
M edialukutaidon opettaminen laaja-alaisena osaamisena tarkoittaa, että se on op-
piaineeseen katsomatta jokaisen opettajan asia. Perusopetuksen valtakunnallisissa 
opetussuunnitelman perusteissa medialukutaito kytkeytyy kaikkiin laaja-alaisiin osaa-
miskokonaisuuksiin (L1-L7), mutta erityisesti ”Monilukutaitoon (L4)” sekä ”Tieto- ja 

viestintäteknologiseen osaamiseen (L5)”. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut medialuku-
taidon vuosiluokkakohtaiset osaamiskuvaukset ovat hyvänä apuna aineenopettajille. Ne konkretisoivat 
medialukutaidon moniulotteista käsitettä. Medialuku-
taidon opettaminen kuitenkin haastaa aineenopettajat, 
sillä opetussuunnitelman suuntaisesti opetuksen tulisi 
olla sekä oppiainekohtaista että oppiaineita yhdistävää. 
Medialukutaidon opettaminen kytkeytyy myös opettajien 
kasvatustehtävään eli oppilaiden oppimisen, kehityksen ja 
hyvinvoinnin tukemiseen. 

Medialukutaidon moniulotteisuus tekee sen opettamisesta 
haasteellisen. Moniulotteisuus tarkoittaa ensinnäkin sitä, 
että medialukutaitoon kuuluu hyvin erityyppistä osaamista. 
Medialukutaitoinen osaa käyttää, lukea, tulkita, arvioida 
kriittisesti ja tuottaa itse erilaisia mediasisältöjä. Hän osaa 
myös toimia ja viestiä mediaympäristöissä tavoilla, jotka 
edistävät tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia, tur-
vallisuutta, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Toisek-
si moniulotteisuus syntyy erilaisista medioista, mediaväli-
neistä ja mediasisällöistä. Medialukutaidon sateenvarjon 
alla puhutaankin esimerkiksi uutistenlukutaidosta, mai-
nostenlukutaidosta, pelilukutaidosta ja sosiaalisen median 
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lukutaidosta. Teknologinen kehitys synnyttää tarpeita uusille medialukutaidoille, joista yksi esimerkki on 
robottilukutaito. Medialukutaidon käsitteen moniulotteisuudesta kertoo sekin, että medialukutaidon tuore 
kansainvälinen ensyklopedia on yli 1600-sivuinen. En tiedä yhtäkään opettajaa, saati tutkijaa, jolla on 
koko moniulotteinen medialukutaito ja sen opettaminen täysin hallussa.

Miten sitten onnistua laaja-alaisen ja moniulotteisen medialukutaidon opettamisessa? Selvää on, että 
medialukutaidon kaikkien ulottuvuuksien opettaminen ei voi olla jokaisen yksittäisen aineenopettajan 
vastuulla. Medialukutaidon opettaminen on kouluyhteisössä joukkuepeliä. Opetuksen laadun ja opettajan 
työhyvinvoinnin näkökulmasta tarvitaan keskustelua ja selkeää vastuunjakoa siihen, mitä yksittäiseltä 
opettajalta odotetaan – kaikkea ei voi osata. Kouluyhteisön johtamisen näkökulmasta tulee varmistaa, 
että oppilaiden medialukutaidon kehittymistä tukeva opetus on kokonaisuudessaan monipuolista. 

Moniulotteinen medialukutaito kutsuu aineenopettajia yhteisopettamiseen. Medialukutaidon kattava 
opettaminen on yksittäiselle opettajalle kohtuuton vaatimus, mutta toisiaan täydentävistä osaajista 
koottu joukkue voi tarjota moniulotteisempaa opetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostuu 
yhteistyö eri oppiaineiden opettajien ja koulun ulkopuolisten toimijaryhmien kesken. Oppiaineita yhdis-
tävää medialukutaidon opetusta voidaan toteuttaa opetusta eheyttämällä usealla eri tavalla, esimerkiksi 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.  Ilmiölähtöisessä medialukutaidon opetuksessa lähtökohtana on 
eri oppiaineita yhdistävä teema tai ilmiö sekä yhteistyökumppanit, jotka voivat olla toisten oppiaineiden 
opettajia ja koulun ulkopuolisia toimijoita. Tärkeää on, että toimijoilla on toisistaan poikkeavaa, täydentä-
vää osaamista. Mahdollisia yhteistyökumppaneita medialukutaidon opettamisessa voivat olla esimerkiksi 
oppilaitokset, järjestöt, nuorisotyö, mediat, kirjastot, tutkimus- ja kulttuurilaitokset sekä erilaiset media-
kasvatukselliset kehittämishankkeet.  

Medialukutaitoihin kohdistuva tutkimus, kuten myös kansallisen ja EU-tason koulutusta ohjaavat asia-
kirjat ovat sisällöltään hyvin samansuuntaisia: medialukutaito määritellään niissä yhdeksi tulevaisuuden 
avaintaidoista. Suomi on mediakasvatuksen mallimaita siinä, miten medialukutaito huomioidaan kansal-
lisissa linjauksissa. Suomessa on lisäksi kansainvälisesti vertaillen suuri määrä mediakasvatustoimijoita, 
erityisesti järjestöjä. Oma tutkimuksemme on osoittanut, että medialukutaidon monialaisten oppimis-
kokonaisuuksien onnistumisen kannalta kriittisiä tekijöitä ovat aineenopettajien innostus, oppiaineiden 
yhdistämistä ja yhteisopetusta hyvin luotsaava pedagogiikka sekä yhteistyötä mahdollistavat rakenteet 
(esim. aikataulut, lukujärjestys). Näiden tekijöiden varmistaminen mahdollistaa joukkuepeliä – medialu-
kutaidon opettamista laaja-alaisena osaamisena aineenopetuksessa.
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