiedon hallinta ovat kirjaston 

erityisosaamista, ja kirjastolakiin on kirjattu sen elinikäistä oppimista tukeva yleissivistävä tehtävä. Mikkelin 

seutukirjasto tukee esi- ja perusopetusikäisten lukutaitoja Kirjastopolun7 kautta ja toisen asteen opiskelijoita 

heille suunnatuilla lukutaitoja tukevilla kokonaisuuksilla. Lasten ja nuorten medialukutaitoja turvaa myös 

opetussuunnitelma, johon Kirjastopolun sisällöt on paikallisesti liitetty. Sen sijaan aikuisväestön tarpeisiin 

laadittua mediakasvatussuunnitelmaa ei Mikkelin seutukirjastolla toistaiseksi ole ollut. Mediakasvatus 

kuuluu kuitenkin kaikille ikäryhmille ja sen sisältöjen tulisi olla kaikkien saavutettavissa.8 Yhteiskunnan 

muuttuessa ja media- ja digitaitojen tuen tarpeen laajentuessa ja moninaistuessa tarvitaan malli myös 

                                                             
1 Mustikkamäki 2014, 5; Rasi, Vuojärvi ja Hyvönen 2016, 203—206, 211.  
2 Sallmén 2009b. 
3 Medioitumisella viitataan alati kasvavaan viestintään, jota leimaa välittyneisyys ja välineistyminen. Mediaviestien 
välittämät ilmiöt ovat etäällä eikä niiden todenperäisyyttä voi varmistaa. Viestit välitetään eri medioiden kautta, jotka 
muovaavat sisältöä omien konventioidensa mukaisiksi. (Herkman 2002, 18–19.)   
4 Ehdotus toimenpideohjelmaksi mediataitojen ja –osaamisen kehittämiseksi osana kansalais- ja 
tietoyhteiskuntataitojen edistämistä 2007, 15; Aro ja Olkinuora 2006, 84—85.  
5 Aro ja Olkinuora 2006, 84—85. 
6 Sallmén 2009b, 15, 17. 
7 Yhdessä lukutaitoja tukemassa 2015: https://kirjastopolkumikkeli.wordpress.com/. Toisen asteen opiskelijoille 
suunnatut lukutaitoja tukevat kokonaisuudet toteutuvat osana vuoteen 2021 kestävää Uusille urille –hanketta 
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/uusille-urille-nuorten-tyoelamataitojen-vahvistaminen/. 
8 Kupiainen ja Sintonen 2009, 29.  
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aikuisväestön monilukutaitojen opastukselle Kirjastopolun tapaan. Tätä tehtävää täyttää nyt laadittu 

mediakasvatussuunnitelma.  

Mediakasvatussuunnitelmassa luodaan suuntaviivat mediakasvatuksen paikalliselle toteutukselle 

aikuisväestön keskuudessa. Siinä avataan keskeisiä käsitteitä ja kirjaston toteuttaman mediakasvatustyön 

perusteita. Suunnitelmassa kuvataan Mikkelin seutukirjaston mediakasvatuksen työtapoja ja palveluita, 

kohderyhmiä tarpeineen sekä toteutuksen fasiliteetteja. Mediakasvatustyön onnistuneessa toteutuksessa 

keskiössä ovat osaavan henkilökunnan ohella erilaiset yhteistyötahot ja verkostot. Suunnitelmassa avataan 

myös näitä yhteistyömuotoja.  

Mikkelin seutukirjaston mediakasvatussuunnitelma on laadittu osana Mikkelin seutukirjasto 

aikuisväestön lukutaitoja tukemassa - suuntaviivoja ja toimintamalleja -hanketta (2019). Suunnitelmaa 

varten on kartoitettu laajan kirjallisuuskatsauksen kautta kirjastoissa jo tehtävää mediakasvatustyötä sekä 

perehdytty ajankohtaisiin kirjastojen ja muiden tahojen toteuttamiin mediakasvatusta edistäviin 

suunnitelmiin ja hankkeisiin. Taustatietona on hyödynnetty myös hankkeen aikana toteutettua 

henkilökunnan osaamisen kartoitusta sekä tehtyä selvitystä mahdollisista mediakasvatuksen 

yhteistyötahoista. Suunnitelmaan on sisällytetty liitteeksi osana aikuisväestön lukutaitoja tukevaa hanketta 

tehdyt kokeilut hyödynnettävinä tuntimalleina.  

 

2. Mediakasvatus ja monilukutaidot  

Kupiainen ja Sintonen9 määrittelevät mediakasvatuksen ”kasvatukseksi ja opiksi mediasta median parissa”. 

Mediakasvatuksella on nähty erilaisia tavoitteita, jotka palautuvat median määritelmään. Media on sekä 

tekninen väline että viestintäjärjestelmä tai kanava. Media on myös tuotanto- ja julkaisumuoto, joka koostuu 

viestintävälineen mukaan vaihtelevasta sisällöstä.10 Myös kirjan voi mieltää mediaksi, ja usein sitä on 

pidettykin keskeisenä mediakasvatustyön välineenä kirjastoissa.11  

Mediakasvatuksen tavoitteena on nähty yhtäältä laajasti monilukutaitojen tukeminen12 ja taas 

toisaalta spesifimmin juuri sen yhden osa-alueen, medialukutaidon vahvistaminen.13 Mediakasvatukseksi voi 

mieltää kaikki ne toimenpiteet, jotka vahvistavat yksilön osaamista sekä monilukutaidon että erityisesti 

medialukutaidon alueella. Digitaalisia ja teknologisia taitoja tarvitaan sähköisten mediasisältöjen ja 

tiedonlähteiden saavuttamiseen.  

                                                             
9 2009, 15. 
10 Mustikkamäki 2014, 5; Ehdotus toimenpideohjelmaksi mediataitojen ja –osaamisen kehittämiseksi osana kansalais- 
ja tietoyhteiskuntataitojen edistämistä 2007, 12; Ks. myös Lahtinen 2018, 4—5. 
11 Heinonen 2009, 146; Kupiainen ja Sintonen 2009, 19; Kirjastot ja media 2012, 25. 
12 Ks. esim. Mustikkamäki 2014, 5; Sallmén 2009b, 15—21. 
13 Sallmén 2009a, 9; Mediametkaa 2006, 8—9; Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013—2016. 2013. Ks. myös 
Yhdessä medialukutaitoja tukemassa 2015, 9.  
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Monilukutaidot perustuvat laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä multimodaalisena kokonaisuutena, ja 

ne käsittävät paitsi tekstien lukemisen ja tulkinnan myös niiden tuottamisen. Tekstit voivat olla kirjoitetussa, 

puhutussa, kuvallisessa tai audiovisuaalisessa muodossa. Ne voivat esiintyä digitaalisina tai painettuina.14 

Monilukutaidon voi jaotella erillisiin lukemisen taitoalueisiin kohteena olevien tekstien ja lukemisen 

funktioiden perusteella. Useimmiten monilukutaidon katsotaan käsittävän ainakin seuraavat osa-alueet: 

peruslukutaito, medialukutaito, informaatiolukutaito ja kuvanlukutaito.15 Lukutaidoista medialukutaito on 

mediakasvatuksen keskiössä. Seuraavassa luodaan katsaus myös medialukutaitoa tukeviin muihin lukutaidon 

muotoihin, peruslukutaitoon ja informaatiolukutaitoon.  

Peruslukutaito edustaa perinteistä lukutaitoa.16 Peruslukutaidolla tarkoitetaan tekstin hahmottamista 

ymmärrettävänä merkkijärjestelmän, sanojen ja lauseiden kokonaisuutena. Peruslukutaitoa käytetään 

esimerkiksi tiedon hakemiseen ja asiakokonaisuuksien muodostamiseen ja ymmärtämiseen sekä 

elämykselliseen lukemiseen. Peruslukutaito muodostaa pohjan muiden lukutaitojen kuten medialukutaidon 

ja informaatiolukutaidon hallinnalle.17  

Informaatiolukutaito liittyy tiedonhaun- ja tiedonhallinnan taitoihin. Sitä edustaa yhtäältä kyky 

tunnistaa tiedontarve. Se käsittää myös tietojen tehokkaan ja tuloksellisen hankkimisen hakustrategioita 

hyödyntämällä sekä tiedontarpeen rajaamisen taidon. Informaatiolukutaitoon kuuluu informaation kriittinen 

arviointi ja lähteiden ja kanavien vertailu. Tiedon käyttöön liittyvien taloudellisten, juridisten ja eettisten 

näkökulmien ymmärtäminen ja huomiointi lukeutuvat siihen yhtä lailla.  Kyseessä on välineellinen taito, joka 

mahdollistaa uuden tiedon rakentamisen ja tiedon hyödyntämisen.18 Informaatiolukutaidon määritelmä 

perustuu kansainvälisiin standardeihin, joita on sovellettu kulloinkin eri kohderyhmien tarpeisiin.19 

Digitaalinen ympäristö asettaa omat taitovaatimuksensa tiedon hakemiselle, sen suodattamiselle ja tiedon 

ja lähteiden arvioimiselle sekä tiedon ja digitaalisten sisältöjen tuottamiselle. Informaatiolukutaidon 

kompetenssiin liittyy myös taito saavuttaa digitaaliset lähteet välineistön ja ohjelmien hallinnan kautta.20 

Informaatiolukutaitoinen ihminen on itsenäinen, itseohjautuva ja elinikäinen oppija, joka selviytyy 

                                                             
14 Mustikkamäki 2012, 46; Harmanen ja Hartikainen 2019, 10.   
15 Sallmén 2009b, 15-21; Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013—2016. 2013. Ks. myös Yhdessä medialukutaitoja 
tukemassa 2015, 9. 
16 Merilampi 2014, 132—134; Ks. peruslukutaidosta osana kirjaston tukemia lukutaitoja Yhdessä medialukutaitoja 
tukemassa 2015, 8. 
17 Kupiainen 2019, 24—25; Kupiainen ja Sintonen 2009, 55-56; Asikainen 2009, 28. 
18 Asikainen 2009, 29—30; Opas informaatiolukutaidon opetukseen 2009, 1—2, 63—64; Sallmén 2009b, 15-17; 
Määritelmää on hyödynnetty myös Mikkelin seutukirjaston esi- ja perusopetuksen Kirjastopolussa (Yhdessä lukutaitoja 
tukemaan 2015). 
19 ACRL 2000 edustaa Yhdysvalloissa korkeakouluopiskelijoille luotuja standardeja (Opas informaatiolukutaidon 
opetukseen 2009, 63—64; Virolainen 2011). Eurooppalaisia standardeja edustaa Euroopan komission määrittämä 
digitaalinen kompetenssi (Carretero, Vuorikari & Punie 2017).  
20 Carretero, Vuorikari & Punie 2017; Merilampi 2014, 139. 
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tietoyhteiskunnassa.21 Kirjastokontekstissa informaatiolukutaitoa edustavat tiedonhaun ja -hallinnan taidot, 

joiden opastamisen voi mieltää kirjaston ydinosaamiseksi. 

Medialukutaito on mediakasvatuksen tavoitteiden ytimessä.22 Medialukutaito on kykyä toimia 

itsenäisesti median parissa ja käyttää medioita tarkoituksenmukaisella tavalla.23 Medialukutaito koostuu 

seuraavista osa-alueista: 1) välineiden, kanavien ja tiedon saavutettavuus, 2) sisältöjen tulkinta, analysointi, 

ja niiden kriittinenkin arviointi ja 3) mediasisältöjen luominen ja median käyttäminen viestimiseen ja asioiden 

hoitamiseen.24  

Medialukutaitoinen yksilö osaa käyttää erilaisia teknologisia välineitä ja medialaitteita, mikä 

mahdollistaa pääsyn eri medioiden ja kanavien kautta tiedonlähteiden pariin, sekä etsiä informaatiota näiden 

välineiden avulla.25 Toiseksi medialukutaitoon kuuluu myös taito lukea ja tulkita erilaisten viestimien 

mediasisältöjä, jotka voivat muodostua niin kirjoitetusta kuin puhutusta tekstistä että erilaisesta visuaalisesta 

ja audiovisuaalisesta materiaalista.26 Taitoon analysoida ja arvioida mediatekstejä sekä kriittisyyteen tekstejä 

kohtaan sisältyy median viestintäkielen tuntemus, kyky erottaa mediatodellisuus ja reaalitodellisuus, sekä 

kyky arvioida ja arvottaa medioita ja niiden tuottamia mediasisältöjä.27 Tähän medialukutaidon osa-

alueeseen liittyy myös median toimintatapojen, tehtävien ja tarkoitusperien ymmärtäminen sekä median 

tuottamien sisältöjen asettaminen laajempaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen viitekehykseen. Näistä 

taidoista käytetään myös nimitystä kriittinen medialukutaito.28 Kriittiseen lähestymistapaan liittyy myös eri 

medioiden ja niiden välittämän tiedon ominaisluonteen sekä viestintätapojen ja -konventioiden tuntemus.29 

Kriittinen lukutaito huomioi myös median sisältöjen tuottamiseen liittyvät eettiset, ideologiset ja 

taloudelliset näkökulmat.30  

Kriittisen medialukutaidon näkökulmaa voi laajentaa edelleen mediateksteistä mediakulttuuriin. 

Mediakulttuurilla tarkoitetaan koko nykyistä kulttuuria, jossa median tuottamat viestit, kuvat, äänet ja 

erilaiset ilmiöt ovat osa arkea. Mediakulttuuri myös muovaa mielipiteitä ja näkemyksiä asioista ja ilmiöistä ja 

tarjoaa vallitsevina näyttäytyviä käsityksiä maailmasta ja sen arvoista.31 Kriittiseen medialukutaitoon sisältyy 

                                                             
21 Asikainen 2009, 30.  
22 Kupiainen ja Sintonen 2009, 15. Myös esi- ja perusopetuksen Kirjastopolun lähtökohtien mukaisesti juuri 
medialukutaito on mediakasvatuksen tavoite (Yhdessä lukutaitoja tukemassa 2015). 
23 Sallmén 2009b, 9; Ks. myös Lahtinen 2018, 27; Merilampi (2014, 142—143 ) käyttää käsitettä mediakielitaito, joka 
viittaa lukemisen ohella kirjoittamisen ja itseilmaisun taitoon. 
24 Sallmén 2009b, 9; Kupiainen ja Sintonen (2009, 91) viittaavat ns. Aspenin neliportaiseen määritelmään. Esitys 
mukailee myös sekä OECD:n kriteeristöä että Hobbsin (2010) mallia (Rasi, Vuojärvi ja Hyvönen 2016, 204—205).  
25 Kupiainen ja Sintonen 2009, 91. 
26 Sallmén 2009b, 9; Rasi, Vuojärvi ja Hyvönen 2016, 204—205; Merilampi 2014, 139. 
27 Suoninen 2004, 31–33.; Merilampi 2014, 142—143. 
28 Herkman 2007, 46–48; Kupiainen ja Sintonen 2009, 123—128. 
29 Suoninen 2004, 31–33.  
30 Palsa 2016, 47; Merilampi 2014, 168; Kupiainen ja Sintonen 2009, 123, 127. 
31 Kellner 1998, 9; Suoranta 2003, 47; Nyyssölä 2008, 17; Herkman 2002, 9, 18, 20-21. 
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taitoja analysoida ja kritisoida stereotypioita, hallitsevia arvoja ja ideologioita sekä kykyjä tulkita median 

kautta tuotettuja todellisuutta rakentavia merkityksiä ja viestejä.32  

Kolmantena ulottuvuutena medialukutaidossa on yksilön kyky tuottaa itse mediasisältöjä ja viestiä ja 

ilmaista itseään medioiden kautta turvallisesti ja eettisesti. Medialukutaito on siten myös 

mediakirjoitustaitoa ja käsittää paitsi teknisen ja viestimisen taidon, myös tekstien tuottamiseen liittyvät 

taidot ja hyvien viestintäkäytänteiden hallinnan.33   

Kuten edellä esitetystä voi huomata, informaatiolukutaidon ja medialukutaidon määritelmät ovat 

jossain määrin päällekkäisiä. Kummassakin on kysymys tiedonhaun, -käsittelyn, tuottamisen ja kriittisen 

arvioinnin ja ymmärtämisen taidoista. Molemmat huomioivat myös saavutettavuuden kysymyksen eli taidon 

käyttää informaation pariin mahdollistavia laitteita ja ohjelmia. Kumpaankin liittyy myös tiedon käyttöön 

liittyvien ja tiedon taustalla olevien taloudellisten, juridisten ja eettisten näkökulmien ymmärtäminen ja 

huomiointi. Yhteneväistä on niin ikään sisältöjen luomisen ja tuottamisen ulottuvuus: 

informaatiolukutaidossa tiedon koostamisen muodossa ja medialukutaidossa kykynä luoda ja tuottaa itse 

mediasisältöjä. Näitä lukutaitoja on tarkasteltu myös toistensa osina.34 Informaatiolukutaitoa voi pitää 

yhtenä mediakasvatuksen osa-alueena.35  

Mikkelin seutukirjaston esi- ja perusopetuksen tarpeisiin laaditussa Kirjastopolussa media- ja 

informaatiolukutaito katsotaan kahdeksi erilliseksi lukutaidon osa-alueeksi, jotka kylläkin ovat toisilleen 

rinnakkaisia ja täydentävät toisiaan.36 Erotuksena informaatiolukutaidosta medialukutaidon voi katsoa 

kohdentuvan erityisen tiedonsisällöllisen alueen, medioiden ja mediakulttuurin tuottamien sisältöjen 

ymmärtämiseen ja tulkintaan.37 Medialukutaidon suhdetta muihin lukutaitoihin kuvaa sen hahmottaminen 

taitona, joka liittyy myös muiden lukemisen osa-alueiden kuten peruslukutaidon, visuaalisen lukutaidon ja 

informaatiolukutaidon hallintaan.38  

 

3. Kirjasto aikuisväestön mediakasvattajana  

3.1 Perusteita kirjaston mediakasvatustyölle 

Kirjastolla on pitkä historia yleissivistävänä tahona ja kansalaisten, myös aikuisväestön, lukutaitojen tukijana. 

Kirjaston ydinosaamisen alueita ovat perinteisesti olleet niin lukemaan innostaminen ja sitä kautta 

                                                             
32 Palsa 2016, 47; Pekkala 2016, 11; ks. myös Kupiainen ja Sintonen 2009, 127-128.   
33 Merilampi 2014, 150. 
34 Haasio ja Haasio 2008, 130—131. Medialukutaito on nähty myös informaatiolukutaidon osana, mutta vastaavasti 
informaatiolukutaitoa on hahmotettu osana medialukutaitoa (Asikainen 2009, 28). 
35 Kynäslahti, Vesterinen ja Tella 2007, 73. 
36 Yhdessä lukutaitoa tukemassa 2015, 8. 
37 Kupiainen ja Sintonen 2009, 15; Haasio ja Haasio 2008, 130. 
38 Palsa 2016, 44—52.  
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peruslukutaidon tukeminen kuin tiedonhaun ja tiedonhallinnan taitojen edistäminen. Näiden taitojen 

vahvistaminen saa edelleen keskeisen sijan kirjastojen mediakasvatustyössä.39 Varsinaisesta 

mediakasvatuksesta kirjastokontekstissa on ryhdytty puhumaan kuitenkin vasta 2000-luvun alkupuolella ja 

2010-luvulla käsite on alkanut vakiintua kirjastyöhön.40  

Kirjaston roolia mediakasvatuksen toteuttajana määrittää sen uuteen kirjastolakiin41 kirjattu 

yleissivistävä tehtävä. Kirjastotyön päämääränä on tukea elinikäistä oppimista ja edistää samalla 

yhdenvertaisuutta sivistyksen ja kulttuurin suhteen. Tavoitteena on aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden 

ja toimijuuden edistäminen yhteiskunnassa. Nämä päämäärät ovat yhteydessä myös demokratian ja 

sanavapauden vahvistamiseen.42 Yhteiskunnan medioituminen ja teknologinen kehitys luovat uudenlaisia 

vaateita yhteiskunnan jäsenyydelle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Riittävät tietoyhteiskuntataidot 

edellyttävät uusia lukemisen, tulkinnan ja tuottamisen taitoja, monilukutaitoja sekä teknologian 

käyttötaitoja.43 Kirjaston tekemä mediakasvatus tukee, ohjaa, kehittää ja ylläpitää monilukutaitoja ja vastaa 

osaltaan elinikäisen oppimisen taitojen vahvistamiseen.44  

Medialukutaito osana monilukutaitoja on nähty yhtä lailla kansalaistaitona, joka on edellytys 

tietoyhteiskunnassa. Medialukutaito ymmärretään viestintäteknologisina taitoina, tietona ja sisältöihin ja 

palveluihin liittyvänä ymmärryksenä, joiden ansiosta yksilö kykenee käyttämään medioita tehokkaasti ja 

turvallisesti sekä tekemään valistuneita päätöksiä.45 Medialukutaito estää tiedollista syrjäytymistä ja lisää sitä 

kautta osallisuutta yhteiskunnassa.46 Viestinnän taidot osana medialukutaitoa ovat avain demokratiaan ja 

vaikuttamiseen. Nämä taidot mahdollistavat tasavertaisen pääsyn tiedon lähteille sekä itseilmaisun ja 

viestinnän mediakanavissa.47 Monilukutaidot tukevat yksilön integroitumista yhteiskuntaan ja vahvistavat 

aktiivista kansalaisuutta sekä yhteiskunnallista toimijuutta.48  

Kirjaston erityispiirteitä mediakasvattajana määrittää myös sen tehtävä erilaisten mediasisältöjen ja 

välineiden tarjoajana ja toisaalta tiedonhaun, -hallinnan ja arvioinnin asiantuntijana.49 Kirjaston aineistot ja 

kokoelmat puoltavat kirjaston luonnollista paikkaa mediakasvatuksen toteuttajana. Ne edustavat itsessään 

eri medioita, mediasisältöjen muotoja tai niitä välittäviä kanavia ja laitteita. Kirjan ohella tällaisia ovat 

esimerkiksi elokuvat, pelit ja lehdet. Internetin kautta mahdollistuu pääsy sähköisiin mediakanaviin.50 

                                                             
39 Sallmén 2009b, 15—17. 
40 Mustikkamäki 2016, 75–76 
41 L 29.12.2016/1492. Laki yleisistä kirjastoista. 
42 Ks, Mustikkamäki 2014, 6.  
43 Rasi, Vuojärvi ja Hyvönen 2016, 203—206; Mustikkamäki 2014, 6; Mustikkamäki 2012, 46. 
44 Mustikkamäki 2014, 6–7; Sallmén 2009b, 25; L 29.12.2016/1492. Laki yleisistä kirjastoista. 
45 Uusitalo 2016, 59; Direktiivi 2007/65/EY; Suositus 2009/625/EY. 
46 OKM 2010, 17; Mustikkamäki 2014, 6. 
47 Kupiainen & Sintonen 2009, 94; Herkman 2010, 81; Palsa 2016, 47.   
48 Mustikkamäki 2014, 6–7; Sallmén 2009b, 15. 
49 Hannula 2014, 8; Sallmén 2009b, 18, 23-25; Mustikkamäki 2014, 7; Hyvä medialukutaito 2013, 27. 
50 Heinonen 2014, 23; Mustikkamäki 206, 86. 
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Aineistojen näkökulmasta lähes kaiken kirjaston toiminnan voi ajatella liittyvän mediakasvatukseen, ja 

mediakasvatuksen työtavoiksi kirjastossa ovatkin lukeutuneet esimerkiksi erilaiset kirjallisuuden pariin 

tukevat toiminnot kuten satutuokiot, kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut tai lukupiirit.51   

Aineistot voi nähdä myös tiedonlähteinä. Kirjasto on ympäristö, jossa on luonnostaan saatavilla paljon 

erilaista tietoa painetussa ja sähköisessä muodossa. Fakta- ja fiktioaineistot elävät rinnakkain.52 Kirjaston 

ydinosaamisena on perinteisesti mielletty näiden aineistojen käytön mahdollistaminen ja siinä tukeminen ja 

innostaminen, myös esimerkiksi laitteistoja ja internetyhteyden tarjoamalla.53 Kirjastossa on myös 

pedagogista osaamista.54 

Kirjaston roolia aikuisväestön mediakasvatuksen toteuttajana puoltaa sen tunnettuus matalan 

kynnyksen avoimena sivistystyön tilana, jota aikuisväestö on tottunut käyttämään. Totutun asemansa kautta 

kirjaston on helppo tavoittaa palveluillaan kaikki ikäryhmät ja tarjota myös mediaosaamista ja tukea 

lukutaitoja.55 Kirjaston on mahdollista kohdata etenkin niitä aikuisryhmiä, jotka eivät muissa yhteyksissä, 

kuten työelämässä tai opinnoissa saa riittäviä valmiuksia monilukutaitojen tai digitaalisen osaamisen osalta.56 

Kirjaston palvelut ovat ilmaisia, jolloin ne mahdollistavat tietojen ja taitojen kehittämisen varallisuudesta 

riippumatta.57  

 

3.2 Aikuisväestön mediakasvatustyön pedagogiset ja didaktiset kehykset 

Mediakasvatustyön suunnittelussa aikuisväestön keskuudessa on hyvä huomioida aikuisväestön 

erityispiirteet oppimisessa. Aikuisväestön oppiminen edustaa elinikäistä oppimista, joka viittaa koko 

elämänmittaiseen jatkumoon uusien asioiden ja taitojen omaksumisessa ja merkitysrakenteiden 

muodostamisessa. Elämänlaajuinen oppiminen on elinikäiselle oppimiselle rinnakkainen käsite. Se huomioi 

kaikki elämäntilanteet ja –vaiheet sekä –tapahtumat oppimisen tilanteina. Aikuisten oppimiselle tyypillistä 

on monien erilaisten oppimisympäristöjen, kuten työelämän ja vaikkapa yleissivistävien kirjastopalvelujen, ja 

oppimistapahtumien limittäisyys ja läsnäolo.58 Oppiminen on omaehtoista ja tapahtuu omista yksilöllisistä ja 

yksilön elämäntilannetta palvelevista lähtökohdista, kiinnostuksenkohteista, tarpeista, tavoitteista ja 

osaamisesta käsin. Lähtötaidoissa voi olla paljon vaihtelua ja taustalla monissa erilaisissa konteksteissa 

                                                             
51 Sallmén 2009a, 105; Kirjastot ja media 2012. 
52 Mustikkamäki 2012, 46. 
53 Mustikkamäki 2016, 81; Rasi 2014, 26-28.  
54 Rasi, Vuojärvi ja Hyvönen 2016, 86. 
55 Sallmén 2009b, 25; Mustikkamäki 2016, 90. 
56 Mustikkamäen (2016, 85) mukaan esimerkiksi työttömille ei kuitenkaan ole juurikaan kohdennettu kirjastotyössä 
erillisiä mediakasvatuksen hankkeita. Vrt. myös Lahtinen 2018, 36. 
57 Mustikkamäki 2016, 90.  
58 Tuomisto 2005, 66—71. 
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rakentunutta tietoa ja osaamista.59 Elinikäisessä oppimisessa keskeisiä ovat oppimaan oppimisen taidot,  

jotka ovat edellytys jatkuvalle uuden omaksumiselle.60  

Aikuisväestön mediakasvatus asettuu sosiokulttuurisiin oppimisen kehyksiin, jossa uuden 

omaksuminen nähdään samalla konstruktivistisina tiedon rakentamisen prosesseina. Oppiminen on aina 

sosiaalinen tapahtuma, johon kuuluu vastavuoroisuus ja dialogisuus.61 Uudet opittavat sisällöt ja taidot 

konstruoituvat eli kiinnittyvät yksilöllä jo olemassa oleviin tiedon rakenteisiin ja osaamiseen.62 Väljän 

didaktisen kehyksen aikuisväestön mediakasvatuksessa muodostavat sellaiset työtavat kuten 

tietoiskumainen lähestyminen aiheisiin, toiminnallisuus, kokeileminen ja luovat menetelmät sekä yhdessä 

oppiminen. Näiden työtapojen on nähty auttavan kehittämään mediakriittisyyttä ja tukemaan vaikuttamisen 

mahdollisuuksia yhteiskunnassa.63   

 

4. Mikkelin seutukirjasto aikuisväestön mediakasvatuksen toteuttajana  

4.1 Sisällöt ja toteuttamisen tavat 

Mikkelin seutukirjaston mediakasvatussuunnitelmassa mediakasvatus tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla 

vahvistetaan aikuisväestön medialukutaitoa, sitä tukevia monilukutaitoja sekä digi- ja teknologisia taitoja.64  

 

Kuvaaja 1. Kirjaston tukemat monilukutaidot.65 

                                                             
59 Rasi, Vuojärvi ja Hyvönen 2016, 211—212; Front 2005, 125—127; Kynäslahti, Vesterinen ja Tella 2007, 76. 
60 Rinne ja Jauhiainen 2006, 176; Asikainen (2009, 39—41) lukee informaatiolukutaidon edellytykseksi uuden 
oppimiselle.  
61 Rasi, Vuojärvi ja Hyvönen 2016, 211; Mustikkamäki 2016, 91. 
62 Asikainen 2009, 30—31, 42. 
63 Rasi, Vuojärvi ja Hyvönen 2016, 211. 
64 Ks. Kuvaaja 1. 
65 Kuvaajan alkuperä Eija Nevalainen, Mikkelin seutukirjasto. 

Kirjaston tukemat monilukutaidot 

Kirjastonkäyttö-, TVT- ja digitaidot 
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Aikuisväestön medialukutaitoa vahvistetaan 1) mahdollistamalla niin painettujen kuin digitaalisten 

mediasisältöjen saavutettavuus, 2) tukemalla mediatekstien ymmärtämisen, tulkinnan, analysoinnin ja 

kriittisen arvioinnin taitoja sekä 3) asiakkaan viestinnän ja mediasisältöjen tuottamisen taitoa.66 Digitaaliset 

ja teknologiset taidot kuuluvat sisältöjen saavutettavuuden tukemiseen.  

Kirjaston ja sen aineistojen käyttötaidot sekä tiedonhaun ja -tiedonhallintataidot, esimerkiksi erilaisten 

hakuohjelmien käytön taitaminen, mahdollistavat pääsyn kirjaston tarjoamien mediasisältöjen kuten 

kirjojen, lehtien ja elokuvien pariin. Kirjasto tarjoaa asiakkaille myös erityistä tiedonhallinnan ja -arvioinnin 

asiantuntijaosaamistaan. Kirjastossa tuetaan asiakkaiden digi- ja teknologisia taitoja auttamalla laitteiden, 

kuten tietokoneiden tai tablettien, ohjelmien ja sovellusten sekä internetin ja verkkopalveluiden käytössä. 

Tällä tavoin saavutettu osaaminen tukee asiakasta niin painettujen kuin digitaalisten mediasisältöjen pariin. 

Saavutettavuuteen liittyy myös internetin turvallinen käyttö. Kirjaston tarjoama tieto 

turvallisuuskysymyksistä, kuten yksityisyydensuojasta ja virustorjunnasta rohkaisee osaltaan mediasisältöjen 

käyttöön.67 Mediasisältöjen saavutettavuutta ja käyttöä kirjasto tukee osana asiakaspalvelutyötä ja erillisinä 

digiopastuksina. Kirjaston järjestämillä, jo vakiintuneen paikan palveluissa ottaneilla tietotunneilla 

tutustutaan erilaisiin digiajan ilmiöihin, kuten tietoturvan kysymyksiin. Opastusten toteuttamisessa 

hyödynnetään myös ulkopuolisia asiantuntijatahoja ja vapaaehtoisia toimijoita. 

Mediakasvatuksen ja samalla medialukutaidon ydinaluetta on mediasisältöjen ymmärtämisen, 

tulkinnan, analysoinnnin, vertailun ja kriittisenkin arvioinnin tukeminen. Kirjasto tukee näiden taitojen 

vahvistamista mahdollistamalla media-aiheiden käsittelyn osana toimintaa. Käsiteltävinä voivat olla 

esimerkiksi erilaiset mediatekstit, median toiminta- ja ilmaisutapojen tunnistamisen vahvistamisen ja median 

toimintaperiaatteiden ja taustalla vaikuttavien tarkoitusperien, omistusrakenteiden, taloudellisten 

kysymysten ja eettisten näkökulmien tiedostamisen tukeminen. Tarvetta on myös mediasisältöjen hallinnan, 

jäsentämisen ja säilömisen taidoille.68 Mikkelin seutukirjastossa medialukutaidon sisältöjen osalta 

keskitytään ajankohtaisiin ja aikuisväestön kannalta relevantteihin mediailmiöihin.  

Mediasisältöjen tulkinnan ja analysoinnin taitoja vahvistetaan kirjastotyössä erilaisilla tietoiskuilla ja 

työpajoilla. Kirjasto voi tarjota alustuksia ja luentotyyppisiä tietotuokioita. Medialukutaidon sisältöjä voidaan 

käsitellä esimerkiksi tietotuntien yhteydessä niille tilanteisesti varatuilla teemakerroilla. Ulkopuolisia 

asiantuntijoita voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Kokeiluina kirjastokentällä on toteutettu 

työpajoja, joissa keskustellaan mediasisällöistä ja mediakulttuurista sekä tehdään itse mediasisältöjä.69 

Työpajat sosiaalisina ja vertaisoppimisen mahdollistavina työskentelytapoina soveltuvat hyvin media-

aiheiden tarkasteluun ja työstämiseen. Työpajatyyppistä toiminnallista työskentelyä voidaan käyttää myös 

                                                             
66 Ks. Mustikkamäki 2014, 5. Jaottelu noudattelee medialukutaidon määritelmää (Kupiainen & Sintonen 2009, 91-92). 
67 Ks. esim. Rasi, Vuojärvi ja Hyvönen 2016, 202—203. 
68 Ks. Mustonen 2006, 237. 
69 Vrt. esim. Lukutaitoa laajemmin. Porin kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma 2018, 14. 
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erilaisten taitojen kuten sosiaalisen median käytön harjoitteluun, sekä itseilmaisuun ja viestintään median 

kanavissa tai esimerkiksi digihyvinvoinnin kysymysten käsittelyyn.  

Malleja medialukutaitojen tukemiseen on mahdollista ottaa myös kirjaston perinteisemmistä 

työmuodoista kirjamedian parissa. Tällaisia ovat esimerkiksi lukupiirit, joissa pyritään vuorovaikutteisesti 

ymmärtämään ja tulkitsemaan eri tekstilajeja ja rakenteita sekä tekstissä kuultavia ääniä. Nämä 

lähestymistavat ja tekstitaidot ovat sovellettavissa myös mediasisältöjen tarkasteluun.70 Medialukupiirissä 

käsiteltävät aineistot edustavat mediatekstejä. Lukupiirin jatkumorakenne tukee tiedon ja taitojen 

kumuloitumista ja rohkaisee syventämään keskustelua esimerkiksi median sisältöjen eettisiin kysymyksiin tai 

yhteiskuntaa heijastaviin arvonäkökohtiin.  

Kolmantena ulottuvuutena medialukutaidon vahvistamisessa on viestimisen ja omien mediasisältöjen 

tuottamisen tukeminen, mihin tähtäävät myös ajantasaiset viestintäteknologian ja verkkoviestinnän 

ilmaisutaidot.71 Kirjaston mediakasvatus voi antaa tukea esimerkiksi sähköpostin käyttöön ja sosiaalisessa 

mediassa viestimiseen ja toimimiseen tai vaikkapa mielipidekirjoitusten tai kirja-arvostelujen laatimiseen. 

Itseilmaisuun rohkaisevat erilaiset sanataideohjaukset ja kirjoittajapiirit. Viestimiseen liittyvät myös eettiset 

kysymykset kuten hyvät käytöstavat internetin viestintäareenoilla, netiketti, ja esimerkiksi 

tekijänoikeuskysymysten tunteminen omia mediasisältöjä tuottaessa. Omien sisältöjen tekemiseen sopii 

työpajatyöskentely.72  

On huomattava, että kirjaston totutut työmuodot kirjamedian parissa vahvistavat peruslukutaitoa ja 

tekstitaitoja ja tukevat siten myös medialukutaitoa. Lukupiirit mahdollistavat syvällisen paneutumisen 

teksteihin. Kirjailijavierailut ja kirjavinkkaukset eri yhteyksissä innostavat lukuharrastuksen pariin. Kirjasto voi 

myös tarjota käyttämissään sähköisissä medioissa tilaa asiakkaiden tuottamille sisällöille. Vertaisvinkkaukset 

tai sosiaalisessa mediassa käytävä kirjallisuuskeskustelu tukevat viestintää ja omien mediasisältöjen 

tuottamista. Aikuisille suunnatut sanataidepajat ja kirjoittajapiirit rohkaisevat itseilmaisuun. Erilaisiin 

mediasisältöihin perehtyminen käsittää myös audiovisuaalisia materiaaleja, joita kirjaston aineistoista 

edustavat esimerkiksi elokuvat, pelit ja musiikki. Jatkossa aikuisväestön monilukutaitoja pyritään 

vahvistamaan myös näillä osa-alueilla.   

Mediakasvatustyötä voidaan hahmottaa erilaisten ohjauksen ja vuorovaikutuksen mallien kautta.73 

Asiakkaita voidaan tukea itsenäiseen oppimiseen helposti saavutettavilla materiaaleilla ja välineillä ja antaa 

opastusta tarpeiden mukaan. Ajankohtaisia media-aiheita voi lähestyä asiantuntijavetoisissa 

työskentelymuodoissa. Vertaisoppimisen mahdollistavat vuorovaikutteiset oppimisen tavat kuten työpajat 

tai vaikkapa medialukupiiri. 

                                                             
70 Vrt. Turun kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma 2015, 7.  
71 Ks. Kupiainen ja Sintonen 2009, 91; Sallmen 2009b, 9; Mustonen 2006, 240.  
72 Vrt. Lukutaitoa laajemmin. Porin kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma. 2018, 14. 
73 Ks. Kuvaaja 2.  
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Ohjauksen ja vuorovaikutuksen mallit mediakasvatuksessa.  
 

 

Kuvaaja 2. Ohjauksen ja vuorovaikutuksen mallit mediakasvatuksessa.  

 

4.2 Laitteisto, tilat ja mediakasvatusmateriaalit   

Mediasisältöjen saavutettavuutta ja medialukutaitojen kehittämistä kirjasto tukee tarjoamalla tarvittavaa 

laitteistoa ja ohjelmistoja, ohjelmia, sovelluksia ja pääsyn verkon palveluihin. Medialukutaitoa tukevat myös 

mediakasvatuksen työmuotoihin soveltuvat tilat. Mikkelin seutukirjastossa asiakkaille on mitoitettu riittävä 

määrä verkkopäätteitä, joita voi käyttää tiedonhakuun, viestintään, internetin digitaalisten palveluiden 

käyttöön sekä pääsyyn mediasisältöihin. Lisäksi erillisten opastusten yhteydessä voidaan käyttää tabletteja 

ja iPadeja. Ohjausta on mahdollista järjestää ATK-luokassa, jossa on kattava määrä Chromebook-laitteita. 

Lisäksi käytettävissä on mediakasvatuksen toteutukseen soveltuvia luento- ja ryhmätyötiloja. Digitointia 

varten on oma työtilansa. Elokuvien katsomiseen, musiikin kuuntelemiseen sekä virtuaalipelien pelaamiseen 

on olemassa tilat ja laitteisto, jota voi käytön yhteydessä täydentää.  

Eräs tapa vahvistaa asiakkaiden medialukutaitoa on koota kirjaston verkkosivulle medialukutaitoa 

tukevia materiaaleja sekä tiedottaa niistä ja tukea siten myös omatoimista perehtymistä media-aiheisiin.74 

Medialukutaitoa tukevia materiaaleja löytyy itseopiskelua varten sekä aihetta käsittelevistä lainattavista 

aineistoista että internetin mediakasvatusta tukevilta sivustoilta. Kirjaston verkkosivulle on koottuna 

                                                             
74 Kirjastot ja media 2012, 20.  
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medialukutaidon materiaalipankki jo löytyvien tiedonhakua tukevien linkkien oheen. Materiaalien 

saavutettavuutta tuetaan hyvällä tiedotuksella.75  

 

4.3 Kohderyhmät   

Mikkelin seutukirjaston toteuttamassa mediakasvatuksessa aikuisväestöä hahmotetaan erilaisina iän, 

elämäntilanteen tai taustayhteisön kautta määrittyvinä ryhminä, joiden erityisiin tarpeisiin kasvatusta ja 

ohjausta kohdennetaan. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi nuoret aikuiset, lapsiperheiden vanhemmat, 

työikäiset, työelämän ulkopuolella olevat, maahanmuuttajat, seniorit ja erityisryhmät.76 Mediakasvatustyön 

asiakkaita ovat myös erilaiset yhdistykset ja järjestöt, jotka voivat edustaa mainittuja ryhmiä. Eri ryhmillä 

aikuisväestön sisällä voi olla hyvin erilaisia taitoja ja taitotasoja lukutaitojen ja digitaalisten ja teknologisten 

taitojen kanssa ja niiden mukaisia tarpeita mediakasvatukselle. Näitä tarpeita kuunnellen kirjastoissa on 

suunniteltu kutakin asiakasryhmää parhaiten palvelevaa sisältöä, joka tukisi tietoyhteiskuntataitoja.  

Nuoret aikuiset huomioidaan Mikkelin seutukirjastossa opiskelijoina ja opinnoista nousevien 

tiedontarpeiden kautta. Lukuharrastusta tuetaan esimerkiksi oppilaitosyhteistyön kautta. Lasten 

vanhemmille ja muille kasvattajan roolissa toimiville aikuisille kohdennetaan tietoa sellaisista media-aiheista, 

jotka kulloinkin koskettavat lapsia ja nuoria. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietous sosiaalisesta mediasta, 

mediakulttuurin kasvatusvaikutuksista, pelien ikärajoista ja sisällöistä sekä hyvistä tavoista ja käytänteistä 

internetissä. Vanhemmille voi tarjota eväitä myös esimerkiksi mainosten ja kuluttamisen pohtimisessa.77 

Kasvattajien tukemista tehdään yhteistyössä muiden kasvatuksen asiantuntijoiden, kuten 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Työikäisille niin työelämässä kuin sen ulkopuolella oleville 

sekä senioreille tarjotaan medialukutaitoa tukevia tietoiskuja, alustuksia, keskustelutilaisuuksia ja työpajoja 

kulloisistakin ajankohtaisista lähelle arkea tulevista media-aiheista. 

Peruslukutaito on askel muita lukutaitoja kohti, ja sen hallitseminen on tärkeää etenkin 

maahanmuuttajien keskuudessa. Kirjasto tukee sekä suomen kielen että muiden kielien oppimista ja oman 

äidinkielen vahvistamista. Tämä tapahtuu soveltuvien aineistojen saavutettavuuden ja kirjastonkäytön 

opastusten kautta. Kirjaston käytön kynnystä voidaan madaltaa järjestämällä kielikahviloita ja tukemalla 

sosiaalista osallistumista.  Maahanmuuttajille tarjotaan myös henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta 

asiakaspalvelun yhteydessä sekä ohjausta kirjaston sähköisten palveluiden käytössä. Medialukutaidon osalta 

maahanmuuttajien opastus kohdentuu myös mediavälineisiin ja -sovelluksiin, kuten sähköpostin käyttöön 

sekä laitteisiin ja verkkopalveluihin esimerkiksi heidän tarpeisiinsa räätälöidyillä tietotunneilla.78  

                                                             
75 Ks. tiedotuksen merkityksestä Pääjärvi ja Palsa 2015, 202, 205. 
76 Ks. mediakasvatustyön kohderyhmistä Kirjastot ja media 2012, 38; Asikainen 2009, 38; Lahtinen 2018, 35—36. 
77 Suoranta 2006, 216—217.  
78 Ks. Kirjastossa kuin kotonaan -hanke. https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjastossa-kuin-kotonaan-–-mikkelin-
kirjasto-maahanmuuttajien-kotoutumisen-tukena. 
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Lukuesteisten asiakkaiden perusluku- informaatio- ja medialukutaitoa tuetaan tarjoamalla heille 

soveltuvia aineistoja, kuten ääni- ja selkokirjoja Celia-palveluiden kautta sekä annetaan opastusta palvelun 

käyttöön. Näille ryhmille on järjestetty myös Celia-aineistojen vinkkauksia ja kirjastoihin tutustumista. 

Erilaiset ääneen lukemisen tapahtumat voivat tavoittaa tätä kohderyhmää. Kirjaston saavutettavuuteen ja 

tiloihin on myös kiinnitetty huomiota.  

Senioreiden ja työelämän ulkopuolella olevien kohdalla lukutaitoja tukemalla pyritään luomaan 

tietoyhteiskuntavalmiuksia ja rakentamaan osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa.79 Digitaitoja 

vahvistetaan laitteistojen ja ohjelmien sekä internetin sisältöjen käyttöä tukevien tietotuntien ja 

digiopastusten kautta. Opastukset ovat kaikille avoimia ja soveltuvat hyvin esimerkiksi työelämän 

ulkopuolella olevien osaamisen ajantasaistamiseen. Myös eri ammattiryhmien, kuten opettajien, 

ammatillisia tarpeita voidaan huomioida kohdennetuilla kirjaston aineistojen ja niiden käytön sekä 

tiedonhaun perehdytyksillä. Jatkossa eri asiakasryhmiä kuunnellaan ja osallistetaan entistä vahvemmin 

suunnittelemaan ja toteuttamaan heidän tarpeidensa mukaisia palveluja.  

 

4.4 Henkilökunta mediakasvatuksen osaajana  

Kirjaston henkilökunnan osaaminen ja ohjaamisen valmiudet ovat keskeisessä roolissa tarkasteltaessa 

aikuisväestön mediakasvatuksen toteuttamista, niin asiakaspalvelutyössä kuin erillisen ohjauksen 

järjestämisessä.80 Mikkelin seutukirjastossa tehtävästä mediakasvatustyöstä vastaa informaatikko. 

Informaatikon työnkuvaan kuuluu esimerkiksi mediakasvatuksen toteuttaminen eri verkostojen kanssa 

tehtävänä yhteistyönä, työyhteisön tiedonhaku- ja hallintataitojen kehittäminen, opetussisältöjen 

laatiminen, koulutustehtävät ja mediakasvatuksen koordinointi. Mediakasvatustyötä tekevät myös muut sen 

sisältöjä hallitsevat pedagogiset osaajat. Aikuisväestön mediakasvatuksen ollessa kyseessä toteutus ja 

suunnittelu liittyvät niin ikään aikuisväestön parissa tehtävän kirjastotyön ja sen koordinoinnin alle. 

Mediakasvatuksen toteutus mielletään kuitenkin osaksi koko kirjastohenkilökunnan perusammattitaitoa ja 

kirjaston yhteiseksi tehtäväksi.81  

Henkilökunnan riittävä osaaminen varmistetaan koulutuksella. Henkilökunnan 

mediakasvatusosaamista ja kiinnostuneisuutta mediakasvatuksen työtapoihin on kartoitettu aikuisväestön 

lukutaitoja tukevan hankkeen82 yhteydessä. Kysely huomioi myös YKN:n digitaitojen kriteerit kirjastotyössä.83 

Lisäksi mediakasvatustyössä tarvitaan pedagogisia taitoja.84 Jo aiemmin toteutuneet mediakasvatukseen 

                                                             
79 Mustikkamäki 2016, 83. 
80 Ks. Kirjastot ja media 2012, 43.   
81 Mustikkamäki 2014, 11. 
82 Mikkelin seutukirjasto aikuisväestön lukutaitoja tukemassa – suuntaviivoja ja toimintamalleja.  
83 Ks. YKN:n suositus digitaidoista ja digituen antamisesta kirjastoissa. 2019.  
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/ancmt/ykn-suositus-minimitaidot.pdf. 
84 Mustikkamäki 2016, 86. 



16 
 

liittyvät koulutukset ovat ajantasaistaneet mediakasvatuksen osaamista. Tehdyn kartoituksen pohjalta 

laaditaan suunnitelma henkilökunnan täydennyskoulutuksista vastaisuudessa. Tarjottavien koulutusten 

sisällöillä vastataan henkilökunnan tarpeisiin, kiinnostuksenkohteisiin ja haluun kehittää omaa osaamista ja 

kehittyä omassa työssä.  

Asiantuntijatahojen järjestämien koulutusten ohella osaamista voidaan jakaa työyhteisön sisällä 

vertaisoppimisen ja -ohjauksen, mentoroinnin kautta sekä työpari- ja tiimityöskentelyssä.85 Työyhteisössä 

kukin voi toimia eksperttinä oman erityisosaamisensa, harrastuneisuutensa ja kiinnostuksenkohteidensa 

kautta syntyvästä asiantuntijuudesta käsin. Osaamista voi hyödyntää sekä omassa työnkuvassa että 

ohjaustyössä. Vertaisoppimista varten on mahdollista luoda niin kutsuttu osaamispankki, josta voi helposti 

seurata, millaista osaamista kollegoilla on. On hyödyllistä tarttua osaamisen hyödyntämiseen ja jakamiseen 

myös maakunnallisesti Lumme-kirjastojen tai alueellisesti Itä-Suomen kirjastojen kesken. 

4.5 Verkostoituminen  

Hyvin rakennettu yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tehokas tapa tehdä mediakasvatustyötä 

pienillä henkilöstöresursseilla. Verkostoitumisen kautta voi laajentaa kirjaston henkilökunnan osaamista ja 

mahdollisuuksia toteuttaa mediakasvatusta. Mikkelin seutukirjasto on hyödyntänyt laajasti paikallista 

yhteistyötahojen verkostoa mediakasvatuksen toteuttamisessa. Tietotunteja on järjestetty yhdessä 

sähköisten palveluiden tarjoajien kuten Kelan, Verohallinnon ja pankkien kanssa. Tämäntyyppisen palvelun 

laajentamista muihinkin toimijoihin, kuten viranomaisiin (esim. tietoturvakysymykset), TE-keskukseen tai 

vaikkapa yrityksiin voidaan jatkossa pohtia. Esteryn (Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry) vapaaehtoiset 

ovat toteuttaneet kirjastossa ja sen ulkopuolella suosittuja klinikkatyyppisiä opastuksia tietoteknisissä ja 

digitaalisissa taidoissa. Opastuksiin asiakas on voinut tulla myös oman laitteensa kanssa. Media-alan 

asiantuntijana ja yhteistyökumppanina on toiminut myös paikallinen media, Länsi-Savo. Opastusten 

järjestämisessä voi yhtä lailla hyödyntää paikallisten oppilaitosten, kuten ammatillisen oppilaitoksen Esedun, 

lukioiden ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, opiskelijoiden osaamista osana heidän 

opintojaan.  

Kohderyhmien tavoittamisessa ja ohjauksen räätälöinnissä tehdään yhteistyötä paikallisten 

yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi Mikkelin seudun 

eläkeläisjärjestöt, vammaisten järjestöt ja työttömien yhdistykset. Palveluita myös rantautetaan pisteisiin, 

joissa kohderyhmät on helppo tavoittaa, kuten maahanmuuttajatyöhön keskittyvään monikulttuurikeskus 

Mimosaan tai muun muassa senioreita ja vammaisryhmiä palvelevalle Omatorille. Kasvattajien tavoittaminen 

voi toteutua koulujen ja vanhempainyhdistysten kautta. Yhteistyötä on mahdollista tiivistää jatkossa.   

                                                             
85 Ks. myös Mustikkamäki 2014, 11; Kangas 2012, 59—61. 
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Harjaantumista eri mediasisältöjen ja lukutaitojen osa-alueilla voivat tukea niihin erikoistuneet tahot, 

kuten audiovisuaalisiin ja visuaalisiin sisältöihin perehtyneet paikalliset elokuva- ja valokuvaseurat- tai 

yhdistykset (Mikkelin Elokuvaajat ry, Mikkelin kameraseura ry) tai kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen  

lukutaitoon erikoistuneet tahot (kuvataideseura Mikkelangelot).86 Itseilmaisun ja viestimisen taitoja voi 

vahvistaa kirjalliseen ilmaisuun paneutuneiden yhdistysten parissa (esim. Mikkelin Kirjoittajat ry). 

Äänimaailman lukutaidon, musiikin asiantuntijoita löytyy esimerkiksi paikallisista musiikki- ja muista 

opistoista. Kirjasto voi tehdä näiden tahojen kanssa yhteistyötä sekä viestiä aktiivisesti tarjonnasta ja tukea 

siten lukutaitoja vahvistavien toimintojen pariin. Muita mahdollisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi 

paikalliset museot.  

On hyvä huomioida myös kurssimuotoista ja pitkäjänteisempää mediakasvatustyötä toteuttavat tahot. 

Mikkelin kansalaisopisto ja Otavan opisto ovat tavanneet tarjota erilaisia mediakasvatuksen alaan liittyviä ja 

monilukutaitoja vahvistavia kursseja. Mikkelin kesäyliopiston kurssitarjonnassa ja Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun avoimissa opinnoissa on ollut mahdollisuus suorittaa mediakasvatuksen 

kokonaisuuksia. Mediakasvatusta tarjoavat myös monet valtakunnalliset asiantuntijatahot87, kuten 

Mediakasvatusseura, Mediakasvatuskeskus Metka ja Sanomalehtiliitto. Valtakunnallisena 

yhteistyökumppanina voi olla niin ikään esimerkiksi Kirjastoseura.  

Alueellisia kirjaston omaa toimintaa tukevia alan yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Savon Lumme-

kirjastot ja Itä-Suomen kirjastot. Näiden tahojen kanssa voi vaihtaa osaamista ja toimintamalleja, 

suunnittelua sekä järjestää täydennyskoulutuksia. Myös yhteiset hankkeet hyödyttävät osapuolia. On 

tärkeää huomioida Itä-Suomen alueella 2010-luvulla jo toteutuneet hankkeet, jotka ovat pyrkineet 

edistämään mediakasvatusosaamista niin kirjaston erilaisten asiakasryhmien kuin henkilökunnan kohdalla.88 

Myös kirjastojen ulkopuolella toteutuvia mediakasvatuksen hankkeita ja niiden tuloksia seurataan 

aktiivisesti.89  

Yhteistyömuodot voivat olla moninaisia vaihdellen yhteisistä tapahtumista, työpajoihin tai 

koulutuksiin. Yhteistyötä voi keskittää esimerkiksi erityisiin teemaviikkoihin. Kirjasto voi yhteistyökumppanin 

roolissa osallistua myös tarjoamalla tiloja ja kohtauttamalla toimijoita ja asiakkaita.90 Yhteistyötahojen 

                                                             
86 Media ja kirjastot 2012. 
87 Ks. lisää toimijoista Lundvall ja Andersson 2012. 
88 Digiosaamista kaikille (Savonlinna); Verkkopuikkari-hanke (Varkaus, Leppävirta, Heinävesi), Mobiililla tulevaisuuteen 
(Varkaus); Seniorikahvila Varkauden kirjastossa; Digitoinnista iloa asiakkaille, hyötyä kotiseutukokoelmaan 
(Mäntyharju); Tablettien tielle (Enonkoski); Hyvä paha Wikipedia (Kuopio); Tabletit käteen ja tiedonhankintaan 
(Kiuruvesi); Digitaitoja siulle ja miulle (Mikkelin seutu). 
89 Ajankohtainen on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Juvenian koordinoima Mediakasvatusseuran kanssa 
yhteistyössä toteutettava Digivoimaa-hanke, joka edistää nuorten ja nuorten aikuisten digihyvinvointia.  
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/https-www-xamk-fi-tutkimus-ja-kehitys-digivoimaa-digihyvinvoinnilla-
yhteiskunnallista-osallisuutta/.  
90 Ks. Kuvaaja 3. Ks. myös Rasi 2014, 28.   
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toteuttamaa mediakasvatusta on hyvä tehdä tunnetuksi viestimällä niistä aktiivisesti kirjaston omissa 

mediakanavissa ja ohjaamalla asiakkaita näiden palveluiden pariin.  

 

Kirjaston rooli mediakasvatustyön verkostoissa 

 

Kuvaaja 3. Kirjaston rooli mediakasvatustyön verkostoissa.  

Olennaista medialukutaidon ja sitä tukevien lukutaitojen vahvistamisessa on, että toiminta tapahtuu 

asiakkaiden ja viiteryhmien lähtökohdista, kiinnostuksenkohteista ja tarpeista käsin. Asiakkaiden tai 

asiakasryhmien osallisuutta voi vahvistaa yhteissuunnittelulla, jolloin osallistujat tulevat kuulluksi ja samalla 

sitoutetuiksi oppimisen ja ohjauksen prosesseihin. Medialukutaidon vahvistamisessa on myös syytä tukeutua 

mahdollisuuksien mukaan kirjaston ulkopuolisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin asiantuntijatahoihin.  

 

5. Lopuksi 

Aikuisväestön mediakasvatussuunnitelma muodostaa kirjaston toiminnassa lukutaitoja tukevan jatkumon 

lasten ja nuorten Kirjastopolkuun elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Aikuisväestön 

mediakasvatuksen suunnittelua ja toteutusta rakennetaan kolmesta tulokulmasta: asiakaslähtöisesti, 

tietoyhteiskunnan vaatimusten ja ajankohtaisten mediailmiöiden tiedostamisesta käsin sekä kirjaston 

ydinosaamisen ja tehtävien näkökulmista.  

Kirjasto on aineistojen ja niiden hallinnan, tiedonhaun ja lukuinnostamisen osaaja. Samalla sen 

tehtäviin kuuluu tiedollisen tasa-arvon edistäminen ja tietoyhteiskuntavalmiuksien tukeminen. 

Medialukutaito muiden lukutaitojen ohella sekä digitaitojen ja teknologisten taitojen vahvistaminen ovat 

perusteltuja kirjastossa tehtävässä työssä. Henkilökunnan keskuudessa vahvistetaan oman osaamisen 

tunnistamista ja rohkaistaan sen käyttöön ottoon ja jakamiseen omassa työssä. Jatkossa hyödynnetään 

vahvemmin myös muilla alueen kirjastoilla olevaa osaamista ja jaetaan vastaavasti omaa ammattitaitoa.  

Oman ydinosaamisen jakaminenKirjasto 
asiantuntijana

Suunnittelu, organisointi, 
verkostoituminen, toteutus 

Kirjasto kumppanina  -
yhteistyötaho palveluiden 

järjestämisessä

Tilojen ja välineiden 
tarjoaminen ja 
viestiminen

Kirjasto mahdollistajana -
asiantuntijoiden ja asiakkaiden 

kohtauttaja



19 
 

Asiakaslähtöisyys huomioidaan kokonaisuuksien valmistelussa. Asiakkaat otetaan entistä vahvemmin 

mukaan suunnittelutyöhön. Asiakkaiden ja etenkin asiakasryhmien toiveita ja kysymyksiä kuunnellaan ja 

niiden pohjalta muotoillaan räätälöityjä koulutus tai tukikokonaisuuksia. Palvelujen oikeanlaisen ja oikea-

aikaisen kohdentamisen ja asiakasryhmien tavoittamisen vuoksi tiivistetään myös yhteistyötä järjestöjen ja 

erilaisten viiteryhmien kanssa. Tämä tukee resurssien tehokasta kohdentamista ja samalla osallistaa ja 

sitouttaa kohderyhmiä toivottujen taitojen vahvistamisen prosesseihin. Yksilöllisen ohjauksen ja sosiaalisen 

oppimisen ohella asiakkaita tuetaan omatoimiseen perehtymiseen. Mediataito-osaamista on mahdollista 

kohdentaa asiakkaille myös uuden palvelumuodon, hakeutuvien palveluiden kautta.  

Mediakasvatustyössä pyritään vastaamaan aina ajanmukaisiin mediaosaamisen tarpeisiin ja tukemaan 

tietoyhteiskunnassa vaadittavia taitoja. Kirjastossa seurataan uusia trendejä ja ilmiöitä, ajankohtaisia aiheita 

sekä kirjastoalalla tehtävän mediakasvatustyön kehitystä. Mediakasvatussuunnitelmaa myös tarkistetaan 

näistä lähtökohdista.  

Eri tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja verkostoitumista vahvistetaan ja asiantuntijatahojen 

osaamista hyödynnetään niin mediakasvatuksen suunnittelussa kuin toteutuksessa. Kirjaston roolia 

selkiytetään yhteistyöverkostossa asiantuntijana, kumppanina ja mahdollistajana. Tiedotuksellisena 

tavoitteena on tehdä tunnetummaksi kirjaston roolia aikuisten mediakasvattajana sekä tiedonhaun ja 

mediataitojen asiantuntijana. Samalla vahvistetaan viestintää myös muiden tahojen toteuttamasta 

mediakasvatuksesta.  

Mediakasvatustyötä toteutetaan vastaisuudessa kulloistenkin resurssien mukaisesti. Tehtyä 

mediakasvatustyötä arvioidaan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään sen perusteella.  
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