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Tiivistelmä 
 
Kuvataiteella ja mediakasvatuksella on tärkeitä tehtäviä peruskoulussa, varsinkin nykyisen visuaalisen kulttuurin 
aikakaudella. Kuvataiteen merkitys on suuri erityisesti merkityksellisten kokemusten saamisessa ja oppilaan 
itseilmaisun kehittymisen kannalta. Tavoitteena on, että oppilas löytää oman tavan katsoa taidetta ja suhtautua siihen, 
mitä arvostaa ja ei arvosta sekä miten toteuttaa itseään. Tärkeä osa-alue visuaalisen kulttuurin kannalta on myös 
kuvanlukutaidon kehittyminen. Mediakasvatus tukee näitä kuvataiteessa asetettuja tavoitteita. Mediakasvatuksen 
ensisijaisia tavoitteita ovat kuitenkin medialukutaito ja mediataito, oppilaan kriittisen ajattelun kehittyminen ja 
mediankäyttötaitojen lisääntyminen, sillä mediataitojen voidaan katsoa nykykulttuurissa olevan osa elämänhallinnan 
taitoja, merkki aktiivisesta kansalaisuudesta ja osa elinikäistä oppimista. Taidekasvatuksellinen lähestymistapa 
mediakasvatukseen tuo keinoja ymmärtää paremmin visuaalista kulttuuria ja nykymaailmaa. 
 
Tutkielman tarkoituksena olikin selvittää kuvataidetta opettavien opettajien käsityksiä mediakasvatuksesta ja sen 
tärkeydestä yleisesti sekä kokemuksista mediakasvatuksen toteuttamisesta osana kuvataiteen opetusta. Lisäksi tutkittiin, 
miten opettajan saama koulutus vaikuttaa hänen kykyynsä toteuttaa mediakasvatusta ja millaiset ovat hänen tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöön liittyvät taitonsa. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa käytettiin fenomenografista 
tiedonhankinnan strategiaa. 
 
Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin maaliskuun 2013 aikana teemahaastatteluina, jonka haastattelurunkoa testattiin 
esihaastattelulla. Tutkimuksen kohderyhmä muodostui harkinnanvaraisesta näytteestä. Haastateltaviksi valittiin 
kahdeksan kajaanilaista 5.–9.-luokille kuvataidetta opettavaa opettajaa, joista miehiä oli kolme ja naisia viisi. Mukana 
oli sekä muutaman vuoden että vuosikymmeniä opettajan työssä toimineita opettajia. Litteroidun tutkimusaineiston 
sisällönanalyysissa käytettiin sekä teoriasidonnaisia että aineistolähtöisiä analyysin tapoja. Aineistoa käsiteltiin 
pääasiassa kuvailemalla, luokittelemalla ja ryhmittelemällä. Luokiteltua aineistoa vertailtiin, yhdisteltiin, laskettiin ja 
tyypiteltiin. Näistä saaduista analyyttisista havainnoista tehtiin abduktiivisella päättelyn logiikalla tulkintaa ja 
johtopäätöksiä, joista tutkimuksen tulokset muodostuvat. Analyysissa on käsitelty myös aineistosta poikkeavat 
tapaukset. 
 
Haastateltavien käsityksissä mediakasvatus muodostui pääosin kahdesta osa-alueesta: mediateknologian käyttämisestä 
ja medialukutaidosta. Haastateltavien käsityksissä mediakasvatuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat perustaitojen 
hallinta, medialukutaito, turvallisuus median käytössä ja itse tuottaminen. Mediakasvatuksen katsottiin lisäävän 
elämänhallinnan taitoja. Kaikki opettajat pitivät mediakasvatusta ja sen merkitystä yksilön kannalta tärkeänä, mutta 
tärkeyden arvioinnissa löytyi silti painotuseroja.  
 
Mitä enemmän haastateltavat olivat opiskelleet kuvataidetta, sitä enemmän he kokivat sen vaikuttavan käsitykseensä 
mediakasvatuksesta ja sen toteuttamisesta. Koulutustaustasta huolimatta jokainen kuitenkin koki tarvitsevansa lisä- tai 
jatkokoulutusta mediakasvatusta koskien. Haastateltavien käsityksissä kuvataiteen sisältöalue media ja kuvaviestintä 
toteutui vaihtelevasti.  
 
Vain puolet haastateltavista kertoi olevansa tyytyväisiä koululla käytössään olevaan mediavälineistöön. Haastateltavista 
kaksi ei kokenut tarvetta lisäkoulutukselle medialaitteiden hallintaa koskien. Yksi vastaaja koki medialaitteiden 
käyttöön liittyvät taitonsa hyviksi, loput kohtalaisiksi tai heikoiksi. Puolet haastateltavista oli käyttänyt sosiaalista 
mediaa jollain tavalla opetuksen tukena ja apuna. Sosiaalisen median käytön katsottiin tukevan mediakasvatusta. 
 

Asiasanat kuvataide, mediakasvatus, mediataito, medialukutaito, visuaalinen kulttuuri, fenomenografia 
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1 JOHDANTO 

 

 

 

Mediamaisema, jossa nykyiset nuoret elävät, koostuu monimutkaisesta yhdistelmästä kansallista 

mediatuotantoa, ylikansallista mediakulttuuria sekä paikallisia ja kansainvälisiä viestintäkäytäntöjä. 

Pelaamisen suosio on lisääntynyt räjähdysmäisesti 2000-luvulla ja mediakäytön painopiste on 

liikkunut viihteellisten sisältöjen suuntaan. Sosiaalinen media, kaveriporukoiden ja vertaisryhmien 

keskinäisviestintä on myös suuressa roolissa median käytössä, varsinkin nuorilla. Ne ovat osa arkisia 

kulutuskäytäntöjä ja toimivat apuna identiteetin ja maailmankuvan rakentamisessa. (Herkman 2010, 

77–78; Nyyssölä 2008, 12–13.)  

 

Williamsin (1981) mukaan media sanana on alun perin lähtöisin latinan kielen sanasta medium, jolla 

englannin kielessä kolme merkitystä: medium on jotain, mikä ”toimii välittäjänä” tai ”sijoittuu väliin”, 

viittaa erilaisiin viestintätapoihin ja -välineisiin sekä viestintävälineiden taloudelliseen merkitykseen 

tuotantovälineenä. Suomen kielessä sana media kattaa samantyyppiset merkitykset. (Herkman 2005, 

12.) Ytimekkäästi sanottuna media ”tarkoittaa välineitä, joilla on mahdollista viestittää ja 

vastaanottaa viestejä sekä niiden sisältöjä ja käytäntöjä, jotka ovat syntyneet välineiden ympärille” 

(Henriksson & Pentikäinen 2006, 8). 

 

Mediakulttuuri tarkoittaa nykykulttuuria, jossa medialla on keskeinen merkitys (Nyyssölä 2008, 12). 

Nykyisin mediasta välittyvä informaatiotulva onkin niin valtaisa, ettei sitä voi fyysisesti välttää 

mitenkään, joten suojelemme itseämme käsittelemällä mediasta tulevaa tietoa automaattisesti. 

Tämä automaattinen tietojenkäsittely ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta. Vaarana on, että 

elämyksemme supistuvat tärkeiden viestien mennessä ohi tai että annamme liikaa valtaa 

automaattiselle tietojenkäsittelylle, mikä itsessään voi toimia median ehdoilla. Media välittääkin 
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usein viestejä täysin eri syistä kuin mitä me vastaanotamme niitä, jolloin saatamme päätyä 

tyydyttämään median tavoitteita omiemme kustannuksella automaattisen tietojenkäsittelyn vuoksi. 

Myös tulkintataitojemme uhkaavat näivettyä, koska automaattinen tietojenkäsittely on helppo ja 

tehokas ratkaisu. Mitä heikommat taidot tulkita viestejä meillä on, sitä enemmän media määrittelee, 

mitä me pidämme tärkeänä ja millaisia meidän pitäisi olla. Näistä syistä mediataidot ja 

medialukutaito ovat yhä tärkeämpiä tämän päivän median valtaamassa yhteiskunnassa. (Potter 2004, 

3.) Mutta miten oppilasta, lasta tai nuorta, voi ohjata näihin taitoihin? 

 

Kuvataiteen paikasta ja merkityksestä peruskoulussa on vuosien saatossa käyty välillä kiivastakin 

keskustelua. Tuntimääriä on toisinaan vähennetty ja oppiaineen valinnaisuutta lisätty, mitä alan 

ammattilaiset eivät ole pitäneet kovin hyvänä asiana. Valinnaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki oppilaat 

eivät opiskele kuvataidetta vuosittain. Laitisen, Hilmolan ja Juntusen (2011, 239) mukaan 8. luokalla 

kuvataidetta opiskelee perusopetuksen oppilaista vain alle puolet ja 9. luokalla enää kolmannes. 

Kuvataidekasvatuksella on kuitenkin peruskoulussa tärkeä tehtävä. Mutta miksi kuvataide on tärkeä 

oppiaine ja mitkä tekijät vaikuttavat sen opetukseen? Entä mikä rooli kuvataidekasvatuksella on 

nykyisessä median kyllästämässä, teknologisoituneessa maailmassa ja millaisia eväitä, mediataitoja, 

se tarjoaa oppilaille ehyen ja terveen maailmankuvan rakentamiseen? Muun muassa näihin 

kysymyksiin pyritään etsimään vastauksia tässä tutkielmassa. 

 

Ihmisen kokonaispersoonallisuuden kehittämisen kannalta koulun taidekasvatus saa tärkeän 

merkityksen, joka luodaan varhaislapsuudessa, mutta joka kehittyy läpi koko peruskoulun aina 

mahdollisesti lukioon saakka, jossa taidekasvatuksen tehtävä jatkuu. Tähän tehtävään sisältyvät 

muun muassa esteettisten, eettisten ja emotionaalisten taitojen toteutuminen, alan taitojen 

kehittäminen sekä kulttuuriin sosiaalistuminen. Taide-elämysten maailman voidaan katsoa olevan osa 

ihmisen sivistyspääomaa ja se vaikuttaa elämisen laatuun, joten on tärkeää, että jo peruskoulussa 

oppilaille tarjotaan mahdollisuus saada työkalut taiteen tekemiseen, siitä nauttimiseen, 

ymmärtämiseen ja arviointiin. (Korkeakoski 1998, 5.)  

 

Nykynuorten arjessa visuaalisella kulttuurilla on keskeinen rooli: nuorten suosima viestintä ja 

populaarikulttuuri on merkittäviltä osin juuri visuaalista kulttuuria (Herkman 2007, 13). Media 

vaikuttaa ajatuksiin ja maailmankuvaan niin kotona ja koulussa kuin vapaa-ajalla. Sen vaikutukset 
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ulottuvat niin monelle eri elämänalueelle, että mediakasvatus on pakko huomioida myös 

perusopetuksessa. Mediakasvatus onkin mukana opetussuunnitelmassa joidenkin oppiaineiden, 

kuten kuvataiteen, ainekohtaisissa sisällöissä sekä osana eheyttäviä ainekokonaisuuksia. Silti se on 

vain hyvin pieni osa opetussuunnitelmaa, eikä tunnu riittävästi vastaavan tämän päivän tarpeisiin 

mediakasvatusta koskien. 

 

Uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa (Opetushallitus 2012a) 

mediakasvatus ja siihen liittyvä teknologia onkin huomioitu aiempaa monipuolisemmin muun muassa 

itsestä huolehtimisen, arjenhallinnan ja turvallisuuden kannalta: 

 

Oppilas elää teknologisoituneessa maailmassa. Hän tarvitsee perustietoa teknologiasta, sen 
kehittämisestä ja vaikutuksista sekä opastusta järkeviin valintoihin. Koulutyössä ja eri 
oppiaineiden yhteydessä avataan ymmärrystä teknologian monimuotoisuudesta sekä 
opiskellaan sen käyttöä ja toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja vastuullista käyttöä. (Opetushallitus 
2012a, 13.) 

 

Mediakulttuurissa maailma näyttäytyy meille kuvina ja kuvan, äänen ja sanan yhdistelminä. Siksi 

visuaalinen media painottuu kuvataideopetuksessa aikaisempaa enemmän. (Kuvataideopettajat ry 

2013.) Visuaalinen kulttuuri ja media kulkevat siis käsi kädessä, ovat erottamattomia. Kuvatulvaa ja 

median keinoja täytyy opiskella tässä yhteiskunnassa pärjätäkseen ja kuvataiteen oppitunti on yksi 

erinomainen paikka tälle monilukutaidon kehittämiselle. Kuvataiteen opetussuunnitelman mukainen 

sisältöalue media ja kuvaviestintä ohjaavat opettajia toteuttamaan mediakasvatusta 

kuvataidekasvatuksessa. Tämä tutkimus onkin rajattu koskemaan mediakasvatusta vain 

kuvataidekasvatuksen yhteydessä, koska halutaan selvittää, millaisia median käyttöön ja sen 

hallitsemiseen liittyviä työkaluja oppilaan on mahdollista saada kuvataiteen oppitunnilla. Rajaus on 

tehty myös sen takia, että käsittelystä ei tulisi liian laaja huomioon ottaen tähän tutkimukseen 

käytössä olevat resurssit.  

 

Opettajasta riippuu, millaisiksi kuvataiteen tunnit muodostuvat ja miten media näkyy tunneilla. Siksi 

tutkitaan opettajien käsityksiä mediakasvatuksesta kuvataidekasvatuksessa ja siihen liittyvistä 

kysymyksistä. Opettajakunta on rajattu koskemaan 5.–9.-luokille kuvataidetta opettavia opettajia, 
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koska näillä ikäluokilla mediakasvatusta on mahdollista toteuttaa syvällisemmin oppilaan ajattelun 

taitojen ollessa kehittyneempiä.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää 5.–9.-luokalle kuvataidetta opettavien opettajien 

käsityksiä mediakasvatuksesta ja sen tärkeydestä. Lisäksi tutkitaan, millaiset valmiudet opettajilla on 

toteuttaa mediakasvatusta kuvataidekasvatuksen yhteydessä ja miten he itse kokevat onnistuvansa 

siinä. Tarkoituksena on saada myös jonkinlainen käsitys siitä, millainen opettajan taidekäsitys on ja 

mitä tavoitteita hän asettaa niin kuvataide- kuin mediakasvatukselle oppilaan kannalta sekä miten 

mediakasvatus voi tukea kuvataidekasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on lisäksi 

tutkia niitä tapoja, joilla mediakasvatusta konkreettisesti toteutetaan kuvataiteen oppitunneilla, 

miten opetussuunnitelmassa mainitut mediaan ja kuvaviestintään liittyvät sisällöt toteutuvat sekä 

miten opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. 

 

Ensimmäiseksi tässä tutkielmassa paneudutaan kuvataidekasvatuksen käsitteeseen: mitä kuvataide 

on oppiaineena ja miten se on profiloitunut uudelleen oppiaineen nimenmuutosten saattelemana. 

Taidekasvatuksen taustalla vaikuttavia erilaisia taidekäsityksiä ja niitä ohjaavia taideteorioita 

käsitellään lyhyesti sekä etsitään perusteluja koulun taidekasvatuksen merkitykselle oppilaan 

kannalta. Huomiota kiinnitetään myös opettajan rooliin ja vastuuseen taidekasvatuksen 

toteutumisessa sekä sen onnistumisessa. 

 

Mediakasvatusta käsitellään luvussa kolme, jossa käsitettä pyritään määrittelemään eri näkökulmista: 

mitä mediakasvatus on, mitä odotuksia ja taitoja mediakasvatukseen liittyy ja mitkä ovat sen 

tavoitteet, miten mediakasvatus etenee ja kehittyy, mitä haasteita kasvattaja siinä voi kohdata, mitä 

tekijöitä mediakasvatuksen opettamiseen ja ohjaukseen liittyy kasvattajan näkökulmasta sekä miten 

tieto- ja viestintätekniikka, erityisesti sosiaalinen media, on osana mediakasvatusta. Erityistä 

huomiota annetaan mediatekstin, -lukutaidon ja monilukemisen käsitteille, jotka liittyvät olennaisena 

osana mediataitoihin ja kykyyn ymmärtää visuaalista kulttuuria. 

 

Neljännessä luvussa kuvataidetta ja mediakasvatusta käsitellään osana sekä Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2004) että Kajaanin perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa (Kajaanin kaupunki 2011). Luvussa esitellään, mitkä tekijät säätelevät 
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kuvataideopetusta peruskoulussa, mitä sisältöjä opetuksen tulisi käsittää ja erityisesti sitä, miten 

mediakasvatukseen olennaisena osana liittyvän sisältöalueen ”media ja kuvaviestintä” tulisi toteutua 

opetussuunnitelman mukaisesti. Luvussa luodaan lisäksi katsaus siihen, miten mediakasvatus esiintyy 

opetussuunnitelmissa ja onko opetussuunnitelmien välillä eroja sen huomioimisessa. Lisäksi 

tarkasteluun on otettu, miten tieto- ja viestintätekniikka sekä mediakasvatus on huomioitu uuden 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa (Opetushallitus 2012a), jonka 

tarkoitus on astua voimaan viimeistään elokuussa vuonna 2016. 

 

Tämän tutkielman viides luku käsittelee tutkimuksen empiirisen osan toteutusta ja siihen liittyvää 

metodologiaa. Aluksi esitellään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat, tutkimuksen taustalla 

vaikuttava tieteenfilosofia sekä menetelmällisistä valinnoista koostuva tutkimusstrategia. 

Tutkimuksen ollessa laadullinen, perehdytään hieman laadullisen tutkimuksen tutkimusperinteisiin. 

Näistä lähempään tarkasteluun otetaan tutkimusstrategiaksi valikoitunut fenomenografia, jonka 

tavoitteena on tutkia ihmisten käsityksiä ja kokemuksia asioista. 

 

Kun tutkimuksen tekemisen teoreettiset lähtökohdat on selvitetty, kerrotaan tutkimuksen 

toteutuksesta: tutkimuksen kohderyhmän valinnasta, haastattelusta tiedonkeruumenetelmänä ja 

haastattelujen toteutuksesta teemahaastatteluina sekä aineiston analyysitavoista. Analyysissa 

tutkimusaineistoa on koodattu ja luokiteltu eri tavoin sekä teoria- että aineistolähtöisesti, jonka 

jälkeen luokkia on yhdistelty, vertailtu, laskettu esiintymistä sekä tyypitelty. Näitä apuna käyttäen on 

tehty merkitysanalyysia, jossa on huomioitu myös aineistosta poikkeavat tapaukset. Luvun lopussa 

tarkastellaan vielä tutkimuksen teknisen osan luotettavuutta. 

 

Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksesta saadut tulokset eli aineiston pohjalta nousseet 

analyyttiset havainnot sekä niistä tehdyt tulkinnat ja johtopäätökset. Tuloksia on linkitetty edeltävissä 

luvuissa esiteltyihin teoreettisiin näkökulmiin sekä ajankohtaisiin käytännön ongelmiin, mikä avaa 

tutkimusta uudella tavalla lukijoilleen (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 29). Tuloksia on 

verrattu erityisesti Opetushallituksen teettämään opetuksen seurantaraporttiin Perusopetuksen 

musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla (Laitinen ym. 2011), jossa 

ensimmäistä kertaa arvioidaan opetussuunnitelman taitoaineiden tavoitteiden toteutumista 

yhdeksännen luokan päättävien keskuudessa. 
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Tämän tutkielman erottaa aiemmin tehdyistä tutkimuksista maantieteellinen sijainti, 

mediakasvatuksen tutkiminen vain kuvataidekasvatuksen yhteydessä sekä laadullinen 

tiedonhankintastrategia. Mediakasvatuksen toteuttamistapoja peruskoulussa on tutkittu jonkin 

verran, mutta yleensä tutkimukset ovat olleet kvantitatiivisia eli määrällisiä, koska tutkimuksen 

kohderyhmä on ollut niin suuri. Tutkimuksista on tällöin saatu tilastollisesti mitattavia tuloksia, mutta 

ei välttämättä syvällistä tietoa esimerkiksi siitä, miksi jokin asia tehdään niin kuin tehdään tai mitä 

asioita pidetään tärkeänä ja minkä takia. Tässä tutkielmassa pyritäänkin antamaan puheenvuoro 

kajaanilaisille kuvataidetta opettaville opettajille, heidän kokemuksilleen mediakasvatuksen 

toteuttamisesta ja tärkeinä kokemistaan asioista. 
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2 KUVATAIDE 

 

 

 

Taidekasvatus ja kuvataidekasvatus voivat olla sekä aikuisiin että lapsiin kohdistuvaa eheyttävää 

toimintaa. Tässä tutkielmassa huomio on kiinnitetty lapsia ja nuoria koskettavaan perusopetuksen 

kuvataidekasvatukseen, jolla on tärkeä tehtävä oppilaan kehityksen kannalta. Yleisessä keskustelussa 

kuitenkin kuulee aina ajoittain kaikuja siitä, että kuvataide oppiaineena ei nauti sen ansaitsemaa 

arvostusta. Tästä kielii esimerkiksi se, että kuvataiteen tuntien pitäminen sälytetään monissa 

tapauksissa niille opettajille, joilla ei muuten tulisi opetusvelvollisuuden määräämät tunnit täyteen. 

Noin neljäsosa peruskoulun yläluokilla kuvataidetta opettavista opettajista onkin muodollisesti 

epäpäteviä toimimaan tehtävässään (Laitinen ym. 2011, 151).  

 

Miksi kuvataidekasvatusta ei sitten arvosteta? Yksi syy voi olla epätietoisuus sen yksilöä 

voimauttavista vaikutuksista ja tehtävistä perusopetuksessa. Seuraavaksi yritetäänkin vastata 

kysymyksiin, mitä tarkoitetaan taidekasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen käsitteillä, mitkä tekijät 

vaikuttavat näihin käsityksiin, millä periaatteilla kuvataidekasvatusta toteutetaan, mikä sen rooli on 

peruskoulussa, mihin taidekasvatuksella ja kuvataidekasvatuksella oikeastaan pyritään ja mihin 

perustuu näiden eheyttävä vaikutus? Näihin kysymyksiin vastaamalla pyritään tuomaan 

tietoisuuteen, miksi kuvataide on tärkeä oppiaine. 
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2.1 Taidekasvatus 

 

Taidekasvatuksen käsite on laaja ja pitää sisällään muun muassa kuvataidekasvatuksen käsitteen, 

mutta sillä käsitetään myös kaikki muut taiteenalat, kuten koulussakin esille tulevat musiikki, käsityöt, 

sanataide äidinkielessä, ilmaisutaito ja tanssi liikunnassa (Korkeakoski 1998, 5). Taidekasvatus 

Ovaska-Airasmaan (1992, 14) mukaan tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan eri taiteiden alueisiin 

liittyvää kasvatusta ja se on esteettisen kasvatuksen osa-alue. Esteettinen kasvatus taas liittyy 

taidekasvatusta laajemmin lapsen arkipäivään, ympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin. 

 

Taiteesta ja taidekasvatuksesta puhuttaessa esille nousee usein sen terapeuttinen laatu, joka 

muodostuu samoista elementeistä kuin leikki. Tällöin sitoutuminen toimintaan on vapaaehtoista, 

toiminnan lopputulos tai virheetön suoritus ei ole tärkeintä, vaan osallistuminen kokonaisvaltaisesti 

prosessiin. Myös taiteessa, niin kuin leikissäkin, koetellaan omia kykyjä ja rajoja. Taidekasvatus onkin 

parhaimmillaan suorastaan terapiaan verrattavaa toimintaa. Oppilasta ja hänen taidetöitään 

arvostava sekä turvallinen ja kiireetön ilmapiiri synnyttävät hyvän olon tunteen ja voimauttavat. (Ala-

Vannesluoma 2009, 19.) 

 

Salmisen (1981, 184) mukaan koulun taidekasvatuksessa pyritään suuntamaan oppilaan ajattelua, 

tunteita ja kykyjä syventävästi taiteeseen ja taiteen avulla. Eri taiteen lajit ilmaisevat eri tavoilla 

ihmisten tunteita, elämyksiä ja kokemuksia sekä yhteiskunnallisia ja maailmankatsomuksellisia 

käsityksiä. Siksi oppilaan tietoisuuden ja persoonallisuuden kehittyminen taidekasvatuksen 

vaikutuksena ei voi toteutua muutoin, kuin eri taideaineiden yhteisvaikutuksesta. Monet tutkijat, 

esimerkiksi Korkeakoski, Laitinen ja Sava, viittaavat kuitenkin taidekasvatuksen käsitteellä suoraan 

kuvataidekasvatukseen.  

 

Erilaiset oppimiskäsitykset ovat vaikuttaneet taidekasvatuksen paradigmoihin eri aikakausina, jolloin 

on ollut erilaisia käsityksiä oppimisesta ja taiteesta. Nykyään vallitsee konstruktivistinen näkemys 

oppimisesta, jossa oppimisen katsotaan rakentuvan aikaisempien kokemusten ja skeemojen pohjalle. 

Oppimisen prosessi käynnistyy omakohtaisten kokemusten ja elämysten kautta. Tämä prosessi on 

tietoinen ja se edellyttää oppijalta käsitteellistämistä ja tiedon aktiivista käsittelyä, reflektointia. 

(Hiltunen & Mannerkoski 1997, 9.) 
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2.2 Kuvataide oppiaineena ja kuvataidekasvatus 

 

Kuva on luontainen kommunikointikeino lapselle. Kun lapsi tekee kuvaa, hän pohtii samalla 

kuvaamaansa asiaa sekä kertoo kuvan avulla muille näkemyksiään ja ajatuksiaan. Kuvataiteen 

opetuksen yksi oleellinen sisältö onkin opiskella kuvaa, sillä se on sekä taiteen että viestinnän 

keskeinen kieli. Todellisuus jäsentyy monessa tapauksessa kuvallisten viestien tuottamista 

kokemuksista. Siksi on tarkoituksenmukaista opettaa kuvaa, auttaa yhtälailla oppilasta kuin itseä 

ymmärtämään kuvan kieltä ja sen ilmaisukeinoja, jotta kuvan edessä ei olisi aivan niin altis sen 

vaikutukselle. (Moisander, Töyssy, Vartiainen & Viitanen 2001, 10, 15.) 

 

Laitinen (2006b, 35–36) käsittää kuvataiteen opetuksen olevan makukasvatuksen sijasta tekemisen, 

pohtimisen ja omien arvostuksien perustelemisen opettelua. Oppilaan omat käsitykset kauniista ja 

rumasta ovat arvioinnin perustana, samoin kuin oppilaan oma elämysmaailma on opetuksen 

lähtökohtana. Opettaja vain tuo tuntemuksensa ja tietonsa taiteesta ja visuaalisesta ympäristöstä 

siihen. Taiteellista kehittymistä ilmaisee kuvallisen ilmaisutaidon kehittyminen sekä esteettisen ja 

taiteellisen arviointikyvyn kehittyminen.  Näiden molempien kehittyminen pysähtyy, jos niitä ei 

opiskella ja opeteta. 

 

Olennaisimpana päämääränä kuvataiteen opetuksessa on kuitenkin se, että oppilaalle syntyisi 

henkilökohtainen suhde taiteeseen. Hänen kuvallisen ajattelun kehittymistään ja taiteellista 

oppimista tuetaan tarkoituksellisesti. Aina, kun oppilas tekee kuvaa, hän on esteettisten valintojen 

edessä; hän tekee ja samalla myös pohtii niitä. Tämä on keskeistä kehityksen kannalta. Kuvataiteessa 

oppilaat harjoittelevat ainakin kuvallisia ilmaisutaitoja, mielikuvien kuvittelua ja prosessointia, 

havaintojen tekoa, keksimistä ja luovaa ongelmanratkaisua työskentelemällä erilaisilla materiaaleilla, 

rakentamalla kuvaa ja tilaa, maalaamalla, piirtämällä ja tekemällä grafiikkaa. Kuvataiteen opetukselle 

on tyypillistä samassa tehtävässä tai jaksossa esiintyvät monet eri sisällöt ja tavoitteet eli oppiaineen 

sisäinen integraatio. (Laitinen 2006b, 36–37.) Myös Räsäsen (2008b, 13) näkemykset kuvataiteen 

opetuksesta perustuvat oppiaineen integraatiolle.  
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Kuvataidekasvatus tutkimusalana on suhteellisen nuori, vaikka sillä on käytännöissään pitkät traditiot. 

Rantala (2001, 9–12) määrittelee kuvataidekasvatuksen olevan hyvin moniulotteista. Se voi 

suuntautua kuvataiteen tekemiseen, jolloin tavat tehdä taidetta sekä asiaankuuluvan käsitteistön 

oppiminen nähdään arvokkaaksi. Taiteen avulla kasvattaminen voi myös olla päämäärä, jolloin taas 

taiteen tekemisellä on vain välineellinen arvo ja varsinainen pyrkimys onkin avartaa ja syventää 

kasvatettavan suhdetta itseensä sekä ympäröivään maailmaan. Tiedon välittäminen siitä, mikä 

taiteen suhde on historiaansa ja ympäröivään yhteiskuntaan kunakin aikana, voi sekin olla 

tavoitteena kuvataidekasvatukselle. Kuvataidekasvatuksen määrittelyissä on mainittu myös 

yleisökasvatus, jossa tavoitteellisuus kohdistuu taiteen vastaanottajaan; lisätä hänen 

mahdollisuuksiaan analyyttiseen, oivaltavaan tai elämykselliseen taidekokemukseen.  

 

Kuvataidekasvatuksella on erinäisiä tunnusomaisia tavoitteita, kuten aistinen herkkyys ja itsensä 

haastaminen taidollisesti, joiden kokemiseen pyritään. Taiteen keinoin pyritään myös tekemään 

persoonallisia tulkintoja maailmasta. Nämä tavoitteet tuovat merkityssisältöjä omaan elämään ja 

ovat samalla arvokasta henkistä pääomaa. Taidekasvatuksen ja taiteen keinot eivät ole 

toimintavarmoja ja mekaanisia, vaan yhtä alttiita arvaamattomuudelle kuin elämä. Tämä 

epävarmuuden vuoksi jokaisella taidekasvatukseen osallistuvalla on mahdollisuus tuoda 

persoonalliset tuntonsa ja ajatuksena esille, eikä niitä odoteta toisenlaisiksi kuin mitä ne ovat. 

Taidekasvatuksellisessa tilanteessa harvemmin onkaan mitään ennalta annettua kaavaa. Sitä ei 

myöskään sido toiminnan hyödyllisyyden tehokkuus- ja tulosseuraamukset, mikä on valitettavan 

harvinaista tämän päivän koulumaailmassa. Tutkiminen, kriittisyys ja kyseenalaistaminen sekä luovat 

irtiotot kuuluvat luontevasti kuvataiteessa oppimiseen. Näiden seikkojen vuoksi taidekasvatus antaa 

mahdollisuuden jokaiselle siihen osallistuvalle saada toimintansa näkyville ja äänensä kuuluville. 

(Laitinen 2006b, 34; Sava 2007, 192–193.) 

 

 

2.3 Piirustuksesta visuaaliseen kulttuurikasvatukseen 

 

Kuvataiteen nimi oppiaineena on muuttunut kaksi kertaa ja kummallakin kerralla nimen vaihtaminen 

on herättänyt keskustelua. Ennen peruskouluun siirtymistä ainetta kutsuttiin piirustukseksi, joka 

sittemmin peruskoulun myötä muuttui kuvaamataidoksi. Nimeksi ehdotettiin myös muotoamista, 
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jossa olisi yhdistynyt Norjan yleissivistävän koulutuksen tapaan kuvataide ja käsityö. Kuvaamataito-

oppiaineen nimi taas vaihdettiin kuvataiteeksi vuonna 1999. Tällä muutoksella haluttiin nostaa 

enemmän esille kuvataidekasvatuksen merkitystä. Myös tähän nimenvaihdokseen on liittynyt paljon 

keskustelua, sillä joidenkin mielestä kuvaamataito on ilmaisevampi nimi oppiaineelle ja jotkut taas 

halusivat puhua monikossa kuvataiteista. Vaikka taidekäsityksistä oppiaineen nimenmuutosvaiheissa 

ei olisikaan keskusteltu kovin näkyvästi, ne heijastuvat näistä muutoksista. Käsitys taiteesta ja sen 

kasvattavasta arvosta on muuttunut yhteiskunnan mukana ja se näkyy muun muassa tässä 

yhteydessä. (Sava 2007, 93–94.) 

 

Räsäsen (2008b, 70–72) mukaan viimeisintä nimenvaihdosta kuvaamataidosta kuvataiteeksi on 

selitetty sillä, että haluttiin profiloitua taideaineeksi ja irrottautua taitokeskeisyydestä sekä 

”askarteluperineestä”. Sisällöllisesti oppiaineen uudistaminen jäi kuitenkin pitkälti opettajien 

vastuulle, sillä nimenvaihdoksen perusteluista ei käyty riittävää keskustelua. Kuvataide-käsitteen 

voidaan katsoa viittaavan avoimeen taidekäsitykseen. Itse käsitteen, kuten myös oppiaineen 

peruskäsitteiden ja sisältöjen, määrittely on kuitenkin loppujen lopuksi ainetta opettavien vastuulla, 

myös luokanopettajien. Pohjakallio (2006, 14) toteaa vielä, että kun oppiaineen nimi muuttui vasta 

vuonna 1999 Suomessa taidosta taiteeksi, puhuttiin jo Yhdysvalloissa ”taiteen” korvaamisesta 

”visuaalisella kulttuurilla”. 

 

Nykyään myös Suomessa on ehdotettu kuvataiteen oppiaineen nimen korvaamista visuaalisella 

kulttuurikasvatuksella, mikä on saanut kannatusta kuvataidekasvattajien keskuudessa (Sava 2007, 

94). Räsäsen (2008a, 9) mukaan ehdotus nimen uudistamiselle syntyi osittain pelosta, että kuva-

käsitteestä luovuttaisiin ja opetus painottuisi ainoastaan tekniikoiden ja ilmaisukeinojen 

opettamiseen. Kuvataiteen ja taiteen käsitteeseen liittyy myös pelkoja siitä, että se tuottaa niin 

koulujen sisällä ja ammattikunnan ymmärryksessä kuin päättäjien mielessä oppiaineelle elitistisen 

leiman ja kapean elintilan. Institutionaalisesta taidemaailmasta on siirrytty visuaaliseen kulttuuriin ja 

samalla ovat muuttuneet myös taideopetuksen kohteet. Yhteiskunta on visuaalisempi kuin ennen. 

(Pohjakallio 2006, 12–13.)  

 

Varsinainen syy nimenmuutokselle olisikin visuaaliseksi muuttunut kulttuuriteollinen maailma, jossa 

yleissivistävän koulutuksen tärkein tehtävä on kuvallisen kulttuurin ja visuaalisen median kriittisen 
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lukutaidon opettaminen (Sava 2007, 94). Nykypuheessa taidekasvatus mielletään entistä enemmän 

visuaalisen kulttuurin opiskeluksi ja siinä kuulee kaikuja modernismin vastaliikkeistä. Visuaalista 

kulttuuria painottavassa taideopetuksessa yhdistyy kommunikoinnin ja kuvallisen ilmaisun eri 

muodot. Käsiteltävänä ovat niin ”matalaa” kuin ”korkeaa” taidetta edustavat kuvat ja eri alueita 

kuvataiteessa tutkitaan kulttuurisina ilmiöinä. Taide on tavallaan yksilöiden ja kulttuurin 

kohtauspaikka, jossa ymmärrystään voi syventää hankkimalla tietoa molemmista kulttuureista. 

Perimmäinen päämäärä kyseen omaisessa lähestymistavassa on auttaa oppilasta ymmärtää niin 

itseään kuin sitä maailmaa, jossa hän elää. Arvioinnin lähtökohtana ovat tällöin oppilaan 

itseymmärryksen lisääntyminen ja mahdolliset muutokset ajattelussa. (Räsänen 2008a, 9, 11.) 

 

 

2.4 Erilaiset taidekäsitykset 

 

Taidekäsityksiä kehitetään ja etsitään jatkuvasti huolimatta siitä, että taiteen käsitteen määrittely on 

vaikeaa. Käsitykset eri asioista, olivatpa ne tiedostettuja tai tiedostamattomia, ohjaavat ihmisen 

toimintaa. Taidekäsitys, joka taidekasvattajalla on, ohjaa siis hänen toimintaansa opettajana ja 

kasvattajana ja muodostaa hänen opetuksensa ytimen. Erilaiset näkemykset taideoppimisesta 

johtuvat erilaisista käsityksistä kasvatuksesta ja taiteesta ja ne siis ilmenevät taideopetuksen 

käytäntöinä. Käsitteiden selittäminen auki lähinnä itselleen auttaa opettajaa ja kasvattajaa 

tiedostamaan toimintansa sekä perustelemaan sitä. Asioita ei tehdä vain niiden itsensä vuoksi, vaan 

taustalla vaikuttaa aina jokin malli tai käsitys toiminnasta ja sen tavoitteista. Opettajan täytyy olla 

tietoinen erilaisista taideteorioista ja miten ne vaikuttavat hänen käytäntöihinsä, jos hän haluaa 

taideopetuksensa olevan johdonmukaista ja kokonaisvaltaista. (Rantala 2001, 13; Räsänen 2008b, 

13–15, 19.) Kuvataideopetuksen ajatellaan yleisesti pohjautuvan modernistiseen ja postmoderniin 

taidekäsitykseen, joten tässä käsittelyssä esille tuodaan nämä kaksi käsitystä sekä postmodernin 

ajattelun seurauksena syntynyt eklektinen taidekäsitys. 
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2.4.1 Modernistinen taidekäsitys 

 

Räsänen (2008b, 24–30) kertoo modernismin viittaavan aate- ja taidehistorialliseen suuntaukseen, 

joka syntyi vastalauseena realismiin perustuville taidetyyleille 1900-luvun alussa. Modernismia leimaa 

edistysusko, jonka mukaan jokaisen uuden taidesuuntauksen uskotaan olevan edellistä parempi; 

vanha mitätöidään. Taideyhteisö on modernistien mukaan yhteiskunnallisista ongelmista erillään 

toimiva edistyksellinen etujoukko, joka kykenee muutosten ennakointiin. Modernismin mukaan taide 

koostuu esteettiseen elämykseen johtavista objekteista, jotka voidaan käsittää universaaliksi kieleksi. 

Muoto onkin taideteoksessa tärkeämpi kuin teoksen kertova sisältö.  

 

Rantalan (2001, 13–14) mukaan modernismissa teoksen muotoon voi kuitenkin yhdistyä, ja usein 

yhdistyykin, myös kertova sisältö. Taiteella nähdään olevan jokin taiteelle ominainen merkitys, luonne 

tai tehtävä, joka voi ilmetä teoksessa, sen vastaanottajassa tai tekijässä sekä näissä kaikissa yhdessä. 

Taide voi olla modernistisen käsityksen mukaan väline itsen toteuttamiseen tai tie elämän 

ymmärtämiseen syvemmin, eikä se edellytä taiteen instituutioiden puhetapojen ymmärtämistä. Taide 

on siis tulkinnanvaraista ja se esittää tekijänsä ”sisäistä todellisuutta”. 

 

Rantala (2001, 10–11) kertoo modernistisen taidekäsityksen olevan nykyisen kuvataidekasvatuksen 

perustana siltä osin, että siinä taide nähdään kielenä, joka mahdollistaa itsen ilmaisun. Tämä kieli, 

formalismi, tarkoittaa kaikkia niitä asioita, joita taideteoksessa voi esiintyä, esimerkiksi muoto, väri ja 

valo. Formalismin ja itseilmaisun, ekspressiivisyyden, yhdistämällä pyritään sensitiiviseen 

kokemiseen; miten teoksen tekijä tai katsoja kokee sen. Taidekasvatuksen tehtävänä onkin opettaa 

taiteen kieltä ja miten sen avulla voi hahmottaa maailmaa. 

 

 

2.4.2 Postmoderni taidekäsitys 

 

Modernismille vastalauseeksi syntyi 1960-luvun kulttuurisessa murroksessa postmodernismi, joka 

kyseenalaistaa modernismin arvoja. Eroina näillä kahdella suuntauksella on muun muassa erilainen 

historiankäsitys. Postmodernismi hylkää edistysuskon ja antaa vanhallekin arvoa, lainaa sieltä. Se 

myös pyrkii tuomaan yhteen populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin yrittäen hävittää niiden rajat. 
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Taideyhteisö heijastaa ympäröivää todellisuutta ja toimii jonkinlaisena kulttuurikriitikkona, joka 

reagoi yhteiskuntaan. Taide käsitetäänkin postmodernismissa kulttuuriseksi tuotannoksi, ei 

universaalisti ymmärretyiksi, ja se tarjoaa erilaisia tulkintoja todellisuudesta. Jokainen taidetta 

katsova saa tulkita ja arvottaa teoksen omista lähtökohdistaan ja kokemusmaailmastaan käsin. 

(Räsänen 2008b, 13, 24–30.) 

 

Nykypäivän taide siis heijastaa kaikkine monimuotoisuuksineen vallitsevaa postmodernia kulttuuria. 

Yhtä yhteistä totuutta ei enää etsitä, vaan individualismia, yksilöllisyyden merkitystä korostetaan. 

Taide on tapa miettiä itseä ja elämää, joten sen sisältö on muotoa tärkeämpi. Postmoderni 

taidekasvatus Rantalan (2001, 11–12) mukaan tiedostaa taidekäsitysten moninaisuuden. Se 

kyseenalaistaa totuttuja käsityksiä ja toimintatapoja sekä korostaa monikulttuurisuutta ja oikeutta 

moniin näkemyksiin. (Suvanto, Töyssy, Vartiainen & Viitanen 2004, 58–59.)  

 

Pohjakallio (2006, 18–19) toteaa tutkimuksessaan, että postmodernin ajattelun myötä yleissivistävän 

koulun kuvataiteessa luovuttiin aktiivisesti modernistisesta taidekäsityksestä ja sen teorioista. Tähän 

johtivat yhteiskunnalliset muutokset, joiden myötä syntyi myös taiteen perusopetukseksi kutsuttu 

instituutio yleissivistävän koulun ulkopuolelle. 1900-luvun lopun vuosikymmeninä lasten ja nuorten 

kuvataidekoulut vakiinnuttivat toimintansa. Tänä aikana peruskoulun kaikille pakollisen kuvataiteen 

opetus on oleellisesti vähentynyt ja vastuuta kuvataiteen opiskelusta on siirretty oppilaille itselleen; 

kuvataidetta voi opiskella joko valinnaiskursseina, yleissivistyksen ulkopuolelta tai sitten ei ollenkaan. 

 

 

2.4.3 Eklektismi eli monien tavoitteiden ja sisältöjen hyväksyminen 

 

Nykyään voidaan sanoa postmoderniin taidekasvatusajatteluun liittyvän eklektisen taidekäsityksen 

hallitsevan kuvataidekasvatuksen kenttää (Ulkuniemi 2008, 14). Eklektismi hyväksyy tietoisesti monet 

taidekasvatuksen alalla vallitsevat ristiriidat niin taiteen lähtökohtien, määrittelyjen kuin tavoitteiden 

välillä. Onhan taidekin pluralistista eli moninaista. Monien eri lähtökohtien hyväksyminen ei 

välttämättä kuitenkaan ole helpotus yksittäiselle taidekasvattajalle, sillä hänen on silti valittava, mitä 

opettaa ja miten sekä pystyttävä perustelemaan se. Perustelujen esittäminen työlleen on tärkeää 

myös sen vuoksi, että taiteeseen kuuluu lähes aina käsitys siitä, mikä on ”hyvää”. On siis myös 



15 

 

olemassa erilaisia käsityksiä siitä, mikä on itse kullekin hyvää. (Rantala 2001, 19–20.) Eklektinen 

taidekäsitys hyväksyy siis erilaiset näkemykset taiteesta ja yhdistelee niitä. Lähestymistapa perustuu 

näkemykselle taiteesta avoimena käsitteenä ja sen vuoksi myös taideopetuksessa tulisi tuoda esille 

erilaisia näkemyksiä taiteesta.  

 

Opettajaa, joka käyttäisi johdonmukaisesti ainoastaan yhtä taidekasvatusmallia, on melkein 

mahdotonta löytää. Useimmat kuvataidetta opettavat ovat siis eklektikkoja Räsäsen (2008a, 11) 

mukaan. Sava (2007, 95–96) taas on sitä mieltä, että nykyisten resurssien niukkuudesta johtuen harva 

opettaja pystyy harjoittamaan kovinkaan eklektistä toimintaa. Eklektismi ratkaisuyrityksenä 

kuvataiteitten kentän laaja-alaisuuteen voi kuitenkin toteutua, jos pystytään limittämään eri 

osaamisalueita ja työskentelemään mahdollisimman monella sisältöalueella.  

 

 

2.5 Erilaiset taideteoriat 

 

Erilaiset taideteoriat ohjaavat sitä, miten kuvataide käsitetään eli miten taidekäsitykset 

muodostetaan. Taideteoriat voivat myös ohjata opettajaa monipuolisemman opetussuunnitelman 

laatimisessa (Räsänen 2009). Opettajan täytyykin olla tietoinen erilaisista taideteorioista sekä niiden 

vaikutuksista opetuskäytäntöihinsä, jos hän haluaa opetuksensa olevan kokonaisvaltaista. Seuraavissa 

luvuissa esitellään pääasiallisesti Räsäsen (2008b, 22–33, 284) kuvailemia taideteorioita.  

 

 

2.5.1 Taideteoriat esimodernista täysmoderniin 

 

Taideteorioita voi lähestyä tarkastelemalla niiden suhdetta havaintotodellisuuteen. Tähän 

lähtökohtaan pohjautuen Räsänen (2008b, 24–29) on jakanut taideteoriat mimeettisiin, 

ekspressiivisiin, formalistisiin ja kulttuuriteorioihin eli havaintojen, tunteiden, muotojen ja kulttuurin 

ohjaamaan taiteeseen (kuvio 1). On kuitenkin hyvin harvinaista, että kukaan taiteilija tai mikään 

taideteos edustaisi puhtaasti vain yhtä näistä teoreettisista lähtökohdista. Räsänen tarkastelee eri 

taideteorioita myös realismi-käsitteen valossa, jolla tarkoitetaan tässä enemminkin tapaa suhtautua 
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todellisuuteen kuin näköisyyttä tavoittelevaa kuvaustapaa. Seuraavaksi tarkastellaan taideteorioita 

suhteessa modernismiin sekä sen edeltäjiin ja seuraajiin.  

 

 

 

KUVIO 1. Integroiva taideopetus (Räsänen 2009) 

 

Mimeettiset teoriat voidaan luokitella esimoderneiksi eli ne edustavat realismiin perustuvia 

taidetyylejä. Taide on tällöin havaintotodellisuuden jäljittelyä. Teorian mukaan puhdas, objektiivinen 

havainto maailmasta on mahdollinen ja ihmiset ymmärtävät näkemänsä ja havaitsemansa 

universaalisti samalla tavoin. Todellisuus on siis kaikille sama ja taiteella pyritään tarjoamaan 

katsojalle objektiivista, arvovapaata tietoa todellisuudesta, josta katsojan maailmakuva täsmentyy. 

Räsänen (2008b, 25–26) käyttää näistä teorioista myös nimitystä jäljittelyteoriat. 

 

Ekspressiiviset teoriat muotoutuivat modernismin myötä, kun taiteen kohteeksi otettiin 

subjektiivinen todellisuus. Ilmaisuvoima on tärkeämpi kuin tekninen taitavuus. Taidekokemuksessa 

taiteilijalla on keskeinen rooli, taiteen tärkein lähde ovat hänen kokemuksensa ja tunteensa, mutta 

myös teoksen ja katsojan vuorovaikutusta korostetaan. Teorioiden mukaan maailma on riippuvainen 

ihmisten sille antamista merkityksistä ja heidän ymmärryksestään. Arvokkaana ekspressiivisten 
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teorioiden mukaan pidetään ainutkertaista ilmaisua ja teoksen ilmiasuvoimaa sen välittäessä 

tekijänsä arvoja ja tunteita. Taiteella pyritään siis herättämään katsojassa mielialoja ja tämä toimii 

myös teoksen ”hyvyyden” mittarina; miten ja millaisia tunteita ja tuntemuksia katsojassa herää. 

Elämyksellisyys, samaistuminen ja empatia ovat tunnereaktioita, joihin pyritään. Ekspressiivisistä 

teorioista syntyneistä tyylisuuntauksista hyvänä esimerkkinä toimii ekspressionismi. (Emt. 26–29.) 

 

Formalistisille teorioille pohjan luovat täysmodernismin näkemykset, joiden mukaan taidetta tehdään 

taiteen vuoksi, kertoo Räsänen (emt. 155). Itse taidekokemus on siis tärkeämpi kuin yhteys 

havaintotodellisuuteen tai sanoin ilmaistaviin kokemuksiin. Taiteella on kyseenomaisen näkemyksen 

mukaan arkitodellisuudesta poikkeava kieli, värit ja abstraktit muodot, ja se on kulttuurista 

riippumatonta. Taiteen vastaanottajan täytyy olla arvovapaassa tilassa ilman yhteyksiä ulkoiseen 

todellisuuteen, jotta teos voi aueta katsojalle. Tähän tilaan päästäkseen on kuitenkin yleensä 

opiskeltava; on tunnettava muun muassa sommittelusääntöjä ja värioppia, koska taiteilija pyrkii 

ilmaisemaan töillään havainnoista riippumatonta, niin sisäistä kuin ulkoista, todellisuutta ei-

esittävässä muodossa. Taideteoksen muodolliset ominaisuudet luovat pohjan sille, millainen arvo ja 

merkitys teoksella on. Taide on formalistien mukaan itseisarvo ja teoksen esteettinen arvo on 

riippumaton muista arvoista. 

 

 

2.5.2 Postmodernit taideteoriat 

 

Post- eli jälkimodernit taideteoriat ottavat kantaa esimodernismin, modernismin ja täysmodernismin 

tyyleihin ja näkemyksiin. Postmodernien teorioiden mukaan taiteessa on kyse havaintotodellisuuden 

tulkinnasta sekä uudelleen esittämisestä ja se nostaakin esiin erilaisia todellisuuksia. 

Taidekokemukseen kuuluvia osatekijöitä ovat teos, tekijä ja katsoja. Näiden eri osatekijöiden 

tarkasteleminen kontekstissaan yhdistää postmoderneja teorioita toisiinsa. 

 

Räsäsen (emt. 30–31) mukaan kontekstuaalisissa taideteorioissa sekä taiteen tekemiseen että taiteen 

vastaanottamiseen vaikuttavat sosiaalinen, poliittinen ja historiallinen yhteys. Se on siis 

kulttuurisidonnaista ja kulttuuri vaikuttaakin taiteelle annettuihin merkityksiin. Tämä vaikutus voi olla 
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tiedostettua tai tiedostamatonta; kulttuurin vaikutukset ovat aina läsnä taiteilijan tuotannossa sekä 

katsojan tulkinnoissa. Taide on kulttuurin heijastumaa. 

 

Lingvistisissä taideteorioissa taide ymmärretään kieleksi, johon liittyy sääntöjä ja symboleita. Ne on 

tunnettava, jos haluaa ymmärtää taidetta. Samalla tavalla niin kuin voi olla kielellisiä alakulttuureita, 

puhumisen tapoja, voi olla myös kuvallisia diskursseja. Tästä voidaan päätellä, että taide on 

sosiaaliseen kontekstiinsa sidottu kieli. Tästä huolimatta kuva ja sana eivät ole korvattavissa 

toisillaan, koska ne kuuluvat eri käsitejärjestelmiin. Niitä voi vain yhdistellä. Taiteen avulla kuitenkin 

puhutaan; sillä ilmaistaan ja tulkitaan merkityksiä. (Emt. 31, 172.) 

 

Instrumentaaliset taideteoriat korostavat taiteen välinearvoa. Taiteella voidaan vaikuutta sekä 

edistää tietoisuutta ja toimintaa, joten taidetta voi käyttää esimerkiksi kasvatukselliseen, poliittiseen 

tai uskonnolliseen vaikuttamiseen. Taiteelle antaa merkityksen ja arvon se, miten se vaikuttaa 

ihmisen ajatteluun ja toimintaan. Instrumentalististen taideteorioiden yhteydessä on puhuttu myös 

marxilaisesta ja feministisestä taideteoriasta. Marxilaisien mukaan taide välittää hallitsevan luokan 

arvoja ja sillä voidaan vaikuttaa valtasuhteisiin, kun taas feministien mielestä valtaapitävän 

miessukupuolen arvot ovat edustettuina taiteessa ja sukupuolierotteluun voidaan vaikuttaa taiteen 

avulla. (Emt. 31–33.) 

 

Postmoderneista taideteorioista viimeisimpänä Räsänen (emt. 31) nostaa esille institutionalismin, 

jossa taiteeseen liittyy kiinteästi sosiaaliset käytännöt. Taiteen asettaa esille taiteilija tai joku muu 

taidemaailman edustaja sellaiseen ympäristöön, jossa taidetta on totuttu näkemään ja jossa sen voi 

käsittää taiteeksi. Institutionaalisen teorian mukaan taide on taidetta, jos taiteilija on tarkoittanut sen 

taiteeksi. Se ei halua selvittää, miten taidetta arvotetaan, vaan pikemminkin miksi jokin teos 

saavuttaa taideteoksen aseman. Taiteen katsojalle siirretään vastuu teoksen ”hyvyyden” 

määrittelystä. Taidekasvatus on yksi esimerkki instituutiosta, joka voi antaa taiteelle määritelmiä 

(Rantala 2001, 13). 

 

Rantala (2001, 13) käyttää edellä mainitusta myös nimeä luokitteleva taideteoria. Hänen mukaansa 

taiteen voi kyseenomaisessa teoriassa määritellä vain taideinstituutio ottamatta kuitenkaan kantaa 

sen arvoon, merkitykseen tai muuhun vastaavaan. Esimerkki instituutiosta, joka saa antaa taiteelle 
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määritelmiä ja merkityksiä, on taidekasvatus ja siihen liittyvät traditiot. Institutionaalisen teorian 

mukaan taide voidaan siis nähdä sosiaalisena ilmiönä, koska taideinstituution toimintakäytännöt 

määrittävät sen, mikä on taidetta ja mikä ei-taidetta. Taide on elävä käsite ja käsityksiä sen 

ominaisuuksista joudutaan jatkuvasti määrittelemään uudelleen taideinstituutiossa. 

 

Taideteoriat ovat osa estetiikan tieteenalaa, ja kun kuvataidetta lähestytään tästä näkökulmasta, 

keskiöön nousee oppilaan kyky ymmärtää taiteen erilaisia ilmenemismuotoja. Nykytaide on hyvin 

monimuotoista ja sen tekemiseen ja ymmärtämiseen vaaditaan usein tietoja, joita ei voi saavuttaa 

ilman opetusta. Siksi opettajan on annettava oppilaille mahdollisuus tutustua taiteeseen eri 

näkökulmista. Toisaalta taas postmodernit teoriat ovat hyvinkin katsojakeskeisiä ja korostavat 

mahdollisuutta tulkita ja arvottaa taidetta kunkin omista lähtökohdista. Opettaja voi olla myös tässä 

tukena oppilaille heidän harrastaessa vuoropuhelua taideteoksen kanssa. Hän voi auttaa kulttuurisen 

tiedon hankinnassa, joka parhaimmassa tapauksessa tuottaa oppilaalle uutta ymmärrystä sekä 

itsestään että maailmasta.  (Räsänen 2008b, 22, 33.) 

 

 

2.6 Monikulttuurinen taidekasvatus ja monilukutaito  

 

Osana postmodernia kulttuurimurrosta kuvataideopetuskin on saanut rinnalleen 

kulttuurintutkimuksen menetelmiä. Kun kuvataide käsitetään osaksi kulttuurikasvatusta ja se sisältää 

koko visuaalisen kulttuurin alueen, tarvitaan opetukseen uusia menetelmiä. Räsänen (2008b, 213–

216) puhuu kuvakulttuurien yhteydessä monilukutaidosta, jonka avulla hän kytkee materiaalisen 

kulttuurin tutkimiseen ja monikulttuurisuuteen kuvatulkinnan. Kun visuaalisen kulttuurin vaikutus 

lisääntyy, monilukutaito antaa välineitä analysoida kriittisesti kulttuuria sekä mahdollisuuksia 

osallistua ja vaikuttaa siihen. Tämä myös tukee oppilaiden monikulttuurisia identiteettejä. 

Integroivan taideopetuksen keskeisiä käsitteitä ovatkin monikulttuurisuus ja monilukutaito. 

 

Analysoidessaan visuaalisia tekstejä oppilaalla on päävastuu tulkinnasta, mutta samalla häntä 

ohjataan erilaisiin tapoihin lukea kuvia. Monilukeminen tekee kuvien tulkinnasta tietoista toimintaa, 

luo uusia merkityksiä ja tuo esiin kunkin lukutavan rajoitukset, sekä osoittaa, ettei kuvaa voi tulkita 
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miten tahansa. Opetuskeskustelussa ryhmää käytetään kollektiivisena resurssina, joka antaa erilaisia 

kulttuurisia työkaluja. Monikulttuurisuus nähdään siis voimavarana. (Räsänen 2008b, 217.)  

 

Monikulttuurisessa taidekasvatuksessa taide kuitenkin määrittyy helposti yleissymboliseksi 

toiminnaksi, jota on esiintynyt jokaisessa kulttuurissa sen syntymästä lähtien. Modernistista 

taidekäsitystä pyritään murtamaan monikulttuurisessa taidekasvatuksessa siten, että taiteen 

tekemisen lähtökohtana olisi oppilaan oma kulttuuri. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että 

kuvataidekasvatuksessa on huomioitava myös vähemmistöryhmät; on tutustuttava eri kulttuurien 

historiaan ja niiden esteettistä toimintaa sääteleviin taustatekijöihin, ympäristöoloihin sekä 

paikallisiin uskomus- ja arvojärjestelmiin. Siinä on huomioitava eri kulttuurien arvojen, traditioiden ja 

käsitysten mukainen taide tai taiteenkaltainen toiminta. (Rantala 2001, 17–18, 22.) 

 

Kuusisen (2009, 79) mukaan opettajalla pitäisi olla valmius tehdä koulun arkipäivään oppilaiden 

erilaisuuksista luonnollinen ja näkyvä osa. Kaikkia monikulttuurisuuden ilmenemismuotoja ei tarvitse 

kuitenkaan hyväksyä kritiikittömästi. Vastuu tiedonhankinnasta tulisikin olla molemminpuolista, niin 

maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret voivat esitellä omaa kulttuuriaan ja uskontonsa piirteitä 

kuin suomalaiset oppilaat ja opettajat voivat ottaa niistä selvää. Tänä päivänä käytännön koulutyössä 

kuitenkin valitettavan usein ihanteena näyttäisi vielä olevan erilaisuuden näkymättömyys ja 

sulautuminen mahdollisimman ongelmattomasti suomalaiseen kulttuuriin. 

 

 

2.7 Opettajan rooli ja vastuu taidekasvatuksessa 

 

Koulun opetussuunnitelmaa toteuttavat käytännössä opettajat, joiden tiedot ja taidot määrittelevät 

hyvin pitkälti sen, minkä tasoista ja millaista opetus on. Jotta opetussuunnitelmassa mainitut 

tavoitteet ja sisällöt toteutuisivat, opettajan on tehtävä paljon päämäärätietoista työtä omaa 

ammattitaitoansa hyödyntäen. (Laitinen 2006a, 203.) 

 

Taidekasvatus muun kasvatuksen tapaan on ihmiskeskeistä toimintaa, jolloin se on myös 

arvosidonnaista. Kasvatus käsitetään yleensä olevan jonkinlaista vaikuttamista lapseen tai nuoreen. 

Onkin tärkeää, että kasvattaja, aikuinen, on selvillä oman toimintansa vaikutuksista lapseen ja hänen 
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kehitykseensä sekä siitä, mihin kasvatuksella pyritään. Pelkästään lapsen tai nuoren harteille ei saa 

asettaa vastuuta kasvamisesta, kehittymisestä ja oppimisesta (Ovaska-Airasmaa 1992, 15, 36, 108).  

 

Kaikkia oppilaita kuvataiteen opiskelu ei välttämättä kiinnosta. Hickmanin (2000, 1–4) mukaan 

opettajan tehtävä on johdatella ja motivoida oppilaat kiinnostumaan taiteen maailmasta. Kuvataiteen 

oppitunnit pitäisi tehdä oppilaille mielekkäiksi, merkityksellisiksi sekä kiinnostaviksi ja siinä auttaa, jos 

ymmärtää, miksi kuvataidetta ylipäätään opetetaan. Jokainen kuvataiteen opettaja on yksilöllinen; 

hänellä on omat vahvuusalueensa, käyttöteoriansa ja maailmankatsomuksensa. Vaikka 

opetussuunnitelma sääteleekin valtion tasolta kaikkea opetusta, ei opettaja voi ilman 

persoonallisuuttaan tehdä opetustyötään vain valtion tai kunnan opetussuunnitelmassa määriteltyjen 

tavoitteiden mukaisesti. On kuitenkin tehty suhteellisen vähän tutkimuksia siitä, miten opettajan 

persoonallisuuden ominaisuudet vaikuttavat siihen, millaisia töitä oppilaat kuvataiteessa tuottavat. 

 

Opettajan velvollisuus on antaa oppilaan omalle ilmaisulle mahdollisuudet ja edellytykset kehittyä. 

Kuten Hickman (2000), myös Rantala (1999, 7–8) sanoo tämän kehittämisen ongelman piilevän siinä, 

että kaikkia oppilaita ei välttämättä kiinnosta kuvataiteen tekeminen ja opettajan ”on tuotettava 

oppilaille halu” tehdä kuvaa. Oppilas on ohjattava yksilölliseen ilmaisuun siten, että hän ei voisi 

kuvitellakaan tekevänsä muuta kuin omaa tuotostaan. Opettajan vastuulla on saada oppilaat 

ymmärtämään ja toimiaan oikealla tavalla. Myös toimivan opetusstrategian valinta ja harkittu 

argumentointi auttavat oppilasta orientoitumaan työhönsä, joten opettajan on syytä kiinnittää 

huomiota myös näihin seikkoihin. 

 

Addison ja Burgess (2000, 24) kritisoivat opetussuunnitelman määräämää kuvataiteen opetusta, 

koska opettajilla ei ole opetussuunnitelman velvoittamana mahdollisuutta toimia tarpeeksi 

itsenäisenä opetustyössään. Heidän mukaansa opetussuunnitelman rajoittavuus rajoittaa yhtälailla 

kuvataiteen kuin muidenkin opettajien kunnianhimoa ja lisää haluttomuutta ottaa riskejä 

opetuksessaan. On yleistä, että kuvataiteen opettaja suunnitellessaan oppituntia päättää jonkin 

aktiviteetin tai teeman, jonka ajattelee olevan täynnä mahdollisuuksia oppilaiden oppia uutta. 

Harvemmin opettaja valitsee ensin päämäärän ja sitten vasta keinot päästä siihen, vaikka 

opetussuunnitelman sisältöjen ja tavoitteiden kannaltakin tämä olisi hyödyllisin ratkaisu. 

Kuvataiteessa, niin kuin ei monessa muussakaan asiassa, voi olla selkeää suuntaa, jos ei ole selkeää 
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päämäärää tai tarkoitusta. Siksi on tärkeää, että kuvataiteen opettaja muistaa arvioida omaa 

toimintaansa ja kysyä aika ajoin itseltään, onko hänen opettamansa asiat tarkoituksenmukaisia ja 

hyödyllisiä, mikä on opetuksen päämäärä, onko se oppilaille tarpeellista, rakentuuko se aiemmin 

opitun asian päälle sekä kaikkein tärkeimpänä, kasvattaako se oppilaita ihmisinä. (Hickman 2000, 9–

11.) 

 

Keskeinen edellytys kuvataidetunnin onnistumiselle on oikeanlainen suvaitseva ja kiireetön ilmapiiri. 

Opettaja on avainasemassa suotuisan ilmapiirin rakentamisessa. Opettaja voi viestittää oppilaille 

omalla olemuksellaan ja olemisellaan erilaisia tapoja nähdä taidetta, mitä asettaa kyseenalaiseksi, 

kuinka hullutella ja heittäytyä sekä miten olla rohkeasti erehtyväinen ja ylpeä siitä. Niin kuin Laitinen 

(2006b, 43) osuvasti sanoo: ”taiteellisuus ei tarkoita älyllisyyden vastakohtaa, vaan toisenlaista 

kokemistapaa”. Tämän takia tarvitaan paljon erilaisia kokemuksia tavoista nähdä, leikkiä ajatuksilla ja 

ymmärtää. Heittäytymisen kykyä on kehitettävä tiedollisuutta painottavassa koulussa, jotta 

ilmaisulliset taidot kehittyisivät. Opettajan on pystyttävä kuuntelemaan oppilaiden pyrkimyksiä 

heidän omassa ilmaisussaan ja olla ohjaajan roolissa, antaa asiantuntevia ohjeita ja auttaa 

tarvittaessa. Opettajan on syytä tuntea oppilaiden kuvallista kehitystä. On myös tärkeää, että 

opettaja on kiinnostunut tarkoituksista, joista oppilaiden kuvan tekeminen nousee.  

 

Opettajan on tiedettävä, miten ohjata oppilasta hänen kuvan tekemisessään niin, että oppilaan omat 

ajatukset eivät huku opettajan ohjeiden alle. Ohjauksen olisikin tapahduttava niin, että kuvan tekijä 

saa vapaasti tehdä kuvalliset ja sisällölliset ratkaisut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei opettaja 

voisi antaa asiantuntevia neuvoja, auttaa katsomaan asiaa useammalta eri kantilta ja kokeilemaan 

erilaisia ratkaisuja. Opettajan on tunnettava kuvataiteen ilmaisua, tekniikoita ja kuvallista kulttuuria 

syvällisesti sekä pystyttävä antamaan asiantuntevaa apuaan oppilaalle. Opettajalla on myös oltava 

syvällistä ja omakohtaista kuvataiteen prosessin tuntemusta, jotta hän tuntee luovan prosessin 

vaiheita. (Laitinen 2006b, 44.) 

 

Rankanen (2009, 9) kirjoittaa, että opettaja toimii aina tahtomattaankin oppilaille mallina niin 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kuin asennoitumisessa erilaisiin yksilöihin. Arvostamalla ja 

suojelemalla jokaista oppilasta sekä hänen tekemiensä kuvien yksilöllisyyttä opettaja voi vahvistaa 

oppilaidensa eläytymisen taitoa ja empaattisuutta. Toisten hyväksyvä kiinnostus kuvataiteellisia 
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tuotoksia kohtaan antaa töille merkityksiä, vaikka työ olisi tekijän mielestä epäonnistunut. Tämän 

vuoksi opettajan täytyykin kantaa vastuuta siitä, että oppilaat suhtautuvat muiden töihin asiallisesti ja 

kunnioittavasti, eivätkä vähättele käytöksen mukana ilmenevän asenteen merkitystä. Kun ihminen 

kokee tulevansa hyväksytyksi itsenään ja tunnetasolla ymmärretyksi, syntyy terapeuttinen tilanne. 

Kaikista tärkeintä on siis, että opettaja haluaa rakentaa yhteisymmärrystä oppilaan kanssa ja 

kuunnella häntä (Ala-Vannesluoma 2009, 19). 

 

Oppilas, joka ei ole saanut hyväksyntää tai joka on jäänyt vaille turvallista vuorovaikutusta, tarvitsee 

mallia, jotta voi rakentaa uusia toimintatapoja. Hyväksynnän on tultava ensin ulkopuolelta, ennen 

kuin oppilas voi sisäistää hyväksynnän kokemukset. Vahingolliset tavat, kuten aggression hallinta, 

itsen puolustaminen ja pettymysten sureminen voidaan oppia pois, mutta vain vuorovaikutuksessa 

toisiin ihmisiin. Kuvallinen työskentely saattaa paljastua korvaamattomaksi näiden aiheiden 

käsittelyssä. Siksi kuvataiteen opettajalla pitäisi olla kyky pitää yllä turvallisia rajoja. 

Kuvataideopettajat kuitenkin arastelevat Ala-Vannesluoman (2009, 19) mukaan taiteen terapeuttisen 

laadun tietoista käyttöä tai korostamista. On myös syytä pitää mielessä, että opettajan tunne- ja 

vuorovaikutustaidot sekä itsetuntemus heijastuvat usein selkeästi oppilaiden toimintaan. Tämä voi 

edesauttaa sekä itsetuntemuksen että empatian kasvua, jos malli on positiivinen. (Rankanen 2009, 9.) 

 

Räsänen (2008b, 61, 64) painottaa, että jokaisen opettajan tulisi tiedostaa omien käytäntöjensä 

pohjalla oleva näkemys kuvallisesta kehityksestä ja millaisia käsityksiä sen avulla välittää taiteen 

kentästä. Kokonaisuudessaan visuaalisen kulttuurin sisällyttämistä kuvataiteeseen tukee avoin 

taidekäsitys, joka ottaa huomioon myös monikulttuurisuuden opetuksessa. Monikulttuurisessa 

kuvataideopetuksessa huomioidaan taidekäsitysten erot niin yksilöiden, yhteiskuntaryhmien kuin 

kulttuurien välillä. Käytännössä tämä ilmenee siten, että opettajan on pystyttävä perustelemaan omia 

esteettisiä arvojaan ja hänen on lähestyttävä oppilaiden mielipiteitä, näkemyksiä ja arvoja tasa-

arvoisina suhteessa omiinsa. Kuvallisen kehityksen käsityksen lisäksi opettajan olisi hyvä tunnistaa 

myös oma taidekäsityksensä, koska se vaikuttaa tapaan, jolla hän lähestyy oppilastöitä. 

 

Kouluilla ja opettajilla on mahdollisuus antaa oppilaille asennekasvatusta. Media saattaa välittää 

esimerkiksi nykytaiteesta hyvin yksipuolista kuvaa, suhtautua siihen jyrkästi ja jopa vihamielisesti. 
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Opettaja voi toimia mediakasvattajana ja omalla käytöksellään ja suhtautumistavallaan vaikuttaa 

oppilaiden asenteisiin ja suvaitsevan ilmapiirin luomiseen. (Addisonin ja Burgessin 2000, 15.) 

 

Se, minkä opettaja näkee taiteessa olevan keskeistä, vaikuttaakin siihen, mitä hän opetuksessaan 

painottaa. Jos opettaja pitää tärkeimpänä luovaa itseilmaisua, ohjaa hän oppilasta luottamaan 

itseensä, omaan ääneensä ja siihen, mitä tekee. Tällöin hän vaalii lapsen luontaisia 

kehitysmahdollisuuksia ja taipumuksia. Jos opettaja painottaa taiteen olevan universaali visuaalinen 

kieli, niin tämä kieli toimii tapana nähdä, ymmärtää ja ajatella. Silloin hän ohjaa oppilasta 

hahmottamaan maailmaa tämän kielen avulla ja taide toimiikin ajattelun välineenä eikä sen 

kohteena. Jos opettaja ymmärtää taiteen niin, että sen avulla saadaan kokemuksia maailmasta, 

hänen auttaa oppilasta kehittymään kokonaisvaltaisesti ihmisenä. Jos opettaja taas viittaa taiteella 

taitoihin, opetuksessa painottuu taiteen kielen lisäksi tekniset taidot, materiaalien tuntemus ja 

apuvälineistön hallinta. Tavallista on, että erilaiset näkökulmat yhdistyvät toisiinsa. (Rantala 2001, 

15.) 

 

 

2.8 Miksi taidekasvatusta ja kuvataidetta?  

 

Mitkä ovat mielestämme arvokkaita ja kehittämisen arvoisia asioita elämässämme? Miten tällaisia 

asioita voi käsitellä koulussa oppilaiden kanssa? Jokaisella on omanlaiset vastauksensa kysymyksiin, 

joita kuvataiteessa asetetaan. Kuvataiteen opetukselle onkin esitetty arvoihin ja arvovalintoihin 

pohjautuvia perusteluja. Arvot ovat tärkeä osa yleissivistystä ja ne on otettava huomioon kaikessa 

kouluopetuksessa. Arvot koskettavat koko koulukulttuuria ja kaikkia oppiaineita. Kuvataiteen 

oppiaineella on erityisvastuu esteettisistä arvoista, jotka Korkeakoski ja Rantala edellä mainitsivat. 

Taide ja visuaalinen kulttuuri pystyvät ilmaisemaan sekä kantamaan arvoja ja kuvataiteen keskeisenä 

tavoitteena onkin osoittaa ja havainnollistaa tämä oppilaille. (Pohjakallio 2006, 21; Laitinen 2006b, 

33–34.) 

 

Kauneuden ja esteettisten elämysten kokeminen perustuu kykyyn tehdä esteettisiä arvioita. Kyky 

tehdä esteettisiä arviointeja taas on erinomainen keino rikastuttaa ihmisen elämää ja koulussa 

taideaineet ovat Laitisen (2006b, 36–40) mukaan juuri tällä asialla. Koulun taideaineet tuovat 
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opetukseen kauneuden taitoa ja kykyä nähdä. Kuvataiteen opiskelusta tekee syvää henkistä 

toimintaa omien ajatusten näkyvään muotoon saaminen. Siinä on mukana tunteet, ajatukset ja 

mielikuvitus. Ilmaisun kieli on kuvataiteessa voimakkaasti visuaalinen ja taiteellinen, se 

kyseenalaistaa ja avaa uusia näkökulmia. Kuvataideopetus voikin vahvistaa eri-ikäisten oppilaiden 

mielissä koulun merkitystä.  

 

Kun pyritään vahvistamaan koulun merkitystä nuoren elämässä, on kuvataiteen opetuksen 

vahvistamisella siinä tärkeä rooli. Tämä päätelmä on tehty siitä, että nuorilla on runsaasti visuaalisen 

ja taidealan vapaa-ajan harrastuksia. (Laitinen 2011, 153.)  Kuvataiteen sisällöt eivät siis todellakaan 

ole yhdentekeviä oppilaan kannalta. Jos oppimisen kohteena on oppilaalle merkityksellinen asia, 

myös oppiminen on tehokkaampaa. Kuvien houkuttelevassa maailmassa viihdytään samalla, kun 

opitaan. 

 

Pohjakallion (2006, 21–22) tekstissä arvojen lisäksi kuvataideopetukselle on asetettu ehdotus 

kolmenlaisista perusteluista: kontekstuaaliset ja essentiaaliset perustelut sekä visuaalisen kulttuurin 

ymmärtämisen opiskelun tärkeys. Kontekstuaalisilla perusteluilla tarkoitetaan kokeiluja 

taideopinnoissa, joilla tehdään omaa maailmasuhdetta näkyväksi eli taide nähdään elämän 

kokonaisuuden osana.  Essentiaalisilla perusteluilla tarkoitetaan niitä kuvataiteen piirteitä, jotka ovat 

ominaisia vain kuvataiteelle, eikä niitä pystyisi minkään muun oppiaineen avulla opettamaan; kuvalla 

ja visuaalisella esittämisellä voi ilmaista jotain, mitä muilla kommunikaation ja ilmaisun muodoilla ei. 

Visuaalisen kulttuurin ymmärtämisen opiskelu on ajassamme tärkeä perustelu, sillä sen merkitys 

ihmisten arjessa on kasvanut valtavasti kulttuuristen muutosten myötä.  

 

Kuvataideopetus voikin toimia eräänlaisena vastavoimana viihteelle ja nykypäivän kulutuskulttuurille. 

Kuvataidetta tarkastellessa ja pohtiessa oppilaalla on mahdollisuus eettiseen, esteettiseen, arvoja 

koskevaan, itsetutkiskelua synnyttävään sekä itsekasvatukselliseen pohdintaan ja tietoon. 

Ihmiselämässä nämä ovat kysymyksiä, joihin luonnontieteellinen tieto ei pysty antamaan vastauksia. 

Luonnontieteellinen tieto onkin vain eräs tiedon laji. Se vastaa vain mekaanisesti ja se ei riitä, kun 

kyseessä on ihmiselämä. (Varto 2008, 18–19.) 
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Räsänen (2008b, 61–63) perustelee kuvataidetta muun muassa kuvallisen kehityksen teorioiden 

valossa, joita taas erottelee toisistaan niiden näkemys lapsen kuvailmaisun tarkoituksesta. 

Yksilökeskeisissä teorioissa kuvallisen ilmaisun tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu lapsen 

emotionaalisen ja henkisen kasvun tukeminen. Lapsen tekemä taide on niissä yhtälailla itsensä 

ilmaisua kuin aikuisen taiteilijan tekemä. Muotokeskeisessä lähestymistavassa taas lasten taiteesta 

käyty keskustelu katsotaan merkitykselliseksi. Lapsi ”keskustelee” tekemällään taiteella lähipiirinsä 

kanssa. 

 

Myös Rantala (2001) kirjoittaa kuvataidekasvatuksen vaikutuksesta persoonallisuuden kehittymiseen, 

henkiseen kasvuun sekä sen antamista eväistä eettisempään elämään. Yksilöllisen itseilmaisun 

kehittymisen nähdään olevan näiden vaikutusten takana, johon on johtanut taiteen tekeminen sekä 

tekemiseen liittyvä kokeminen. Vaikutuksilla, joita kuvataidekasvatuksella käsitetään olevan, pyritään 

myös oikeuttamaan se oppiaineena. Näitä ovat muun muassa sen luovuutta ja kognitiivisia taitoja 

edistävä vaikutus, jo mainittu kokonaispersoonallisuuden kehittyminen ja taidekasvatuksen 

myönteiset vaikutukset koulumotivaatioon sekä oppimiseen muissakin aineissa. Taidekasvatus 

ehkäisee syrjäytymistä ja sen voidaan nähdä tukevan vähemmistökulttuurien elämäntapoja, jotka 

taas voivat auttaa yhteiskunnallisen ajattelun edistämisessä. Ei myöskään pidä unohtaa taiteen 

terapeuttista merkitystä ja tärkeyttä sen kertoessa elämästä, puhutellessa ihmisyyttä ja herkistäessä 

oppilaita huomaamaan elämän esteettistä laatua. (Rantala 2001, 10–16.) 

 

Kognitiivisten eli tiedostettuun tietojen käsittelyyn liittyvien taitojen lisäksi taidekasvatus voi 

parhaassa tapauksessa kehittää kaikkein luovimpia, nonverbaaleja ja aloogisia ajattelumuotoja, jotka 

ovat ajattelua ja tietämistä sanojen syvimmässä merkityksessä (Pohjakallio 2005, 181). Kun oppilas 

tuottaa kuvan, mielikuvasta tulee tällöin konkreettinen ja pysyvä. Kuvaan voidaan työstää ja ulkoistaa 

itselle vaikeita asioita ja kun niistä tulee konkreettisia kuvassa, on niitä helpompi käsitellä. Kuva ei 

myöskään häviä minnekään, joten sen äärelle voidaan palata useamman kerran. Kuvaa voidaan 

käsitellä uudelleen. Ajan kuluessa kuvan merkitykset saattavat muuttua elämäntilanteiden mukana ja 

niistä voidaan tehdä uusia tulkintoja. Näiden kuvaan liittyvien kokemusten, ajatusten ja tunteiden 

muutosten tarkastelu johtaa Ala-Vannesluoman (2009, 19) mukaan itseymmärryksen lisääntymiseen. 

Kuvataide siis auttaa ihmistä henkisessä kasvussaan. 
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Hyvä kuvataideopetus sisältääkin terapeuttisia elementtejä. Vaikka kuvataide ei olekaan terapiaa tai 

viihdettä, voi siinä saada taiteelliselle työskentelylle ominaisia mielihyvän kokemuksia. Mielihyvän 

tunne kuvataiteessa tarkoittaa, että kuvataiteellinen prosessi koskettaa syvästi ilmaisun tarvetta.  

Kuvataide antaakin mahdollisuuden näihin flow-kokemuksiin, jotka ovat merkityksellisiä kokemuksia 

elämässä. Siksi kuvataidetunneilla on suuri merkitys oppilaiden viihtymiseen koulussa. Koulua 

kehitettäessä tätä tietoa pitäisi käyttää hyödyksi. (Laitinen 2006b, 41.) 

 

Sava (2007, 91, 192) muiden kuvataidekasvatuksen puolestapuhujien tavoin on pohtinut perusteluja 

sille, miksi kuvataidekasvatuksella on paikkansa ”yhteiskunnallisissa muutosvirroissa”. Hän nostaa 

esille kuvataiteen kasvatuksellisen arvon kulttuurisena sivistysprojektina. Kasvatustoiminta, joka 

määrittyy oppiaineena, on aina erityistapaus kasvamaan saattamisessa. Juuri tämän erityisyyden 

vuoksi taidekasvatuksella on arvo yleissivistävänä kasvatuksena, kuten muillakin oppiaineilla. Myös 

medialukutaidon opettaminen ja visuaalisesta maailmasta havaintojen tekemisen oppiminen ovat 

olleet lähtökohtina perusteluille, niin kuin taiteen mahdollisuudet tuottaa nautintoa ja iloa, sekä sen 

parantavat ja voimauttavat vaikutukset ihmiseen. Taiteen avulla voidaan rakentaa niin yksilöllistä 

kuin kulttuurista identiteettiä ja se voi toimia välineenä hyvinvointiyhteiskunnan uudistamistyössä. 

Lisäksi taide ehkäisee syrjäytymistä ja on hyvä väylä monikulttuuriseen kohtaamiseen, josta myös 

Rantala (2001, 17–18) ja Kuusinen (2009, 79–81) puhuvat. Vieraiden kulttuurien arvojen ja 

ajatusmallien kanssa työskennellessä joutuu samalla pohtimaan omia käsityksiään ja arvostuksiaan. 

Tämä antaa mahdollisuuden syventää esimerkiksi omia käsityksiä ihmisyydestä. Kuvataidekasvatus ei 

eläkään omaa elämäänsä kauneuden ja luovuuden sfääreissä ulkona kaikesta, vaan se on tiiviisti 

yhteydessä siihen, mitä maailmalla ja lähiympäristössä tapahtuu.  
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3 MEDIAKASVATUS  

 

 

 

Mediakasvatukselle ei ole olemassa yksiselitteistä ja selkeää määritelmää (Nyyssölä 2008, 15). 

Mediakasvatuksella yleisesti ottaen kuitenkin tarkoitetaan sitä, että tietoisesti harjaannutetaan 

ihmistä kriittiseksi ja aktiiviseksi median käyttäjäksi. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on yhdessä 

oppimista, jossa kasvatettavalle asetetaan sääntöjä ja rajoja, annetaan mahdollisuus kokeilla erilaisia 

medialaitteita sekä keskustellaan median sisällöistä ja muista siihen liittyvistä ilmiöistä. 

Mediakasvatuksen seurauksena syntyy mediataitoa. (Korhonen 2010, 22.)  

 

Wuorisalon (2010, 89) mukaan mediakasvatuksen avulla kehittyy kyky nähdä medioiden tuottamien 

tarinoiden takana oleviin arvoihin ja intresseihin. Mediankäyttäjiä tulisikin kannustaa pohtivaan 

ajatteluun ja opastaa, miten tarkastella ja tulkita asioita erilaisista näkökulmista. Mediakasvatus ei 

kuitenkaan ole vain itsensä suojelua kriittisyyttä ja arviointikykyä kehittämällä, vaan mediakasvatus 

myös osallistaa aktiiviseen vuoropuheluun ja yhdessä tekemiseen. Tavoitteena olisikin, että omat 

mielipiteet opitaan argumentoimaan selkeästi ja ongelmia ratkaistaessa opitaan tekemään 

perusteltuja valintoja.  

 

Myös Herkman (2010, 81) mainitsee yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja omien viestintätaitojen 

kehittämisen olevan mediakasvatuksen tavoitteita. Viestinnällisten taitojen lisäksi tuli kehittää omia 

teknisiä taitoja, jotta mediateknologian käyttö vuorovaikutuksessa luonnistuisi. Wuorisalon 

mukaisesti Herkman on niin ikään sitä mieltä, että ajatuksen tulee kulkea koko ajan mukana 

mediakasvatuksessa ja asioita, kuten median toimintatapoja, on pohdittava aktiivisesti, jotta niitä 
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voisi ymmärtää. Mediakasvatuksen tavoitteena on myös oppia asettamaan median sisältöjä ja 

tuotantoja laajempaan viitekehykseen. 

 

Kuten edellä esitetystä voimme todeta, mediakasvatukselle on asetettu monenlaisia tavoitteita. Tämä 

voi osittain johtua siitä, että mediakasvatuksen kenttä on hyvin laaja; se voidaan kohdistaa aina 

lapsesta vanhukseen. Määrittelijästä riippumatta yhteisenä tavoitteena mediakasvatukselle on lähes 

poikkeuksetta asetettu mediavälineiden hallinta ja taito saavuttaa tietoa, arviointikyvyn kehittyminen 

ja kriittisyys erilaisia mediasisältöjä kohtaan sekä aktiivisuus median käyttäjänä. Liitteessä 1 esitetään 

tiivistetysti mediakasvatus, sen tavoitteet ja kehittyminen yksilössä sekä lukutaidon tasot. 

 

 

3.1 Medialukutaito, mediataito ja mediaosaaminen 

 

Kupiainen ja Sintonen (2009, 15) määrittelevät mediakasvatuksen olevan kasvatusta ja oppia 

mediasta median parissa. Sen tärkein tavoite on tuottaa medialukutaitoa ja kulttuuriin toimijoita, 

jotka ovat medialukutaitoisia. Medialukutaitoon taas kuuluu joukko taitoja, jotka liittyvät erilaisten 

mediatekstien vastaanottamiseen ja vuorovaikutteisuuteen, osallisuuteen mediakulttuurissa ja 

omaehtoiseen kulttuuriseen tuottavuuteen. Medialukutaito ei voi koskaan olla täydellistä, vaan sitä 

on kehitettävä ja opeteltava jatkuvasti. Medialukutaito on siis osa elinikäistä oppimista ja 

luonteeltaan sosiaalista.  

 

Mediakasvatuksella ja medialukutaidolla on yksi yhteinen ongelma: siihen on olemassa yhtä monta 

näkökulmaa kuin on puhujaa. Medialukutaidon käsitteen vakiintunut institutionaalinen määritelmä 

pohjautuu niin sanottuun Aspenin määritelmään, joka syntyi vuonna 1992 Marylandin konferenssissa 

Yhdysvaltain ja Kanadan toimesta, ja joka sittemmin on otettu käyttöön myös Euroopassa. Kyseisessä 

määritelmässä lukutaito jakautuu neljään osaan, jotka ovat saavutettavuus, analyysi, arviointi ja 

tuottaminen. Kyvykkyys informaation saavuttamiseen, analysoimiseen, arvioimiseen ja tuottamiseen 

erilaisia tarkoituksia varten on siis kansalaisen medialukutaitoa. (Tyner 1998, 118–120.) 

 

Mediataidoilla ja -osaamisella tarkoitetaan avaintaitojen hallintaa, yksilön ymmärrystä mediasta ja 

siitä, miten se toimii yhteiskunnassa ja omassa elämässä sekä tietojen soveltamista käytäntöön. 
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Mediataidoiksi voidaan lukea ainakin kyky käyttää median eri ilmenemismuotoja, 

tiedonhankintakyky, kyky tunnistaa medioita tiedon lähteinä ja kyky oivalta median välittämiä 

merkityksiä. Mediataitojen voidaan katsoa olevan tänä päivänä elämänhallinnan taitoja, merkki 

aktiivisesta kansalaisuudesta ja osa elinikäistä oppimista. (Ruokamo 2005, 145; Suonsivu 2010, 136.) 

Myös Opetushallituksen (2012b, 4) mukaan mediataitojen voidaan katsoa olevan tietoyhteiskunnan 

kansalaistaitoja ja ne voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: mediaosaaminen, kriittinen 

mediaosaaminen ja sosiaalinen mediaosaaminen. 

 

Lähes kaikissa mediataitoon liittyvistä jaotteluissa toistuvat samat taidot ja osa-alueet hieman eri 

sanoilla sanottuina. Tämä ei auta kaikille yhtenäisen käsityksen muodostamisessa siitä, mitä 

mediataito on, sillä esimerkiksi yksilön ymmärrys mediasta on hyvin subjektiivinen käsitys. Herkman 

(2007, 48) luokittelee mediataidot viiteen suhteellisen täsmällisesti ilmaistuun osa-alueeseen: 

 

1. eri viestintäteknologioiden ja -välineiden hallinta, 
2. taito arvioida ja analysoida vastaanottamaansa tietoa ja viihdykettä, 
3. kyky käyttää viestintää ja viestintävälineitä itseilmaisuun,  
4. kyky yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen viestinnän avulla, ja  
5. poliittinen ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. 

 

Tämä Herkmanin luokittelu on myös tässä tutkimuksessa perusta sille, miten mediataito määritellään. 

Jokaisen jaottelussa mainitun ”viestintä”-sanan voisi korvata myös sanalla ”media”. Mediataidon osa-

alueet ovat myös osittain päällekkäisiä. 

 

Eri viestintäteknologioiden ja -välineiden hallinta tarkoittaa kykyä käyttää tarkoituksenmukaisesti 

mediateknologian eri ilmenemismuotoja esimerkiksi tiedonhankinnassa. Taito arvioida ja analysoida 

vastaanottamaansa informaatiota tarkoittaa, että kriittisesti pohditaan mediasisältöjä ja niiden 

välittämiä merkityksiä. Itseilmaisu viestintää ja viestintävälineitä käyttämällä on tässä jaottelussa oma 

osa-alueensa, vaikka se osittain on myös mediateknologian tarkoituksenmukaista käyttöä. Omien 

ilmiasukeinojen ja -kanavien löytäminen on kuitenkin välineiden hallintaa laajempi kokonaisuus, joka 

liittyy jopa niinkin isoon asiaan kuin persoonallisuuden kehittymiseen.  

 

Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus viestintää käyttäen tarkoittaa sitä, että kykenee 

kommunikoimaan omia viestinnällisiä ja teknisiä taitojaan käyttäen. Vuorovaikutus mediassa on 
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vastavuoroista reagointia, jolloin asema oman yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä vahvistuu. 

Poliittinen ja yhteiskunnallinen aktiivisuus taas tarkoittaa niin aktiivista kansalaisuutta kuin elinikäisen 

oppimisen periaatteita, itsensä jatkuvaa kehittämistä. Yhteiskunnan muuttuessa nopeasti siinä ei saisi 

olla ”pysähtyneitä” yksilöitä, vaan muutokseen sulauduttava kehittämällä itseään elinikäisen 

oppimisen periaatteen mukaisesti. 

 

 

3.2 Mediakasvatuksen ulottuvuudet ja erilaiset luonteet 

 

Oppimista voi tapahtua virallisesti eli formaalisti, epävirallisesti eli nonformaalisti ja arkioppimisen eli 

informaalin oppimisen vaikutuksesta. Formaali oppiminen on tavoitteellista, tutkintoon johtavaa 

oppimista, mitä tapahtuu esimerkiksi kouluissa. Nonformaali oppiminen poikkeaa edellä mainitusta 

oikeastaan vain siltä osin, että se ei johda tutkintoon. Informaali oppiminen ei ole järjestelmällistä, 

vaan se tapahtuu koulutuksen ulkopuolelle jäävissä toiminnoissa. Informaali oppiminen on 

useimmiten tahatonta, mutta se voi olla myös tarkoituksellista. Mediakasvatuksessa oppiminen on 

yleensä jonkinasteinen sekoitus formaalia ja informaalia oppimista. (Nyyssölä 2008, 49, 52, 108.) 

 

Mediakasvatuksesta voi löytää useita erilaisia suuntauksia, joita on määritelty eri tavoin. Osassa 

määritelmistä korostuu median tekninen ja teknologinen rooli kasvatuksessa, osassa mediaesitysten 

taiteellinen sekä viestinnällinen analyysi ja osassa taas median yhteiskunnallisuus ja osuus niin 

arvojen ja valtasuhteiden kuin etiikan määrittelyssä. (Herkman 2007, 11.) 

 

Jaakkola (2010, 54–55) jakaa mediakasvatuksen teknologiseen, kontekstuaalis-ilmaisulliseen ja 

kriittiseen ulottuvuuteen. Nämä muodostavat mediakasvatuksen kolmitasoisen mallin. 

Ensimmäisessä, teknologisessa, ulottuvuudessa mediaan tai mediaympäristöön keskitytään 

tietoteknisten taitojen näkökulmasta eli mitä ympäristössä ylipäänsä voi tehdä. Kun tämä taso on 

saavutettu, voi huomion kiinnittää käyttäjien mediaan tai mediaympäristöön luomaan kulttuuriin. 

Tässä kontekstuaalis-ilmaisullisessa ulottuvuudessa pohditaan siis omaa käyttäytymistä osana 

yhteisöä ja mitä ihmiset ympäristöissä tekevät. Käyttäjällä pitää olla tietynlainen yleisötietoisuus eli 

tietoisuus digitaalisesta minästä ja siitä, kenen kanssa kommunikoi, jotta hän voi kommunikoida 

yhteisöissä. Kolmannella, kriittisellä toiminnan tasolla herää eettisiä kysymyksiä esimerkiksi siitä, 
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millaisia seurauksia digitaalisen minän luomisella yhteisöön voi olla, mitkä ovat toiminnan turvalliset 

rajat niin nuorten kuin aikuisten mielestä ja miten toimintaa voisi kehittää niin, että se olisi 

mahdollisimman turvallista.  

 

Herkman (2010, 80–81) on kuitenkin sitä mieltä, että koska nuoret osaavat toimia mediakuvastojen ja 

populaarikulttuurin viidakoissa usein vanhempiaan paremmin, he ovat kriittisiä mediakuluttajia. Ja 

koska media on ollut heille kaupallista aina, he tiedostavat median kaupalliset intressit ja osaavat 

suhtautua epäluuloisesti julkisuudessa esitettyihin totuuksiin. Silti arvomaailma on yhä enemmän 

kulutuskeskeinen, pitkälti kaupallisen mediakulttuurin ansiosta. Identiteettiä itselle määritellään yhä 

enemmän muodin, ulkonäön ja kulutuskäytäntöjen avulla. Julkisuudesta on tullut itseisarvoinen 

tavoittelun kohde nuorille, mikä osoittaa arvojen muuttuneen. Tämä tuo tietysti haasteita 

mediakasvatukselle, kun kasvattajan pyrkimys on auttaa kasvatettavaa terveen minäkuvan 

rakentamisessa. Suonsivu (2010, 152) onkin pohtinut julkisuutta sosiaalisen median näkökulmasta, 

kun nykyiset mediavälineet mahdollistavat ihmisen jatkuvan esilläolon. Hän kyseenalaistaa sellaisen 

maailmankuvan oikeellisuuden, jonka mukaan ihminen tuntee olevansa elossa vain, jos hänet 

huomataan julkisesti, joko hyvässä tai pahassa mielessä. Julkisuus on ikään kuin huume, jota ilman ei 

voida elää. Suonsivu kysyykin, mitataanko ihmisyys nykyisin julkisuuden saavuttamisena. 

 

 

3.3 Mediateksti 

 

Medialla tarkoitetaan sekä erilaisia viestintävälineitä että niiden avulla ja välityksellä tuotettavia 

tekstejä ja merkityksiä. Latinankielinen sana textum tarkoittaa kudelmaa tai kudosta. Käsite teksti 

tulee tästä latinankielisestä sanasta, jonka alkuperäinen merkitys kertoo jotain olennaista tekstin 

käsitteestä: teksti muodostuu monenlaisista yhteen kietoutuneista aineksista. (Mikkola, Koskela, 

Haapamäki-Niemi, Julin, Kauppinen, Nuolijärvi ja Valkonen 2009, 12.) 

 

Tekstin käsitteen määrittely on riippuvainen asiayhteydestä. Perinteinen kirjoitettu teksti on helppo 

ymmärtää tekstiksi, mutta medialukutaidon yhteydessä teksti käsitetään paljon laajemmaksi 

kokonaisuudeksi. Mikkola ym. (2009, 12) ovat määritelleet tekstin seuraavasti: 
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Nykyajan teksti saattaa koostua vaikkapa kirjoitetuista ja puhutuista sanoista, kuvista, 
kuvateksteistä, liikkuvasta kuvasta, äänistä ja toisinaan tapahtumistakin. Teksti onkin yhä 
useammin multimodaalinen kokonaisuus, eli se käyttää viestinsä välittämisessä eri välineitä 
ja keinoja, Sana teksti ei enää tarkoita pelkästään kirjoitettua tuotosta, kuten usein 
arkikielessä. Laajemmin ymmärrettynä teksti on mikä tahansa merkityskokonaisuus. 

 

Kupiaisen ja Sintosen (2009, 96–97) mukaan merkityksen käsite on keskeinen tämän kaltaisessa 

tekstikäsityksessä. Mikä tahansa merkki, oli se sitten kuva, ääni tai muu vastaava, tuottaa semiotiikan 

mukaan merkityksiä. Merkitys on kuitenkin riippuvainen lukijan ja tekstin tuottajan välisestä 

kommunikatiivisesta toiminnasta, jota ilman tekstille ei voi syntyä merkitysrakennetta. Edellä 

mainittujen osapuolien on siis osallistuttava merkitysten vaihtoon eli ”merkin tekemiseen”, jotta 

varsinainen teksti syntyy. ”Juuri tämä merkin tekeminen on lukutaitoa, kykyä käyttää kulttuurisia 

merkityspotentiaaleja.”  

 

Lukeminen voidaan siis käsittää merkityssysteemien hallinnaksi, koska tekstien ja merkkien lukija 

katsoo tekstejä merkityspotentiaaleina. Lukutaidon edellytys on, että lukija pystyy ymmärtämään ja 

käyttämään näitä potentiaaleja. Sen lisäksi, että lukutaitoinen pyrkii ymmärtämään tekstin sanoman, 

hän kiinnittää huomiota myös miksi ja kuinka teksti sanoo sekä millä ehdoin ja miten sen merkitykset 

syntyvät. (Kupiainen & Sintonen 2009, 98–99.) 

 

Kaikilla teksteillä on kuitenkin joitakin yhteisiä perusominaisuuksia. Tekstillä on aina tekijä, 

vastaanottaja, tavoite ja yhteyksiä muihin teksteihin. Tekstillä on myös jokin rakenne eli se 

muodostuu eri keinoin yhteen liitetyistä osista. Näiden lisäksi tekstiin vaikuttaa aina viestintäväline 

sekä -tilanne ja tekstiä joutuu aina tulkitsemaan. (Mikkola ym. 2009, 25.) Sanoilla, äänillä, kuvilla, 

liikkuvilla kuvilla ja niin edelleen voi välittää viestejä. Mediassa mikä tahansa sisältö voidaankin 

käsittää tekstiksi, jonka voi lukea; tulkita, mitä sisällöllä tarkoitetaan. Se, että ymmärtää, mitä kaikkea 

mediassa voi ja pitää osata lukea, on edellytys medialukutaidolle ja ennen kaikkea sen kehittymiselle 

kohti kriittistä lukutaitoa. 
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3.4 Mediakasvatuksen tavoitteena kriittinen medialukutaito ja monilukeminen 

 

Lukutaidossa ja sen kehittymisessä on monia eri tasoja, joista korkeimmaksi yleensä katsotaan 

kriittinen lukutaito. Lukutaidon pohjalla ovat tietysti perustaidot eli tekninen kyky hallita kirjoitus- ja 

merkkijärjestelmiä siten, että pystyy lukemaan ja kirjoittamaan erilaisten asiayhteyksien vaatimalla 

tavalla. Tätä lukutaidon tasoa kutsutaan operationaaliseksi tasoksi. Tästä kehittyneempi lukemisen 

taso on kulttuurinen taso, jolla ollessaan lukija kykenee hahmottamaan sosiaalisten käytäntöjen 

merkityssysteemejä eli merkityksiä luovia sosiokulttuurisia keinoja. Hän myös pystyy käyttämään 

kommunikoinnissaan erilaisia tyylejä kontekstista riippuen sekä ymmärtää niitä tapoja, joilla 

merkityksiä rakennetaan, esimerkiksi kielen tai kuvien keinoja. (Lankshear & Knobel 2003, 10–11; 

2006, 15–16.) 

 

Lankshearin ja Knobelin (2003, 11; 2006, 15–16) luokittelussa korkeimmalla tasolla lukemisessa ollaan 

siis, kun on saavutettu kriittinen taso. Silloin täytyy olla tietoinen siitä, että sosiaaliset käytänteet 

muodostuvat sosiaalisista konstruktioista. Jotta pystyy aktiivisesti muokkaamaan tekstiä sekä 

muuttamaan yleisiä käytänteitä, täytyy pystyä lukemaan tekstiä kriittisesti, olla kriittisen lukutaidon 

tasolla.  

 

Lukutaidon kehittyminen näiden kolmen nimetyn luokan kautta on vain yksi esimerkki siitä, miten 

lukutaito voidaan jakaa eri tasoihin. Myös useita muita teorioita lukutaidon kehittymisestä kriittiselle 

asteelle on esitetty, mutta ei ole tarkoituksenmukaista lähteä tässä erittelemään niitä sen tarkemmin. 

Tarkoituksena oli ainoastaan havainnollistaa, miten esimerkiksi kuvanlukutaito tai yleisemmin 

mediatekstien lukutaito voisi kehittyä kriittiselle asteelle. 

 

Medialukutaidolle voi asettaa kolme tehtävää: opettaa erilaisia medialle tyypillisiä 

toiminnanmuotoja, kehittää yksilöä sekä johtaa aktiiviseen toimintaan. Medialukutaidon karttuessa 

yksilö tulee tietoiseksi itsestään mediankäyttäjänä ja mediakulttuurin osana. Tämä tietoisuus kasvaa 

medialukutaidon kehittyessä, mikä lisää myös osaltaan kykyä median negatiivisten vaikutusten 

havaitsemiseen ja torjumiseen. Medialukutaito voi parhaimmillaan edistää mediankäyttäjän luovaa ja 

kriittistä ajattelua, autonomiaa, sosiaalista omaatuntoa, esteettistä makua, itsekunnioitusta ja 

asemaa kuluttajana sekä kansalaisena. (Potter 2004, 261–264.) 



35 

 

 

Jo aiemmin mainittiin, että medialukutaidon käsitteeseen liitetään yleisesti kyvyt saavuttaa, 

analysoida, arvioida ja tuottaa informaatiota. Nämä kyvyt toistuvat sekä Jaakkolan (2010, 54) että 

Semalin (2003, 274) määrittelyssä. Semalin mukaan myös kokeminen on osa medialukutaitoa. 

Kupiainen ja Sintonen (2009, 93–94) lisäävät tähän, että käsitys medialukutaidosta liikkuu pitkälti 

erilaisten kasvatuksen mallien suuntaisesti, joita ovat esteettinen kasvatus, arvokasvatus ja kriittinen 

kasvatus. Se, mitä näistä kolmesta mallista painotetaan, vaihtelee sen mukaisesti, mikä nähdään 

tärkeäksi. Halutaanko oppia ymmärtämään mediaesitysten estetiikkaa ja kielioppia, halutaanko 

suojautua mediaesitysten sisältämältä seksuaaliselta ja väkivaltaiselta sisällöltä vai niiden ideologisilta 

vaikutuksilta.  

 

Medialukutaitoa voi määritellä myös muilla tavoilla. Lisäksi sitä voi tarkastella niin yläkäsitteenä 

muille lukulajeille kuin osana niitä, esimerkkinä visuaalinen lukutaito. Kaikille medialukutaidon 

määritelmille on kuitenkin yhteistä se, että ne jollakin tavalla vahvistavat yksilöä: yksilön 

toimintakyvyn vahvistuminen ilmenee sekä sosiaalisella että henkilökohtaisella tasolla. 

Medialukutaidon määritelmissä myös yksilön sisäinen voimantunne on keskeistä. (Kupiainen & 

Sintonen 2009, 94–95.)  

 

Perinteisen tekstin lukemisen lisäksi meidän tulisi oppia monitasoista medialukutaitoa. 

Monitasoisella medialukutaidolla tarkoitetaan kykyä ymmärtää syvällisemmin mediassa 

käytettävää kieltä, kuvaviestintää ja visuaalista kulttuuria sekä iternetin ja muiden medioiden 

mukanaan tuomaa tekstiä. (Semali 2003, 274.) Viime vuosina on alettu käyttää käsitettä 

monilukutaito, jolla tarkoitetaan:  

 

erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Se liittyy kiinteästi ajattelutaitoihin ja 
kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, esittää, arvioida ja arvottaa tietoa erilaisissa 
oppimisympäristöissä ja -tilanteissa. Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, 
kuvallisten, numeeristen tai muiden symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla. 
Monilukutaito kattaa erilaiset lukutaidot, esimerkiksi peruslukutaidon, kirjoitustaidon, 
matemaattisen lukutaidon, kuvanlukutaidon, medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon. 
Monilukutaitoon liittyy laaja tekstikäsitys, jonka mukaan viestit voivat olla muun muassa 
kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia, painettuja, analogisia tai digitaalisia. 
(Opetushallitus 2012a, 13.) 
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Esimerkiksi kuvaa luettaessa tekijä, teos ja vastaanottaja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Näihin 

kaikkiin vaikuttaa konteksti, jossa kuvaa tuotetaan, katsotaan ja luetaan. Kontekstin vaikutuksesta 

kulttuuriset tekijät korostuvat tulkinnassa ja omat kokemukset vaikuttavat kuvan ymmärtämiseen. 

Kuvan kokemuksellinen ymmärtäminen vaatii siis monilukutaitoa, mikä ilmenee seuraavasta kuviosta. 

 

 

 

KUVIO 2. Kuvan kokemuksellinen ymmärtäminen (Räsänen 2009) 

 

Opetushallituksen mukaan monilukutaito kehittyy samankaltaisesti kuin edellä mainitussa 

esimerkissä lukutaidon kehityksestä: teknisistä kyvyistä, kielellisten, visuaalisten ja numeeristen 

perustaitojen hallinnasta, kohti korkeampaa ajattelua vaativia taitoja, laaja-alaisia tekstien tuottamis- 

ja ymmärtämistaitoja. Monilukutaito vaatii kehittyäkseen rikasta ja monipuolista tekstiympäristöä, 

jota on hyödynnettävä pedagogisia ratkaisuja suunnitellessa sekä viestintäkäytänteiden opettamista. 

Näin monilukutaito voi kehittyä arkikielestä kohti käsitteellisen kielen ja esitystapojen hallintaa. 

(Opetushallitus 2012a, 13–14.) 

 

Lukutaidon lisäksi Lankshear ja Knobel (2003, 155–157) ovat kiinnittäneet huomiota myös digitaalisen 

ajan tiedon muuttuvaan luonteeseen, mikä on haaste niin koulujen opetussuunnitelmille kuin 
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opetuksessa toteutettaville pedagogisille ratkaisuille. Heidän mukaansa maailman koetaan nykyään 

digitaalisesti, mikä on muuttanut käsitystä tiedon luonteesta eli epistemologiasta. Koulussa sisältöjen 

oppimisen rinnalle yhtä tärkeäksi tulisi nostaa tiedon ja ymmärryksen lisääminen siitä, miten tieto 

löydetään ja oikeutetaan. Digitaalisessa ajassa tietoa on saatavilla paljon ja helposti, joten on täysin 

perusteltua nostaa esille ymmärrys tiedon luonteesta myös oppilaitoksissa. Tavoitteena olisikin 

esimerkiksi, että oppilaille muodostuu kriittinen näkemys informaatioon, jolle ei ole löydettävissä 

tieteellistä perustelua. 

 

 

3.5 Mediasukupolvien mediakasvatukselle tuomat haasteet 

 

Mediasukupolvien erot tuovat mediakasvatukseen haasteita, kun ne tavat, joilla media on totuttu 

kohtaamaan ja yleinen suhtautuminen mediaan eroavat toisistaan eri sukupolvilla. Millenniaaleista 

tai diginatiiveista puhuttaessa tarkoitetaan sukupolvea, joka ei ole enää minkään tietyn median 

määrittämä, yleensä 1990- ja 2000-luvulla syntyneet eli tämän päivän koululaiset. Tätä ennen jokaista 

sukupolvea on aina 1930-luvulla syntyneistä lähtien määrittänyt jollain tapaa jokin tietty media. Näitä 

ovat olleet sanomalehti, radio, kirjallisuus, televisio, video ja internet. Erilaiset mediavälineet ja 

moraalinen keskustelu niistä vaikuttavat mediakasvatuksen kehitykseen. Mediakasvattaja, jolla on 

kokemusta useista eri mediavälineistä, voi kehittää itsensä näköistä mediapedagogiikkaa käyttäen 

hyödykseen erilaisia medioita.   (Herkman 2010, 64; Kupiainen & Sintonen 2009, 11.) 

 

Millenniaalien mediatottumuksia luonnehtii simultaanikäyttö eli useiden eri viestintävälineiden 

samanaikainen käyttö. Toisaalta voidaan ajatella, että mediasukupolvet eivät välttämättä seuraa aina 

ikäluokkia. Myös 60-vuotias voi käyttää useita medioita samanaikaisesti eli se, mihin 

mediasukupolveen kuuluu, on enemmänkin mentaalinen tila. Usein kasvattaja kuitenkin kuuluu 

esimerkiksi televisio- tai videosukupolveen toisin kuin kasvatettava, oppilas, jolloin mediakokemusten 

erilaisuus voi aiheuttaa molemminpuolista ymmärtämättömyyttä ja torjuntaa. Kasvattajan omasta 

mediasuhteesta riippuukin paljon se, miten hän näkee mediakasvatuksen. (Herkman 2010, 64–65.) 

 

 

 



38 

 

3.6 Mediakasvatus koulussa 

 

Mediakulttuuri on keskeinen osa koulun arkea, sen tapoja, käytäntöjä ja arvostuksia (Nyyssölä 

2008, 27). Opettajan onkin tärkeä tiedostaa millaisessa mediakasvatusympäristössä oppilaat 

nykyään elävät, sillä tekniikka on liittynyt osaksi jokapäiväistä elämäämme. Haluttiinpa sitä tai ei, 

oppilaat elävät nykyään maailmassa, jossa suurta roolia näyttelevät sosiaalinen media, 

nettilähetykset, digitaaliset kuvat ja elokuvat ja jossa aikaisempi luokkahuoneessa tapahtuva 

kirjoista opiskelu on jäänyt taakse. Multimedian kautta oppilaat oppivat muuttamaan tekstiä 

tavoilla, joilla se ennen ei ollut mahdollista ja näin he saavat teksteille nopeasti erilaisia 

merkityksiä ja mahdollisuuksia. Näin ollen medialukutaidon merkitys korostuu 

perusopetussuunnitelmassa. (Semali 2003, 271.) 

 

Herkmanin (2007, 11) sekä Buckinghamin (2005, 41) mukaan koulussa mediaa voidaan lähestyä muun 

muassa tekemisen ja analyysin kautta sekä oppimis- ja opetuskäytäntöjen kohteena. Mediakasvatus 

sisältääkin paljon enemmän kuin vain mediavälineiden ja -sisältöjen käyttöä opetuksessa. Se on 

ennen kaikkea tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa osapuolina toimivat kasvatettava, kasvattaja ja 

mediakulttuuri tavoitteenaan mediataito ja -lukutaito. (Kupiainen & Sintonen 2009, 31.) 

 

Lasten ja nuorten erilaisuus sekä eri-ikäisten kehitysvaiheet ovat asioita, jotka täytyy pitää mielessä 

mediakasvatusta suunnitellessa. Alakouluikäisiin ja pienempiin lapsiin kohdistuu enemmän median 

haitallisilta vaikutuksilta suojelevia konkreettisia toimia, kuten median parissa vietetyn ajan ja median 

käyttökohteiden kontrollointi, pääsyn rajoittaminen rajua väkivaltaa ja seksiä sisältäville sivustoille ja 

ikärajojen valvonta. Vanhempiin, yläkouluikäisiin lapsiin ja nuoriin taas tulisi kohdistua enemmän 

kriittistä mediakasvatusta. Näin siksi, koska kriittisyyden käsittely mediakasvatuksessa edellyttää 

sellaisia kognitiivisia toimintoja ja metatason ajattelua, joita pienemmillä lapsilla ei vielä ole.  

(Herkman 2007, 11–12.) 

 

Kupiainen ja Sintonen (2009, 11) toteavat, että mediakasvatuksessa pyritään lisäämään erilaisuuden 

hyväksymistä sekä luomaan keskinäistä ymmärrystä. Tarkoituksena on myös opettaa oppilaita 

suhteuttamaan arvomaailmansa toisten ihmisten ajatusmaailmaan sekä saada myös itse opettaja 

löytämään työhönsä uudenlaista merkitystä. Kouluissa opettajat, jotka opettavat oppilailleen 
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mediakasvatusta, tuntevat olevansa moraalikasvattajia oppilailleen pääasiassa positiivisessa mielessä. 

Opettajien kulttuurinen merkitys korostuu ja he mieltävät oman roolinsa silmien avaajina sekä 

oppilaiden herättelijöinä. Oppilasta pyritään ohjaamaan siihen suuntaan, että hän itse havaitsisi ja 

huomaisi mediakulttuuriset ilmiöt myös moraalisina ilmiöinä. (Sintonen 2003, 31–42.)  

 

Opettajat voivat kokea medialukutaidon opettamisen haasteelliseksi omien teknisten taitojen 

puuttumisesta johtuen. Opettajat kokevat myös, ettei heidän koulutuksessaan anneta riittävästi 

ohjeita ja koulutusta mediakasvatukseen. Opettajaksi opiskelevat toivovat saavansa parempaa 

koulutusta mediakasvatuksen opettamiseen, vaikka koulutuksella ei vielä ole puitteita sitä toteuttaa. 

Koska mediakasvatus ei ole vielä löytänyt luontevaa paikkaansa suomalaisesta koulujärjestelmästä, 

näyttelevät suurta roolia pedagogisina kehittäjinä koulun ulkopuoliset mediakasvattajat. Vaikka 

mediakasvatus saataisiin istutettua koulujärjestelmään luontevaksi osaksi, on muillakin tahoilla ja 

instituutioilla vielä merkittävä rooli mediakasvatuksessa ja medialukutaidon kehittäjinä.  (Kupiainen & 

Sintonen 2009, 29.)  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2012, 38) selvityksen mukaan mediakasvatuksen eri 

kohderyhmistä kasvatus kohdistuu useimmiten 9–12-vuotiaisiin ja 13–18-vuotiaisiin lapsiin ja 

nuoriin, joista ensin mainittuihin hitusen enemmän. Myös 0–8-vuotiaat ovat mediakasvatuksen 

suurimpien kohderyhmien joukossa, mikä on hyvä, sillä Korhosen (2010, 22) mielestä 

mediakasvatus tulisi aloittaa heti, kun lapset alkavat käyttää medialaitteita. Tähän koulun ja 

opettajien on tietysti vaikea puuttua, koska jo vuoden parin ikäiset lapset alkavat katsoa 

esimerkiksi televisiota. Mediakasvatuksen pohja luodaankin siis kotona. Kasvatus nähdään 

Jaakkolan (2010, 39–40) mukaan tavoitteellisena toimintana vaikuttaa yksilön toimintaan. Tätä 

toimintaa hankaloittaa, jos erilaiset ajattelu- ja toimintatavat vaikuttavat niissä ympäristöissä, 

joissa kasvattajat ja kasvatettavat elävät. Tällä Jaakkola tarkoittaa sitä, että jos sukupolvet 

ymmärtävät ja hyödyntävät eri tavalla esimerkiksi internet-viestinnän ominaisuuksia, se vie pohjaa 

sukupolvien väliseltä kasvatukselliselta vuoropuhelulta. Tätä vuoropuhelua estävät usein siis 

ennakkoluulot. 

 

Jaakkolan (2010, 54–56) esittämän mediakasvatuksen kolmitasoisen mallin kaikkien ulottuvuuksien 

haltuun ottaminen vie aikaa, eikä sukupolvien välinen kommunikaatio useinkaan pääse ensimmäistä 
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tasoa pidemmälle. Tasojen omaksuminen tapahtuu prosessiluonteisesti, mikä on tärkeää ymmärtää 

esimerkiksi täydennyskoulutuksia järjestettäessä. Aikuisten, opettajien, pitäisi lisäksi saada 

omakohtaista, elämyksellistä ja toiminnallista otetta, jotta mediaympäristöjen toimintaa voi täysin 

ymmärtää. Liian usein tämä mediakasvatuksellinen tavoite opettaa lapsia toimimaan 

mediaympäristössä kaatuu kasvattajan omaan osaamattomuuteen ja tietämättömyyteen. 

Hedelmällisin tilanne olisikin, jos diginatiivit nuoret toimisivat asiantuntijoina digitaaliseen 

ympäristöön liittyvissä teknistä taitoa vaativissa tilanteissa ja aikuinen auttaisi nuorta tunnistamaan 

oman osaamisensa sekä auttaisi häntä kriittisen ulottuvuuden kehittämisessä. Haasteellista tästä 

tekee kuitenkin se, että aiempien sukupolvien traditioista ei löydy tällaiselle tilanteelle luontevaa 

toimintamallia (Nyyssölä 2008, 25). Aikuisen kasvatusrooli tulisikin siis määritellä uudelleen 

tietoauktoriteetista keskustelijaksi. 

 

Näihin päiviin saakka mediakasvatus on ollut jakautuneena lähinnä kahteen linjaan: elokuva- ja tv-

kasvatukseen sekä atk-taitojen opettamiseen. Mediakasvatuksen luonteesta on myös ollut vallalla 

kaksi toisilleen melko vastakkaista näkemystä: mediakasvatus on joko moraalista suojelua ja 

holhousta tai sitten se on kansalaisen voimaannuttamisen apuväline. Wuorisalo on listannut kolme 

asiaa, joiden tulee toteutua ennen kuin mediakasvatus voi sisällöiltään muuttua sosiaalista mediaa 

sekä avoimia ja verkottuneita oppimisympäristöjä kohti. Ensimmäisenä internetin säännöllisten 

käyttäjien määrän on kasvettava tarpeeksi suureksi, toiseksi internetpalvelujen on oltava käyttäjien 

saavutettavissa; helppokäyttöisiä ja käyttäjäkeskeisiä, ja kolmanneksi kaikista tärkeimpänä, 

opettajien on haluttava muuttaa opetustaan entistä avoimemmaksi ja osallistavammaksi. Oppimisen 

ja opettamisen vakiintuneihin toimintatapoihin on siis saatava muutos. Esimerkiksi järjestelmällinen 

täydennyskoulutus on yksi keino muuttaa opettajien asenteita sosiaalista mediaa ja tieto- ja 

viestintätekniikkaa kohtaan. (Wuorisalo 2010, 90–92.) 

 

 

3.7 Tieto- ja viestintätekniikka osana mediakasvatusta; sosiaalinen media oppimisen tukena 

 

Oppimisympäristöt ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet yhä enemmän tekniikkaa sisältäviksi ja 

tämä kehitys ei näytä pysähtyvän. Tieto- ja viestintätekniikka sekä media ovatkin Suonsivun (2010, 

137) mukaan keskeinen osa tulevaisuuden oppimisympäristöä. Mediakasvatuksen tulisi Wuorisalon 
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(2010, 88) mielestä olla keskeinen työkalu tämän muutoksen hallinnassa kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Mediakasvatuksen tulisi läpäistä kaikki oppiaineet pedagogisesti mielekkäällä tavalla ja edistää 

medialukutaitoa käytännönläheisesti. Sosiaalisen median avulla voidaan yhdistää perinteinen 

mediakasvatus ja tietoyhteiskuntataidot uudenlaiseksi opetus- ja oppimiskulttuuriksi. Sosiaalinen 

media olisikin näin mediakasvatuksen ytimessä. Se voisi uudistaa oppimista enemmän ryhmä- ja 

toimintasuuntautuneeksi toiminnaksi, joka vahvistaisi kansalaisyhteiskuntaa.  

 

Sosiaalisella eli yhteisöllisellä medialla tarkoitetaan viestinnän muotoa, jossa hyödynnetään 

tietoverkkoja ja tietotekniikkaa, ja jossa käsitellään käyttäjälähtöisesti ja vuorovaikutteisesti tuotettua 

sisältöä sekä ylläpidetään ja luodaan ihmisten välisiä suhteita (Sanastokeskus TSK 2010, 14). Palvelut, 

joiden miellämme olevan sosiaalista mediaa, ovat syntyneet 2000-luvulla (Mäntymäki 2012, 9). Jotta 

sosiaalista mediaa voisi tehokkaasti hyödyntää opetus- ja oppimiskulttuurin muutoksen 

apuvälineenä, pitää sille asettaa selkeät tavoitteet. Näin tarvittavat toimenpiteet olisivat kaikkien 

opettajien omaksuttavissa ja saavutettavissa.  

 

Mäntymäki (2012, 12–13) on tutkinut eri sukupolvien erilaisia tapoja käyttää sosiaalista mediaa. 

Vanhemmat sukupolvet ovat tottuneet arvostamaan pidemmälle prosessoitua informaatiota kuin 

mitä nopeasti useita eri näkökulmista tietoa antava sosiaalinen media tarjoaa. Sosiaalisen median 

käytössä tulisikin korostaa lähdekriittisyyden merkitystä ja medialukutaitoa entisestään, jotta digi- ja 

sosiaalisen median natiivit ymmärtävät sen tiedon luonteen. 

 

Opetushallitus (2012b, 1) on laatinut sosiaalisen median opetuskäytön suositukset, jonka 

”tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille 

tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja 

ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa”. Suosituksissa on jaettu vastuuta kouluille 

siitä, että oppilaille kehittyisi vastuulliset, eettisesti kestävät ja turvalliset käyttötavat ja -taidot toimia 

sosiaalisessa mediassa. 

 

Sosiaalisen median opetuskäyttö tulisikin Opetushallituksen (2012b, 2) suosituksien mukaan 

sisällyttää paikallisen opetussuunnitelman tietostrategiaan. Tämä johtuu siitä, että yhteiskunta 

muuttuu lähitulevaisuudessa tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta katsottuna ja tästä seuraa 
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muutos myös osaamistarpeisiin niin jatko-opinnoissa, työelämässä kuin yhteiskunnallisessa 

vaikuttamisessa. Tietostrategian yksi tehtävä on hahmottaa tätä muutosta ja sen luomia tarpeita 

kouluun ja opetukseen. 

 

Opettajan on mahdollista saada opetuksensa tukemiseen sosiaalisesta mediasta työkaluja ja 

menetelmiä, jotka tekevät viestinnästä vuorovaikutteisempaa. Loppujen lopuksi, onhan 

opettaminenkin viestintää. Opettajan kannattaakin valjastaa sosiaalinen media oppimisen tueksi ja 

kehittää itseään keskustelevaksi asiantuntijaksi. Sosiaalisen median käyttö vahvistaa sekä oppilaiden 

omatoimisuutta että heidän yhteisöllisyyttään. (Wuorisalo 2010, 89–90.) 

 

Sosiaalinen media muuttaa eniten median jakelua mediakasvatuksen näkökulmasta katsottuna. 

Median jakelulla tarkoitetaan erilaisten sisältöjen, esimerkiksi yhteisöllisten kirjanmerkkien, jakamista 

mediassa (Sanastokeskus TSK 2010, 17). Kuka tahansa voi tuottaa ja jakaa sisältöjä sosiaaliseen 

mediaan sekä kuluttaa niitä. Kukaan ei ole sensuroimassa sisältöjä, joita oppilaat voivat lisätä 

sosiaalisiin verkostoihin, joten samalla sosiaaliseen mediaan perustuva mediakasvatus opettaakin 

vastuita ja velvollisuuksia. Nämä eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan yksi mediakasvatuksen osa-

alue tulisikin olla se, miten verkkoidentiteettiä rakennetaan. Myös tietoturvaa ja tietosuojaa täytyy 

opettaa.  (Opetushallitus 2012b, 4; Wuorisalo 2010, 96–98.) 

 

Sosiaalisen median käyttö oppimisympäristönä tai osana erilaisia, koulun ulkopuolisia 

oppimisympäristöjä, kuten yhteistyökouluja, kulttuurilaitoksia ja muita yhteisöjä, laajentaa oppilaan 

mahdollisuuksia ajatusten vaihtoon ja yhteisiin asioihin osallistumiseen. Sosiaalisen median avulla voi 

tuoda yhteisöllisyyden ja läsnäolon tuntua viestintään niin kouluympäristössä kuin sen ulkopuolella. 

Myöskään kodin ja koulun välistä yhteistyötä ei sovi unohtaa, kun puhutaan sosiaalisen median 

mahdollisuuksista kehittää vuorovaikutteisia ja osallistavia toimintatapoja. Vuorovaikutuksesta tekee 

sosiaalisessa mediassa helppoa muun muassa sen reaaliaikaisuus, mikä lisää joustavuutta erilaisissa 

yhteistyötä vaativissa tilanteissa. (Opetushallitus 2012b, 4–6.) 
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4 KUVATAIDE JA MEDIAKASVATUS OPETUSSUUNNITELMASSA 

 

 

 

Opettajan rooli perusopetuksen toteuttajana on merkittävä. Hänen vastuullaan on valita ne keinot, 

joilla opetusta toteuttaa ja mitä asiasisältöjä painottaa. Opettajalla on kuitenkin käytössään yksi 

tärkeä työkalu, opetussuunnitelma. Kaikki koulussa toteutettava toiminta olisi hyvä suunnitella niin, 

että se on perusteltavissa opetussuunnitelmasta käsin. Myös oppimistavoitteet ja keskeiset 

asiasisällöt, joiden toteutumista edellytetään, on määritelty opetussuunnitelmassa. Tässä 

tarkastelussa asetan rinnakkain valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

(Opetushallitus 2004) ja Kajaanin kaupungin (2011) perusopetuksen opetussuunnitelman. Myös 

koulut laativat omat opetussuunnitelmansa, mutta niitä en ota tässä tarkastelussa huomioon, jotta 

käsittelystä ei tulisi liian laaja. 

 

 

4.1 Kuvataide peruskoulussa 

 

Peruskoululaki ja -asetus, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä kunnan ja jokaisen 

koulun oma opetussuunnitelma säätelevät peruskoulussa taidekasvatusta. Peruskoulun alaluokilla 

opetuksen perussisältöjä ovat kuvailmaisun perustaidot ja kuvataiteelle ominaisten materiaalien ja 

työtapojen käyttö. Leikinomainen lähestymistapa käsiteltävään aiheeseen ohjaa harjoittamaan 

aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen käyttöä. Yläluokilla kehitetään enemmän oppilaan 

kuvantulkintataitoja sekä taidehistorian ja taiteen tuntemusta. Opetuksessa painotetaan kuvallisen 

ilmaisun tekotapojen, perusteiden ja mediateknologian hallintaa sekä kuvan merkitystä viestinnän ja 

ilmaisun välineenä. (Laitinen 2006b, 37.) 
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Kuvataideopetuksen tehtäviä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) 

ovat oppilaan kuvallisen ajattelun tukeminen, esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittyminen sekä 

valmiuksien antaminen oppilaan omaan kuvalliseen ilmaisuun.  Visuaalisen kulttuurin 

ilmenemismuotojen, taiteen, median ja ympäristön, ymmärtäminen on keskeistä. Tavoitteena on 

myös, että oppilaalle muodostuu henkilökohtainen suhde taiteeseen. Eri kulttuureiden, oppilaan 

oman ja suomalaisen sekä hänelle vieraiden, visuaalisen maailman ymmärtämiseen ja arvostamiseen 

pitäisi luoda perusteet kuvataiteen opetuksessa samoin kuin kehittää taitoja, joita kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan. (Opetushallitus 2004, 236.) 

 

Lähtökohtia oppimiselle kuvataiteessa ovat Moisanderin ym. (2001, 11) mukaan oppilaan motoristen 

taitojen, havaintokyvyn ja ajattelun suomat edellytykset. Kuvataiteessa oppimisen kannalta ehkä 

keskeisin tekijä on kuitenkin omakohtainen kokeminen ja elämyksellisyys. Opetustavoitteet 

voidaankin jakaa instruktionaalisiin ja ilmaisullisiin tavoitteisiin. Ilmaisullisissa tavoitteissa korostetaan 

oppilaan omaperäisiä tulkintoja ja ratkaisuja, kun taas instruktionaaliset tavoitteet ovat opettajan 

asettamia, oppilaan oletettuun valmiuteen perustuvia tavoitteita, joilla oppilaan ilmaisussa 

tarvitsemia tietoja ja taitoja pyritään kehittämään. 

 

Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohdat – ympäristön kuvamaailma, mielikuvat, elämykset ja 

aistihavainnot – eivät ole riippuvaisia oppilaan fyysisistä tai kognitiivisista valmiuksista. Aihepiirit, 

joita työskentelyn pohjaksi otetaan, olisi kuitenkin suotavaa kytkeä oppilaalle merkityksellisiin 

kokemuksiin. Muun muassa mielikuvituksen kehittäminen sekä oppilaiden tutkivan oppimisen ja 

luovan ongelmanratkaisun taitojen edistäminen ovat opetuksen tavoitteita. Opetuksessa huomioon 

tulee ottaa kuvataiteen oppiaineen sisäinen integraatio, mikä mahdollistaa samanaikaisesti 

ilmaisullisten, tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden toteutumisen kuvallisissa harjoituksissa. 

Samassa tehtävässä voidaankin käsitellä keskeisiä sisältöalueita kuvataiteessa. Pitkäjänteisen 

työskentelyn ja kiireettömän ilmapiirin mahdollistaa teemallisuus, joka on ominaista kuvataiteen 

oppiaineelle. (Opetushallitus 2004, 236.) 
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4.2 Kuvataideopetuksen sisältöalueista 

 

Niin valtakunnallisessa kuin kunnallisissa ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa kuvataideopetus 

on jaoteltu neljään sisältöalueeseen (Opetushallitus 2004, 237–239; Kajaanin kaupunki 2011, 236–

238). Näitä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, 

ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä media ja kuvaviestintä. Myös Taideteollisen 

korkeakoulun sisältöalueet jäsentyvät suurin piirtein samalla tavalla (Sava 2007, 95). 

 

 

4.2.1 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  

 

Ovaska-Airasmaan (1992, 108) mukaan lapsen ja nuoren kuvan tekemiseen vaikuttavat monet seikat; 

ympäristön kulttuuriset tekijät, kaveriporukan ja aikuisten esimerkin ohjaus, ympäröivien aikuisten 

asenteet lapsen toimintaa, kuvia ja taidetta kohtaan, nähtyjen kuvien vaikutus sekä nuoren itselleen 

asettamat kuvalliset tehtävät. Kuvaa tehdessään lapsi tai nuori tutkii materiaalien ja tekniikoiden 

lisäksi itseään, ympäristöään ja omaa suhdettaan todellisuuteen ja sen ilmiöihin, mikä on 

henkilökohtaista toimintaa. 

 

Laitisen (2006) sanookin, että kuvia oppii ymmärtämään parhaiten tekemällä niitä itse. Jotta kuvien 

vastaanottoprosessi voisi syventyä, täytyy ymmärtää, miten kuvat on tehty; tekemisen prosessin 

vaiheet, materiaalien ja välineiden toimintaperiaatteet sekä käyttötavat ja kuinka niitä voi käyttää 

omassa luovassa ilmaisussaan. Näkemänsä sanoiksi pukeminen auttaa yleensä näkemään enemmän, 

huomaamaan paremmin asioita ja jäsentelemään ajatuksiaan. Sanat auttavat kuvallisen prosessin 

ymmärtämistä, kun havainnot saavat puhutun tai kirjoitetun muodon. Keskusteleminen valmiista 

töistä kehittää oppilaan kykyä analysoida, arvioida ja eritellä kuvia. Keskustelemalla myös taiteen 

tulkinnallinen puoli aukeaa oppilaille, kun he näkevät, että on erilaisia näkökulmia katsoa taidetta. 

(Laitinen 2006b, 42.) 

 

Kuvailmaisua voi kehittää monin eri tavoin ja eri menetelmiä käyttäen. Näitä tapoja ovat muun 

muassa piirustus eri välineillä, maalaus eri maaleilla, grafiikka ja sen kaikki eri painomenetelmät, 

kuvanveisto, jossa käytetään materiaaleja monipuolisesti, keramiikka, sarjakuva, valokuva ja sen 
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monet toteutustavat, elokuva sekä digitaaliset taiteenlajit, kuten animaatio. (Suvanto ym. 2004, 104–

153.) Kuvailmaisulla lapsi pystyy kertomaan kokemuksistaan ja voi oppia arvostamaan omia 

havaintojaan, aistejaan sekä kykyä tuottaa uusia mielikuvia. Lapsen mielikuvituksen tukeminen ja 

laajentaminen onkin yksi kuvaamataidon tärkeimmistä tavoitteista Moisanderin ym. (2001, 10–11) 

mukaan. Mielikuvitusta kehittämällä pyritään luovuuteen, joka sekin itsessään on yksi tavoite. 

 

Kuvallista ajattelua taas voi kehittää esimerkiksi harjoittelemalla kuva-analyysiä, mikä on tärkeää, 

koska jokainen nähty kuva vaikuttaa katsojaan. Kuva-analyysin tavoitteena on löytää kuvan tekijän 

tarkoitukset ja keinot, joilla tämä tarkoitus yritetään saavuttaa. Analyysin lähtökohtana voidaan pitää 

kolmea kysymystä, joihin vastaaminen valottaa jo paljon näitä tarkoituksia. Nämä kysymykset ovat 

”Mitä kuvassa on?”, ”Miten kuva on tehty?” ja ”Miksi kuva on tehty?”. (Emt. 168–169.) 

 

Töyssy, Vartiainen ja Viitanen (2003, 202–203) erottavat kuvien analysoinnin lisäksi kolme muuta 

kuvataiteen tarkastelun tapaa; kuvailevan, tulkitsevan ja arvottavan. Kuvailu on sanallisesti 

tapahtuvaa teoksen sisällön ja muodon erittelyä. Tulkitsevassa tarkastelutavassa katsoja pyrkii 

ymmärtämään merkitystä, joka on teoksen sisältöjen ja muotojen takana. Arvottavassa tavassa 

katsoja taas pohtii taideteoksen merkitystä suhteessa muihin teoksiin tai sen kulttuurin 

määrittelemään viitekehykseen, johon teos sijoittuu. Tarkastelutavan valinnassa on tärkeää ottaa 

huomioon, että tarkastelija pystyy hallitsemaan valitsemansa näkökulman, esimerkiksi taideteoksen 

analyysissä tarvitaan aina taustatietoa teoksesta. 

 

 

4.2.2 Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 

 

”Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä 

sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan” (Opetushallitus 2004, 18). Taide avaa mahdollisuuden 

tutustua oppilaille vieraisiin ja ehkä hämmentäviinkin kulttuureihin turvallisesti. Median kautta tuleva 

tieto muista kulttuureista saattaa olla hyvinkin värittynyttä, esimerkiksi sotauutisten kautta tai 

stereotyyppisesti esitettynä. Taide avaa toisen näkökulman vieraaseen kulttuuriin, jolloin se nähdään 

ennemminkin rikastuttavana kuin esimerkiksi uhkaavana asiana. Suvaitsevaisuutta lisää, kun nähdään 

eri aikakausina ja erilaisissa kulttuuripiireissä tehtyä moninaista taidetta ja visuaalista kulttuuria. On 
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tärkeää, että oppilas tuntee myös omat juurensa, jolloin hänellä on paremmat mahdollisuudet 

kunnioittaa myös itselle vieraita kulttuureita. (Laitinen 2006b, 42.) 

 

Laitinen (2003, 55) on tutkimuksessaan todennut, että jos oppilaat valitsevat taidekuvia 

työskentelynsä pohjaksi kuvataiteen tunnilla, taidekuvien valinta on melko sattumanvaraista ja 

intuitiivista eikä se pohjaudu kovinkaan syvällisiin käsityksiin taiteen moninaisuudesta. Kuvan 

ilmaisullisuus, tyyli ja muotokieli olivat erityisesti heidän arviointinsa perustana. Oppilaat kuitenkin 

arvostivat taidetta tästä huolimatta. Oppilaita näytti kiehtovan eniten modernin taiteen sekä Suomen 

taiteen kultakauden teokset, sillä näitä he erityisesti valitsivat työskentelynsä kohteiksi. 

 

Kun oppilas oppii ja käsittää sen, että taide kertoo kulttuurisista kokemuksista, tulee elämän 

eksistenssi eli olemassaolo liitettyä taiteen maailmaan. Taide on tekijänsä näköistä, se kertoo 

tekijänsä elämästä tai kokemuksistaan elämässä sekä välittää ajatuksia ja tunteita taiteen kokijalle. 

Taideopetus taiteen tavoin koskettaa elämää. Samassa maailmassa, jossa eletään, tehdään myös 

taidetta ja kuvia. (Laitinen 2003, 96–97.) 

 

Koululaisryhmien vierailuista taidenäyttelyihin ja museoihin löytyy merkintöjä jo 1800-luvun lopulta 

Ateneumin kävijäluettelosta (Levanto & Pettersson 2004, 21–22). Jo tähän aikaan pidettiin 

merkittävänä tarjota lapselle esteettisesti vaikuttavia ja onnellisuutta tuottavia kokemuksia, koska 

sen käsitettiin jalostavan lapsen mieltä. Museopedagogiikka on siis vanha perinne, joka vielä tänäkin 

päivänä on mainittu kunnallisissa opetussuunnitelmissa, esimerkiksi Kajaanin kaupungin (2011, 238) 

opetussuunnitelmassa. Museoissa oppilaalle aukeaa mahdollisuus laajempaan taiteen tuntemukseen, 

kun hän pääsee niin sanotusti ”livenä” kokemaan jonkin taideteoksen vaikuttavuuden. Paikan päällä 

teos välittyy katsojalle paljon autenttisempana ja voimaannuttavampana kuin kirjan kuvista nähtynä. 

Aurasmaa (2004, 45) sanookin museoiden opettavan roolin muuttuneet tuputtavasta rajoja ja 

rakenteita tarjoavaksi paikaksi, jossa sisältö jää teoksen katsojan tulkinnan varaan. 

 

Laitinen (2006a, 206) sanoo, että kuvataiteen historiaa tulee opettaa, jotta oppilaat pystyisivät 

ymmärtämään tämän päivän visuaalista kulttuuria. Kuvilla on usein merkityksiä, joita ei pysty 

käsittämään, jos ei tunne niiden historiallista alkuperää. Myös Töyssy ym. (2003, 244) ovat sitä mieltä, 
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että kuvaviestien tulkinta edellyttää kulttuurista tietoa, koska kuvat ovat omalta osaltaan 

yhteiskunnan sisäinen kieli, jota opitaan vain yhteiskuntaan ja sen arvoihin tutustumalla. 

 

 

4.2.3 Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

 

Töyssyn ym. (2003, 214–215) mukaan ihmisen on oltava aina läsnä siinä ympäristössä, jota hän 

tarkastelee; hän kantaa mukanaan aistejaan, ajatuksiaan ja tavoitteitaan. Ympäristöä ei voi siis 

tarkastella ulkopuolelta. Aikojen kuluessa luonnonympäristöä on muokattu kulttuurimaisemaksi, 

josta heijastuu kulttuurin arvoja. Kulttuurin ympäristölle antamia arvoja näkyy esimerkiksi 

taidemaalauksissa. Sama ympäristö voidaan kokea eri tavoin riippuen tarkastelijan iästä ja 

ammattiryhmästä. Ympäristöestetiikka tarkasteleekin jatkuvaa vuorovaikutusta, joka ympäristöllä ja 

sen ympärillä olevalla yhteisöllä on. Tänä päivänä käsitettävän ympäristöestetiikan lähtökohtia 

voidaan varmaankin hakea osittain myös ympäristötaiteesta, joka syntyi Yhdysvalloissa 1970- ja 1980-

luvun taitteessa (Suvanto ym. 2004, 61). Nimensä mukaisesti se suuntautuu ympäristöön, oli se sitten 

luonto tai kulttuuriympäristö. 

 

Arkkitehtuurin lähtökohtina voidaan yleensä pitää esteettisiä, kestäviä ja käytännöllisiä näkökulmia, 

joiden pohjalta suunnitellaan ja rakennetaan rakennuksia tai laajempia kokonaisuuksia. Arkkitehtuuri 

eli rakennustaide on taitoa ja tekniikkaa, mutta se pitää sisällään myös sosiaalisia ja symbolisia 

merkityksiä. (Töyssy ym. 2003, 214.) Yksinkertaisesti ilmaistuna arkkitehtuuri on siis suunniteltua 

rakentamista. Luonnonympäristöistä ja niiden tarjoamista materiaaleista riippuen on kehitelty 

erilaisia arkkitehtuurisia ratkaisuja. Miten rakennus tehdään, miten se pysyy paikoillaan, miten 

kulkeminen tapahtuu sekä rakennuksen sisällä että sieltä ulos ja sisään, miten se liittyy muuhun 

ympäristöön? Nämä ovat perusasioita, joista Moisanderin ym. (2001, 148) mielestä on hyvä 

keskustella oppilaiden kanssa, kun liikutaan erilaisissa tiloissa ja tarkastellaan erilaisia kuvia. On hyvä 

muistaa, että arkkitehtuuristen ratkaisujen kautta muodostuu ihmisen suhde tilaan, jossa hän on. 

Arkkitehtuuri on siis myös yksi muotoilun kokonaisuuteen vaikuttava tekijä (Anttila 1996, 17–18). 

 

Esineellä kuin esineellä on muoto ja muotoilun päätehtävänä on saada tästä muodosta 

mahdollisimman hyvä. Muotoilu tarkoittaa Anttilan (1996, 17) selvityksessä kaikkea sitä, mikä on 
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suunniteltu, piirretty, rakennettu, koottu ja tehty. Se on visuaalisesti painottunutta suunnittelua, joka 

näkyy kaikkialla elinympäristössämme. Muotoilua kutsutaan yhä useammin nimellä ”design”, joka 

englannin kielessä viittaa myös laatuun. 

 

Muotoilu voidaan Anttilan (emt. 28) mukaan jakaa karkeasti taiteelliseen ja teolliseen muotoiluun. 

Teollisesti valmistetut taide-esineet ja taidekäsityöt luetaan kuuluvan taiteelliseen muotoiluun, kun 

taas teollisesti valmistettujen, usein sarjatyönä tehtyjen tuotteiden muotoilu on teollista muotoilua. 

Koulumaailmassa painopiste on tietysti taiteellisessa muotoilussa, taidekäsitöissä, joiden juuret ovat 

kansantaiteessa (Töyssy ym. 2003, 230.) 

 

Muotoilua tarkasteltaessa opetuskeskusteluun tulee sisällyttää ne tekijät, joista teoksen muoto ja 

rakenne syntyy. Näitä ovat ainakin materiaali, tekotapa, käyttötarkoitus, sopivuus ympäristöön ja 

viestinnälliset tekijät. Mitä materiaalia käytetään, mikä on sen saatavuus, työstettävyys ja sopivuus 

käyttötarkoitukseen? Materiaali asettaa vaatimuksia tekotavalle; mitä työvälineitä käytetään, 

paljonko tarvitaan aikaa? Mitä varten esine on tehty, mitä pitää ottaa huomioon muodossa ja 

rakenteessa sen käyttöä ajatellen? Sopiiko esine esteettisesti ja eettisesti käyttöympäristöönsä? 

Sisältääkö esine joitakin viestinnällisiä merkityksiä, vaikkapa kaupallista houkuttelevuutta lisääviä 

yksityiskohtia? Opetuksen yksi tavoite onkin, että oppilaat oppisivat tarkastelemaan 

esineympäristöään monipuolisesti. (Moisander ym. 2001, 156–157.) 

 

 

4.2.4 Media ja kuvaviestintä 

 

Jotta oppilaat voisivat oppia ymmärtämään kuvallisen median keinoja ja visuaalisia viestejä, he 

tarvitsevat opetusta. Laitisen (2006a, 200, 207) mukaan opetuksen lähtökohdaksi olisi hyvä ottaa 

oppilaalle itselleen tärkeät kuvat. Tärkeiksi kuviksi osoittautuvatkin usein juuri median kuvat, joiden 

ympäröimänä nuoret elävät. Kuva on myös hyvä muistaa käsitellä siinä kontekstissa, jossa se esiintyy, 

sillä silloin se ymmärretään parhaiten. Oppilaalla täytyy olla omia kokemuksia kuvan tekemisestä 

asiantuntevassa ohjauksessa, jotta hän voi nähdä ymmärtävästi, oppia tuntemaan kuvan kieliopin. 

Visuaalisen kulttuurin lukemisen ja ymmärtämisen taitoja ei siis omaksuta itsestään.  
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Laitinen (2006b, 37, 43) on kokenut, että kuvataiteessa on mielekästä tarkastella median ja taiteen 

kuvia tekemällä niitä itse sekä keskustelemalla niistä. Oppilaat ymmärtävät kuvitteellisen ja todellisen 

maailman eroja sekä oppivat eri medioiden vaikutuksesta ja merkityksestä omassa elämässään, kun 

he opettelevat tarkastelemaan kriittisesti ja tutkimaan television, elokuvien, sarjakuvien, 

tietokonepelien ja mainonnan visuaalisia viestejä. Vaikka kuvia käytetään nykyään apuna kaikkien 

muidenkin oppiaineiden opetuksessa, kuvan kieltä opitaan kuvataiteen tunnilla.  Kuvataiteessa 

oppilaat harjoittelevat perusteita kuvakerronnasta, tekstin ja kuvituksen yhdistämistä, kuvitusta sekä 

mainoskuvan, valokuvan, sarjakuvan, digitaalisen kuvan ja videon ilmaisukeinoja. 

 

Töyssy ym. (2003, 243–244) kutsuu mediasta välittyviä viestejä mediateksteiksi, olivat ne sitten ääntä, 

kirjoitusta, kuvia tai näitä kaikkia yhdessä. Ylipäätään kaikkia sellaisia aineistoja, joiden päätarkoitus 

on viestiminen, voidaan kutsua mediateksteiksi ja niillä on aina jokin lähettäjästään riippuva 

tarkoitus. Se, miten viesti tulkitaan ja ymmärretään, riippuu vastaanottajasta. Kuvien merkitysten 

tulkintaa auttaa, jos ymmärtää kuvan tekemisen keinoja, niiden rajoituksia ja edellytyksiä. Se, miten 

syvällisesti kuvaa voidaan tulkita, riippuu käytettävissä olevista tiedoista. 

 

Kuvien tarkoituksesta eri yhteyksissä, esimerkiksi oppikirjassa, mainoksessa ja sanomalehdessä, onkin 

hyvä keskustella. Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, miten kuva on tehty; onko se valokuva, 

maalattu, painettu, televisiokuva tai animaatiosta otettu kuva. Näissä yhteyksissä voi kysyä, onko 

kuva kuvitteellinen vai tositilanteessa kuvattu tai voisiko kuvan esittämää tilannetta ylipäänsä olla 

olemassa. Tämän päivän kuvatulvassa toden ja tarinan välisiä eroja on syytä tutkiskella. Täytyy 

pysähtyä, katsoa tarkkaan ja keskustella. (Moisander ym. 2001, 160–161.)  

 

 

Yhteenveto sisältöalueista 

 

Oppilaat tutkivat kuvallisten tehtävien avulla väriä, valoa, tasapainoa, rytmiä, jännitettä, muotoa, 

liikettä, tilaa, aikaa ja viivaa. Samalla heille tulee tutuksi kuvataiteen peruskäsitteistö ja he oppivat 

käyttämään sitä. Tässä prosessissa oppilaat oppivat myös arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta, 

ympäristöstä sekä kuvallisesta viestinnästä. Oppilaat pääsevät pohtimaan esteettisiä, toiminnallisia ja 
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eettisiä arvoja ympäristön, arkkitehtuurin ja muotoilun saralla, kun he keskustelevat ympäristöstään 

ja havainnoivat sitä. (Laitinen 2006b, 36–37.) 

 

Vaikka oppiaine onkin jaoteltu näihin neljään sisältöalueeseen, ei niitä silti tule Moisanderin ym. 

(2001) mukaan pitää kuvataiteen keskeisenä tehtävänä, vaan ainoastaan ilmaisun keinoina, jotka 

auttavat lasta ja nuorta harjaantumaan kuvakielessään. Tekniikoiden opettaminen on tärkeää, mutta 

se ei ole päämäärä, vaan väline. Kuvataiteessa tärkeintä onkin lapsen ja nuoren ilmaisu sekä 

vuorovaikutus ympäristönsä kuvamaailmaan. (Moisander ym. 2001, 69.) Vuorovaikutus ympäristön 

kuvamaailman kanssa taas on kiinteä osa mediakasvatusta. 

 

Koska tämä tutkielma käsittelee mediakasvatusta Kajaanin kuvataidekasvatuksessa, syvennytään 

seuraavaksi Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Kajaanin kaupunki 2011) mainittuihin 

kuvataiteen keskeisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. Erityisessä tarkastelussa on sisältöalue media ja 

kuvaviestintä, jonka toteutumista tutkimalla voi oletettavasti saada parhaiten selville, miten 

mediakasvatus toteutuu kuvataidekasvatuksessa Kajaanissa. Mediasisältöjen esiintymistä 

kuvataidekasvatuksessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) 

mukaan tutkitaan tarkemmin luvussa 4.4, jossa myös vertaillaan sen ja Kajaanin opetussuunnitelman 

sisältöalueiden eroja. 

 

 

4.3 Kuvataideopetuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt Kajaanissa 

 

Mielikuvituksen käyttöä ja aistihavaintojen tekemistä tulee harjoittaa monipuolisesti kuvataiteen 

opetuksessa. Perussisältöjä opetuksessa ovat kuvataiteelle tyypillisten materiaalien ja työtapojen 

käyttö sekä kuvailmaisun perustaidot. Kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä tuskin voi 

liikaa korostaa nyky-yhteiskunnassa, jossa visuaalinen kulttuuri näkyy joka puolella. Tämän takia 

oppilaan olisikin hyvä oppia tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja samoin kuin 

oppia käyttämään kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ja tuntemuksiensa ilmaisemiseen 

mediassa ja muualla. Taiteella on hyvin erilaisia tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä ja näitä 

tapoja olisi hyvä antaa oppilaalle. (Kajaanin kaupunki 2011, 235.) 
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Oppimistilanteissa oppilaalle annetaan mahdollisuuksia työskennellä yhdessä, olla 

vuorovaikutuksessa sekä kokea kollektiivisia, yhteisiä taide-elämyksiä. Mahdollisuudet ymmärtää 

kulttuuria ja sen sisältämiä merkityksiä kehittyvät siten oppimisen myötä. Ennen kaikkea tavoitteena 

on laajentaa oppilaan ymmärrystä kuvataiteellisesta prosessista ja kehittää hänen kuvallista 

ajatteluaan. (Emt. 235.) 

 

Media ja kuvaviestintä -sisältöalueessa 5.–6.-luokille sisällöksi on määritelty kuvan 

käyttötarkoituksien tutkiminen mediassa sekä graafisen suunnittelun opettelu. Seitsemännellä 

luokalla median ja kuvaviestinnän tavoitteet toteutuvat, kun oppilas syventää tietojaan kuvan 

käyttötarkoituksista mediassa sekä tutustuu mediaesitysten sisällölliseen ja rakenteelliseen 

analyysiin. Oppilaan tulisi myös tutustua ja harjaantua erilaisiin digitaalisen kuvan 

käyttömahdollisuuksiin sekä syventää taitojaan graafisessa suunnittelussa. (Emt. 238.) 

 

Kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle ei ole Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

(Kajaanin kaupunki 2011, 238–239) erikseen määritelty sisältöjä, joten ne täytyy johtaa 

päättöarvioinnin kriteereistä. Näissä sisältöalueiden tavoitteet limittyvät toisiinsa, koska Kajaanin 

opetussuunnitelma on tehty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) 

mukaisesti, ja siinä päättöarvioinnin kriteereitä ei ole jaoteltu sisältöalueiden mukaisesti. Seuraavaksi 

tuodaankin esille kaikki tavoitteet, jotka jollain tavalla liittyvät mediaan ja kuvaviestintään 

riippumatta siitä, mihinkä sisältöalueeseen ne on Kajaanin opetussuunnitelmassa sijoitettu. 

 

Kuvailmaisussa ja kuvallisessa ajattelussa ensimmäisenä mainitaan oppilaan kyky ilmaista itseään 

kuvallisesti. Keinoja kuvan rakentamiseen opetellaan samoin kuin sellaisten materiaalien ja 

työskentelytekniikoiden käyttöä, jotka ovat kuvataiteen ja kuvallisen median kannalta keskeisiä. 

Oppilaan taiteen tuntemusta ja kulttuurista osaamista tulisi kehittää siten, että hän pystyy 

tarkastelemaan sekä tulkitsemaan taiteen ja viestinnän kuvia. Oppilaan tulisi myös osata hyödyntää 

internetin kulttuuripalveluja sekä näyttely- ja museokäyntejä, joita voi opetuksessa nostaa esille 

esimerkiksi taidevierailujen avulla. (Kajaanin kaupunki 2011, 238.) Valokuvaus, videokuvaus, 

digitaalinen kuvankäsittely ja graafinen suunnittelu ovat kuvaviestinnän ja mediateknologian 

perusteita, jotka päättöarvioinnin kriteereiden mukaan oppilaan tulisi osata. Myös mediaesitysten 
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sisällön, rakenteen ja visuaalisen toteutuksen analysointia on harjoiteltava, sillä se kuuluu 

tavoitteisiin. (Emt. 239.) 

 

Samalla, kun peruskoulu kehittää oppilaan oppimistaitoja, sen haasteena on pitää yllä oppilaiden 

oppimisen iloa ja innostuneisuutta kouluajan läpi. Luovuus, onnellisuus, elämyksellisyys ja 

vastuullisuus ovat Kajaanin perusopetukselle (Kajaanin kaupunki 2011, 3–6) määriteltyjä arvoja, jotka 

ohjaavat koko toimialaa ja toteutuessaan ovat omiaan ylläpitämään peräänkuulutettua oppimisen 

iloa ja innostusta. Tämänkaltaisten arvojen toteutumiselle kuvataideopetus on mitä otollisin paikka. 

Määriteltyjen arvojen toteutuminen edellyttää, että lapselle kehittyy tasapainoinen ja myönteinen 

minäkuva, mikä edistää taas tasapainoisen ja hyvän itsetunnon syntyä. Kun itsetunnon perusta on 

kunnossa, oppilas pystyy paremmin arvostamaan omia taitojaan ja hän luultavammin tuntee 

pätevyyttä erilaisissa oppimistilanteissa, mikä taas rakentaa positiivista minäkuvaa. Onkin helppo 

uskoa, että Kajaanin perusopetuksen arvojen toteutuessa halutulla tavalla siitä seuraa loppumaton 

positiivisen vahvistamisen kehä. 

 

 

4.4 Mediakasvatus opetussuunnitelmissa 

 

Räjähdysmäisesti lisääntynyt media on muuttanut opetussuunnitelmiamme, pedagogiikkaamme 

sekä opettamisen menetelmiä ja määritteitä sille, millaista on olla median lukija ja tulkitsija. 

Voidaan sanoa, että mediasta on tullut osa jokaisen päivittäisestä, koulun ulkopuolisesta 

opetussuunnitelmasta. (Semali 2003, 271.) Tässä kuitenkin keskitytään siihen, miten 

mediakasvatus ja media käsitteenä ilmenevät opetussuunnitelmassa. 

 

Nykyisessä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) media mainitaan 

useaan otteeseen. Käsitettä on käytetty 72 kertaa erilaisissa yhteyksissä, kuten medialukutaito, 

mediateksti ja mediateknologia. Kertaakaan ei kuitenkaan ole mainittu sellaisenaan käsitettä 

”mediakasvatus”. (Ruokamo 2005, 135–136.) Mediakasvatuksellisia näkökulmia 

opetussuunnitelmasta on silti löydettävissä niin oppiainekohtaisista sisällöistä kuin 

oppimisympäristöä sekä opetuksen eheyttämistä ja aihekokonaisuuksia koskevista luvuista. 

Oppiaineet, joiden puitteissa median käsitettä jossain yhteydessä käytetään, ovat äidinkieli ja 



54 

 

kirjallisuus, terveystieto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, musiikki ja kuvataide. Kajaanin 

kaupungin (2011) perusopetuksen opetussuunnitelmassa edellä mainittujen aineiden lisäksi media 

huomioidaan jollakin tavalla matematiikan, uskonnon ja käsityön tavoitteissa ja sisällöissä. Myös 

opetuksen eheyttämistä koskevassa luvussa on käsitelty viestintää ja mediataitoja laajemmin kuin 

valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. (Kajaanin kaupunki 2011, 70, 86–87, 92–95, 156, 185–186, 

199, 222, 228–229, 235, 238–241; Opetushallitus 2004, 18, 39–40, 53–56, 58, 200, 219, 229, 232, 

236–240.) 

 

Opetussuunnitelmissa puhutaan eheyttämisestä ja aihekokonaisuuksista. Eheyttämisellä tarkoitetaan 

oppiainerajat ylittävää opetusta ja sillä tavoitellaan yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia 

päämääriä. Aihekokonaisuudet puolestaan ovat opetusta ja kasvatusta eheyttäviä teemoja, joiden 

sisällöt ja tavoitteet sisältyvät useaan eri oppiaineeseen. Mediakasvatuksen kannalta oleellinen 

aihekokonaisuus on viestintä ja mediataito, jonka päämääriksi asetetaan ilmaisu- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittyminen, median merkityksen ja aseman ymmärtämisen edistäminen sekä 

median käyttötaitojen lisääntyminen. Osallistuva, vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen viestintä 

ovat painotettuina viestintätaitojen oppimisessa ja mediataitojen harjoittelussa tulisi toimia sekä 

viestien tuottajana että vastaanottajana. Oppilaan tulisikin oppia tulkitsemaan muiden viestintää, 

ilmaisemaan itseään vastuullisesti ja monipuolisesti, kehittämään tiedonhallinnan taitojaan, 

valikoimaan, vertailemaan ja hyödyntämään hankkimiaan tietoja, sekä käyttämään medialaitteita 

tarkoituksenmukaisesti. Myös mediakriittisyys on huomioitu opetussuunnitelmissa: oppilaan tulisi 

omaksua kriittinen suhtautumistapa median välittämiin viesteihin sekä pystyä pohtimaan viestintään 

liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja. (Kajaanin kaupunki 2011, 69–70; Opetushallitus 2004, 38–39.) 

 

Keskeisiksi sisällöiksi viestintä ja mediataito -aihekokonaisuudessa onkin määritelty seuraavat asiat: 

 

- omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa, 
- viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen ja 

monimediaisuus, 
- median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde 

todellisuuteen, 
- yhteistyö median kanssa, 
- lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus, 
- viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka (Opetushallitus 

2004, 40). 
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Edellä mainitut sisällöt löytyvät myös Kajaanin kaupungin (2011, 70) perusopetuksen 

opetussuunnitelmasta. 

 

Yksittäisistä oppiaineista puhuttaessa Kajaanin opetussuunnitelmassa median käyttöön liittyviä 

taitoja ja kriittisyyttä käsitellään suurimmaksi osaksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Muiden 

oppiaineiden kohdalla tuntuu riittävät vain maininta mediasta. Äidinkielen ja kirjallisuuden 

yhteydessä annetaan myös toteuttamisideoita eheyttäviin aihekokonaisuuksiin, joissa median kanssa 

toimiminen on keskeisessä roolissa. Viestintä ja mediataitojen lisäksi median huomioon ottaminen 

välittyy jollakin tavalla kaikissa muissakin aihekokonaisuuksissa, joita ovat ihmisenä kasvaminen, 

kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, 

hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä, turvallisuus ja liikenne sekä ihminen ja teknologia. Nämä 

kaikki toteuttamisideat Kajaanin opetussuunnitelmassa ovat kuitenkin suunnattu pääasiallisesti 

äidinkielentunteja varten. (Kajaanin kaupunki 2011, 69–73, 86–95; Opetushallitus 2004, 38–43.) 

 

Sen sijaan kuvataiteen osalta mediakasvatuksellisia näkökulmia on tuotu enemmän esille 

valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Siinä keskeisiksi sisällöiksi 5.–9.-luokille on sisältöalueessa 

”media ja kuvaviestintä” määritelty seuraava: 

 

- kuvan käyttötarkoituksen tarkasteleminen mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja 
sisällöllistä analyysia 

- valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta 
- kuvankerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä 
- graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita 
- mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja 
- elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia (Opetushallitus 2004, 239). 

 

Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmassa saman sisältöalueen tehtäviksi on määritelty 

viidennelle ja kuudennelle luokalle median kuvien käyttötarkoituksiin tutustuminen ja graafisen 

suunnittelun opettelu. Yläkoulun puolella edellä mainittuja taitoja syvennetään ja lisäksi oppilas 

harjoittelee mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia sekä tutustuu ja harjaantuu 

erilaisiin digitaalisen kuvan käyttömahdollisuuksiin. (Kajaanin kaupunki 2011, 238.) Mainitsematta jää 

siis kokonaan joitakin valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa esiteltyjä sisältöjä, kuten 
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kuvankerronnan muodot, mainonnan kanavat ja ilmaisukeinot sekä elokuvien ja televisio-ohjelmien 

analysointi.  

 

Lisäksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tavoitteiksi on 5.–9.-luokalle määritelty 

kuvallisen viestinnän ilmaisutapojen ja vaikuttamisen keinojen tunteminen ja kyky hyödyntää niitä 

tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan niin mediassa kuin muissakin yhteyksissä. 

Kuvataideopetuksessa onkin keskeistä yhteiskunnan visuaalisen kulttuurin, taiteen, median ja 

ympäristön, ilmenemismuotojen ymmärtäminen sekä niiden arvostaminen. Oppilaan tulisi myös 

oppia hyödyntämään mediateknologiaa, sähköisiä viestimiä, ja kulttuuripalveluja oman 

tiedonhankintansa, työskentelynsä ja elämystensä lähteinä. (Opetushallitus 2004, 236, 238.) Näistä 

tavoitteista Kajaanin opetussuunnitelmaan on mahtunut vain kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen 

keinojen tuntemus sekä niiden käytön oppiminen ilmaistessa omia ajatuksia mediassa (Kajaanin 

kaupunki 2011, 235). 

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan kuvataiteen osa-alueissa, joissa media on mainittu, 

on molemmissa opetussuunnitelmissa täsmälleen samat: oppilaan pitää osata kuvallisin keinoin 

ilmaista itseään sekä osata käyttää kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä työskentelytekniikoita, 

materiaaleja sekä kuvan rakentamisen keinoja. Lisäksi oppilaan pitää osata mediateknologian ja 

kuvaviestinnän perusteita, kuten graafista suunnittelua, videokuvausta tai valokuvausta ja digitaalista 

kuvan käsittelyä. Oppilaan pitää pystyä myös analysoimaan rakennetta, sisältöjä ja visuaalista 

toteutusta. (Kajaanin kaupunki 2011, 238–239; Opetushallitus 2004, 239–240.) 

 

 

4.5 Mediakasvatus uudistuvassa opetussuunnitelmassa 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uusitaan tällä hetkellä ja Valtioneuvoston antamassa 

asetuksessa perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 

perusopetuksen tuntijaosta määrätään, että asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat on oltava 

kaikilla vuosiluokilla käytössä viimeistään vuoden 2016 elokuussa (Finlex 2012). Uuden 

opetussuunnitelman luonnoksessa muuttuvan tietoyhteiskunnan kohtaaminen avoimesti, näiden 
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muutosten kriittinen arviointi ja niihin sopeutuminen on asetettu yhdeksi perusopetuksen tehtäväksi 

(Opetushallitus 2012a, 8). Perusopetus pyrkii antamaan keinoja näihin. 

 

Tiedon luonne on määritelty uudessa opetussuunnitelmassa, sillä käsitys tiedosta on laajentunut ja 

muuttunut yhteiskunnan kehityksen mukana. ”Tieto on moniulotteista ja suurelta osin jatkuvasti 

muuttuvaa. Se syntyy entistä enemmän verkostoissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.” 

(Opetushallitus 2012a, 11.) Tiedon luonteen ymmärtäminen auttaa oppilasta suhtautumaan 

kriittisesti erilaisiin tietolähteisiin ja tietoihin sekä kasvattaa hänen osaamistaan. Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön liittyvä osaaminen katsotaankin tarpeellisiksi tiedoiksi ja taidoiksi, osaksi 

laaja-alaista osaamista, joita perusopetuksen eri oppiaineiden yhteydessä sekä koulun muissa 

tilanteissa tulee edistää. ”Osaamiseen tarvitaan tietoja ja taitoja sekä kykyä käyttää niitä tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Osaamisen kehittymiseen vaikuttaa omaksuttavia tietosisältöjä enemmän se, 

miten koulussa työskennellään, miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus järjestetään ja miten 

oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan.” (Opetushallitus 2012a, 9–11.) 

 

Uutena terminä opetussuunnitelmaan on tulossa monilukutaito. Tämä kertoo monimediaisen 

yhteiskunnan tarpeesta kyetä lukemaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä. Monilukutaidon 

opetuksessa hyödynnetään erikielisiä ja monimuotoisia tekstejä sekä tehdään mahdollisiksi niiden 

kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Tekstejä tulkitaan, käytetään ja tuotetaan niin yksin kuin 

yhdessä muiden kanssa ja oppimistilanteista pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisia, jotta 

oppilas voisi nauttia erilaisista teksteistä sekä käyttää taitojaan aktiivisesti, osallistua ja vaikuttaa. 

Monilukutaitoa tulee opiskella jatkumona läpi perusopetuksen osana kaikkien oppiaineiden 

opiskelua, mikä mahdollistaa oppilaan monipuolisten viestintätaitojen kehittymisen. ”Perusopetus 

kannustaa oppilasta laajentamaan monilukutaitoaan, löytämään ja tuottamaan itselleen 

merkityksellisiä viestinnän muotoja.” (Opetushallitus 2012a, 13–14.) 

 

Opetushallituksessa onkin herätty tieto- ja viestintätekniikan sekä median mullistamaan 

koululaitoksen kehittämistarpeeseen. Opetushallitus on asettanut sisäisen tieto- ja 

viestintätekniikkatiimin, jonka ”tehtävänä on selkiyttää tieto- ja viestintäteknologian 

opetussuunnitelmalinjauksia ja tuottaa tvt:tä koskevat sisällöt esiopetuksen ja perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin”. (Opetushallitus 2013c.) Uuden opetussuunnitelman luonnoksessa 
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teknologian tuntemusta sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa painotetaankin hyvin 

monipuolisesti niin tietojen ja taitojen kuin ajattelun kehittymisen kannalta. Koulun 

toimintakulttuurissa tieto- ja viestintätekniikan huomioiminen näkyy oppivassa yhteisössä, 

monipuolisissa työskentelytavoissa, vuorovaikutuksessa ja osallisuudessa, turvallisen arjen 

luomisessa, hyvinvoinnissa, kulttuurisessa monimuotoisuudessa ja kielitietoisuudessa sekä vastuussa 

ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautumisessa (Opetushallitus 2012a, 17). 

 

Tieto- ja viestintätekniikkaa eli tvt:tä sekä mediaa tulee käyttää monipuolisesti perusopetuksessa. 

Tavoitteena on, että oppilas oppii tvt:n perustaidot, arvioimaan tiedon luotettavuutta sekä 

käyttämään lähteitä ja teknologiaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. ”Häntä autetaan 

kehittämään verkkoviestinnän edellyttämiä käytännön työtaitoja sekä tiedon hankinnan, jäsentelyn, 

analysoinnin, uuden tiedon tuottamisen ja sähköisten palveluiden käyttämisen taitoja.” 

(Opetushallitus 2012a, 14.) 

 

Uusi teknologia tuo myös opettajalle lisää työkaluja ja mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen esimerkiksi 

vuorovaikutteisia pedagogisia käytäntöjä kehittämällä, mikä hyödyttää myös oppilasta. 

”Työskentelyyn sisältyy tieto- ja viestintätekniikkaa ja verkkoympäristöjä hyödyntävää 

vuorovaikutusta toisten oppijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työskentely 

kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.” (Opetushallitus 2012a, 14.) Yhteisöllisten 

työskentelytaitojen kehittämisessä onkin huomioitu sosiaalinen media ja erilaiset yhteisölliset 

verkkopalvelut, jotka tukevat yhteisöllistä oppimista (Opetushallitus 2012a, 23, 25). 

 

”Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan tietoverkoissa” (Opetushallitus 2012a, 

23). Verkkoympäristöissä on vaarana tietoturvan ja yksityisyyden suojan pettäminen sekä 

emotionaaliseen turvallisuuteen liittyvät uhkatekijät. Uusi opetussuunnitelman luonnos kehottaakin 

antamaan työkaluja oppilaalle siihen, miten näitä eettisiä ongelmia voi tunnistaa ja vahvistaa 

tietoturvaan liittyviä käytäntöjä. Oppilas tulisi tutustuttaa myös tvt:n erilaisiin käyttömahdollisuuksiin 

niin koti- ja kouluympäristössä kuin yleisemmin yhteiskunnassa. Oppimisen edistämisessä tulisi 

käyttää uusimpia teknologioita, mutta opetuksen tukena voidaan käyttää myös oppilaiden omia 

välineitä. (Opetushallitus 2012a, 14, 23.) 
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Kaiken kaikkiaan tieto- ja viestintätekniikkaa tulisi hyödyntää hyvin monipuolisesti opetuksessa: 

 

Oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja kehitetään siten, että oppilaat saavat 
valmiudet omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan, 
tiedonkäsittelyyn ja tuottamiseen. Uutta teknologiaa ja sen eri sovelluksia, ohjelmia ja 
palveluita käytetään monipuolisesti hyväksi oppimisen tukemisessa. Mobiiliteknologia, 
sosiaalinen media ja kehittyvät verkkopalvelut laajentavat oppimista ympäröivään 
yhteiskuntaan ja informaaleihin ympäristöihin. Tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan 
lisätä oppilaiden motivaatiota oppimiseen, tuottaa oppimisen elämyksiä, tukea ajattelun 
kehittymistä ja vahvistaa oppilaiden yhteisöllisen työskentelyn taitoja. (Opetushallitus 
2012a, 25.) 

 

Opetushallitus keräsi opetuksen järjestäjiltä palautetta uuden opetussuunnitelman luonnoksesta. 

Saatu palaute oli pääosin positiivista: opetussuunnitelman eri osa-alueista, kuten perusopetuksen 

tehtävistä tai toimintakulttuuria koskevista kysymyksistä kysyttäessä järjestään yli 90 % vastaajista oli 

sitä mieltä, että uudistusten suunta on oikea tai melko oikea. Opetussuunnitelman 

kokonaisrakennetta pidettiin myös hyvänä ja selkeänä. (Opetushallitus 2013a.) 

 

Tätä tutkielmaa laadittaessa perusopetuksen kaikkien oppiaineryhmien työ uuden 

opetussuunnitelman perusteiden valmistelemiseksi on käynnistynyt, mutta kesken (Opetushallitus 

2013b). Tästä syystä tutkielmassa ei käsitellä kuvataiteen sisältöjä ja tavoitteita uudessa 

opetussuunnitelmassa. 

 

 

4.6 Miksi mediakasvatusta kuvataidekasvatuksessa? 

 

Taidekasvatus osoittaa ihmisen kokonaisvaltaisuuden suhteessa maailmaan, vaikka mediakulttuuri 

yrittääkin houkutella meitä mielikuvillaan ja lupauksilla onnesta. Kupiainen (2004, 18) toteaakin, että 

opetuksessa olisi mediakulttuurista välittyvän kokemuksellisuuden sijaan tuettava oppilaan oman 

kokemuksellisuuden tunnistamista ja kehittämistä. Csikszentmihalyin (1994, 198) mukaan niin 

sanotuista flow-kokemuksista riippuu, millaiseksi elämänlaatu koetaan. Taiteen tekeminen ja 

kokeminen ovat elämänalueita, joilla näitä kokemuksia tyypillisimmin saavutetaan, myös koulussa. 

Nuoret kuitenkin kokevat mediamaailman merkitykselliseksi, joten sen tuominen opetuksessa 

keskiöön on suuri voimavara. Kun oppilaalle annetaan mahdollisuus ilmaista itseään monilla eri 
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tavoilla, esimerkiksi mediavälineillä, hän voi käsitellä itselleen merkityksellisiä asioita. (Laitinen 2006a, 

211.)  

 

Mediakasvatuksesta ja taidekasvatuksesta onkin löydettävissä yhteisiä piirteitä: molemmissa 

dialogisuus oppilaan ja opettajan toiminnassa on korostuneessa asemassa. Molemmissa myös 

asetetaan alttiiksi yhteiselle tarkastelulle ja kokemiselle hyvää ja huonoa sekä kaunista ja rumaa. 

Nykytaiteessa niin kuin mediassa todellisuus ja taide kietoutuvat yhteen monisäikeisesti. Taiteen ja 

median tuottamisessa sekä tarkastelussa onkin kyse valinnoista, jokaisen itse tekemistä 

henkilökohtaisista ratkaisuista. Sekä taiteessa että mediassa yritetään myös ymmärtää jotain: 

Taideopetuksessa omien ajatuksien ja tunteiden ilmaisun avulla niitä voi parhaassa tapauksessa oppia 

myös ymmärtämään paremmin. Mediakasvatuksessa tavoitteena taas on ympäröivän maailman 

ymmärtäminen ja käsittäminen. (Laitinen 2006a, 209–211.) 

 

Kuvataiteessa itse kuvaa tehdessä omat ajatukset, tunteet ja kokemukset yhdistyvät ja tätä kautta 

Laitisen (2006a, 207, 209–210) mukaan syvenee myös ymmärrys muiden tekemistä visuaalisista 

todellisuuksista. Hän toteaakin, että ”hyvässä mediakasvatuksessa ja taidekasvatuksessa opitaan 

syvällisesti tekemällä itse”. Opettaja ja oppilas ovat tässä suhteessa samassa roolissa kuvan ja median 

edessä; he tekevät niin ilmaisullisia ja teknisiä kuin eettisiä valintoja. Olipa kyseessä sitten oma tai 

jonkun toisen tuotos, kuvan tekijän pyrkimysten ymmärtäminen on olennaista, jotta toiminnasta ei 

tule merkityksetöntä. Sekä kuvataide- että mediakasvatus tarjoavat keinoja tämän ymmärryksen 

syventämiseen.  

 

Samoin kuin median verbaalien viestien opettamisessa tarvitaan asiantuntemusta 

äidinkielenopettajalta, tarvitaan myös mediakuvan opettamisessa ammattitaitoista henkilöä, 

kuvataideopettajaa. Kuvataideopettajan perspektiivi visuaaliseen kulttuuriin on ammattilaisen, mikä 

antaa mahdollisuuden käsitellä myös visuaalisen median maailmaa laajasti. Laitisen (2006a) mukaan 

mediakasvatuksen toteuttamiseen on kuitenkin esteenä yläkoulun puolella kuvataiteen tuntien 

vähäisyys ja alakoulussa taas luokanopettajien kuvataiteen opintojen vähäisyys. Kuvallisen tekemisen 

kuitenkin tulisi olla mediakasvatuksen keskiössä, jotta lapset ja nuoret saisivat keinoja käsitellä yhä 

kuvallistuneempaa mediaa. Taidekasvatuksellinen lähestymistapa mediakasvatukseen tuo keinoja 

visuaalisen kulttuurin ja nykymaailman ymmärtämiseen. (Laitinen 2006a, 203.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA METODOLOGIA 

 

 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen empiirisen osan toteutusta. Aloitan tutkimuksen tarkoituksen ja 

tutkimusongelmien esittelystä ja kerron tutkimuksen taustalla olevasta tieteenfilosofiasta, koska 

kaikki tutkimuksen edetessä tehdyt menetelmälliset valinnat ovat jossain suhteessa siihen. Esittelen 

laadullisen tutkimuksen erilaisia tutkimuskäytäntöjä sekä yleisiä tutkimuksen tekemisen strategioita, 

joista tarkemmin käyttämäni fenomenografisen tutkimusstrategian. Viimeiseksi seuraa itse 

tutkimuksen toteutus ja siihen liittyvät vaiheet: tutkimuksen kohderyhmän esittely, haastattelu 

tiedonkeruumenetelmänä, aineiston analyysi sekä tutkimuksen teknisen osan luotettavuuden 

arviointia. 

 

Empiirinen tutkimus sisältää useita toisiinsa nähden riippuvuussuhteessa olevia vaiheita, mutta on 

siitä huolimatta yksi kokonaisuus. Empiirinen tutkimus on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla, 

mutta jotkin vaiheet esiintyvät lähes kaikissa tämän tutkimustyypin tutkimuksissa. (Hirsjärvi & Hurme 

2011, 14.) Kuviossa 3 kuvataan tutkimusprosessin ehkä tavanomaisin, joskin kaavamainen kulku, joka 

toteutuu myös tässä tutkimuksessa. 
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KUVIO 3. Empiirisen tutkimuksen kokonaisuus ja vaiheet (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 55–58) 
 

  

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

 

Media on oleellinen osa lähes jokaisen ihmisen elämää Suomessa, joten sen yhteiskunnallista 

merkitystä ei voi sivuuttaa. Mediakasvatus on keino, jolla lapsia, nuoria ja miksi ei aikuisiakin, voi 

ohjata median vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön sekä aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi.  

Perusopetusta ajatellen kuvataiteen tunti on oivallinen paikka toteuttaa mediakasvatusta. Siksi 

halusinkin selvittää, mitä 5.–9.-luokille kuvataidetta opettavien opettajien käsityksen mukaan 

ylipäätään tarkoittaa mediakasvatus, kuinka tärkeäksi he sen kokevat ja miten he toteuttavat sitä 

kuvataidekasvatuksessa. Sen lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kouluttautumisella 

on ollut vaikutusta opettajan kykyyn toteuttaa mediakasvatusta ja millaisiksi hän kokee tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön liittyvät taitonsa ja käyttää näitä hyväkseen.  Näistä lähtökohdista käsin 

muotoutuivat seuraavat tutkimusongelmat: 

 

 

 

 

   

 

        - Tutustuminen kirjallisuuteen 

       (- Kokeellinen tutkimus) 

       (- Survey-tutkimus) 

 

        - Haastattelu 

      (- Kysely) 
      (- Havainnointi jne.) 

 

       - Tulosten tulkinta 
       - Synteesi tuloksista 
       - Raportin muokkaus ja viimeistely 

 

Johtopäätökset ja 

raportointi 

Aineiston keruu ja 

analysointi 

Aiheeseen perehtyminen ja 
ongelman täsmennys 

Alustava tutkimusongelma 
 



63 

 

a) Mitä opettajan käsityksen mukaan tarkoittaa mediakasvatus? 

b) Kuinka tärkeää mediakasvatus on opettajan mielestä? 

c) Vaikuttaako opettajan mielestä hänen kouluttautumisensa kuvataiteessa 

mediakasvatuksen toteuttamiseen? 

d) Miten opettajan käsitys taiteesta vaikuttaa hänen kuvataidekasvatukselle asettamiinsa 

tavoitteisiin ja mikä on niiden suhde mediakasvatuksellisiin tavoitteisiin? 

e) Miten peruskoulun 5.–9.-luokkien opettajat toteuttavat mediakasvatusta kuvataiteen 

oppitunneilla? 

f) Miten opettaja käyttää hyväkseen tieto- ja viestintätekniikkaa kuvataiteen opetuksessa? 

 

Tutkimusaiheeni on myös tutkittavuutensa puolesta otollinen: haastattelemalla opettajia heidän 

käytännöistään mediakasvatuksen toteutuksessa uskon saavani todenmukaisen kuvan, jos ei 

kansallisesta, niin ainakin paikallisesta mediakasvatuksen tilasta kuvataiteen opetuksessa. 

Metsämuuronen (2006, 27) onkin sanonut, että yleisimmin tutkimusaiheen valintaan vaikuttaa 

aiheen yhteiskunnallinen merkitys ja kiinnostavuus, sen yleinen tutkittavuus sekä ne voimavarat ja 

käytännön rajoitukset, joita tutkimus edellyttää.  Tutkimukseni lähtökohdissa toteutuu myös 

konvergenssi ja intuitio (Hirsjärvi & Hurme 2011, 13), sillä aihe liittyy sekä mediakasvatukseen että 

kuvataiteeseen, jotka koen mielekkäiksi ja tärkeiksi kokonaisuuksiksi perusopetuksessa. Näin ollen 

aiheen valintaan vaikutti myös tunne sen tärkeydestä.  

 

 

5.2 Tutkimuksen taustafilosofia 

 

Tiedolla ja todellisuudella on aina jokin luonne, jota voidaan arvioida tieteellisestä näkökulmasta. 

Erilaisia tieteellisiä ajattelutapoja ja maailmankatsomuksia siitä, mikä tiedon ja todellisuuden luonne 

on, kutsutaan tieteenfilosofioiksi. Tutkimusta tehdessä on tärkeää ensin määritellä se filosofia, joka 

oman tutkimuksen pohjalla on, koska tutkimuksen menetelmälliset valinnan perustuvat siihen. Eri 

tieteenfilosofiat näkevät esimerkiksi tiedon luonteen erilaisena, ja eri aineistonhankintamenetelmillä 

pyritään saavuttamaan erilaista tietoa todellisuudesta, joten tieteenfilosofia määrittää, minkälaista 

tietoa todellisuudesta pyritään hankkimaan ja millä menetelmillä se onnistuu. Tiedon ja todellisuuden 

tarkastelussa käytetään käsitteitä epistemologia ja ontologia. (Tieteenfilosofiset suuntaukset 2013.) 
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Eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttinen tieteenfilosofia on yleensä kvalitatiivisen 

tutkimusotteen pohjalla. Tieteenfilosofioista kriittisestä teoriasta ja konstruktivismista on sanottu, 

että niitä voidaan myös kutsua edellä mainitulla nimellä. Kriittisessä teoriassa käsitys todellisuudesta 

muodostuu sekä yhteiskunnallisten että arvosidonnaisten tekijöiden kokonaisuudessa. Tätä 

ontologista käsitystä luonnehtii historiallinen realismi. Konstruktivismissa taas ontologinen oletus eli 

oletus todellisuuden luonteesta on suhteellinen. Epistemologiassa, eli opissa tiedosta ja sen 

olemuksesta, sekä kriittisessä että konstruktivistisessa teoriassa korostuu subjektiivisuus. Tämä näkyy 

joko niin, että tutkijan arvot vaikuttavat tutkimustuloksiin tai niin, että tulokset muodostuvat tutkijan 

tulkinnoista.  (Metsämuuronen 2006, 204–208.)  

 

Tässä vaiheessa lienee syytä ottaa mukaan tarkasteluun metodologian käsite. Metodologialla 

tarkoitetaan niitä sääntöjä, jotka koskevat tutkimuksen välineiden, metodien, käyttämistä asetetun 

päämäärän, eli tieteellisen tiedon, saavuttamiseksi. Metodologia tutkii siis käytettyjen menetelmien 

järkevyyttä, kun taas metodi perustelee tutkimuksessa saadun ja syntyneen tiedon. Metodologiaan 

on kiinteästi yhteydessä käsitykset olemisen tavasta, ontologiasta, ja käsitykset tietämisen 

mahdollisuudesta, epistemologiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 13.) 

 

Metodologialla tarkoitetaan siis oppia tiedonhankinnan menetelmistä eli miten ja millä metodilla 

voidaan saavuttaa saavutettavissa olevaa tietoa. Kriittisessä teoriassa tutkimustieto saavutetaan 

tutkijan ja tutkittavan dialogin avulla, kun taas konstruktivismissa etsitään ja luodaan tulkintoja 

todellisuudesta, jolloin se perustuu tulkintaan eli hermeneutiikkaan. Molemmissa teorioissa 

tiedonhankinnassa on kuitenkin näkyvissä dialektinen ote, keskusteleva luonne. Koska sekä kriittistä 

teoriaa että konstruktivismia voi nimittää eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttisiksi filosofioiksi, 

voinen todeta, että kyseinen tieteenfilosofia ja sen käsitykset ontologiasta, epistemologiasta sekä 

metodologiasta ovat myös tämän tutkimuksen taustalla sekä vaikuttavat niin tutkimusstrategioiden ja 

aineistonhankintamenetelmien kuin aineistonanalyysimenetelmien valintaan. (Metsämuuronen 

2006, 205–207.) 
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5.3 Tutkimusstrategia 

 

Asettamani tutkimusongelmat ohjasivat kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tekemiseen, koska 

laadullinen tutkimus tutkii elämismaailmaa ja sen ilmiöitä. Pyrin saamaan syvällistä tietoa opettajien 

käsityksistä ja kokemuksista, ja laadullinen tutkimuksen menetelmät soveltuvat niiden selvittämiseen 

paremmin kuin kvantitatiiviset, määrälliset menetelmät. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Useissa kvalitatiivista tutkimusta käsittelevissä oppaissa korostetaan avoimuutta ja joustavuutta niin 

toiminnan kuin päätösten suhteen tutkimuksen kaikissa vaiheissa (Hirsjärvi & Hurme 2011, 59). 

Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella ei ole vain sille tyypillistä teoriaa, paradigmaa tai 

metodeja, joten tätä tutkimustyyppiä on vaikea määritellä selvästi. Kvalitatiivista tutkimusta kuvaakin 

paremmin, kun sitä luonnehtii joukkona erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä. (Metsämuuronen 

2006, 203.) Laadullisella tutkimuksella ei myöskään ole vain yhtä tutkimusperinnettä, vaan Tuomen ja 

Sarajärven (2009, 25) mukaan niitä on löydettävissä jopa seitsemän: aristoteelinen perinne ja 

ymmärtävä tutkimus, hermeneuttinen perinne ja ihmistieteellinen tutkimus, fenomenologis-

hermeneuttinen perinne ja tulkinnallinen tutkimus, kriittisen teorian perinne ja toimintatutkimus, 

yhdysvaltalainen laadullisen tutkimuksen perinne, pehmeät menetelmät ja pehmeän tutkimuksen 

perinne sekä postmoderniin tieteeseen perustuva tutkimus.  

 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka muodostuu tutkimuksen menetelmällisistä 

valinnoista. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 132, 134) mukaan tutkimusstrategiat on 

perinteisesti jaettu kolmeen erityyppiseen tutkimukseen: kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja 

tapaustutkimus eli case study. Tutkimusmetodi taas on suppeampi osa tutkimusstrategiaa ja sillä 

viitataan johonkin tiedonkeruun menetelmään, esimerkiksi strukturoituun tai avoimeen 

haastatteluun. Tutkimustehtävästä tai -ongelmasta riippuu, mikä tutkimusstrategia ja mitkä 

yksittäiset tutkimusmetodit valitaan tutkimuksen toteutuksessa.  

 

Edellä esitellyistä tutkimusstrategioista tämän tutkimuksen ongelmiin parhaiten soveltuisi 

tapaustutkimus. Siinä on tarkoituksena saavuttaa yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa joko pienestä 

joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia, kuten tässä tapauksessa, tai tietoa yksittäisestä 

tapauksesta. Tapaustutkimuksessa tyypillistä on, että valitaan jokin tapaus tai joukko tapauksia, 
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kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit, tapauksia tutkitaan luonnollisissa tilanteissa eli 

yhteydessä ympäristöönsä ja aineiston keräämisessä käytetään useita metodeja, kuten havainnointia 

ja haastattelua. Yleensä tavoitteena on ilmiön tai ilmiöiden kuvailu. (Hirsjärvi ym. 2009, 134–135.) 

 

Vaikka tapaustutkimus on keskeinen kvalitatiivisen metodologian tiedonhankinnan strategia, 

Metsämuurosen (2006, 212) mukaan ”kaikki kvalitatiivinen tutkimus on tapaustutkimusta”, joten en 

näe sitä riittävän tarkaksi tiedonhankinnan strategiaksi tutkimukseni kannalta. Fenomenografiassa 

taasen ihmisten käsitykset asioista ovat tutkimuksen pääasiallisena kohteena (Metsämuuronen 2006, 

228). Tämän vuoksi fenomenografia soveltuu paremmin tutkimukseni tiedonhankinnan strategiaksi, 

sillä tutkinhan opettajien käsityksiä mediakasvatuksesta, sen tärkeydestä ja toteutumisesta 

kuvataidekasvatuksen yhteydessä. 

 

 

5.4 Fenomenografia tutkimuksen tiedonhankinnan strategiana 

 

Mikään aiemmin mainituista laadullisen tutkimuksen seitsemästä perinteestä ei vastaa täysin tätä 

tutkimusta, mutta lähimmäksi pääsen fenomenologis-hermeneuttista perinnettä, jonka voidaan 

katsoa olevan osa laajempaa hermeneuttista perinnettä.  Hermeneutiikassa pyritään saavuttamaan 

ymmärrystä jollain tavalla, esimerkiksi tulkitsemalla. (Hermeneuttinen analyysi 2013; Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 34–35.) Hermeneuttista tutkimusta yhdistellään hyvin useasti muihinkin analyysin 

menetelmiin, jotka tähtäävät kokemuksellisuuteen, tulkinnallisuuteen ja merkitysten 

ymmärtämiseen, kuten esimerkiksi fenomenologia. Fenomenologiassa ihmisen kokemukset 

maailmasta muodostuvat merkitysten mukaan ja tutkimuksen kohteena onkin elämismaailma. Siinä 

ollaan kiinnostuneita ilmiöiden rakenteista, niiden tutkimisesta ja paljastamisesta samoin kuin 

fenomenografiassa, vaikka tässä keskitytäänkin enemmän sisältöjen kuvaamiseen. Molemmissa 

lähtökohtana toimii myös oletus, että maailmoja ja todellisuuksia on vain yksi, jonka jokainen kokee 

ja ymmärtää eri tavoin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35.) Niikon (2003, 48) mukaan fenomenografisen 

tutkimussuuntauksen ontologiset ja epistemologiset käsitykset lepäävätkin fenomenologiassa.  

 

Perustavanlaatuisin ero fenomenologian ja fenomenografian välillä lienee se, että fenomenologiassa 

pyritään ymmärtämään asioiden merkityksiä ja tutkimaan elämismaailmaa tutkijan näkökulmasta 
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käsin, kun taas fenomenografiassa pyritään kuvaamaan todellisuutta jonkin tietyn ihmisjoukon 

näkökulmasta käsin, miten he ymmärtävät ja käsittävät tutkittavan ilmiön. Kuvataidetta opettavat 

opettajat ovat tässä tutkimuksessa ”se” joukko ihmisiä, joiden näkökulman tutkittavaan ilmiöön 

yritän tehdä näkyväksi. (Hermeneuttinen analyysi 2013; Niikko 2003, 13–16; Tuomi & Sarajärvi 2009, 

34.)  

  

”Fenomenografian päätavoite on luonnehtia variaatioita ihmisten kokemuksissa ja käsityksissä ja 

korostaa sitä, kuinka asiat ilmenevät ihmisille heidän maailmassaan” (Niikko 2003, 46). 

Fenomenografia syntyikin alun perin tarpeesta tunnistaa laadullisesti niitä erilaisia tapoja, joilla 

ihmiset käsitteellistävät, havaitsevat, ymmärtävät ja kokevat erilaisia ilmiöitä. Vaikka virallisesti termi 

”fenomenografia” katsotaan otetuksi käyttöön vasta 1980-luvun alkupuolella Göteborgin yliopiston 

professori Ference Martonin toimesta, on sen lähtökohdat löydettävissä niin Piaget´n 

kehityspsykologisista tutkimuksista ja hahmopsykologiasta kuin neuvostoliittolaisesta 

tutkimustraditiosta. Martonia pidetään kuitenkin fenomenografian löytäjänä ja perustajana. (Niikko 

2003, 8–10, 43.) 

 

Fenomenografiasta puhuttaessa tarkoitetaan kaikessa yksinkertaisuudessaan ihmisten käsitysten 

tutkimista. Käsitykset muodostuvat koetuista ilmiöistä, jotka ovat ihmisen sisäisestä tai ulkoisesta 

maailmasta saamia kokemuksia. Kokemuksien pohjalta ihminen rakentaa aktiivisesti käsityksiä, kuvaa 

itselleen jostain asiasta. Käsitys on siis konstruktio, jonka rakentumiseen uusi informaatio usein 

vaikuttaa ja näin ollen se on dynaaminen ilmiö. Esimerkiksi iän karttuessa tai kokemuksien 

lisääntyessä käsitykset yleensä muuttuvat. Käsityksiä on merkityksellistä tutkia, koska ne eroavat 

hyvinkin merkittävästi toisistaan riippuen muun muassa henkilön koulutustaustasta, iästä, 

sukupuolesta ja kokemuksista. Fenomenografisesta tutkimusmenetelmästä on esitetty myös 

kritiikkiä, jota käsittelen tarkemmin tarkastellessani yleisesti tutkimuksen luotettavuutta osana 

pohdintaa. (Ahonen 1994, 116–117; Metsämuuronen 2006, 228–229.) 

 

Martonin ja Boothin (1997) määrittelyssä fenomenografia ei ole erillinen metodi tai kokemusta 

koskeva teoria, vaan pikemminkin tapa määritellä ja käsitellä tiettyjä tutkimusongelmia. Tutkija on 

fenomenografiassa oppija, joka yrittää löytää tutkimansa ilmiön merkitystä ja rakennetta, miten 

ihmiset kokevat sen (Marton & Booth 1997, 111, 133). 
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Ahonen (1994, 115) on määritellyt fenomenografisen tutkimuksen kulun seuraaviin vaiheisiin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös tämä tutkimus on edennyt edellä esitetyn kuvion mukaisesti: ensimmäiseksi kiinnitin huomioni 

kuvataidekasvatuksen ja mediakasvatuksen käsitteisiin sekä erilaisiin tapoihin, joilla mediakasvatusta 

voidaan kuvataidekasvatuksen yhteydessä toteuttaa. Tämän jälkeen perehdyin huolellisesti asiaa 

koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimustietoon, joista muodostui tutkimukseni viitekehys. Tutkimuksen 

empiirisen vaiheen yhteydessä haastattelin kuvataidetta opettavia opettajia pyrkimyksenä selvittää 

heidän käsityksiään asiasta. Aineiston merkitysanalyysissa luokittelin käsityksiä eri kategorioihin, 

joiden pohjalta muun muassa vertailin ja yhdistelin luokkia keskenään sekä tyypittelin eli nimesin 

aineistossa ilmeneviä haastateltaville yhteisiä piirteitä. 

 

 

5.5 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmää voidaan kutsua harkinnanvaraiseksi näytteeksi, koska tutkimukseni 

tavoitteena ei ole saada tilastollisesti yleistettävää tietoa, vaan tietoa paikallisesta ilmiöstä, 

käsityksestä mediakasvatuksen tilasta kuvataidekasvatuksessa Kajaanissa. Aineiston tieteellisyyden 

kriteeri on tällöin sen laatu, ei määrä. Muutamia henkilöitä haastattelemalla voidaan jo saada 

merkittävää tietoa tällaisen aiheen ollessa kyseessä. Päätin suorittaa kahdeksan (8) haastattelua ja 

1. Tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, josta näyttää esiintyvän 

hämmentävän erilaisia käsityksiä. 

2. Tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentää alustavasti 

siihen liittyvät näkökohdat. 

3. Tutkija haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat erilaisia käsityksiään asiasta. 

4. Tutkija luokittelee käsitykset niiden merkityksen perusteella. Selittääkseen 

käsityksien erilaisuuden hän kokoaa ne vielä ylemmän tason merkitysluokiksi. 
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katsoa, josko näiden haastattelujen nimissä aineisto kyllääntyisi. Tällöin uudet haastateltavat eivät 

antaisi mitään olennaisesti uutta tietoa aiheeni kannalta. Mikäli tämä saturaation nimellä kulkeva 

ilmiö ei toteutuisi, suorittaisin vielä muutaman tutkimushaastattelun lisää.  Kuitenkin jo kuusi 

haastattelua tehtyäni huomasin, ettei haastateltavilla ollut annettavanaan mitään merkittävästi uutta 

tietoa aineistoon, joten etukäteen valitsemani kahdeksan tutkimushenkilöä saisivat riittää. (Eskola & 

Suoranta 2001, 18, 62; Hirsjärvi & Hurme 2011, 58–60.) 

 

Pyrkimyksenäni oli saada tutkimukseeni kohderyhmä, jossa on edustettuina tasavertaisesti niin ala- 

kuin yläkoulun opettajat sekä molemmilta asteilta nais- ja miesopettajia. Tutkimuksen 

harkinnanvarainen kohderyhmä koostui siis kahdeksasta (8) opettajasta viideltä (5) eri Kajaanin 

koululta ja he kaikki opettavat kuvataidetta jollekin tai joillekin 5.–9.-luokalle peruskoulussa. 

Tutkimushenkilöistä neljä (4) on opettanut tai opettaa vieläkin yläkoulun (luokat 7.–9.) puolella 

kuvataidetta. Joukossa on sekä nuoria, muutamia vuosia opettajana toimineita, että alalla jo 

vuosikymmeniä vaikuttaneita henkilöitä. Haastateltavista viisi (5) on naisia ja kolme (3) miehiä. 

 

Valitsin tutkimuksen kohderyhmäksi juuri 5.-9.-luokille kuvataidetta opettavia opettajia, koska näillä 

luokka-asteilla mediakasvatuksen toteutus on luultavastikin monipuolisempaa, sillä oppilaiden 

ajattelu on kehittyneempää; varsinkin yläkouluikäisillä on jo valmiuksia metatason ajattelulle, jota 

esimerkiksi kriittinen mediakasvatus edellyttää. Monipuoliset toteutustavat taas saattavat lisätä 

tutkimuksen kiinnostavuutta. Kun oppilaiden motoriset ja erityisesti kognitiiviset taidot ovat 

kehittyneempiä, opetuksen ei tarvitse enää keskittyä niin paljon teknisten taitojen hallintaan, ja siksi 

tilaisuuksia kuvataiteen ja median kriittiseen analyysiin ja mediataitojen oppimiseen on enemmän. 

Opetussuunnitelman sisällöt ovat myös laajemmat kyseen omaisilla luokka-asteilla. (Herkman 2007, 

12.) 

 

 

5.6 Haastattelu tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä 

 

Haastattelu sopii hyvin joustavana tutkimusmenetelmänä moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. 

Koska haastattelutilanteessa haastattelija ja haastateltava ovat suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa, on tiedonhankintaa mahdollista suunnata itse tilanteessa. Valitsinkin 
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haastattelun tiedonkeruun menetelmäksi tutkimukseeni, koska minulla ei ollut entuudestaan tietoa 

siitä, miten opettajat käsittelevät mediakasvatusta opetuksessaan ja mitä he käsittävät sillä. 

Haastattelussa haastateltavalla on tilaisuus itse muodostaa vastauksensa viitekehys ja haastattelijalla 

on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä ja pyytää haastateltavaa perustelemaan vastauksensa, 

mitkä syventävät saatavia tietoja. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 34–35.) 

 

Fenomenografiassa haastattelu on tyypillisin tiedonhankintamenetelmä. Haastattelussa pyritään 

ymmärtämään haastateltavan antamaa näkemystä tutkittavasta ilmiöstä valaisemalla ja kuvaamalla 

hänen suhdettaan omaan kokemukseensa ilmiöstä eli miten hän käsittää asian. Tutkijan roolin 

herkkyys on korostetussa asemassa haastatteluprosessissa, koska haastattelu on dialoginen ja 

reflektiivinen. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään löytämään eri ulottuvuuksia rohkaisemalla 

haastateltavaa reflektoimaan niitä. Perimmäinen pyrkimys haastattelutilanteessa onkin, että 

haastateltavan omat kokemukset ja käsitykset tutkimuskohteesta heijastuvat tutkijoille niin aidosti 

kuin mahdollista. (Niikko 2003, 31.) 

 

Erilaisia haastattelumuotoja ovat muun muassa lomakehaastattelu, strukturoimaton haastattelu ja 

teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu. Lomakehaastattelussa kysymysten muoto ja 

järjestys ovat täysin määrättyjä, kun taas strukturoimattomassa haastattelussa, josta käytetään myös 

nimitystä avoin tai kliininen haastattelu, kysymykset muodostetaan täysin edellisten vastausten 

pohjalta, jolloin haastattelu muistuttaa enemmän keskustelua. Teemahaastattelua voidaan pitää 

näiden kahden eräänlaisena välimuotona; haastattelu etenee määrättyjen keskeisten teemojen 

varassa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys eivät kuitenkaan ole määrättyjä. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 44–48.) 

 

Fenomenografisessa haastattelussa haastattelija yrittää herättää haastateltavassa uutta tietoisuutta 

tutkittavasta ilmiöstä, minkä takia se eroaa tavanomaisesta haastattelusta (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

168). Haastattelukysymykset rakentuvat tutkimuksen tutkimusongelmista sekä ontologisista ja 

epistemologisista lähtökohdista käsin. Ne ovat ennalta määrättyjä avoimia kysymyksiä, jolloin 

haastateltavalle jää liikkumavaraa valita oma viitekehyksensä tutkittavalle ilmiölle ja näin ollen 

vastauksissa korostuu se, mikä tutkittavalle on tärkeää ja merkityksellistä. Avoimet 
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haastattelukysymykset tarkoittavat myös sitä, että haastateltavalla on mahdollista tehdä tarkentavia 

kysymyksiä haastattelun edetessä. (Niikko 2003, 31–32.) 

 

Johtuen kokemattomuudestani tutkijana tuntui turvallisemmalta lähteä toteuttamaan haastattelua 

lomake apunani. Jos jossain vaiheessa olisin mennyt lukkoon ja sanoissani sekaisin, olisi minulla ollut 

valmiiksi muotoillut kysymykset valmiina. Käyttämääni haastattelumuotoa voi kuitenkin kutsua 

teemahaastatteluksi eli puolistukturoiduksi haastatteluksi, sillä vaikka minulla oli 

haastattelulomakkeessa tarkasti muotoillut kysymykset, jotka saatoin lähettää haastateltaville 

etukäteen, haastattelutilanteessa muotoilin kysymykset vapaasti edellisistä vastauksista riippuen. 

Joidenkin kysymysten yli saatoin hypätä suoraan, jos siihen oli tullut vastaus aiempien kysymysten 

yhteydessä ja jos haastateltavan vastaukset sivusivat sellaista kysymystä, joka ei lomakkeessa ollut 

tulossa vielä seuraavana, kysyin asiasta tarkemmin heti, kun se tuntui ajankohtaiselta. Kysymyksillä ei 

siis ollut tarkkaa esitysjärjestystä. Useaan otteeseen tein tarkentavia kysymyksiä muun muassa 

medialukutaidosta, jos käsite ilmeni haastateltavan vastauksissa, ja opettajan omasta 

taidekäsityksestä. Tarkentavat kysymykset kasvattivat haastateltavan tietoisuutta ilmiöstä. 

Haastattelutilanne ei siis ollut lomakkeeseen sidottu, mutta lomake kuitenkin ohjasi haastattelun 

etenemistä. (Haastattelurunko LIITE 2.) 

 

 

5.7 Aineiston keruu 

 

Teemahaastattelun pohjana käyttämääni haastattelulomaketta testasin esihaastattelussa, mikä 

Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 72) mukaan on suotavaa. Pohdin ja kysyin haastateltavaltakin 

mielipidettä kysymyksiin, kuten onko haastattelussa kysytty keskeisiä asioita tutkimusongelmien 

kannalta, olisiko pitänyt lisätä tai poistaa joitakin kysymyksiä lomakkeesta, millaisia tarkennuksia 

haastattelurunkoon olisi syytä tehdä, oliko aihepiirien järjestys hyvä ja millainen lomake oli 

pituudeltaan? Esihaastattelun pohjalta ei noussut tarvetta muokata haastattelulomaketta, joten 

pystyin ottamaan esihaastattelun mukaan tutkimusaineistooni. Kolme haastattelua suoritettuani 

lisäsin lomakkeeseen kysymykset sosiaalisen median käytöstä opetuksen apuna ja neljännen 

haastattelun jälkeen opettajan omasta taidekäsityksestä. Lähetin nämä kysymykset sähköpostilla 

jälkikäteen jo haastatelluille opettajille, joilta kahdelta sain vastauksen.  
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Tein esihaastattelua lukuun ottamatta kaikki haastattelut maaliskuun aikana. Haastattelut 

tapahtuivat pääasiassa opettajien omissa luokissa tai opettajan huoneessa muiden lähdettyä sieltä, 

joten haastattelutilanteet olivat häiriöttömiä. Yhden haastattelun jouduin kuitenkin suorittamaan 

opettajan työpäivän aikana hänen tiukasta aikataulustaan johtuen. Rauhallista paikkaa oli vaikea 

löytää, ja jouduimmekin vaihtamaan sijaintiamme kahteen otteeseen, kun oppilaat lähtivät 

välitunnille ja kun he alkoivat taas tulla takaisin sisälle. Muissa haastatteluissa kiireettömyys ja rento 

ilmapiiri varmasti auttoivat opettajia antamaan syvällisempiä vastauksia. Yhteen haastatteluun sain 

vastauksen sähköpostilla, sillä opettaja sairastui ja joutui perumaan haastatteluajan, eikä halunnut 

sopia uutta aikaa. 

 

Opettajia ei tarvinnut juurikaan motivoida vastaamaan, sillä he antoivat hyvin monisanaisia 

vastauksia jokaiseen kysymykseen täysin oma-aloitteisesti. Haastateltavan vastatessa lähinnä autoin 

ylläpitämään puhetta nyökkäilemällä ja äännähtelemällä, mikä Matarazzon (1965) mukaan pidentää 

haastateltavien vastauksia (Hirsjärvi & Hurme 2011, 117). Vastausten pituuteen vaikutti varmasti 

myös se, että olin lähettänyt kysymyslomakkeet haastateltaville etukäteen, jolloin he olivat saaneet 

rauhassa tutustua aihepiiriin ja mahdollisuuden muistella kaikkea sitä, mitä he ovat oppilaiden kanssa 

tehneet kuvataiteen tunnilla mediakasvatukseen liittyen. 

 

Haastattelut kestivät 30–45 minuuttia. Jokaisen haastattelun jälkeen litteroin eli kirjoitin puhtaaksi 

(Hirsjärvi & Hurme 2011, 138) puhelimella tallennetun haastattelun mahdollisimman nopeasti joko 

samana tai seuraavana päivänä, kun se oli vielä itsellä tuoreessa muistissa. Litterointivaiheessa en 

kirjoittanut tekstiä puhtaaksi aivan sanatarkasti, vaan jätin suoraan pois esimerkiksi joitakin turhia 

toistoja ja tarpeettomia sanoja. Erotin haastateltavat toisistaan numeroin siinä järjestyksessä, kun 

haastattelut suoritinkin. Ensimmäinen haastateltava oli näin ollen H1 ja viimeinen H8. 

 

 

5.8 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Aineiston käsittelyyn kuuluu laadullisessa tutkimuksessa monia eri vaiheita, joista keskeisimmät ovat 

analyysi ja synteesi. Analyysissa aineistoa luokitellaan ja eritellään, synteesissä taas pyrkimyksenä on 
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muodostaa kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä ja esittää se uudessa perspektiivissä, tehdään 

tieteelliset johtopäätökset. (Metsämuuronen 2006, 122). Hirsjärvi ja Hurme (2011, 144) kiteyttävät 

kuviossa 4 haastatteluaineiston käsittelyssä olevat vaiheet. Tässä luvussa käsittelen aineiston 

analyysia. 

 

          Analyysi, jossa edetään 
 
 
 
 

      Synteesi, 
      jossa edetään 

 

 

KUVIO 4. Haastatteluaineiston käsittely analyysista synteesiin (mukaillen Hirsjärvi & Hurme 2011, 

144) 

 

Fenomenografiassa analyysivaiheessa tutkijan pyrkimys on yrittää selvittää tutkimuskohteen sisäisiä 

merkityksiä ja mitä sisäisiä rakenteita siinä on. Tutkimusmateriaali voidaan nähdä joko yksilön tai 

hänen edustamansa ryhmän näkökulmasta. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 169.) Yhtä ainutta ja selkeästi 

määriteltyä menettelytapaa fenomenografiselle analyysille ei ole määritelty, mutta Niikon (2003, 32–

33) mukaan se noudattelee paljolti yleisiä kvalitatiiviselle ihmistieteelle ominaisia piirteitä: 

 

- analyysi jatkuu koko aineiston keruuajan 
- analyysiprosessi on systemaattinen ja looginen, mutta ei jäykkä 
- analysointitoiminta on reflektiivinen prosessi 
- aineisto jaetaan merkityksellisiin osiin kadottamatta kokonaisuuden ideaa 
- tunnistetut merkitykselliset yksiköt luokitellaan organisoiduksi systeemiksi 
- tärkeää on sisällöllisten ulottuvuuksien jatkuva vertailu 
- kriteerit lajitella ja organisoida aineistoa analyysin alussa ovat alustavia ja jalostuvat 

analyysiprosessin kuluessa 
- analyysi on käytännöllistä toimintaa 
- tulokset ovat tavallisesti jonkinlainen synteesi abstraktion korkeammalla tasolla 

tarkoittaen mm. säännöllisten mallien, piirteiden tai teemojen kuvausta sekä teoreettisia 
kategorioita. 

 

Aineisto-

kokonaisuus 

- kokonaisuudesta osiin 
- aineiston luokitteluun 
- luokkien yhdistelyyn ja vertailuun 

- takaisin kokonaisuuteen 
- tulkintaan 
- ilmiön teoreettiseen  
   uudelleen hahmottamiseen 
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Merkitysanalyysin tekoon on monia eri mahdollisuuksia, mutta ad hoc -menettelyt ovat Kvalen  

(1996) mukaan tavallisimpia tapoja. Tällöin tutkijan käytössä ei ole yhtä tiettyä analyysitapaa, vaan 

hän toimii niin, että saa parhaalla mahdollisella tavalla merkitykset esiin aineistosta. Hän ikään kuin 

räätälöi analyysimenetelmän omalle tutkimukselleen. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 138.) Myös tässä 

tutkimuksessa olen käyttänyt useita eri menetelmiä analyysin tekemiseen ja merkitysten 

selvittämiseen. 

 

Aloitin aineiston purkamisen jo osittain haastatteluiden aikana, mikä on Ruusuvuoren ym. (2010, 11) 

mukaan hyvä tapa, jotta kynnys siirtyä aineiston keruuvaiheesta analyysiin olisi mahdollisimman 

matala. Yhdistelin ensin litteroiduista haastatteluista samaan tiedostoon kunkin teema-alueen 

kysymysten alle jokaisen opettajan vastaukset. Tämän jälkeen puin haastateltavan esille tuomat 

merkitykset lyhyempään muotoon eli tiivistin merkitykset. Tätä vaihetta voidaan kutsua analyysin 

aluksi, sillä tutkija on jo tiivistäessään merkityksiä joutunut valitsemaan, mikä on olennaista 

tutkimusongelmien kannalta ja milloin haastateltava puhuu tarkasteltavana olevasta teemasta. 

(Hirsjärvi & Hurme 2011, 137, 141–142.)  

 

Hirsjärvi ja Hurme (2011, 143) toteavat, että on hyvin tärkeää aineiston analyysin kannalta lukea se 

ensin läpi moneen kertaan. Näin teinkin, luin aineistoa useaan otteeseen ja tein samalla siihen 

muistiinpanoja sekä alustavia luokituksia värikoodein. Aineiston koodaus tarkoittaa 

tutkimusongelmien kannalta merkittävien tekstikatkelmien valitsemista litteroidusta aineistosta, 

niiden merkitsemistä ja nimeämistä (Jolanki & Karhunen 2010, 399). Ennen aineiston koodaamista 

nimesin valmiiksi joitakin luokkia, jotka nousivat mediakasvatuksen teoriasta. Esimerkiksi mitä 

medialukutaidon osa-aluetta opettajat painottavat: esteettistä kasvatusta, arvokasvatusta vai 

kriittistä kasvatusta. Suurimman osan koodeista loin kuitenkin aineistoa läpikäytäessä. Jäsentelinkin 

tekstiä useaan otteeseen ja monin eri tavoin, jotta sitä olisi helpompi lukea. Käytin hyväkseni niin 

teoriasidonnaista jäsennystä, jossa lähtökohtana oli jokin teoriassa esitetty jaottelu, itse luomiani 

luokitusperiaatteita kuin teemoittaista kuvailua. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 193.) 

 

Esimerkkinä esittelen tutkimushenkilö numero 8 vastauksen kysymykseen ”Mitä ymmärrät termillä 

mediakasvatus?”, miten olen ensin tiivistänyt merkitykset ja sitten koodannut ne: 
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Mitä ymmärrät termillä mediakasvatus? 
 
T8: No minä ymmärrän sen sillä tavalla, et mediaanhan kuuluu kaikki sanomalehdet, tai 
yleensäkin lehdet, lisäks televisio, nää videopelit ja  sitten nämä pelikoneet, kaikki tämä. Ja 
sitten se mediakasvatus, ni minusta se on ehkä just sitä, että opitaan käsittämään sitä 
tietoa, mitä sieltä tulee, mutta ymmärtämään myös sen se yksipuolisuus ja just se lähinnä, 
mitenkä sen sanois, siis just se, että se on vaan jonkun ihmisen näkemys siitä asiasta… Niin 
ni just se, et ne lapset, kelle sitä käy läpi, ni ymmärtäis sen yksipuolisuuden, et se on vaan 
jonku näkemys ja ne ei lähelläkään aina oo lähellä semmosta absoluuttista totuutta, vaan 
ne on lähinnä niinkun välineitä. Ja tietysti sit välineinä sen käyttäminen, miten ite voi 
käyttää näitä eri median keinoja sitte niinku välineenä. 
 
T8: Mediakasvatus on  
- medialukutaidon opettamista:  

- median lähettämien merkitysten ymmärtämisen opettelua 
- kriittisyyteen kasvattamista, faktan ja fiktion erottamista 

- mediavälineiden käytön opettamista. 

 

Voidaankin sanoa, että sisällönanalyysitapani oli suurimmaksi osaksi teoriasidonnaista. Tämä 

tarkoittaa, että analyysissä on teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei suoranaisesti nouse teoriasta tai 

pohjaudu siihen. Välillä liikuin kuitenkin aineistolähtöisen analyysin puolella, jolloin teoria pyritään 

konstruoimaan aineistosta. Tällöin aineisto redusoidaan eli pelkistetään ja klusteroidaan eli 

ryhmitellään, jonka jälkeen luodaan abstrahoinnin avulla teoreettisia käsitteitä. Näin toimin 

paikoittain esimerkiksi tutkiessa kuvataiteen media ja kuvaviestintä -sisältöalueen toteutumista ja 

opettajien käsityksiä mediakasvatuksesta (esimerkki LIITE 3). Teorialähtöisen analyysin en katsonut 

soveltuvan tämän tutkimuksen toteuttamiseen muilta osin kuin opettajien taidekäsityksien 

määrittelyssä, sillä mediakasvatuksen ja kuvataiteen suhteesta en löytänyt tämän tutkimuksen 

kannalta käyttökelpoista kirjallisuutta toisin kuin taidekäsityksistä. Mediakasvatuksen osalta taas olen 

pyrkinyt välttämään liiaksi erilaisten teorioiden esittelyä, koska halusin pitää näkökulmani siihen 

käytännönläheisenä. (Eskola 2007, 162–163; Tuomi & Sarajärvi 2009, 115–117.) 

 

Aineiston kuvailua voidaan pitää itse analyysin perustana Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 145) mukaan. 

Kuvailemalla pyritään yleensä vastaamaan sellaisiin kysymyksiin kuin ”kuka, missä, milloin, kuinka 

paljon ja kuinka usein”. Tarkoituksena on kartoittaa henkilöiden, kohteiden tai tapahtumien 

ominaisuuksia sekä piirteitä. Luvussa 6 aloitan tutkimusten tulosten esittelyn kuvailemalla taulukossa 

1 tutkimuksen kohdehenkilöitä ja heidän taustaansa opettajina.  
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Aineiston luokittelu luo kehyksen, jolla haastatteluaineistoa on mahdollista yksinkertaistaa, tulkita ja 

tiivistää. Aineiston luokittelu ei suoranaisesti tarkoita analyysia, vaan se on pikemminkin tapa ottaa 

haltuun kerätty materiaali ja tulla sen kanssa tutuksi (Ruusuvuori ym. 2010, 11–12, 19). Luokat ovat 

ikään kuin käsitteellisiä työkaluja esimerkiksi teorian rakentamisessa tai aineistomassan keskeisten 

piirteiden nimeämisessä. Luokittaessa aineistoa sen eri osia verrataan toisiinsa, mikä auttaa 

jäsentämään tutkittavaa ilmiötä. Luokittelu on siis päättelyä. Luokittelussa käytin apunani 

tutkimusongelmia, valmiita teoreettisia malleja, muiden tutkijoiden aiemmin luomia käsitteitä, omaa 

intuitiotani sekä tietysti itse aineistoa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 147–148.) Luokkien 

muodostamisessa pyrin siihen, että ne olisivat yhteismitallisia ja keskenään mielekkäässä suhteessa, 

kuten Ruusuvuori ym. (2010, 25) tähdentää. 

 

Luokittelu ja aineiston koodaaminen ovat kuitenkin vain välivaiheita analyysin rakentamisessa, ei 

lopullinen tavoite. Tarkoituksenmukaista olisi yrittää löytää luokkien välillä olevia 

säännönmukaisuuksia ja samankaltaisuuksia tai poikkeavia tapauksia. Tätä voidaan kutsua aineiston 

yhdistelyksi. Tässä deduktiivisessa vaiheessa tutkija katsoo omasta ajatusmaailmastaan käsin 

luokitettua aineistoa ja pyrkii ymmärtämään monipuolisesti ilmiötä sekä kehittämään sellaisen 

teoreettisen mallin, johon luokat pystyy sijoittamaan. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 149–150.) 

 

Kun olin luokitellut aineiston, analysoin sitä laskemalla, eli erittelemällä sisältöä, kuinka monta kertaa 

jokin ilmiö esiintyi aineistossa, sekä tyypittelemällä, eli nimeämällä aineistossa esiintyviä 

tutkimushenkilöille yhteisiä piirteitä ja samankaltaisuuksia. Tällä tavoin saatoin tunnistaa toistuvasti 

tai useaan kertaan esiintyvät teemat ja verrata teemojen tärkeyttä keskenään. (Eskola & Suoranta 

2001, 181, 185; Hirsjärvi & Hurme 2011, 172.) Kokosin melkeinpä koko haastatteluaineiston Excel-

taulukoiksi erilaisin luokitusperustein, jolloin niiden yhdistely ja vertailu oli suhteellisen helppoa 

(esimerkki LIITE 4).  

 

Aineistossa esiintyviä yhteyksiä tarkastelin siis tyypittelemällä tutkimushenkilöitä ryhmiin tiettyjen 

yhteisten piirteiden perusteella. Yhden tutkimushenkilön vastaukset kuitenkin erosivat niin 

merkittävästi muiden vastauksista, joten tarkastelen muutamaan otteeseen tämän henkilön 

vastauksia omana, poikkeavana tapauksena. Tässä poikkeavan tapauksen analyysissä en etsi 

säännönmukaisuuksia tai samoja teemoja kuin muiden tutkimushenkilöiden vastauksista. 
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”Poikkeamat pakottavat meidät ajattelemaan aineistoa uudesta näkökulmasta, ja joudumme ehkä 

jopa purkamaan hätiköidyn yleistyksen.” (Eskola 2007, 182; Eskola & Suoranta 2001, 181; Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 174, 176.) 

 

Kvalitatiivinen aineisto vaatii yleensä merkitysten tulkintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija ei tyydy 

ainoastaan suoraan aineistossa näkyvien tuloksien esittelyyn, vaan hän pyrkii, kliseisesti sanottuna, 

lukemaan rivien välistä aineistoa. Tulkinta on siis spekulatiivista ja tutkijan näkökulmasta riippuvaa, 

eikä se tavallisesti tiivistä, vaan päinvastoin laajentaa tekstiä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 137.) 

Tavoitteena kvalitatiivisessa tutkimuksessa onkin päätyä onnistuneisiin tulkintoihin. Tätä vaikeuttaa 

se, että samaakin haastattelutekstiä voidaan tulkita hyvin erilaisin tavoin ja eri näkökulmista. Tulkinta 

myös jatkuu koko tutkimusprosessin ajan. Tulkinta on onnistunut, jos lukija, omaksuttuaan tutkijan 

kanssa saman näkökulman, kykenee löytämään tekstistä samat asiat kuin tutkija. (Hirsjärvi & Hurme 

2011, 151–152.) 

 

Tulkintaan vaikuttaa, minkä päättelyn logiikan mukaisesti edetään. Tuomen ja Sarajärven (2009, 96–

97) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa voi edetä kolmen eri päättelytavan mukaisesti. 

Induktiivisessa päättelyssä edetään yksittäisestä yleiseen, deduktiivisessa yleisestä yksittäiseen ja 

abduktiivisessa teoreettisten johtolankojen avulla muodostetaan teoriaa, jossa edellä mainitut 

päättelyn tavat vuorottelevat. Teoriasidonnaisessa analyysissa päättelyn logiikka on abduktiivinen. 

Tämä tutkimus noudatteleekin abduktiivisen päättelyn logiikkaa, sillä päätelmiä on tehty sekä 

aineistolähtöisesti että teoriaan pohjautuen. (Miles & Huberman 1984, 134.) 

 

Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa tutkimuksen etenemisen eri vaiheet eivät välttämättä ole 

selkeästi etukäteen jäsenneltävissä, vaan esimerkiksi aineistonkeruuta tai tutkimustehtävää koskevat 

ratkaisut voivat muotoutua vähitellen tutkimuksen edetessä (Kiviniemi 2010, 70). Vaikka analyysin 

vaiheet voikin näennäisesti erotella toisistaan, todellisuudessa ne kytkeytyvät tiiviisti yhteen ja 

vaiheita on vaikea erottaa toisistaan, koska ne tapahtuvat osittain päällekkäin. Liikettä vaiheissa 

tapahtuu myös välillä taaksepäin ja jo käsiteltyyn vaiheeseen saatetaan palata. (Ruusuvuori ym. 2010, 

12.) Näin myös tämä tutkimus eteni. Jouduin esimerkiksi määrittämään tutkimusongelmia uudelleen 

tutkimuksen edetessä ja analyysissa ottamaan monesti askeleen taaksepäin ja käsitellä jo kertaalleen 

käsiteltyä aineistoa uudelleen. 
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5.9 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

 

Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa luotettavuutta arvioidaan ensisijaisesti tutkimusprosessin 

luotettavuuden kannalta (Eskola & Suoranta 2001, 210). Tutkimuksen prosessimainen tiedostaminen 

lisää tutkimuksen luotettavuutta myös Kiviniemen (2010, 8) mukaan. Tutkimuksen aikana vaihtelua 

tapahtuu niin tutkijassa ja menetelmällisissä valinnoissa kuin tutkittavassa ilmiössä. Näiden 

vaihteluiden tiedostaminen ja tutkimuksen avoimuuden korostaminen ovat luotettavuuden 

arvioinnin kannalta tärkeitä tekijöitä. Tuomen ja Sarajärven (2009, 135, 138) mukaan ei kuitenkaan 

ole olemassa täysin yksiselitteisiä ohjeita laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. 

Tutkimuksen tiedonantaja, kohde ja tarkoitus, omat sitoumukset tutkijana tutkimuksessa, 

aineistonkeruu, tutkija–tiedonantajasuhde, tutkimuksen kesto ja aineiston analyysi ovat eräitä 

seikkoja, joiden kautta luotettavuutta voidaan kuitenkin arvioida. Näiden kohtien mukaisesti 

tarkastelen nyt tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tutkimukseni kohteena olivat Kajaanissa 5.–9.-luokille kuvataidetta opettavat opettajat ja heidän 

käsityksensä mediakasvatuksesta, sen tärkeydestä ja toteuttamisesta kuvataidekasvatuksen 

yhteydessä sekä heidän omista edellytyksistään sen toteuttamisessa. Tarkoituksena oli saada selville, 

miten opettajat kokevat edellä mainitut seikat sekä miten opetussuunnitelmissa mainitut kuvataiteen 

sisältöalueen media ja kuvaviestintä sisällöt toteutuvat opetuksessa. Aiheen valintaan vaikutti tunne 

sen tärkeydestä; miten oppilasta kasvamaan auttava koulu ja sen taidekasvatus voi lisätä ja tukea 

oppilaan medioituneessa yhteiskunnassa tarvitsemia elämänhallinnantaitoja ja millaisia eväitä 

oppilaiden on mahdollista saada kuvataidekasvatuksesta matkalle peruskoulun jälkeiseen elämään.  

 

Aineiston keruu tapahtui teemahaastatteluina, jotka nauhoitettiin ja sen jälkeen litteroitiin. 

Haastateltavia valitessani pyrin löytämään mahdollisimman edustavan näytteen kohderyhmän 

opettajista. Harkinnanvarainen näyte voi kuitenkin olla monin tavoin harhainen. Valitsemalla niin ylä- 

kuin alakoulun opettajia, nais- ja miesopettajia sekä alalla muutamia vuosia ja vuosikymmeniä olleita 

pyrinkin osoittamaan, ettei haastateltavieni valintaan ole liittynyt systemaattista harhaa. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 60.) Tutkimuksen kohdejoukko oli rajausten mukainen ja tutkija–tiedonantajasuhteet 
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toimivat hyvin. Haastattelut olivat rentoja ja kiireettömiä ilmapiiriltään yhtä lukuun ottamatta, mutta 

kaikissa tutkijan ja haastateltavan vuorovaikutus toimi hienosti. Haastateltavat vastasivat 

monisanaisesti esitettyihin kysymyksiin ja he kertoivat avoimesti kokemuksistaan.  

 

Haastatteluaineistoa kerätessäni saturaatio eli aineiston kyllääntyminen määritteli sitä, kuinka monta 

haastateltavaa tutkimukseeni valitsin. Tähän kuitenkin liittyy eräs ongelma: koska voi olla täysin 

varma, että tutkimuksen kohde ei enää tuota uutta informaatiota? Täytyy ottaa huomioon se, ettei 

yksikään opettaja voi ajatella täsmälleen samalla tavalla esimerkiksi didaktisesti, mikä tekee 

jokaisesta tapauksesta ainutlaatuisen. Myös oma oppineisuuteni vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen, sillä tuoreena tutkijana en välttämättä huomaa ja löydä niin paljon uusia 

näkökulmia kuin asiaan perehtyneempi henkilö. (Hirsjärvi ym. 1997, 181.) Lisäksi tutkittavien 

suhteellisen pieni määrä kyseenalaistaa sekin saturaation käytettävyyttä tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnin kannalta. Voiko aineisto ruveta niin merkittävissä määrin toistamaan itseään vain 

kahdeksan tutkimushaastattelun aikana, että sitä voisi kutsua kyllääntyneeksi? 

 

Aikaa tutkimuksen tekemiseen meni lähestulkoon puolitoista vuotta. Keväällä 2012 kirjoitin 

kandidaatin tutkielman aiheesta kuvataidekasvatus, jonka pohjalta nousi mielenkiinto tämän 

tutkimuksen aiheeseen. Päätin hyödyntää kandidaatin työtäni tämän tutkielman teoriaosassa 

kuvataidekasvatuksesta. Syksyllä 2012 jatkoin teoriaosan laajentamista mediakasvatusta ja 

opetussuunnitelmien sisältöjä koskien. Keväällä 2013 toteutin tutkimuksen empiirisen osan; 

haastattelut ja tulosten raportoinnin. Tuomen ja Sarajärven (2009, 139) mukaan tutkimukseen 

käytetty aika onkin yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden perusvaatimuksista. 

 

Analyysissa litteroitujen haastattelujen merkitykset tiivistettiin, koodattiin ja luokiteltiin, jonka 

jälkeen luokkia vertailtiin, yhdisteltiin ja tyypiteltiin. Aineistoa analysoitiin sekä aineisto- ja 

teorialähtöisesti että teoriasidonnaisesti. Aineistoanalyysista tehtyjen analyyttisten havaintojen 

pohjalta tehtiin tulkintaa ja johtopäätöksiä, joista syntyivät tutkimuksen tulokset. Ne seikat, joiden 

pohjalta tulkintaa on tehty, on pyritty erittelemään mahdollisimman tarkasti. Aineiston analyysissä 

olenkin pyrkinyt systemaattisuuteen eli olen mahdollisimman tarkasti yrittänyt kuvailla tekemiäni 

valintoja, rajauksia sekä analyysin etenemistä ohjaavia periaatteita, jotta lukijan on mahdollista 

arvioida tulkintojeni luotettavuutta eli reliabiliteettia. Olen pyrkinyt kuvaamaan ne aineiston osa, 
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joille päähavaintoni rakentuvat sekä aineistossa esiintyvät rajoitukset, kuten sähköpostilla saamani 

vastaukset joihinkin kysymyksiin. (Ruusuvuori ym. 2010, 26–27.)  

 

Laadullinen tutkimus ei kuitenkaan ole koskaan toistettavissa täysin samanlaisena, mikä heikentää 

sen reliabiliteettia, toistettavuutta luotettavuuden tarkasteluna. Tämä johtuu siitä, että tutkimusta 

toteuttaa ihminen omalla persoonallaan eli tutkija itse on niin sanotusti tutkimusmittari. Kukaan 

toinen henkilö ei voi tietää täysin samoja asioita ja omata samaa teoreettista tuntemusta tai 

saavuttaa samanlaista vuorovaikutustilannetta ja luottamusta tutkittavien kanssa kuin tutkija itse. 

(Syrjälä , Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 100–101, 129–130; Tuomi & Sarajärvi 2009, 133.) 

 

Ennen tutkimuksen empiirisen osan toteuttamista perehdyin kirjallisuuteen ja tutkimuksiin 

kuvataide- ja mediakasvatuksesta, mistä yhdistettynä omiin kokemuksiini muodostuivat 

ennakkotietoni tutkimuksen tekemiseen. Nämä sisäiset tietorakenteet eivät voisi kellään toisella 

tutkijalla esiintyä täsmälleen samanlaisina. Myöskään haastattelutilanteet eivät ole täsmälleen 

samanlaisina toistettavissa, sillä haastatteluiden ollessa vuorovaikutteisia tapahtumia niiden 

toteuttamiseen vaikuttivat ilmeeni, eleeni, puhetyylini ja käyttämäni sanavalinnat. Oma persoonani 

siis vaikutti haastattelutilanteisiin. 

 

Tutkimuksen validiteettia eli pätevyyttä, miten käyttämäni tutkimusmenetelmät mittaavat tutkimaani 

ilmiötä, olen pyrkinyt vahvistamaan muun muassa avaamalla analyyttisiä kriteereitä, tekemällä 

aineistokoosteita ja visualisointeja aineistosta sekä tarkastelemalla myös muusta aineistosta 

poikkeavia tapauksia, kuten Ruusuvuori ym. (2010, 27) suosittelee. Laadullisen tiedon 

luotettavuuteen vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea tulkintojen validius, joten tutkimuksen 

luotettavuus on hyvin pitkälti sidoksissa tutkijan tekemiin tulkintoihin ja päätelmiin; löytääkö hän 

haastatteluista merkitykselliset ja tarkoituksenmukaiset sanomat. Tutkimuksen validiteettia voi 

arvioida myös aineiston näkökulmasta, onko se aitoa. Aineiston aitoudella tarkoitetaan sitä, että 

haastateltavat puhuvat siitä asiasta, johon tutkijan on tarkoitus löytää vastauksia. Tällöin aineisto on 

myös relevanttia eli asiaankuuluvaa ja sitä voidaan tarkastella tutkimuskysymyksiin ja teoreettisiin 

käsitteisiin pohjautuvana. Haastatteluista saamassani aineistossa esiintyi paikka paikoin tilanteita, 

jolloin haastateltavien vastaukset poikkesivat merkittävällä tavalla toisistaan. On hyvin mahdollista, 

että haastateltavat eivät ole ymmärtäneet kaikkia esittämiäni kysymyksiä samalla tavalla, mikä 
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vaikuttaa heikentävästi aineiston keskinäiseen vertailuun ja siten sen luotettavuuteen. Seuraavaksi 

tarkastelen tutkimuksen sisäistä ja ulkoista validiteettia. (Syrjälä ym. 1995, 101, 129.) 

 

Syrjälän ym. (1995, 101) mukaan tutkimuksen sisäistä validiteettia voi heikentää tutkijasta johtuvat 

vaikutukset sekä hänen tekemänsä väärät johtopäätökset. ”Tutkijan itsekuri, työskentelyn 

systemaattisuus ja analyysivaiheiden selkeä auki kirjoittaminen ja nimenomaistaminen parantavat 

tutkimuksen arvioitavuutta ja antavat lukijalle kuvan niistä teknisistä operaatioista ja ajatustyön 

poluista, jotka ovat raportoitaviin tuloksiin johtaneet” (Mäkelä 1990, 57). Näitä Mäkelän toteamia 

työskentelytapoja olen pyrkinyt tutkimuksessani noudattamaan, mikä lisää tutkimuksessani Syrjälän 

ym. mainitsemaa sisäistä ja ulkoista validiteettia. Ulkoista validiteettia voidaankin tarkastella 

vertailtavuuden ja siirrettävyyden keinoin. Raportoimalla tarkasti tutkimuksen eri vaiheet, tekniikat ja 

käytetyt menetelmät sekä selostamalla tutkimukseen liittyvät teoriat ja käsitteet, kuten olen tässä 

tutkimuksessa tehnyt, voidaan lisätä tutkimuksen ulkoista validiteettia (Syrjälä ym. 1995, 101).  

 

Termit validiteetti ja reliabiliteetti ovat kuitenkin alun perin olleet käytössä määrällisen tutkimuksen 

piirissä, jonka vuoksi niiden käyttöä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on kritisoitu. 

Nämä termit vastaavatkin pääosin määrällisen tutkimuksen tarpeisiin. Siksi olen arvioinut tässä 

tutkimuksessa luotettavuutta soveltaen reliabiliteetin ja validiteetin termejä laadulliseen aineistooni. 

(Hirsjärvi ym. 2003, 213; Kiviniemi 2010, 81; Syrjälä ym. 1995, 100–101; Tuomi & Sarajärvi 2009, 133.) 

 

Eskola ja Suoranta (2001, 211–212) tarkastelevat laadullisen tutkimuksen luotettavuutta käsitteiden 

uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus kautta. Uskottavuus luottavuuden kriteerinä 

tarkoittaa tutkijan ja tutkittavan käsityksien yhteneväisyyttä. Tutkijan tekemän tulkinnan täytyykin 

vastata tutkittavan käsityksiä. Tätä on kuitenkin vaikea testata, ellei tutkija anna tulkintojaan 

tutkittavien arvioitavaksi, mitä en ole tehnyt. En voikaan olla täysin varma siitä, olenko tehnyt oikeita 

tulkintoja haastateltavien käsityksistä, mutta luotan johdonmukaisen toimintatapani tutkijana 

vähentävän tulosten epäuskottavuutta.  

 

Tulosten siirrettävyys tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta, mikä ei tässä tutkimuksessa ole 

mahdollista, mikä jo aiemmin todettiin. Varmuutta tutkimukseen voi lisätä ottamalla huomioon 

tutkijan ennakko-oletukset. En ole kirjoittanut esiymmärryksestäni aiheesta auki, sillä katson sen 
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kuuluvan pikemminkin hermeneuttisen tutkimuksen toteuttamiseen, mutta tiedostan omat 

käsitykseni asiasta tutkijana ja olen pyrkinyt tekemään tutkimustani mahdollisimman objektiivisesti. 

Vahvistuvuus puolestaan merkitsee sitä, että tulkinta ja tutkimustulokset ovat yhteneväisiä toisten 

samaa ilmiötä tarkastelleiden tutkimisten kanssa tai saavat niistä tukea. (Eskola & Suoranta 2001, 

211–212.) Suurimpina vertailukohtina tälle tutkimukselle toimivat Laitisen ym. (2011) opetuksen 

seurantaraportti sekä Romon (2009) tutkimus mediakasvatuksen toteutuksesta alakoulun 

kuvataideopetuksessa, joiden molempien tulokset vahvistavat ja tukevat tämän tutkimuksen tuloksia. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa subjektiviteetin myöntäminen on siis tutkimuksen lähtökohta, jolloin 

tutkija itse ja hänen suorittama tutkimusprosessi ovat suurimmat luotettavuuden kriteerit (Eskola & 

Suoranta 2001, 210). Vaikka laadullisen tutkimuksen tulokset eivät olekaan koskaan suoraan 

yleistettävissä laajempaan joukkoon, voidaan kuitenkin puhua tulosten läpinäkyvyydestä ja 

yleistettävyydestä siinä mielessä, että tulokset ovat ainakin mahdollisia (Ruusuvuori ym. 2010, 27). 

Voin hyvällä omalla tunnolla todeta tästä tutkimuksesta saamieni tuloksien olevan mahdollisia. Tätä 

väitettä tukee myös se, että muiden aihettani sivuavien tutkimusten tulokset ovat linjassa tästä 

tutkimuksesta saatujen tuloksien kanssa.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

 

Tähän lukuun olen kirjannut haastatteluaineiston pohjalta tekemäni analyyttiset havainnot ja 

yhteenvedon niistä sekä johtopäätökset, jotka ovat syntyneet analyysin tuloksista. Olen linkittänyt 

tulokset edellisissä luvuissa esiteltyihin teorioihin sekä muihin aiheen kannalta olennaisiin 

keskusteluyhteyksiin, jotka olen pyrkinyt erittelemään. Näiden toimien seurauksena ”lukijan on 

mahdollista tarkastella tulkinnan uskottavuutta, havaita tulkinta mahdolliseksi ja omaansa 

vastaavaksi tai lähteä joko kyseenalaistamaan tai kehittelemään sitä eteenpäin” (Ruusuvuori ym. 

2010, 29). 

 

Tulkintavaiheessa pyrin selvittämään niitä tapoja, joilla haastateltavat antoivat merkityksiä asioille, 

mitä mahdollisia yhteneväisyyksiä ja eroja näissä tavoissa oli sekä mitä nämä erot ja yhteneväisyydet 

kertovat opettajien käsityksistä. Luokkien muodostamisessa, yhdistelyssä ja vertailussa olen ottanut 

huomioon seuraavanlaisia Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 149) esiin tuomia seikkoja: Kuinka olennaisia 

kaikki luokat ovat? Kuinka ne voidaan erotella käsitteellisesti toisistaan? Kuinka ne ovat yhteydessä 

toisiinsa? Ovatko ne toisensa poissulkevia vai toisensa osittain peittäviä? Kuinka paljon aineistoa 

luokat sisältävät? Onko luokilla sama status eli onko jokin painoarvoltaan vahvempi tai vähäisempi? 
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TAULUKKO 1. Haastateltavien esittely 

  

Haastatel- 

tava 

Suku- 

puoli 

Toiminut  

opettajana (vuotta) 

Opettanut  

kuvataidetta (vuotta) 

Opettanut kuvataidetta 

luokka-asteille 

H1 Mies 11 11 3.-6. 

H2 Nainen 22 22 1.–9. 

H3 Nainen 36 36 7.–9. ja lukio 

H4 Mies 11 11 3.–9.  

H5 Nainen sijaisuuksia 6 vuotta, 
3 kuukautta viimeisin 

6 vuoden ajan,  
mutta harvoin 

1.–9. 

H6 Nainen 16 16 3.–6.  

H7 Mies 35 31 3.–6.  

H8 Nainen 10 10 1.–6., erityisesti 5.–6. 

 

 

6.1 Mediakasvatus opettajien käsityksissä  

 

Haastateltavien käsityksissä mediakasvatuksesta painottui selkeästi kaksi osa-aluetta: 

mediavälineiden käyttö ja medialukutaito, jossa erityisesti mainittiin kriittisyyden kasvattaminen. 

Vain kolmen vastauksissa tuli suoraan ilmi käsite medialukutaito, mutta koska medialukutaidon 

määritelmään kuuluu tiedon saavuttaminen, analysoiminen, arvioiminen ja tuottaminen (Tyner 1998, 

118–120), on kaikkien opettajien vastauksissa nähtävillä kaikuja medialukutaidon merkityksestä 

mediakasvatuksessa, vaikka itse käsitettä ei oltu mainittu.  

 

Mediataito ja medialukutaito ovat toisiinsa limittyviä käsitteitä ja ne sisältävät samoja osa-alueita, 

kuten saavutetun tiedon arvioiminen ja analysoiminen (Tyner 1998, 119–120; Herkman 2007, 48). 

Määritelmissä mediataidoista ei kuitenkaan ole mainittu käsitettä medialukutaito eikä toisinkaan 

päin, kuten medialukutaitoa, mediataitoa ja mediaosaamista käsittelevässä luvussa 3.1 käy ilmi 

(Korhonen 2010, 22). Ruokamo (2005, 136) on sitä mieltä, että koko medialukutaidon käsite tulisi 

laajentaa mediataidoksi. Mediataidon voidaankin tätä nykyä katsoa olevan yläkäsite 
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medialukutaidolle. Koska näiden käsitteiden suhdetta ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty ja ne 

vain hyvin harvoin esiintyvät samassa yhteydessä, käytän tulosten esittelyssä ainoastaan 

medialukutaidon käsitettä sekaannusten välttämiseksi. Medialukutaidon rinnalle olen nostanut 

käsitteen ”mediateknologian käyttö”, jolla tarkoitan tässä eri mediavälineiden ja -laitteiden hallintaa, 

itse mediaan tuottamista ja tiedon välittämistä sekä tarkoituksenmukaista ja turvallista median 

käyttöä esimerkiksi oppimisen tai median viihteellisten sisältöjen kuluttamisen näkökannalta. Tämän 

ratkaisun olen tehnyt aineistosta nousseiden käsitysten pohjalta. 

 

Mediateknologian käyttö on osittain konkreettisempaa toimintaa kuin medialukutaito, joka sisältää 

abstrakteja toimintoja, kuten tiedon arvioiminen ja kriittisyys sekä eettisten kysymysten pohtiminen 

(Jaakkola 2010, 54; Potter 2004, 264; Semali 2003, 274). Päädyin tällaiseen jaotteluun, jotta olisi 

helpompi arvioida, miten koulussa toteutettavassa mediakasvatuksessa painottuvat median käyttö ja 

toisaalta käytön arviointi. Vaikka alkuperäisessä medialukutaidon määrittelyssä tuottaminen 

katsotaan sen yhdeksi osa-alueeksi, sijoitan mediasisältöjen tuottamisen tässä jaottelussa 

mediateknologian käytön alle. Haastatteluaineiston ja luvussa 3 esitellyn mediakasvatusta 

käsittelevän kirjallisuuden pohjalta olen tehnyt kuvio 5:ssä ilmenevän jaottelun, jota esittelen 

seuraavaksi. 

 

Haastateltavista jokainen käsitti mediavälineiden hallinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin osaksi 

mediakasvatusta. Muita mediakasvatuksen osa-alueita, joita haastateltavat toivat ilmi vaihtelevasti, 

olivat tuottaminen ja itse tekeminen, median käyttö välineenä jotakin muuta tarkoitusta varten, 

turvallisuus mediaympäristössä, tiedon hankkiminen ja analysointi sekä eettisten kysymysten 

pohdinta. Myös Romon (2009, 49) tutkimuksessa opettajien käsityksistä mediakasvatuksesta jokainen 

vastaaja käsitti kriittisyyteen kasvattamisen olevan osa mediakasvatusta. 

 

Haastateltava 3 mainitsi mediakasvatukseen kuuluvan myös verbaalisen, visuaalisen, auditiivisen, 

teknisen, yhteiskunnallisen sekä opiskelutaitoja kehittävän alueen. Muihin vastauksiin verrattuna 

tämä oli sangen poikkeuksellinen katsantokanta mediakasvatukseen, sillä muista poiketen H3:n 

vastauksessa oli huomioitu eri aistikanavat sekä yhteiskunnallinen näkökulma oppimisen ja 

kasvatuksen apuna. Mediakasvatus kuitenkin kohdistuu elävään, tuntevaan ja aistivaan ihmiseen, 

joka on osa yhteiskuntaa, joten on loogista olettaa, että ihmisen perusominaisuuksia hyödynnettäisiin 
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hyväksi kasvatustoiminnassa, myös mediakasvatuksessa. Haastateltavan muista poikkeava vastaus 

johtunee hänen muita laajemmasta kouluttautumisestaan taiteeseen, mikä monipuolistaa myös 

näkemystä mediakasvatuksesta sen ollessa osa kuvataideopetusta. Kuvataiteellinen koulutustausta 

ilmenee taulukosta 2. 

 

             

 

             

             

             

  

            

           Maininnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Mediakasvatuksen osa-alueet koulussa  

 

Jaakkolan (2010, 54–55) mukaan yksilö kehittyy median käyttäjänä alkaen teknologiselta, välineiden 

hallinnan tasolta, edeten kontekstuaalis-ilmaisulliselle tasolle, oppien ilmaisemaan itseään ja 

ymmärtämään mediakulttuuria laajemmassa mittakaavassa, aina tasoista korkeimmalle, kriittisen 

toiminnan tasolle, jolla muun muassa median käytön eettiset näkökulmat korostuvat. Aineiston 

perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että mediateknologian käyttö ja medialukutaito ovat suunnilleen 

samanarvoisessa asemassa koulun mediakasvatuksessa. Näiden alueiden sisällöistä selvimmin esiin 

nousivat mediavälineiden perustaitojen hallinta ja tiedon kriittinen arviointi, jotka toistuvat 

haastateltavien määrittelyissä mediakasvatuksen tärkeimmistä tavoitteista. Siksi voidaankin olettaa, 

     
Mediakasvatus  

koulussa 

   

 
Mediateknologian 

käyttö 

Mediavälineiden hallinta  8 

Mediasisältöjen tuottaminen  5 

     
Median välinearvo   4 

Turvallinen käyttö   3 

 
Medialukutaito 

Tiedon saavuttaminen/ hankinta 5 

Tiedon analysointi/ pohtiminen  6 

Tiedon arviointi/ kriittisyys  8 

Eettisten kysymysten pohdinta  2 
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että nämä kaksi sisältöä ovat koulun mediakasvatuksen kulmakiviä, eikä mediakasvatuksellinen 

toiminta ole ainakaan koulussa yhtä johdonmukaisesti tasolta toiselle etenevää, kuin Jaakkola antaa 

ymmärtää. 

 

Mediakasvatuksen termin määrittelyyn vaikuttaa, kuinka tuttu termi itselle on. Romo (2009, 49) kysyi 

tutkimuksessaan ”Kuinka tuttu termi mediakasvatus on minulle? Yli puolet (60%) vastaajista piti 

termiä melko tuttuna, mutta jonkin verran epäselvänä. Vastaajista 35% tiesi, mitä 

mediakasvatuksella tarkoitetaan ja piti sitä täysin tuttuna terminä. Melko tuntematon se oli 5% 

vastaajista.” Tässä tutkimuksessa kukaan opettaja ei vaikuttanut siltä, että mediakasvatus terminä 

olisi ollut melko tuntematon. Aineiston perusteella arvioisin kuuden haastateltavan vastaavan 

kysymykseen täysin tuttu ja kahden melko tuttu. Tämän päätelmän tein sen pohjalta, miten tarkasti 

ja spesifisti opettajat puhuivat mediakasvatuksesta. 

 

Puolet haastateltavista oli sitä mieltä, että mediakasvatus toteutuu tai toteutuu hyvin 

opetussuunnitelman mukaisella läpäisyperiaatteella monien eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin 

sisällytettynä sekä erilaisten teemojen kautta, esimerkiksi opetussuunnitelmassa mainittujen 

vuosittain vaihtuvissa läpäisyteemoissa. Mediakasvatus kuitenkin painottuu heidän mukaansa 

äidinkieleen ja kuvataiteeseen. Loput neljä opettajaa olivat taas sitä mieltä, että mediakasvatuksen 

toteutuminen on hyvin opettajakohtaista ja vaihtelevaa läpäisyperiaatteen vuoksi. Opettajasta siis 

riippuu, millaista mediakasvatus on ja paljonko sitä on.  

 

Koska suomalaisessa opetus- ja koulutusjärjestelmässä mediakasvatukselle ei ole tarkkaan rajattua, 

virallista asemaa, vastuu mediakasvatuksen toteuttamisesta jääkin usein yksittäisen opettajan 

harteille (Mediakasvatus.fi 2013). Tästä syystä mediakasvatuksen toteutus riippuu usein täysin 

opettajan omista kiinnostuksen kohteista sekä valmiuksista ottaa media mukaan koulutyöhön. 

 

 

6.2 Kuinka tärkeänä opettajat pitävät mediakasvatusta 

 

Vaikka yleensä haastateltavien vähemmistön tai enemmistön näkemyksiä koskevat kysymykset 

sopivatkin paremmin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen (Ruusuvuori 2010, 17), on 
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silti tämän tutkimuksen kannalta olennaista tehdä jonkinlainen jaottelu opettajien näkemyksistä 

mediakasvatuksen tärkeydestä sen ollessa kuitenkin yksi tutkimusongelmista. 

 

Kaikki opettajat pitivät mediakasvatuksen merkitystä tärkeänä, mutta painotuseroja oli tässäkin. Olen 

jakanut näkemykset mediakasvatuksen tärkeydestä kolmeen luokkaan, jotka nousivat opettajien 

haastatteluista. Perusteena tälle jaottelulle oli se, miten opettajat puhuivat mediakasvatuksesta, 

miten he suhtautuivat siihen. 

 

     pelkistys  

 

    

 

 

 

 

 

Maininnat 

 

KUVIO 6. Kuinka tärkeää mediakasvatus opettajien mielestä on 

 

Odotetusti suurin osa haastateltavista piti mediakasvatusta tärkeänä. Hieman yllättävää oli kuitenkin 

esimerkiksi se, että haastateltava 2 koki mediakasvatuksen olevan vain melko tärkeää, sillä hän 

käsitteli vastauksissaan mediakasvatusta keskimääräistä syvällisemmällä tasolla. Siksi olinkin 

odottanut hänen pitävän mediakasvatusta ennemmin todella tärkeänä kuin melko tärkeänä. 

Haastateltava 1:n vastauksissa taas käy ilmi, kuinka kokonaisvaltaisena hän pitää median vaikutusta 

yksilöön, jonka vuoksi hän kokee mediakasvatuksen todella tärkeäksi. 

 

H2: Pidän siis ihan tärkeänä - - mutta kuitenki se on niiku yks muitten joukossa, että ei se oo 
sen tärkeempi tai vähemmän tärkee ku moni muukaan aihe, että sen verran ku se on 
opsissa, sitä määrätään, ni sen verran tärkeenä minäki pidän sitä. 

 

     1     todella tärkeää, 

   5     tärkeää,

   2     melko tärkeää, 

koska 

koska 

koska 

median vaikutus on niin kokonaisvaltaista, että ilman 
mediakasvatusta ei voi pärjätä nykyään. 

media on iso osa elämää. Mediakasvatuksen avulla se 
tulee kaikille tutuksi ja auttaa kasvattamaan kriittisyyttä. 

on muitakin tärkeitä sisältöjä. Opetussuunnitelma 
sanelee, kuinka tärkeää mediakasvatus on. 

   Mediakasvatus on 
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H1: Siltä (medialta) ei kukaan meistä pysty pakenemaan. - - Siis tosi tärkeetä 
(mediakasvatus), ihan niikku kokonaisvaltasesti tärkeetä ja sit niikku myös hyödyllistä, että 
eihän nykyään enää pärjää nykymaalimassa ilman. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2012, 22) teettämässä selvityksessä mediakasvatuksen tilasta 

yleisissä kirjastoissa selvisi, että peruskoulua pidetään tärkeimpänä paikkana mediakasvatuksen 

antamiseen: 91% kyselyyn vastanneista piti erittäin tärkeänä peruskoulussa annettavaa 

mediakasvatusta ja loput yhdeksän prosenttia tärkeänä. On hienoa huomata, että mediakasvatuksen 

tärkeys tiedostetaan yleisellä tasolla ja koulun merkitys sen toteuttamisessa ei jää huomiotta. On 

kuitenkin hieman erikoista, että tässä tutkimuksessa opettajista vain yksi piti mediakasvatusta erittäin 

tärkeänä, vaikka yleinen mielipide antaa selvästi enemmän arvoa sille. Tämä voi tosin johtua siitä, 

että mittausasteikko oli tutkimuksissa erilainen, sillä kirjastoselvityksessä vastausvaihtoehdot olivat 

etukäteen annetut erittäin, melko, ei kovin ja ei lainkaan tärkeä, kun taas tässä tutkimuksessa 

tärkeyttä ilmaiseva asteikko nousi puhtaasti aineistosta. 

  

Hälyttävää Opetus- ja kulttuuriministeriön (2012, 22) tuloksissa oli se, että kotia ja perhettä ei pidetä 

yhtä tärkeänä mediakasvatuksen antajana kuin oppilaitoksia. Mediakasvatus tulisi kuitenkin aloittaa 

samanaikaisesti, kun lapsi alkaa olla tekemisissä erilaisten medioiden kanssa ja tämä tapahtuu usein 

jo parin vuoden ikäisenä monta vuotta ennen kuin lapsi osallistuu perusopetukseen (Korhonen 2010, 

22). Mediaa voidaankin pitää tänä päivänä yhtenä kasvatusinstituutiona perheen, koulun ja joissain 

tapauksissa myös kirkon rinnalla sen voimakkaan sosiaalistavan vaikutuksen vuoksi (Kubey & 

Donovan 2001, 327). Perheen tulisikin koulun rinnalla ohjata lasta kasvamaan turvallisesti 

mediakulttuurin jäseneksi. 

 

Haastateltavien mielestä mediakasvatuksesta tärkeää teki suurimmaksi osaksi se, että se lisää 

elämänhallintaa, koska media ja sen vaikutukset ulottuvat niin laajalle alueelle nykyään ja se 

vaikuttaa monella eri elämänalueella. Jokainen haastateltava kokikin, että mediakasvatus on 

tarpeellinen osa opetussuunnitelmaa. Monen mielestä se olisi tärkeämpääkin kuin mitä 

opetussuunnitelman sisällöissä annetaan ymmärtää ja mitkä ovat mediakasvatuksen toimintaan 

käytettävissä olevat resurssit.  

 

H1: No onhan se tarpeellista ja niikku tuossa jo tuli puhuttuaki, että se on nykyään niin 
arkipäivää et siltä ei kukaan meistä pysty pakenemaan ja ku sitä oikein ymmärtää ja oikein 
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käyttää ni sehän on elämää hirveesti helpottavaa ja maalimaa pienentävä työkalu… että 
kyllä se niikku on paikallaan ja enemmänkin mielellään tekis sen suhteen ja käyttäs aikaa 
enemmän siihen, mutta ku tunnit on rajalliset ja opetussisällöt on aika tiiviit ja pitää pystyä 
kuitenkin tekemään se mitä opsi määrää ni tuota ei ei pysty kyllä kaikkia sitä mitä haluais.. 
 
H4: …koska se (media) on niin iso osa tässä yhteiskunnassa, ni eihän me voia olla 
piittaamatta siitä, ni sen takia se pitää olla. Että kyllähän koulu kasvattaa ja on osa 
yhteiskuntaa ni ei voi olla tavallaan ilman sitä mediaa… Näinhän se menee. 

 

Yleisesti ottaen voidaan ajatella, että kasvatukselle, kuten kaikelle toiminnalle yleensäkin, asetetaan 

tavoitteita, mikä tekee toiminnasta mielekästä. Myös mediakasvatukselle on asetettava tavoitteita, 

jotta toiminta olisi merkityksellistä. Mediakasvatuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi haastateltavien 

käsityksissä nousi neljä kohtaa: turvallisuus median käytössä, medialukutaito ja erityisesti kriittisyys, 

itse tuottaminen sekä perustaitojen hallinta. Näistä ehdottomasti tärkeimmäksi he kokivat 

medialukutaidon ja kriittisyyden kasvattamisen, sillä nämä toimivat apuna maailmankuvan 

muodostamisessa ja olennaisen erottamisessa epäolennaisesta. Tietynlaisen kriittisyyden avulla kyky 

suojella itseään myös kasvaa, mikä lisää turvallisuutta median käytössä. Kuten haastateltava 3 

kiteyttää: ”tietoyhteiskunta tarvitsee kriittisiä, osallistuvia, omaa elämänympäristöään hallitsevia 

yksilöitä”. 

 

Kuviossa 5 esitetyistä mediakasvatuksen sisältöalueista ainoastaan median välinearvon 

ymmärtäminen ei siis yltänyt mediakasvatuksen tärkeimpien tavoitteiden listalle. Medialukutaitoon 

kuuluvista osa-alueista kriittisyys ja tiedon arviointi koettiin tiedon saavuttamista ja analysointia sekä 

eettisten kysymysten pohdintaa tärkeämmäksi. Myös Romon (2009, 50) tutkimuksessa tärkein 

mediakasvatuksellinen tavoite on opettajien enemmistön (91%) mielestä oppilaan kriittisen ajattelun 

kehittyminen. 

 

Haastateltavat nostivat turvallisen median käytön mediakasvatuksen yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi 

muun muassa siksi, että he kokivat median olevan hyvin pitkälti aikuisten maailma ja sen ”säännöt” 

eivät ole vielä lapsille ja nuorille selvillä. Aina ei aikuisillekaan. Turvallisuusnäkökulma oli esillä myös 

mediasisältöjen tuottamisesta puhuttaessa: mitä tietoja, kuvia ja ajatuksia verkostoissa voi jakaa 

turvallisesti. Itse tuottaminen on haastateltavien mukaan tärkeä tavoite myös siksi, että itse 

tekemällä oppii ymmärtämään erilaisia tekemisen tapoja, käyttämään mediaa hyväkseen, 

esiintymään mediassa sekä ennen kaikkea ilmaisemaan itseään. Jotta pystyisi ilmaisemaan itseään, 
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etsimään tietoa, käyttämään mediaa hyväkseen ja niin edelleen, pitää kuitenkin hallita perustaidot 

mediavälineiden käytössä, pitää siis osata käyttää mediaa. Perustaitojen oppiminen onkin 

haastateltavien mielestä tärkeä tavoite, sillä ne lisäävät elämänhallinnan taitoja median ollessa niin 

iso osa arkipäivää nykyään. Mediankäyttötaidot mahdollistavat tulevaisuuden haasteista 

selviytymisen, esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten muuttuessa sähköiseen muotoon. 

 

 

6.3 Opettajien lähtökohdat mediakasvatuksen toteuttamiseen kuvataidekasvatuksessa 

 

Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän 
korkeakoulututkinnon; kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen 
laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat 
oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot; sekä 
vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset 
opinnot. (Finlex 1998.)  
 

Haastateltavista 2, 3 ja 4 opettavat tällä hetkellä yläkoulun puolella kuvataidetta eli toimivat 

aineenopettajina, mutta ainoastaan H3 on muodollisesti pätevä toimimaan tässä tehtävässä. Tässä 

tutkimuksessa kohderyhmä on kuitenkin harkinnanvarainen näyte, joten tästä syystä tutkimuksen 

tuloksista ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä esimerkiksi opetuksen laadukkuutta koskien. 

Opetushallituksen teettämässä maanlaajuisessa koulutuksen seurantatutkimuksessa (Laitinen 2011, 

151) on kuitenkin selvinnyt, että peräti neljäsosa yläluokilla kuvataidetta opettavista opettajista on 

vailla muodollista kelpoisuutta toimia tehtävässään. Tämän tutkimuksen perusteella Kajaanin 

yläkouluissa kelpoisuutta vailla opettavien määrä on luultavasti maan keskimääräistä tasoa 

korkeampi.  

 

Haastateltavat, joiden kuvataiteellinen koulutus rajoittui ainoastaan opettajankoulutukseen kuuluviin 

kuvataiteen perusopintoihin, kokivat, etteivät he olleet saaneet opinnoissaan minkäänlaisia eväitä 

mediakasvatuksen toteuttamiseen kuvataidekasvatuksessa eikä koulutus ole vaikuttanut heidän 

käsitykseensä mediakasvatuksesta. Tähän opettajajoukkoon kuului muun muassa sekä vasta 

valmistunut, että jo lähes eläkkeelle siirtyvät opettaja. Sen ymmärtää, että muutama vuosikymmen 

sitten medialla ja mediakasvatuksella on ollut vähäisempi rooli opettajankoulutuksessa median 

ollessa huomattavasti kapeampi osa ihmisten arkielämää, mutta tänä päivänä asian laita on toinen. 
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Opettajankoulutuksen tulisi pystyä vastaamaan medioituvan yhteiskunnan haasteisiin muun muassa 

antamalla opettajille keinoja mediakasvatuksen toteuttamiseen. Laitisen (2006a, 203) mielestä 

kuitenkin jo 5. ja 6. luokalle tarvittaisiin osaavia, koulutettuja kuvataiteen opettajia, sillä 11–12-

vuotiaat lapset ovat kuvamedian suurkuluttajia ja tarvitsevat keinoja kuvallisen median syvempään 

ymmärtämiseen. 

 

Yleisesti ottaen mitä enemmän kuvataidetta haastateltavat olivat opiskelleet, sitä enemmän he 

kokivat sen vaikuttavat käsitykseensä mediakasvatuksesta sekä sen toteuttamisesta käytännön 

tasolla. Käsitys mediakasvatuksesta niillä, jotka eivät nähneet kuvataiteen koulutuksen vaikuttavan 

siihen, on muodostunut ”matkan varrella” opettajan työssä oman ajattelun tuloksena ja mahdollisesti 

oppikirjoja apuna käyttäen. Haastateltava 3 ainoana vastasi kuvataiteellisen koulutuksen vaikuttavan 

muutenkin kuin kiinnostuksen tasolla mediakasvatuskäsitykseen. Hänessä on kuvataiteellisen 

koulutuksen myötä ”kasvanut huoli oppilaiden mediataitojen vähäisestä hallinnasta ja 

mediakriittisyyden alhaisuudesta”.  

 

Kuitenkin huolimatta siitä, kuinka paljon haastateltavat olivat saaneet koulutusta kuvataiteessa, 

jokainen koki tarvitsevansa lisä- tai jatkokoulutusta tukemaan mediakasvatuksen toteuttamista. 

Eniten tarvetta koulutukseen koettiin koskien mediavälineiden käyttöä ja laitteiden hallintaa, 

esimerkiksi video- ja valokuvauslaitteiden ynnä muun tekniikan käyttöä. Useimmat kaipasivat tukea 

myös erilaisten ohjelmien, kuten kuvankäsittely- ja editointiohjelmien käytössä. Koulutustarpeita 

koettiin sekä pitkä- että lyhytaikaiseen ja erityisesti opettajille suunnattuun koulutukseen. Myös 

Laitisen ym. (2011, 243) koulutuksen seurantaraportissa tärkeäksi nousi juuri mediakasvatuksen 

alueen opettajille suunnatun täydennyskoulutuksen kehittäminen. Tämä päätelmä tehtiin 

opettajakyselyn, oppilaiden tausta- ja asennekyselyjen sekä kuvataiteen oppimistulosten pohjalta. 

 

Täydennyskoulutustarvetta koettiin myös koskien kuvataidetta: 

 

Lähes jokainen (96%) vastaajista ilmaisi olevansa halukas osallistumaan kuvataiteen 
täydennyskoulutukseen, jos se tapahtuisi työaikana ja ilman kustannuksia. - - Opettajat 
toivoivat koulutusta erityisesti median alalla: 49 % opettajista toivoi digitaaliseen 
kuvaukseen, kuvankäsittelyyn, editointiin, sosiaaliseen mediaan tai yleensä tietoteknisiin 
taitoihin liittyvää koulutusta. Monet opettajat toivoivat myös aivan käytännönläheisiä, eri 
tekniikoihin ja niiden soveltamiseen liittyvää koulutusta. (Laitinen 2011, 114.) 
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TAULUKKO 2. Opettajien kuvataiteellinen koulutustausta, sen vaikutus käsitykseen 

mediakasvatuksesta ja sen toteuttamisesta sekä koettu tarve lisäkoulutukselle mediakasvatuksesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuten jo aiemminkin on todettu, media ympäröi meitä joka puolelta ja vaikuttaa meihin aina 

ajattelutavoista kulutustottumuksiin. Lapset ja nuoret eivät myöskään välty median vaikutuksilta, sillä 

heille suunnattu mediasisältö on viime vuosikymmeninä lisääntynyt räjähdysmäisesti. Tästä syystä 

lasten ja nuorten mediakulttuurin tuntemus voisi olla hyvä lähtökohta mediakasvatuksen 

toteuttamisessa.  

 

Kahta haastateltavaa lukuun ottamatta opettajat kokivat lasten ja nuorten mediakulttuurin olevan 

heille tuttu tai melko tuttu. Haastateltavista vanhin (H7) ja nuorin (H5) tunnustivat lasten ja nuorten 

mediakulttuurin tuntemuksensa heikoiksi. Tälle voi uskoakseni hakea selitystä juuri työurien 

pituuksista. 35 vuotta opettajan töitä tehneen ja hänen opettamiensa millenniaalien vuorovaikutusta 

hankaloittaa niin sanottu mediasukupolvien välinen kuilu: tavat kohdata media ja suhtautua siihen 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

Luokanopettajakoulutuksen  
monialaisten kuvataideopinnot 

X    X X X  

Perusopinnot 25 op/ 15 ov  X  X    X 

Kuvataideopettajan tutkinto   X      

Jatkokoulutusta kuvataiteessa   X    X X 

Harrastuneisuutta kuvataiteessa  X X X    X 

Ei vaikuta ollenkaan X    X X X X 

Vaikuttaa: on kiinnostunut siitä  X  X     

Vaikuttaa käytännön tasolla   X      

Kyllä, mutta niistä ei ollut hyötyä X        

Ei  X     X X 

Kyllä   X X X X   

Kyllä X X X X X X X X 

 

Kuvataiteellinen 

koulutustausta ja 

kuvataiteellinen 

harrastuneisuus. 

Vaikuttaako 

kuvataiteesta saatu 

koulutus käsitykseen 

mediakasvatuksesta? 

Onko missään 

koulutuksessa saanut 

vinkkejä mediakasvatuk-

sen toteuttamiseen? 

Tarve lisäkoulutukselle 
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eroavat toisistaan (Herkman 2010, 64). Muutaman vuoden työkokemus sijaisuuksista ei taas ehkäpä 

ole antanut mahdollisuutta pysähtyä kuuntelemaan oppilaiden keskusteluja ja sieltä nousevaa 

mediakulttuuria. Neljä haastateltavaa kertoikin lasten ja nuorten mediakulttuurin olevan tuttu juuri 

luokkahuoneessa käytävistä keskusteluista. Viidellä tuttuuteen vaikuttivat omien lapsien kautta 

kohdatut mediakulttuurin tuotteet.  

 

 

6.4 Taidekäsitys kuvataidekasvatuksen lähtökohtana ja mediakasvatuksen suhde kuvataiteeseen 

 

Käsitykset eri asioista, olivatpa ne tiedostettuja tai tiedostamattomia, ohjaavat ihmisen toimintaa. 

Taidekäsitys, joka taidekasvattajalla on, ohjaa siis hänen toimintaansa opettajana ja kasvattajana ja 

muodostaa hänen opetuksensa ytimen. Opettajan täytyykin olla tietoinen erilaisista taideteorioista ja 

miten ne vaikuttavat käytäntöihinsä, jos hän haluaa taideopetuksensa olevan johdonmukaista ja 

kokonaisvaltaista. (Rantala 2001, 13; Räsänen 2008b, 13–15, 19.) Haastateltavien vastauksissa ei 

kuitenkaan ilmennyt selkeitä käsityksiä siitä, mitä he pitävät taiteena, mikä heidän taidekäsityksensä 

on. Haastateltavat 3 ja 4 eivät vastanneet kysymyksiin taidekäsityksistä, joten analyysi tästä käsittää 

vain kuuden tutkimushenkilön vastaukset.  

 

Haastateltavat kokivat taiteen ja oman taidekäsityksen määritteleminen vaikeaksi tehtäväksi, eikä 

kenelläkään ollut tarkkarajaista käsitystä siitä, mikä on taidetta. Yrittäessään määritellä taidetta 

opettajat toivat esille seikkoja, kuten eri taiteenalat, ilmaisullisuus sekä taiteen voima antaa 

elämyksiä ja vaikuttaa tunteisiin.  

 

H8: Kai se on taidetta se, mitä pitää taiteena, niin tota, mikä se mulla on, mitä mä pidän 
taiteena, ni se riippuu varmaan tilanteesta. Se on varmaan semmonen fiilisjuttuki sillee, että 
jos kapakkaan menee ja näkee että siellä joku humalapäissään tanssii, ni ei sitä oikeen 
taiteena kuitenkaan voi pitää, mutta jos se esittää sievästi jonku, ni sitähän vois vaikka pitää 
taiteena sitte. Juuri tämmöstä tilanteen ja fiiliksen mukaan. 

 

Määrittelyissä korostui myös henkilökohtainen suhde taiteeseen eli taiteeksi koettiin se, mitä kukin 

pitää taiteena. Tämä avoin taidekäsitys, joka hyväksyy monet eri näkemykset taiteesta, antaa 

ymmärtää haastateltavien olevan eklektistejä. Kuten Räsänen (2008a, 11) on jo todennut, useimmat 
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kuvataidetta opettavat ovat eklektistejä, sillä ainoastaan yhtä taidekasvatusmallia käyttävää 

opettajaa on luultavasti mahdotonta löytää. 

 

Eklektinen taidekäsitys liittyy postmoderniin taidekasvatusajatteluun (Ulkuniemi 2008, 14). Siihen 

vaikuttavat postmodernit taideteoriat, joissa korostuu katsojakeskeisyys ja mahdollisuus taiteen 

arvottamiseen omista lähtökohdista (Räsänen 2008b, 33), vaikka esimerkiksi luvussa 2.5.2 esitellyssä 

institutionalistisessa taideteoriassa sosiaaliset käytännön liittyvätkin taiteen määrittelyyn. 

 

H6: …niinkin voisi aatella sitä, mut ilmaisu on se sana mikä siihen liittyy. - -  Kyllä siitä 
pisuaaristaki saattaa löytää uusia ulottuvuuksia. Se riippuu, miten se on laitettu sinne ja 
kuka sen on laittanu sinne näytille, että tota oon aika semmonen, miten sen sanois, laaja-
alainen, että en hyvin tiukasti ajattele klassista taidetta. 

 

Instituutiot eivät kuitenkaan edes tässä teoriassa ota kantaa teoksen arvoon, vaan vastuu 

arvottamisesta on katsojalla. Kuvataidekasvatuksen kenttää hallitseva eklektinen taidekäsitys 

hyväksyykin ristiriidat niin taiteen lähtökohtien kuin määrittelyjen välillä (Ulkuniemi 2008, 14; Rantala 

2001, 19). Taiteen määrittelyä tärkeämpää on kyky ymmärtää sen erilaisia ilmenemismuotoja. 

 

Haastateltavien käsityksissä oppilaan kannalta tärkeimmiksi tavoitteiksi kuvataidekasvatuksessa 

nousivat oman ilmaisun löytäminen sekä eri tekniikoihin tutustuminen ja niiden avulla oppilaan oma 

tuottaminen. Viisi vastaajaa koki tekniikkoihin tutustumisen hyödylliseksi, koska oppilaat ovat siitä 

kiinnostuneita, sitä kautta oppilaan ilmaisun on mahdollista kehittyä ja tulevaisuudessa kuvataiteen 

kentältä saattaa myös löytyä joillekin ammatti. Luokassa ”voi kasvaa uusia taiteilijoita”, kuten 

haastateltava 6 asian ilmaisi. Oman ilmaisun löytäminen ja kehittäminen oli sekin viiden vastaajan 

mielestä tärkeää, koska itsetuntemus ja luottamus itseen kasvavat itselle soveltuvien ilmaisukeinojen 

löytyessä. Tämä myös auttaa oppilasta ymmärtämään kuvataiteen kentän laaja-alaisuutta. Myös 

Laitisen (2011, 112–113) raportissa asteikolla erittäin tärkeä, melko tärkeä, jonkin verran tärkeä, 

vähän tärkeä, ei lainkaan tärkeä valtaosa opettajista piti erittäin tärkeänä, että oppilaat oppivat 

ilmaisemaan itseään kuvin ja kehittävät mielikuvitustaan.  

 

Kolmen haastateltavan puheissa nousi esille kuvataidekasvatuksen terapiaan verrattava ominaislaatu. 

Tärkeäksi he kokivat mielihyvän saamisen niin töiden tekemisestä kuin valmiista töistä. 
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Kuvataidekasvatus onkin oppilaalle erinomainen paikka saada positiivisia kokemuksia ja kehittää 

itsetuntoa, kun opetellaan hyväksymään oma tuotos ja koetaan ylpeyttä omista aikaansaannoksista.  

 

Taiteen ja median kuvien tuntemus ja kuvien kriittisen tarkastelun oppiminen olivat Laitisen (2011, 

112–113) raportissa vastaajista suurimman osan (88%) mielestä erittäin tai melko tärkeitä tavoitteita 

kuvataiteessa. Tässä tutkimuksessa vain kaksi haastateltavaa nosti tämän näkökulman esille. 

Mielihyvää voi saada taiteen katsomisestakin, sillä ”kaikista ei tarvitse tulla taiteen tekijöitä” (H6) 

vaan taiteesta voi oppia nauttimaan myös katsomalla. Taidetta pitää kuitenkin yleensä ottaen oppia 

katsomaan, jotta sen ulottuvuuksia ymmärtäisi paremmin, ja kuvataidekasvatuksessa on mahdollista 

oppia esimerkiksi taiteen historiallisista näkökohdista ja se taiteen konkreettisemmista 

ominaisuuksista, kuten väriopista ja sommittelusta.  

 

Kuvataidekasvatuksessa opitaankin katsomaan kuvaa ja tekemään esteettisiä havaintoja. Esteettiset 

elämykset terävöittävät havaintokykyä ja rikastuttavat elämää, ne tekevät siitä nautittavaa ja 

kiinnostavaa. Esteettiset kokemukset koskettavat elämän laatua ja tästä syystä ne ovat itsessään 

arvokkaita. Niistä saa tärkeitä, uusia kokemuksia, koska ne tarjoavat emotionaalisesti merkittäviä 

virikkeitä. (Laitinen 2003, 83.) Yksi haastateltava liitti katsomiseen myös palautteen antamisen niin 

itselle kuin muille.  

 

TAULUKKO 3. Oppilaan kannalta tärkeimmät tavoitteet kuvataiteessa haastateltavien käsityksissä 

 

Haasta- 
teltava 

Eri tekniikoiden  
tuntemus ja niillä 
tuottaminen 

Omien ilmaisu- 
keinojen  
löytäminen 

Mielihyvän 
kokeminen/ 
Terapeuttisuus 

Oppii nautti- 
maan taiteesta  
katsomalla 

Palautteen  
anto itselle 
Ja muille 

    H1               X              X   

    H2              X     

    H3              X              X    

    H4               X              X  

    H5              X              X    

    H6              X              X              X             X 

    H7              X               X   

    H8                X   
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Haastateltavista kaikki olivat sitä mieltä, että mediakasvatus tukee oppilaalle kuvataiteessa asetettuja 

tavoitteita ja niiden toteutumista, sillä medialaitteiden käyttö on mielekäs tapa tehdä lapsille. 

Mediavälineiden kanssa työskennellessä esimerkiksi hienomotorisesti heikommatkin oppilaat saavat 

todennäköisemmin onnistumisen kokemuksia, jos vaikkapa piirtäminen ei ota luonnistuakseen, kuten 

seuraavasta lainauksesta käy ilmi: 

 

H4: Siinä mielessä minusta tukee, että aina sieltä löytää jokaiselle jotaki, että jos 
monipuolisesti pystyy käyttämään mediasisältöjä ni sieltä voi niinku sinne oppilaitten 
kuvailmasuun löytää sisältöjä ja semmosia tapoja tehä ettei tartte just olla pelkästään hyvä 
piirtämään että pystyy tekemään. Sillä tavalla tukee. 

 

Mediakasvatuksen avulla kuvataidekasvatusta on mahdollista toteuttaa monipuolisemmin, se tuo 

siihen uuden ulottuvuuden. Kuitenkin vain kolme haastateltavaa kertoi ajattelevansa aktiivisesti 

mediakasvatuksellisia tavoitteita kuvataiteen oppitunteja suunnitellessa. Toiset kolme sanoivat 

ottavansa mediakasvatuksen huomioon suunnittelussa harvoin ja enemmänkin tilanteen mukaan 

niin, että he eivät aktiivisesti ajattele mediakasvatusta päämääränä vaan välineenä jotain muuta 

tarkoitusta varten.  

 

Kaksi opettajaa eivät kertomansa mukaan ajattele ollenkaan mediakasvatuksellisia tavoitteita 

suunnitellessaan kuvataiteen oppitunteja. Nämä ovat samat opettajat, jotka eivät mielestään 

tunteneet lasten ja nuorten mediakulttuuria. Tämä tuntematon mediakulttuuri saattaa vaikuttaa 

siihen, että mediakasvatusta ei oteta huomioon suunnittelussa, kun esimerkiksi median välittämiä 

työskentelyaiheita eikä tietoa lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteista ole.  

 

 

6.5 Mediakasvatuksen toteutuminen kuvataiteen oppitunneilla peruskoulun 5.–9.-luokilla  

 

Opetussuunnitelman ohjatessa opettajaa työssään ei ole merkityksetöntä, mitä opetussuunnitelmaa 

opettaja käyttää pääasiallisena apuvälineenä opetuksensa suunnittelussa: oman koulunsa 

opetussuunnitelmaa, oman kuntansa, Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelma (Kajaanin 

kaupunki 2011), jolle myös oman koulun opetussuunnitelma rakentuu vai Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2004), joka on opetuksen kansallinen kehys ja ohjaa 
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paikallisten opetussuunnitelmien sisältöjä. Kuviosta 7 käy ilmi, mikä tai mitkä opetussuunnitelmat 

haastateltavat nimesivät tärkeimmiksi suunnannäyttäjiksi itselleen opetuksen suunnittelussa. 

 

 

KUVIO 7. Opettajien arvio siitä, minkä opetussuunnitelman ohjaamana he pääasiallisesti 

suunnittelevat ja toteuttavat opetustaan 

 

Lisäksi haastateltavat 1, 5 ja 7 kertoivat oppikirjojen ohjaavan ja määrittelevän jonkin verran opetusta 

ja sen suunnittelua. Neljä haastateltavaa nosti vastauksissaan oma-aloitteisesti opetussuunnitelman 

useaan otteeseen esille opetusta ohjaavana työvälineenä, kun muut puhuivat opetussuunnitelmasta 

vain siitä kysyttäessä. Voisikin olettaa, että nämä itsenäisesti opetussuunnitelman merkitystä 

korostavat opettajat pitävät sitä ehkä muita tärkeämpänä työvälineenä ja he ovat sisäistäneet sen 

sisällöt ja tavoitteet paremmin kuin ne, joiden kertomuksissa opetussuunnitelma ei aktiivisesti nouse 

esille esimerkiksi opetuksen suunnittelusta puhuttaessa.  

 

Epäselväksi silti jäi, kuinka paljon opetussuunnitelma lopulta ohjaa haastateltavia työssään. Siihen, 

kuinka paljon opetussuunnitelma viime kädessä ohjaa, varmasti vaikuttaa juuri se, miten opetusta 

suunnitellaan: tekeekö opettaja esimerkiksi kuvataiteessa lukuvuosi-, lukukausi- tai 

 

    H4                   Kunnan 

opetus- 
suunnitelma 

 

H7 
 
 

Valta- 
kunnallinen 

opetus-  
suunnitelma 

H5 

Oman        H2  

koulun       H6     H3  

opetus-         H8 
suunnitelma 
 

       H1 
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jaksosuunnitelman vai suunnitteleeko hän opetusta viikko tai tunti kerrallaan. Opetussuunnitelmaan 

merkittyjen runsaiden tavoitteiden toteuttaminen onnistunee vain järjestelmällisen työn tuloksena, 

jossa tuntien tavoitteet on etukäteen mietitty. 

 

Myös Laitisen (2011) tutkimuksessa selvisi, että opettajat käyttävät vaihtelevasti kunnallista 

opetussuunnitelmaa apunaan opetusta suunnitellessaan, mikä lisää opetuksen epätasa-arvoisuutta 

valtakunnallisessa mittakaavassa:  

 
Lähes puolet opettajista (49%) kertoivat käyttävänsä paikallista opetussuunnitelmaa melko 
paljon tai paljon hyödyksi opetusta suunnitellessaan. Luku on pienempi kuin 
opetussuunnitelman laatimiseen osallistuneiden määrä. On mahdollista, että opettajat 
katsoivat tuntevansa opetussuunnitelman jo niin hyvin, että he eivät tarvitse sitä enää 
käytännön opetusta suunnitellessaan. Opettajista 15% kertoi käyttävänsä paikallista 
opetussuunnitelmaa melko vähän tai ei lainkaan. Ongelmaksi nousee se, että osa 
opettajista (12%) ei ollut osallistunut opetussuunnitelman laadintaan eikä käyttänyt sitä 
opetusta suunnitellessaan. Siltä osin kuvataiteen opetuksen ei voida katsoa noudattavat 
voimassa olevia opetussuunnitelman perusteita. (Laitinen 2011, 105–106.) 

 

Kuvataiteen opetussuunnitelmissa oppiaine on jaettu neljään sisältöalueeseen, joista yksi on media ja 

kuvaviestintä. Keskitynkin tämän tutkimusongelman kohdalla tarkastelemaan vain tämän kyseisen 

sisältöalueen toteutumista sen liittyessä eniten mediakasvatukseen. Toki mediakasvatusta voi ja on 

syytäkin toteuttaa myös muiden sisältöalueiden, kuten taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, 

yhteydessä, mutta tutkimusongelman rajauksen vuoksi tarkastelussa on ainoastaan tämä yksi 

sisältöalue, media ja kuvaviestintä.  

 

Todennäköistä kuitenkin on, että opettajien ajatuksissa sisältöalueet eivät välttämättä ole selvästi 

toisistaan erottuvia kokonaisuuksia, vaan kuvataide on yhtenäinen, mutta laaja-alainen oppiaine, jolle 

on asetettu oppilaan kehityksen kannalta tavoitteita koko oppiaineen, ei vain sen sisältöalueiden, 

puitteissa. Tätä väitettä ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista todentaa 

tarkemmin, koska tässä tutkimuksessa tutkitaan vain yhden sisältöalueen tavoitteiden toteutumista. 

Sisältöalueiden sekoittumisesta toisiinsa kertoo kuitenkin se, että jotkut haastateltavat kertoivat 

media ja kuvaviestintä- sisältöalueen toteutuvat väkisinkin ja jopa huomaamatta muun toiminnan 

ohessa, ei välttämättä edes kuvataiteessa, vaan esimerkiksi äidinkielessä. Pari opettajaa taas käsitti 

sen toteutuvan juuri kuvien kautta, tutkimalla niiden vaikuttavuutta ja keinoja, sekä erityisinä media-

aiheina. Opettajista tuorein ei tuntenut omaavansa tarpeeksi kokemusta vastatakseen ollenkaan 
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kysymykseen. Hänen vastauksistaan kävi ilmi, että opetussuunnitelma on toistaiseksi vielä aika 

tuntematon työkalu hänelle, joten kuvataiteen oppiaineen opetussuunnitelman mukainen 

rakentuminen sisältöalueittain tuskin on sekään vielä selviö.   

 

Haastateltavien käsityksissä media ja kuvaviestintä -sisältöalue toteutuikin vaihtelevasti ja eri tavoilla. 

Opetussuunnitelman sisältöjen toteuttaminen oli jollakin perusteena toteutukselle, kun taas toiselle 

se oli vain suuntaa antava väline ja kuvataideopetuksen sisältö muodostuukin pitkälti toteutettavien 

töiden ehdoilla. 

 
H1: Mennään totta kai niillä teeseillä, mitä sinne on kirjotettu ylös, mutta välillä niitä joutuu 
venyttämään ja muuttamaan sen mukaan, että mikä on oikeesti järkevää, että ei lue niinku 
piru raamattua sitä opsia, eihän siinä oo mitään järkee. 

 

Kysyin tutkittavilta sekä Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmasta (Kajaanin kaupunki 2011) 

että Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 2004) sisältöalueesta media ja 

kuvaviestintä löytyvien tavoitteiden toteutumista kuvataideopetuksessa. Tavoitteiden toetutuminen 

on esitetty taulukossa 4. Taulukosta 5 käy ilmi Kajaanin kaupungin (2011) opetussuunnitelmasta 

puuttuvat tavoitteet. 

 

Median kuvien käyttötarkoituksien tarkastelussa haastateltavat kertoivat kiinnittävänsä huomiota 

muun muassa sellaisiin seikkoihin, kuten minkälaisia eri kuvia ja kuvatyyppejä on olemassa, miten 

kuvaa on käytetty, mitä tehokeinoja siinä on, mitä kuvalla halutaan viestittää, mikä kuvan tarkoitus 

on, mihin sillä yritetään vaikuttaa ja millä tavalla, mihin huomio kiinnittyy kuvassa ja miksi sekä miten 

eri ihmisten huomio kiinnittyy eri asioihin. Suurin osa haastateltavista kuitenkin käsitti kuvien 

käyttötarkoituksien tarkastelun mediassa osaksi suurempaa kuvalukutaidon kokonaisuutta, kuten 

seuraavasta käy ilmi:  

 
H2: …niitä kuvia tarkastellaan tietysti muutenki, mutta ei välttämättä osana silleen sitä 
tiedonvälitystä tai mediaa. - - Niin ja sillä tavalla, et jos jotaki kuvaa tarkastellaan tai 
analysoidaan, ni kyllähän se niinku auttaa sitte kaikkeen, et eihän voi yhtä kuvaa erottaa 
toisesta, minä niinku silleen ajattelen, että toivottavasti se, jos vaikka ihan jotain 
taideteosta analysoidaan ja katotaan, ni kyllähän sitä olettais, et se on myös tie siihen, et 
oppii kattoon kaikenlaisia kuvia. Et sen ei tarvii olla just tuolta jostaki välineestä otettu kuva. 
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Laitisen (2011) raportissa käy ilmi, että kuvien tarkastelu on säännöllistä toimintaa kuvataiteen 

tunneilla. Mediakuvien tarkastelu tosin on harvinaisempaa kuin taidekuvien. ”Puolet vastaajista 

ilmoitti, että taidekuvia on tarkasteltu usein tai lähes joka tunnilla, kun mediakuvia ilmoitti 

tarkastellun usein tai lähes joka tunnilla 22 % vastaajista” (Laitinen 2011, 109–110). Olisi loogista 

olettaa, että mediakuvien tarkastelun yhteydessä puhuttaisiin myös niistä käyttötarkoituksista, joita 

kuvalla mediassa voi olla, mutta Laitisen tutkimuksessa ei oteta kantaa tähän. 

 

Mediaesitysten rakenteellisen ja sisällöllisen analyysin sekä visuaalisen toteutuksen tarkastelun 

harjoittelu painottui enemmän yläkoulun puolelle. Alakoulussa näitä toteutettiin vaihtelevasti joko ei 

ollenkaan tai sitten vain joiltakin osin. Tämä on ymmärrettävää, sillä nämä sisällöt eivät ole 

mainittuina Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Kajaanin kaupunki 2011) 5.–6.-luokkien 

tavoitteissa. Tämä johtunee siitä, että oppilaan ajattelu on kehittynyt yläkoulun puolella 

korkeammalle tasolle, jolloin asioiden syvällisempi ymmärtäminen on mahdollista ja esimerkiksi 

sisällöllinen analyysi saa korkeamman tason merkityksiä (Herkman 2007, 12). Haastateltavat pyrkivät 

pitämään oppilaiden kiinnostusta yllä tämän kaltaisiin kuvataiteen teoreettisiin sisältöihin pitämällä 

mahdollisimman lyhyinä ne hetket, kun rakenteellista tai sisällöllistä analyysia tehdään, linkittämällä 

analyysia tiiviisti töiden tekemiseen ja käyttämällä siihen erilaisia keinoja, kuten keskustelua, 

pienryhmätöitä ja kuvailua sekä erilaisten valitsemalla erityisen tarkastelun kohteeksi aiheita, kuten 

rytmi, kuvakoot, värit tai kohderyhmä. 

 

Koululla käytössä olevasta välineistöstä kysyttäessä vain haastateltavat 3 ja 4 kertoivat heillä olevan 

vielä käytössään filmikameroita digitaalisten kameroiden lisäksi. Loput opettajat siis puhuessaan 

valokuvauksesta tarkoittavat sillä kuvaamista digitaalisilla kameroilla. Myös Kajaanin perusopetuksen 

opetussuunnitelmasta on jätetty termi valokuvaus kokonaan pois ja sen korvaa ”tutustuminen 

digitaalisen kuvan käyttömahdollisuuksiin”, joka on kirjattu yläkoulun puolen tavoitteisiin. 

Haastateltavista vain puolet olivatkin teettäneet oppilailla töitä sekä valo- että videokuvaamalla, kaksi 

vain valokuvaamalla ja kaksi ei ollenkaan.  

 

Graafinen suunnittelu sen sijaan kuuluu jo alakoulun opetussuunnitelmaan yhtenä kuvataiteen 

sisältönä ja tavoitteena. Tästä huolimatta se ei kaikkien haastateltavien kuvataideopetukseen 

kuulunut. Graafista suunnittelua käytettiin muun muassa julisteiden, kirjan ja levyn kansien, 
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mainoksien ja antimainoksien, oman kansion ja vihkon, logon sekä pelien suunnittelussa. 

Lähtökohtana tekemiselle yleensäkin mainittiin, että ensin tutkitaan erilaisia malleja ja haetaan 

inspiraatiota eri lähteistä, jonka jälkeen tehdään oma tuotos. 

 

TAULUKKO 4. Toteutuvatko kuvataiteen opetuksessa media ja kuvaviestintä -sisältöalueen tavoitteet 

 

 Kuvan  
käyttötarkoituksien 
tarkasteleminen  
mediassa 

Mediaesitysten 
rakenteellinen ja 
sisällöllinen analyysi 
ja visuaalinen toteutus 

Valokuvaus tai  
video- ja  
digitaalinen  
kuvaus 

Graafinen suunnittelu:  
kuvan ja sanan  
yhdistäminen, typografia  
ja taiton perusteet 

H1 Kyllä, paljon Ei tässä luokassa,  
aiemmin kyllä 

Kyllä Kyllä, ei typografiaa ja  
taittoa 

H2 Kyllä, aiheen mukaan Tarkoituksellisesti 
vähän 

Kyllä, mutta  
vähän 

Kyllä, ei taittoa 

H3 Kyllä, monipuolisesti Kyllä, erilaisin keinoin Kyllä,  
monipuolisesti 

Kyllä 

H4 Kyllä, helppoa  
materiaalia 

Kyllä Kyllä,  
valokuvaus 

Kyllä, ei taittoa 

H5 Kyllä Ei, on ehkä vielä 
tulossa 

Ei  Ei 

H6 Ei, äidinkielen  
puolella kyllä 

Visuaalista toteutusta, 
ei muuta 

Kyllä, 
valokuvaus 

Ei tässä luokassa,  
aiemmin kyllä 

H7 Kyllä, monipuolisesti Rakennetta, 
ei muuta 

Kyllä Ei, äidinkielessä kuvan  
ja sanan yhdistämistä 

H8 Kyllä, paljon  Visuaalista toteutusta 
ja sisällönanalyysia  

Ei Kyllä, ei taittoa 

 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) kuvataiteen sisältöalueeseen 

”media ja kuvaviestintä” kuuluu Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmassakin (Kajaanin 

kaupunki 2011) mainittujen sisältöjen lisäksi kuvakerronnan muotoja, mainonnan kanavia ja 

ilmaisukeinoja sekä elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia. Vaikka haastateltavat eivät olleet 

opetuskuntansa opetussuunnitelman velvoittamia toteuttamaan näitä sisältöjä opetuksessaan, ei se 

näyttänyt vaikuttavan. Suurin osa haastateltavista sisällyttikin Kajaanin opetussuunnitelmasta 

huolimatta siitä puuttuvat sisällöt opetukseensa, mikä käy ilmi taulukosta 5. 
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TAULUKKO 5. Toteutuvatko kuvataiteen opetuksessa Kajaanin opetussuunnitelmasta puuttuvat 

media ja kuvaviestintä -sisältöalueen tavoitteet 

 

 

Kuvakerronnan muodoista sarjakuva oli haastateltavien kertoman perusteella ehdottomasti suosituin 

tapa tutustua kuvakerrontaan, sillä se tuli ilmi jokaisen vastauksissa. Sarjakuvat ovat entuudestaan 

tuttuja lapsille ja he ovat niistä kiinnostuneita, joten sarjakuvien käsittely ja mukaan tuominen 

opetukseen sekä motivointi aiheeseen on suhteellisen helppoa. Haastateltavista kaksi oli käsitellyt 

opetuksessa liikkuvan kuvan erityispiirteitä ja vain yhden vastauksessa tuli ilmi myös kuvitus. Jokainen 

on varmasti joskus nähnyt liikkuvaa kuvaa esimerkiksi televisio-ohjelmissa, animaatioissa ja 

mainoksissa, joten sen erityispiirteisiin tutustuminen ja niiden tunteminen tuntuisi äkkiseltään hyvin 

olennaiselta osalta visuaalista kulttuuria ja kuvanlukutaitoa. Samoin kuin kuvien käyttötarkoituksien 

tarkastelussa haastateltavat kiinnittivät huomiota asioihin, kuten mitä kuvalla halutaan viestittää, 

mitä tehokeinoja siinä on, mikä kuvan tarkoitus on sekä mihin sillä yritetään vaikuttaa ja millä tavalla, 

voi liikkuvan kuvan tarkastelussa pohtia näitä samoja asioita.  

 

Myös mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja jokainen haastateltavista oli käsitellyt opetuksessaan 

jotenkin, jos ei osana kuvataideopetusta, niin sitten ainakin muiden oppiaineiden yhteydessä 

 Kuvankerronnan muotoja:  
kuvituksen, sarjakuvan ja  
liikkuva kuvan erityispiirteitä 

Mainonnan kanavia ja  
ilmaisukeinoja 

Elokuvien ja televisio- 
ohjelmien analysointia 

H1 Kyllä, muun toiminnan ohessa Kyllä Kyllä, opettajanoppaan 
mukaan 

H2 Kyllä Kyllä, enemmän alakoulun 
puolella 

Kyllä, enemmän alakoulun 
puolella 

H3 Kyllä, monipuolisesti Kyllä, monipuolisesti Kyllä 
 

H4 Kyllä Kyllä Ei, luottaa, että se  
tulee äidinkielessä 

H5 Kyllä Ei, muissa oppiaineissa Ei, ehkä on ehkä vielä tulossa 
 

H6 Ei, muissa oppiaineissa Kyllä Kyllä 
 

H7 Kyllä Kyllä Ei, ehkä myöhemmin 
 

H8 Kyllä Ei, muissa oppiaineissa Ei 
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läpäisyperiaatteen mukaisesti. Haastateltavat kokivatkin tärkeänä asiana oppilaiden 

mediakriittisyyden kehittymisen kannalta, että mainosten katsomisesta tulee aktiivista toimintaa niin, 

että niiden merkityksiä ymmärrettäisiin syvemmin. ”Ettei aivan purematta niele kaikkea, että on niin 

paljon kaikkee ohjelmaa ja mainontaa, mikä kohdistuu silleen huomaamatta itteen, että niitä oppis 

vähän niinku ajattelemaan”, kuten haastateltava 5 asian ilmaisee. Jotkut haastateltavista olivat 

käsitelleet mainoksia oppilaiden kanssa toteuttamalla niitä itse tai vertailemalla mainoksia 

keskenään. Mainosten käsittelyssä yleisin tapa opettajien kertoman mukaan oli kuitenkin ensin 

tutustua mainoksiin ja analysoida niitä, sitten keskustella asiasta. Asioita, joihin huomiota on muun 

muassa kiinnitetty, ovat miten suuren osan mainokset vievät televisio-ohjelmien välillä, miksi ja miten 

mainokset vaikuttavat ihmisiin sekä miten ne muuttavat kulutustottumuksia. Mainosten käyttämien 

kanavien tutkimisessa käsittely rajoittui pitkälti televisio- ja lehtimainontaan. Yksikään haastateltava 

ei ollut käsitellyt esimerkiksi internetissä esiintyvää mainontaa. 

 

H6: On ja tuota mainoksiin on puututtu sitte jopa matematiikan tunnilla se saattaa se 
keskustelu tulla, ku ruvetaan laskemaan jotaki vaikka mainoksista ja sitte kiinnitetään 
huomiota siihen, että miten tässä nyt tällä tavalla tämä asia ja verrataan johonki toiseen. 
Että kyllä on tarkasteltu ja varmasti niinku joka vuosi opettajana jossain vaiheessa jokaisen 
ryhmän kanssa se on aina tullu tämä mainonta ja sen ilmasukeinot jollain lailla esille. 

 

Puolet haastateltavista oli jollain lailla analysoinut elokuvia tai televisio-ohjelmia oppilaiden kanssa.  

Usean haastateltavan vastauksista ilmeni epäröintiä tekijänoikeuskysymyksistä ja luvasta näyttää 

esimerkiksi tv-ohjelmia netti-tv:stä.  Elokuvien katsomista taas rajoittaa lisenssien puuttuminen 

monelta koululta. Nämä ovat tekijöitä, joiden takia opettajalle voi olla helpompaa olla näyttämättä 

tv-ohjelmaa, elokuvaa tai mainosta varsinkaan, jos hän ei ole varma toiminnan laillisuudesta. 

Analysointiprosessi katsomisineen ja keskusteluineen vie myös yleensä enemmän aikaa, mitä yhden 

oppitunnin puitteissa olisi mahdollista käyttää. Tämä saattaa nostaa joidenkin opettajien kynnystä 

tarttua aiheeseen varsinkin yläkoulun puolella, jossa lukujärjestys on sitova ja rajoittaa näin 

toiminnan joustavuutta enemmän kuin alakoulussa. 

 

H2: Ollaan käyty, mutta täytyy sanoo, jos ajatellaan niinku vaikka vitos ja kutos luokkia ni 
kyllä siellä niinku on tullu enemmän käsiteltyä tämmösiä asioita, koska siellä voi… tai niinku 
luokanopettajana voi niin paljon paremmin irrottautua jostain oppiaineista, että niitä voi 
yhistää äikkään ja taitoaineisiin ja kuvikseen, että tosi paljon enemmän on tullu niinku näitä 
tehtyä oman luokkansa kanssa kun nytten ihan yksittäisillä kuvistunneilla, että ei oo 
elokuva- tai televisioanalysointia tehty yhtään tänä vuonna vielä tähän mennessä eikä 
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oikeestaan mainontaankaan liittyviä juttuja. Ja musta tuntuu niinku äikässä näitä varmaan 
sitte taas aineenopettajajärjestelmässä otetaan huomattavasti paljon enemmän. Nää on 
niinku tosiaan semmosia laajoja aiheita että niinku vitosilla ja kutosillakin mennään, mutta 
sitten mihin oppiaineeseen ne nyt on laitettu et sillä ei oo niinku siellä merkitystä. Siellähän 
nyt voi päivät suunnitella periaatteessa sillei et onko nyt äikkää tai kuvista vai muuta ni 
voiaan miettiä mainontaa ja sitte tehä ite siitä töitä. 

 

Laitinen (2011, 110–111) kertoo raportissaan samansuuntaisia tuloksia koskien elokuvien 

analysointia: ”hieman yli puolet vastaajista kertoi elokuvien katsomisen ja analysoinnin jääneen 

satunnaiseksi tai sitä ei oltu tehty lainkaan”. Useimmat opettajat arvioivat, että internettiä oli 

käytetty kuvataiteen tunnilla tiedon ja kuvallisen aineiston hakemiseen jonkin verran. Suunnilleen 

yhtä paljon on käytetty kirjoja lähteinä kuvien ja tiedon hankinnassa. 

 

Laitisen (2011) arvioinnin mukaan peruskoulun päättävien oppilaiden kuvataiteen osaamisen taso 

näyttääkin jäävän eri osaamisen alueilla välttäväksi tai kohtalaiseksi Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2004) nähden. Vaikka kuvataiteessa parhaimmat 

oppimistulokset maanlaajuisesti saavutettiinkin juuri median ja kuvaviestinnän sisältöalueella, jossa 

päästiin tyydyttäviin tuloksiin, jäivät tulokset tällä alueella silti yli neljäsosalla oppilaista heikoiksi tai 

välttäviksi. ”Opettajista yli 16 % ilmoitti, ettei opeta digitaalista kuvankäsittelyä lainkaan ja yli puolet 

oppilaista ilmoitti, ettei ollut lainkaan opetellut digitaalista kuvankäsittelyä kuvataiteen tunneilla”. 

(Laitinen 2011, 9, 150–151.) Kuvataiteen sisältöalueilla opetusta on siis painotettu hyvin eri tavoilla. 

Arvioinnin tulosten perusteella peruskoulun opetus ei takaakaan riittävän tasa-arvoista kulttuurillista, 

tiedollista ja taidollista osaamista kaikille kuvataiteen alalla.  

 

 

6.6 Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen kuvataiteessa opetuksen apuna 

 

Viisi haastateltavaa kuvasi medialaitteiden sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojaan 

kohtalaisiksi. Tällä he tarkoittivat perustaitojen hallintaa niin, että he kokivat kyllä pärjäävänsä omilla 

taidoillaan, mutta he eivät uskoneet saavansa laitteistoista suurinta mahdollista hyötyä irti, koska he 

eivät tunne niiden kaikkia käyttömahdollisuuksia. Näistä opettajista yhtä lukuun ottamatta kaikki 

kokivat tarvitsevansa lisää koulutusta koskien lähinnä laitteiden, kuten kameran, ja eri ohjelmien, 

esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmien, käyttöä. 



106 

 

 

Kaksi haastateltavaa koki laitteiden käyttöön liittyvät taitonsa heikoiksi ja molemmat heistä 

kaipasivatkin lisää koulutusta tieto- ja viestintätekniikkaa koskien. Syitä siihen, miksi he kokivat 

taitonsa heikoiksi, voi hakea ainakin kiinnostuksen kohteista. Haastateltava 2 kertoi, ettei ole 

vähääkään kiinnostunut teknologiasta, vaikka taide, kuvataide ja niiden eri tekniikat muuten ovatkin 

lähellä hänen sydäntään. Haastateltava 5:n taitoihin vaikuttanee myös kokemuksen puute 

kiinnostuksen kohteiden lisäksi. 

 

Ainoastaan yksi haastateltava kuvaili medialaitteiden käyttötaitojaan hyviksi, eikä hän tuntenut 

tarvetta kouluttautua lisää, mikä ilmenee seuraavasta kuviosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Millaisiksi opettajat kokevat medialaitteiden käyttöön liittyvät taitonsa ja kokevatko he 

koulutustarvetta medialaitteiden ja erilaisten ohjelmien käyttöä koskien 

 

Romon (2009, 54) tutkimuksessa opettajista 56% kuvasi medialaitteiden käyttöön liittyviä taitojaan 

kohtalaisiksi ja riittäviksi 27%. Todella hyviksi niitä kuvaili 12% ja todella huonoiksi 6% vastanneista. 

Kun huomioon otetaan sekä Romon tutkimus että tämä tutkimus, selvästi suurin osa opettajista ei 

koe medialaitteiden käyttöön liittyviä taitojaan riittäviksi, vaan lisäkoulutukselle olisi todellakin 

tarvetta. 

Hyvät käyttötaidot 

Ei tarvitse koulutusta 

Heikot käyttötaidot 

Tarvitsee koulutusta 
T8 

T7 

T6 

T5 

T4 

T3 

T2 

T1 
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Haastateltavien vastauksissa nousi esille myös muita kehittämisen kohteita kuin opettajien tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön liittyvien taitojen kasvattaminen. Inkluusio ja oppilasryhmien suuruus 

koettiin enemmän haittaavaksi tekijäksi kuin opettajan tvt-taitojen puutteellisuus, kun jokaiselle ei 

riitä omaa työskentelyvälinettä, esimerkiksi tietokonetta. Tarkoituksenmukaisien opetusmetodien 

löytäminen voi myös osoittautua haasteelliseksi isossa oppilasryhmässä.  

 

H3: Suuret ryhmäkoot ja muun muassa erityisoppilaiden integrointi ”tavallisiin” luokkiin   
vaikeuttavat  oppiaineen opetusta, kun  tarvitsee miettiä välineistön ehjänä säilymistä ja 
metodeja, joilla omaa ainetta opettaa. 

 

Ne neljä haastateltavaa, jotka eivät olleet tyytyväisiä käytössään olevaan välineistöön, kaipasivat 

muun muassa lisää kameroita, tietokoneita, I Padeja sekä ohjelmia editointiin ja kuvankäsittelyyn. 

Oppilailla ei haastateltavien mukaan myöskään ole yhdessäkään koulussa mahdollisuutta käyttää 

oma-aloitteisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, vaan opettaja määrää, milloin ja miten sitä käytetään. 

Niin ikään Laitisen (2011, 151) raportin mukaan ”opettajakyselyssä kävi ilmi, että kuvataiteen 

opetuksen käytössä osassa kouluista ei ole riittävää määrää kameroita, tietokoneita, ja ohjelmia, 

jotta opetussuunnitelman visuaaliseen mediaan liittyviä sisältöjä voitaisiin opiskella”.  

 

Vain puolet haastateltavista kertoikin olevansa tyytyväisiä käytössään olevaan välineistöön. 

Heidänkin puheissaan nousi esille joitakin kehittämisen kohteita, esimerkiksi valaistukseen liittyviä 

välineitä kaivattiin lisää valo- ja videokuvausta ajatellen. Osa myös tiedosti omien tietojensa ja 

taitojensa vaikuttavat siihen, kuinka tyytyväinen on välineistöön: jos ei tiedä, mitä kaikkea laitteita 

voisi olla käytössä, ei niitä osaa myöskään kaivata tai vaatia.  

 

T4: No onhan siinä (välineistössä) tietenki, mitä vois kehittää, mut nyt kun on tämmönen 
taloudellinen tilanne, ni pitää olla ihan tyytyväinen siihen, mitä meillä on käytössä, varsinki 
tuntuu, että semmosia omia tarpeita, mitä on ollu, ni on saanu hankkia semmosta tavaraa, 
mitä tarvii. - - Kyllä tähän (koulutukseen) vois satsata, että opettajakunta… nääki pitäis olla 
semmosia, että ne on opettajille räätälöityjä koulutuksia, et käytäs näitä välineitä. Siinä on 
se, et sitä kautta oppis käyttämään, ni osais sitten vaatia, että tämmösiä tarttis tänne näin, 
ni päästäs tekemään tämmöstä juttua. Nyt ku niitä ei oo niitä kamoja, ni ei täällä oikeen voi 
harjotella itekseen, et äsken ku sanoin, et oon ihan tyytyväinen (välineistöön), et on saanu 
sen, mitä tarvii, ni sehän tässä on, ku ei välttämättä tiedä, että mitä kaikkee kamoja ois 
olemassa. Että varmaan niinku se tekniikka on aika paljon pitemmällä, mitä täällä 
kouluhommissa näyttäytyy. Eikä tietysti peruskoulussa tartte ollakaan ihan viimestä huutoo 
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ne kamat, mutta kyllä tommosia jotaki lyhytelokuvia ja mainoksia ku tekee tai ajattelee et 
tekis projektina, että tekis vaikka musiikkivideon oppilatten kanssa, ni kyllähän siinä jo 
tarvitaan osaamista, että pystyy käyttämään jotaki editointilaitteita, ku yhdistää sen 
musiikin ja kuvan toisiinsa. Ni jotaki tämmösiä täsmäkoulutuksia, et miten tämmöstä 
helppoo ohjelmaa käyttäs, opettais oppilaille sitä. Semmoset kiinnostais. 

 

Yksi haastatelluista (H3) ei vastannut kysymyksiin sosiaalisen median käytöstä opetuksessa, joten 

seuraavat tulokset käsittävät vain seitsemän haastateltavan vastaukset. Haastateltavat määrittelivät 

sosiaalisen median tarkoittavan verkossa tapahtuvaa viestintää. Kolme haastateltavista ei ollut 

käyttänyt sosiaalista mediaa millään tavalla opetuksen apuna tai tukena, loput olivat. Sosiaalista 

mediaa oli käytetty erilaisten verkko-oppimisympäristöjen muodossa, joissa koulujen välillä oli 

tapahtunut pienimuotoista oppimismateriaalien vaihtoa. Verkkopalveluiden, kuten Opit-

oppimisympäristön, kautta oli myös harjoiteltu vastaanottamaan ja lähettämään sähköpostia. Jotkut 

olivat tutustuneet oppilaiden kanssa sosiaaliseen mediaan erilaisissa interaktiivisissa palveluissa, 

kuten Muusikoiden.net (2013): ”Sivujen tarkoituksena on luoda keskus, jossa musiikista kiinnostuneet 

voivat kohdata toisensa, sekä tarjota monipuolisia palveluja internetin tarjoamien mahdollisuuksien 

mukaan.” Haastateltavat kertoivat myös saaneensa vinkkejä työhönsä sosiaalisesta mediasta sekä 

hyödyntäneet sitä esimerkiksi näyttämällä oppilaille kuvia tai videoita sosiaalisen median kautta.  

 

Opetustilanteissa sosiaalisen median käytön katsottiin lisäävän oppilaiden verkonkäyttötaitoja ja 

samalla heidän käsityksensä sosiaalisesta mediasta monipuolistuu ja laajenee. Jotkut haastateltavat 

kuitenkin kokivat, että vielä tällä hetkellä sosiaalinen media, lähinnä Facebook, on 

luokkahuoneympäristössä enemmän haitta kuin hyöty. Se näkyy oppilaiden puhelimessa ja kuuluu 

heidän puheissaan luokkahuoneessa vieden samalla aikaa ja energiaa pois opetukselta.  

 

Vain yksi haastateltava mainitsi sosiaalisesta mediasta puhuttaessa kodin ja koulun välisen 

yhteydenpidon: 

 
H6: Mä annoin vielä viime syksynä perinteiset reissuvihkot oppilaille ja nyt huomasin joulun 
jälkeen, että onkohan niissä mitään muuta, kun opettajan nimi ja puhelinnumero ja 
sähköposti, että kuitenki lähes kaikki viestintä täällä koulussa tapahtuu vanhempien kanssa 
sitten tuota niin sähköpostin ja Wilma-ohjelman kautta, tekstiviesteillä, puhelimella. 

 

Nykyään lähes kaikilla kouluilla on käytössä joko Wilma- tai Helmi-ohjelma, joista Kajaanin koulujen 

käytössä on Wilma. Se on koulu- ja oppilaitoshallintoon erikoituneen StarSoft Oy:n www-liittymä, jota 
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”käyttävät mm. opettajat, opiskelijat, huoltajat, koulun henkilökunta, työpaikkaohjaajat ja 

oppisopimuskoulutuksen koulutustarkastajat. Wilmalla valitaan kursseja, arvioidaan, merkitään 

poissaoloja, selataan työjärjestyksiä, tiedotetaan ja paljon muuta.” (StarSoft 2013a.) Wilman kautta 

huoltaja ja opettaja voivat muun muassa keskustella oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista joko 

kahdenkeskisesti tai yleisessä viestiketjussa. Wilman sähköisellä ilmoitustaululla voi myös tehdä 

koulun tapahtumista tiedotteita, jotka voivat olla yksityisiä, vain huoltajien nähtävillä, tai täysin 

julkisia. (StarSoft 2013b.) 

 

Haastattelun kysymystenasettelussa ei kuitenkaan rohkaistu haastateltavia pohtimaan sosiaalista 

mediaa muuten kuin opetuskäytäntöjen kannalta. Uskonkin, että kaikki tai lähes kaikki tutkimukseen 

osallistuneet opettajat kuitenkin käyttävät juuri Wilmaa apuna niin oppilaiden arvioinnin 

seuraamisessa kuin yhteydenpidossa huoltajien kanssa, vaikka he eivät sitä keskustelussa esille 

tuoneetkaan. Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Kajaanin kaupunki 2011) ei ole 

määritelty, millä tavoin ja mitä keinoja käyttäen kodin ja koulun välinen yhteistyö tulisi hoitaa. 

Mainittu on ainoastaan, että tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään monipuolistamaan ja 

parantamaan yhteydenpitoa ja tiedon kulkua kodin ja koulun välillä (Kajaanin kaupunki 2011, 45). 

 

 

6.7 Yhteenveto tuloksista 

 

Haastateltavien käsityksissä mediakasvatuksesta painottui selkeästi kaksi osa-aluetta yli muiden: 

mediavälineiden käyttö, jossa tärkeintä on laitteiden hallinta, ja medialukutaito, jonka tärkein tavoite 

on tiedon arviointi ja kriittisyys. Kaikki opettajat pitivät mediakasvatusta ja sen merkitystä yksilön 

kannalta tärkeänä, mutta tärkeyden arvioinnissa löytyi silti painotuseroja. Mediakasvatuksesta 

tärkeää haastateltavien mielestä teki pääasiassa se, että se lisää elämänhallinnan taitoja median 

ympäröimässä maailmassa. Haastateltavien käsityksissä mediakasvatuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi 

nousivatkin perustaitojen hallinta, medialukutaito, turvallisuus median käytössä ja itse tuottaminen. 

Mitä enemmän haastateltavat olivat opiskelleet kuvataidetta, sitä enemmän he kokivat sen 

vaikuttavat käsitykseensä mediakasvatuksesta ja sen toteuttamisesta. Koulutustaustasta huolimatta 

jokainen kuitenkin koki tarvitsevansa lisä- tai jatkokoulutusta mediakasvatusta koskien.  
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Haastateltavat kokivat taidekäsityksensä määrittelyn vaikeaksi tehtäväksi, mutta jokaisen puheissa 

nousi esille käsitys taiteesta avoimena käsitteenä sekä monenlaisien näkemyksien hyväksyminen, eli 

heillä on eklektinen taidekäsitys. Kuvataiteessa oppilaan kannalta tärkeimmiksi tavoitteiksi he 

määrittelivät oman ilmaisun löytämisen sekä eri tekniikoihin tutustumisen ja niiden avulla oma 

tuottamisen. Tärkeänä pidettiin myös kuvataiteen terapiaan verrattavaa ominaislaatua sekä taiteen 

kuvien katsomisen oppimista. Haastateltavista jokainen oli sitä, mieltä, että mediakasvatus tukee 

oppilaalle kuvataiteessa asetettujen tavoitteiden toteutumista, sillä sen avulla kuvataidekasvatusta 

voi toteuttaa monipuolisemmin. Mediakasvatuksellisia tavoitteita sen sijaan ei ajatellut aktiivisesti 

kuvataiteen oppitunteja suunnitellessaan kuin kolme haastateltavista. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004), kuntakohtainen 

opetussuunnitelma (Kajaanin kaupunki 2011) sekä oman koulun opetussuunnitelma ohjaavat 

pääasiassa opettajaa työssään, mutta opetusta määrittää jonkin verran myös oppikirjat. 

Haastateltavien käsityksissä kuvataiteen sisältöalue media ja kuvaviestintä toteutuikin vaihtelevasti, 

mihin vaikuttaa se, kuinka tarkasti opetussuunnitelmaa noudattaa. Median kuvien käyttötarkoitusten 

tarkastelu toteutui monipuolisesti, mutta mediaesitysten rakenteellinen ja sisällöllinen analyysi sekä 

visuaalisen toteutuksen tarkastelu painottui yläkoulun puolelle. Vain puolet haastateltavista oli 

teettänyt oppilailla töitä valo- ja videokuvaamalla. Samaten elokuvien ja televisio-ohjelmien 

analysointi toteutui vai puolissa tapauksista. Graafinen suunnittelu ei myöskään kuulunut jokaisen 

haastateltavan opetussisältöihin. Kaikki haastateltavat olivat käsitelleet opetuksessaan 

kuvankerronnan muotoja sekä mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja jotenkin, jos ei kuvataiteessa, 

niin muissa oppiaineissa. 

 

Vain puolet haastateltavista kertoi olevansa tyytyväisiä käytössään olevaan mediavälineistöön. 

Haastateltavista kaksi ei kokenut tarvetta lisäkoulutukselle medialaitteiden hallintaa koskien. Yksi 

vastaaja koki taitonsa hyviksi, loput kohtalaisiksi tai heikoiksi. Oppilasryhmien suuret koot koettiin 

kuitenkin enemmän opetusta haittaavaksi tekijäksi kuin opettajan tvt-taitojen kehittämistarve. Puolet 

haastateltavista oli käyttänyt sosiaalista mediaa jollain tavalla opetuksen tukena ja apuna. Sosiaalisen 

median käytön katsottiin tukevan mediakasvatusta. 
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7 POHDINTA 

 

 

 

Toimintaa yhteiskunnassa, kouluissakin, tuntuvat välillä säätelevän viihde- ja informaatioteknologian 

lisääntynyt käyttö, populaarikulttuuri ja liiketaloudelliset pyrkimykset. Opetussuunnitelmassa 

painotetaan entistä enemmän yrittäjyyttä. Silti arvojen pohtiminen ja ymmärtäminen sekä luominen 

jäävät harmittavan usein tietomäärän ja valistuksen jalkoihin mekaanisessa opetussuunnitelmassa. 

Kuvataiteessa on kuitenkin mahdollisuus paikata näitä opetussuunnitelman jättämiä aukkoja oppilaan 

henkisen kasvun tukemisessa. Kuvataiteen tunnilla on hyvässä tapauksessa tilaisuus miettiä ja 

harjoittaa ymmärtämisen ja itsensä toteuttamisen taitoja, jotka ovat ihmisen kyvyistä korkeimpia jo 

Aristoteleenkin mukaan.  

 

Kuvataiteen oppiaineen nimenmuutokset, sekä menneet että tulevat, luonnehtivat sitä, mitä 

kuvataidekasvatuksessa kulloinkin pidetään tärkeänä. Ennen peruskoulua ainetta kutsuttiin 

piirustukseksi, sen jälkeen kuvaamataidoksi ja nykyään kuvataiteeksi. Tällä hetkellä käydään jonkin 

verran keskustelua, pitäisikö aineen nimi muuttaa visuaaliseksi kulttuurikasvatukseksi, joka olisi myös 

kansainvälinen trendi. Nimenmuutoksella voitaisiin korostaa tämän päivän kulttuurisesti tärkeitä 

sisältöalueita kuvataiteessa, mediakasvatusta ja kriittistä kuvanlukutaitoa, joiden merkitykset 

tulevaisuudessakin mitä luultavimmin lisääntyvät. On kuitenkin vaikea sanoa, kuinka tarpeellinen 

nimenmuutos olisi varsinkin, jos sitä ei perustella sen enempää kuin kuvaamataidon muuttumista 

kuvataiteeksi. Visuaalinen kulttuurikasvatus kuulostaa vieraammalta ja ylevämmältä kuin kuvataide ja 

vaarana tämän käsitteen käytössä on, että se leimataan hienosteluksi. Ei käsitettäisi sitä, mihin 

nimenmuutoksella pyritään. 
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Mikä onkaan kuvataideopetuksen ensisijainen tavoite? Nähdäkseni se, että oppilaalle syntyy 

henkilökohtainen suhde taiteeseen; hän löytää tapoja nauttia taiteesta tekemällä, katsomalla ja 

kokemalla, hän etsii keinoja toteuttaa itseään ja kehittää itseilmaisuaan, hän oppii arvostamaan 

erilaisia tapoja tehdä taidetta sekä ymmärtää, mitä merkityksiä taiteella on tämän päivän 

visuaalisessa kulttuurissa. Kaikki muu tulee tämän jälkeen, kun oppilas on löytänyt oman tavan katsoa 

ja suhtautua taiteeseen, mitä arvostaa ja ei arvosta, miten toteuttaa itseään.  

 

Postmodernin taidekäsityksen myötä taide on käsitteenä pluralisoitunut. Tämä hämärtää rajoja 

taiteen ja ei-taiteen välillä. Siksi kasvattajan onkin yhä tärkeämpää määritellä ensi sijassa itselleen, 

mitä käsittää taiteella, mitä ajattelee siitä. Voiko taiteelle esittää enää ollenkaan mitään universaalia 

määritelmää, koska käsite on niin monitahoinen. Taiteeseen kuuluu myös aina käsitys siitä, mikä on 

”hyvää”. Vaikka eklektinen ajatus monien näkemyksien hyväksymisestä saattaa kuulostaa helpolta 

ratkaisulta kuvataidekasvatukseen, tulisi opettajan silti pystyä perustelemaan opettamansa asiat. 

 

Taidekäsitykset liittyvät suoraan niihin tapoihin, joilla itse kukin kokee ja tekee taidetta, mitä arvostaa 

ja pitää tärkeänä. Tästä syystä erilaisten taidekäsitysten tiedostamisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa 

varsinkaan, jos tarkoitus on johdatella jotain toista ihmistä taiteen maailmaan. Siksi kuvataidetta 

opettavan opettajan tulee olla selvillä taidekäsitysten moninaisuudesta ja erityisesti siitä, mitä itse 

ajattelee taiteesta ja taidekasvatuksesta. Vain näistä asioista tietoisena taidekasvatuksesta voi 

muodostua johdonmukainen kokonaisuus, jolloin sille voi asettaa myös korkeampia henkisiä 

tavoitteita; opetus on muutakin kuin piirtämistä ja maalaamista. Samassa yhteydessä täytyy myös 

puhua erilaisten taideteorioiden tiedostamisesta, koska taideteoriat ohjaavat sitä, miten 

taidekäsitykset muodostetaan. Täytyy myös ymmärtää, millaisia ilmenemismuotoja taiteella on.  

 

On kai selvää, miten suurin vastuu opettajalla on koulun kuvataidetuntien opetuksen 

toteuttamisessa. Hänen tehtävänään on johdatella oppilaat aiheeseen, motivoida, antaa edellytykset 

kehittyä ja mahdollisuus ilmaisulle. Opettajan täytyy luoda hyvä ilmapiiri ja olla turvallinen, aidosti 

kiinnostunut sekä toimia roolimallina, välittää oikeita asenteita. Opettajalla täytyy myös olla syvällistä 

tietämystä luovasta prosessista, oppimisesta ja taidekäsitysten vaikutuksista ajatteluun, jotta hän 

pystyy ohjaamaan oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla kohti syvällisempää itsenä tuntemusta 

taiteen avulla ja muita yleviä tavoitteita. Nämä taidekasvattajalle asetetut tavoitteet ja vaatimukset 
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toteutuvat, kunhan opettaja muistaa aika ajoin arvioida omaa toimintaansa kriittisesti ja kehittää sitä 

aktiivisesti, olla kiinnostunut työstään ja antaa sille arvostusta. 

 

Vaikka opetussuunnitelma määrääkin linjat, joiden puitteissa opetuksen tulee toteutua, opettajan 

persoonallisuuden ja henkilökohtaisten arvostusten vaikutusta hänen työhönsä ei voi kiistää. Paljon 

siis riippuu opettajasta, millaisiksi kuvataiteen ja minkä tahansa muunkin oppiaineen tunnit 

muodostuvat. Huolimatta tästä opettajan vaikutuksesta oppituntien muodostumiseen, ei nykyistä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2004) pidä katsoa aivan kritiikittömästi. 

Opetussuunnitelmasta löytyy useiden oppiaineiden kohdalla valtava määrä erilaisia sisältöjä, mutta 

se aika, joka niiden toteuttamiseen kouluissa annetaan, ei monestikaan kohtaa näitä sisällöistä 

muodostettuja oppimistavoitteita. Aika ei yksinkertaisesti riitä varsinkaan kuvataiteessa, kun 

taideopetustuntejakin on vähennetty. Niin kuin Laitisen ym. (2011, 10) raportista käy ilmi, myös 

opettajat ja rehtorit kokevat taitoaineisiin käytettävissä olevan opetusajan liian vähäisiksi ja 

oppilaiden kuvataiteessa saamat perustaidot ja -tiedot jäävätkin keskimääräisesti alle tyydyttävän 

tason. 

 

Nykyään aina vain suurempaa roolia kuvataiteen kentällä on ottamassa mediakasvatus, kuten jo 

edellä todettiin. Mediakasvatus esimerkiksi Laitisen mukaan tulisi integroitua kaikkiin peruskoulussa 

opetettaviin aineisiin, ei pelkästään kuvataiteeseen ja äidinkieleen, joiden oppisisällöissä se on 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) erikseen mainittu. 

Mediakasvatus liittyy paljolti siihen kulttuuriin, jossa elämme. Olemme lähes jatkuvasti jonkin 

mediatekstin vaikutukselle alttiina. Tämän takia on pakko oppia katsomaan kriittisesti erilaisia 

mediatekstejä, harjaantua monilukemisessa. Kuvataiteessa on hyvät mahdollisuudet tutustua median 

ja kuvallisen kulttuurin vaikutuskeinoihin, sillä mikä tahansa teksti tarvitsee lukijan, joka antaa sille 

merkityksen. Ilman lukijaa teksti onkin Eppu Normaalin sanoja lainatakseni ”vain tahroja paperilla”. 

 

Mediakasvatuksen rooli vaihtelee merkittävästi eri koulujen välillä ja sen toteutuminen on pitkälti 

kiinni opettajan omasta motivoituneisuudesta ottaa media osaksi koulutyötä. Vaikka opettajat ja 

kasvattajat tutkimusten mukaan tunnustavat mediakasvatuksen merkityksen, jostain syystä se 

käytännön tasolle tuominen tuntuu olevan haastavaa. Mediakasvatus voi tuntua kasvattajasta 

haasteelliselta monista syistä. On opettajista kiinni, miten mediakasvatuksessa käytetään 
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mediateknologiaa. Jos opettaja ei arvosta medialaitteiden käyttöä, on se luultavasti vähäisemmässä 

roolissa hänen opetuksessaankin. Kasvattaja saattaa esimerkiksi kokea omat tekniset taitonsa 

puutteellisiksi, eivätkä mediasukupolvien erilaiset tavat kohdata media auta lisäämään keskinäistä 

ymmärrystä. Mediakasvatuksella ei itsessään ole vielä myöskään tarkasti rajattua asemaa 

perusopetuksessa eikä se ole juurtunut luontevaksi osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Tämä 

näkyy esimerkiksi siten, että opettajien mediakasvatusta koskevaan täydennyskoulutukseen ei 

panosteta, eikä mediakasvatuksen toteuttamiseen ole mitään yhtenäistä linjausta. Mediakasvatuksen 

arvostuksen puutteellisuus näkyy myös kuvataiteessa. Esimerkiksi kuvan käsittelyn oppiminen 

tietokoneella on Laitisen (2011, 113) tutkimuksen mukaan kahden vähiten arvostetuimman 

kuvataiteen osa-alueen joukossa. 

 

Mediakasvatuksella on kuitenkin yleisesti ottaen tärkeä tehtävä tämän päivän yhteiskunnassa, joten 

sille olisi annettava arvoa myös peruskoululaitoksessa. Se liittyy hyvin paljon elämänhallinnan taitojen 

lisääntymiseen sekä kasvuun kriittiseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Mediakasvatuksen 

tärkeimmiksi tavoitteiksi on määrittynyt mediataito ja medialukutaito, joiden avulla on mahdollista 

kohdata terveellisesti ja turvallisesti se informaatiotulva, joka meitä joka puolelta ympäröi. 

Mediataidot ovat tärkeitä, koska niiden avulla yksilön ymmärrys mediasta ja sen toimintatavoista 

jokapäiväisessä elämässä kehittyy. Median käytön avaintaitojen hallinta lisääkin yksilön kykyä toimia 

informaatioyhteiskunnassa. Medialukutaidon avulla tietotulvassa voi taas niin sanotusti erottaa jyvät 

akanoista. Kriittisyyden korostaminen mediakasvatuksessa tähtääkin siihen, että ei purematta niele 

kaikkea, mitä mediasta syötetään. Mediataidon ja -lukutaidon jatkuva kehittäminen ovat tärkeitä 

tehtäviä tieto- ja viestintätekniikan kehittyessä jatkuvasti ja muuttaessa sitä ympäristöä, jossa 

elämme. 

 

Mediakasvatus on siis tavoitteellista pedagogista toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää yksilön 

kykyä tulkita ja analysoida mediaa, taitoa ilmaista itseään ja osallistua mediakulttuuriin. 

Mediakasvatus antaa oppilaalle parhaassa tapauksessa työkaluja hahmottaa ja käsitellä ympärillä 

olevaa maailmaa.  

 

Suurin ongelma tätä tutkielmaa kirjoittaessa oli alussa tutkimuksen hahmottaminen kokonaisuutena. 

Kuvataide on aina ollut lähellä sydäntäni ja tietämykseni siitä huomattavasti laajempaa kuin 
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mediakasvatuksesta.  Käsitykseni mediakasvatuksesta olivatkin alkuun hyvin suppeat, mutta koin sen 

kuitenkin tärkeäksi aiheeksi. Tietämättömyyteni mediakasvatuksesta luultavastikin näkyy tutkielman 

teoriaosassa, mutta toivon, että lukija ymmärtää lähtökohtani sen kirjoittamiseen. Ehkä tästä syystä 

olen pyrkinyt vähän väliä esittämään tarkentavia tulkintoja siitä, mitä mediakasvatus on. Koska 

mediakasvatus on tärkeä aihe peruskoulussa jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa, halusin tehdä 

tutkielmani aiheesta kasvattaakseni omaa käsitystäni siitä. Tuntui luonnolliselta ratkaisulta liittää se 

osaksi sellaista oppiainetta, joka on minulle itselleni tärkeä. Näin muotoutui tutkielmani aihe 

Mediakasvatus kuvataidekasvatuksessa. 

 

Mediakasvatuksesta koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimustietoon olenkin pyrkinyt perehtymään 

monipuolisesti. Mediakasvatusta koskevat tutkimukset, tutkielmat ja opinnäytetyöt tutkivat 

yleisimmin mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa. Jonkin verran on myös tehty opinnäytetöitä ja pro 

gradu -tutkielmia esimerkiksi siitä, miten mediakasvatus on järjestetty eri opiskeluasteilla (Ahlgren 

2005), millaisilla keinoilla peruskoulussa mediakasvatusta käytännössä voidaan toteuttaa (Lokinperä 

2011) ja millaisten mallien mukaisesti Suomen koulujärjestelmässä mediakasvatus lopulta toteutuu 

(Vesterinen 2011).  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut esitellä mieletöntä määrää erilaisia 

mediakasvatukseen liittyviä teorioita, joita esimerkiksi Sintosen (2001) väitöstutkimus viidestä eri 

perspektiivistä mediakasvatukseen, Suorannan ja Ylä-Kotolan (2000) kahdeksan erilaista 

orientaatiomahdollisuutta mediakasvatukseen, Vesterisen (2011) käsiteanalyysi mediakasvatuksen 

ainedidaktisesta ulottuvuudesta, Kupiaisen (2005) fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen 

etiikasta sekä Kotilaisen ja Hankalan (1999) neljä erilaista opettajien ja kasvattajien lähestymistapaa 

mediakasvatukseen edustavat. Pyrkimyksenä on ollut liikkua mahdollisimman lähellä käytännön 

tasoa ja vastata kysymyksiin esimerkiksi siitä, mitä konkreettisia hyötyjä mediakasvatuksesta on, 

miten se kehittää yksilöä ja miten kehitys tapahtuu. Olen pyrkinyt selittämään mahdollisimman 

tarkasti ja monipuolisesti käyttämäni käsitteet, jotta lukijan on mahdollista seurata ajatuksen 

kulkuani tutkijana. 

 

Romo (2009) on tehnyt opinnäytetyönsä mediakasvatuksesta osana alakoulujen kuvataideopetusta. 

Myös hänen työssään tutkittiin opettajien käsityksiä mediakasvatuksesta kuvataidekasvatuksessa, 
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mutta tutkimusmenetelmät olivat sekä määrällisiä että laadullisia: strukturoitu haastattelu eli 

lomakehaastattelu sekä avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen kohderyhmä erosi myös hieman tämän 

tutkimuksen kohderyhmästä, sillä Romon tutkimus keskittyi alakouluihin. Vaikka kyseessä on 

opinnäytetyö, jossa tutkimusjoukko oli suhteellisen pieni määrälliseen tutkimukseen, vain 42 

vastaajaa, on se mainitsemisen arvoinen tutkimustulosten ollessa verrattavia tämän tutkimusten 

tulosten kanssa. Vaikka työssä esiintyvä tulkinta on paikoin melko ohutta ja kehnosti perusteltua, voi 

aineistosta nousseita määrällisiä analyyttisiä havaintoja ja tuloksia pitää silti melko luotettavina. 

 

Laitisen ym. (2011) raportissa esitellyt tulokset ovat yhteneväisiä tästä tutkielmasta saatujen 

tuloksien kanssa, mikä vahvistavaa tämän tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Opetuksen 

seurantaraportti toteutettiin maanlaajuisesti käyttäen kvantitatiivisia eli määrällisiä menetelmiä. 

Tässä tutkielmassa taas on käytetty kvalitatiivisia eli laadullisia tiedonhankinnan ja analyysin tapoja ja 

tutkittu on vain Kajaanilaisia opettajia. Nämä ovat erityispiirteitä, jotka erottavat tämän tutkimuksen 

aiemmista ja antavat sille merkitystä tieteen kannalta. Erityinen piirre on myös tutkia 

mediakasvatusta ainoastaan kuvataidekasvatuksen yhteydessä, sillä useimmiten mediakasvatus 

liitetään suoremmin äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun.  

 

Tutkimuksen merkitystä tieteen kannalta lisää myös se, että mediakasvatuksen toteutumista 

kuvataidekasvatuksen yhteydessä ei ole aiemmin tutkittu 5.–9.-luokka-asteilla eikä maantieteellisesti 

vain Kajaanin alueella. Mediakasvatuksen toteutumisen tutkiminen sinänsä on merkittävä ja tärkeä 

aihe ottaen huomioon nykyinen kulttuuri, jossa elämme, mutta mediakasvatuksen rajaaminen 

koskemaan vain kuvataidetta saattaa vähentää osittain tutkimustulosten merkityksellisyyttä. 

Mediakasvatusta kuitenkin harjoitetaan parhaassa tapauksessa lähestulkoon jokaisessa oppiaineessa 

ja tutkimustulokset vain kuvataiteen osalta voivatkin antaa yksipuolisen näkökulman 

mediakasvatuksesta. 

 

Analyysivaiheessa kaikkein haastavin tekijä oli valita omat menettelytavat kaikkien mahdollisuuksien 

väliltä. Tästä syystä päädyin käyttämään useampaa erilaista menettelytapaa. Voin kuitenkin hyvällä 

omalla tunnolla uskoa tässä tutkielmassa saamieni tuloksien luotettavuuteen, sillä olen aineiston 

käsittelyssä ollut erittäin huolellinen ja käyttänyt siihen paljon aikaa. En ole jättänyt mitään osia 

aineistosta käsittelyn ulkopuolelle, vaan ottanut myös esimerkiksi poikkeavat tapaukset huomioon. 
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Myös analyysin kulun olen selittänyt perinpohjaisesti. Niin ikään olen pyrkinyt esittelemään 

perustelut tulkinnoilleni, joten lukijan on mahdollista todentaa ajatuskulkuni tutkijana ja muodostaa 

oma näkemyksensä tulkintojeni oikeellisuudesta.  

 

En kuitenkaan kiellä, ettenkö kokemattomana tutkijana olisi tehnyt myös joitain erehdyksiä 

tutkimuksen edetessä. Esimerkiksi melkein joka haastattelun litteroinnin jälkeen mieleeni nousi uusia 

kysymyksiä, jotka jäivät kysymättä, kuten kuinka paljon opettajat hyödyntävät medialaitteita 

opetuksessaan ja tuntuuko heistä siltä, että se on riittävästi. Uskon kuitenkin kysyneeni melko lailla 

kaikki olennaisimmat asiat aiheeseen liittyen, sillä haastattelun jälkeen esitin jokaiselle 

haastateltavalle kysymyksen ”Onko vielä jotain lisättävää tai omia ajatuksia, mitä haluaisit kertoa 

media- ja tai kuvataidekasvatukseen liittyen?” ja vain kolmella haastateltavalla oli jotain lisättävää 

kertomaansa. Tässä vaiheessa esille nousivat suuret ryhmäkoot ja erityisoppilaiden integrointi 

”tavallisiin” luokkiin, mitkä koettiin opetuksen haasteellisuutta lisääviksi tekijöiksi, 

opettajankoulutukseen kuuluvien mediakasvatusopintojen vähäisyys sekä visio siitä, millainen 

tulevaisuuden oppimisympäristö mahtaa olla. Loput haastateltavista kertoivat haastattelun olleen 

hyvin kattava ja tyhjentävä sekä ajatuksia herättävä, mihin tietysti pyrinkin. 

 

En välttämättä myöskään osannut muotoilla kaikkia kysymyksiä niin, että haastateltavat olisivat 

ymmärtäneet sen joka kerta samalla tavalla. Haastatteluaineisto ei ole tällöin yhteismitallista ja sen 

vertailu on käytännössä turhaa. Toisaalta taas se, että opettajat vastasivat joihinkin kysymyksiin 

hyvinkin eri tavoilla, ei välttämättä haittaa, sillä tutkimuksen ollessa fenomenografinen juuri 

opettajien käsitykset olivatkin tarkastelun kohteena. Opettajat ymmärsivät kysymykset omasta 

ajatusmaailmastaan käsin ja se, miten he vastasivat, kertoo jotain heidän käsityksistään. Esimerkiksi 

haastateltava 3:n vastaukset poikkesivat useassa suhteessa hyvinkin paljon muusta aineistosta, mikä 

voi johtua hänen keskivertoa laajemmasta kuvataiteellisesta käsityksestään. Onhan hän kuitenkin 

suorittanut kuvataideopettajan tutkinnon. Vastausten poikkeavuus voi myös osittain johtua siitä, että 

hän vastasi haastattelukysymyksiin sähköpostilla, jolloin minulla tutkijana ei ollut mahdollisuutta 

esittää tarkentavia kysymyksiä ja vuorovaikutuksesta jäivät luonnollisesti uupumaan myös eleet, 

ilmeet sekä puhetapojen merkitys.  
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Metsämuuronen (2006, 229) onkin esittänyt kritiikkiä fenomenografista tutkimusta kohtaan. 

Fenomenografiassa luotettavuuteen vaikuttaa se, että käsitykset ovat kontekstisidonnaisia, 

esimerkiksi sana mediakasvatus voi teoriassa, esimerkiksi yliopistokontekstissa tarkoittaa eri asiaa 

kuin käytännössä, opettajan työssä. Käsitykset ovat myös muuttuvia, joten yhdessä tutkimuksessa on 

mahdollista tehdä vain poikkileikkaus ihmisten käsityksistä. Metsämuuronen mainitsee vielä, että 

käsitysten ollessa subjektiivisia ja erilaisia ne voivat joskus olla jopa virheellisiä. Olen toteuttanut 

tutkimustani näistä fenomenografiaan liittyvistä luotettavuusriskeistä tietoisena. 

 

Tutkimustuloksien perusteella olen hieman huolestunut siitä, kuinka harva opettaja on kelpoinen 

toimimaan tehtävässään yläkoulun puolella. En missään nimessä vähättele niiden opettajien työtä, 

jotka tällä hetkellä Kajaanissa yläkoulun puolella opettavat kuvataidetta ilman muodollista 

pätevyyttä, mutta oppilailla tulisi olla oikeus saada pätevää kuvataiteen aineenopetusta tasa-

arvoisuuden nimissä. Täytyy myös muistaa, että kuvataiteen opetuksen vahvistamisella on tärkeä 

rooli, kun pyritään vahvistamaan koulun merkitystä nuoren elämässä (Laitinen 2011, 153). Laadukas 

kuvataideopetus voi siis lisätä koulumyönteisyyttä ja tuoda merkityksellisiä oppimisen kokemuksia. 

 

Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa voi olla eroja siinä, miten mediaa on painotettu kuvataiteen 

sisältöalueena. Jos opettajan tärkein työkalu on valtakunnallisen perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden sijasta oman koulunsa opetussuunnitelma, voi tämä aiheuttaa 

tutkimustuloksissa pientä heittoa haastateltavien edustaessa eri kouluja Kajaanissa. Mielenkiintoista 

olisi myös tutkia, kuinka paljon todellisuudessa opetussuunnitelma ohjaa opettajaa työssään ja 

opetuksen suunnittelussa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuitenkin vain toteutuuko 

opetussuunnitelman sisällöt yhdellä kuvataiteen sisältöalueella.  

 

Kaikille opettajille ei vaikuttanut olevan täysin selvää se, mitä media ja kuvaviestintä sisältöalueen 

sisällöt tarkoittavat. Esimerkiksi graafisen suunnittelun, mikä tarkoittaa visuaalisen ulkoasun 

suunnittelua, eräs haastateltavista käsitti tarkoittavan grafiikkaa, mikä taas tarkoittaa erilasia 

painotekniikoita. Myöskään typografia ei ollut käsitteenä selvä muutamalle haastateltavista. Nämä 

ovat tietysti kuvataiteen aineenhallintaan liittyviä käsitteitä, mutta siitä huolimatta mieleen hiipii 

kysymys, pitäisikö opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita selkiyttää. Myös Laitinen ym. (2011, 
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242) ovat ehdottaneet, että Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) 

esitettyjä tavoitteita ja arviointikriteereitä pitäisi kuvataiteen osalta selkiyttää ja fokusoida. 

 

Välineistö niin ikään pitäisi saada kouluissa sille tasolle, että opetussuunnitelman mukaiset sisällöt ja 

tavoitteet on mahdollista toteuttaa. Vaikka suurin osa opettajista oli välineistöön melko tyytyväisiä, 

on erityisesti visuaaliseen mediaan liittyvissä laitteistoissa kehittämisen varaa. Opettajat tulisi myös 

kouluttaa paremmin käyttämään opetuksessa tarvittavia medialaitteita. Jos opettajien koulutukseen 

ei aleta panostaa jo nyt, ollaan ongelmissa, kun uusi Perusopetuksen opetussuunnitelma astuu 

voimaan. Siinä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa kuitenkin painotetaan paljon 

enemmän kuin nykyisessä opetussuunnitelmassa. Oppilaiden tvt-taitojen kehittämisen tavoitteet 

onkin jo selkeästi määritelty (Opetushallitus 2012a, 17, 25), mutta miten nämä tavoitteet toteutuvat, 

jos opettajat eivät koe medialaitteiden hallintaan liittyviä taitojaan riittäviksi? Suomalaisen 

koulutusjärjestelmän yhdenvertainen ja tasa-arvoinen merkitys kärsii, jos opettaja heikoilla taidoilla 

toteuttaa mediakasvatusta tai sivuuttaa koko aiheen. Jotta mediakasvatuksen valtakunnallisia 

linjauksia saataisiin yhtenäistettyä, voisi olla aiheellista tutkia opetusta toteuttavien eli opettajien 

mediataitoja ja medialukutaitoa sekä suhdetta mediakasvatukseen ja omiin mediankäyttö-

tottumuksiin. Tällä saataisiin myös selkiytettyä tarvetta opettajien lisä- ja täydennyskoulutukselle ja 

mahdollisesti jo opettajankoulutukseen lisää mediakasvatukseen liittyviä oppisisältöjä. 

Tutkimustulosten lohdullinen anti kuitenkin on, että mediakasvatuksen merkitys ja tärkeys 

tiedostetaan opettajien keskuudessa. 

 

Varsinkin opetussuunnitelman kehitystyötä koskien jatkotutkimusaiheena mielenkiintoisia olisivat 

oppilaiden kokemukset mediakasvatuksesta, mitä he kokevat siitä saaneensa ja millaisten asioiden 

oppilaat ylipäätään käsittävät olevan mediakasvatusta. Diginatiivien millenniaalien ”luonnollisista” 

mediankäyttötottumuksista puhuttaessa voisi myös olla tarpeellista tutkia, minkälaiset ovat 

oppilaiden mediankäyttötaidot ja medialukutaito suhteessa opettajien taitoihin. Sosiaalisen median 

ottaessa yhä suurempaa roolia yhteiskunnassa ja perusopetuksessa myös se on mainitsemisen 

arvoinen jatkotutkimusaihe. Esimerkiksi miten sosiaalisen median eli some:n käyttöä voisi kehittää 

osana opetusta? 
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Mediakasvatus tutkimusalana kasvaa jatkuvasti ja lisää kirjallisuutta, joka auttaa hahmottamaan sen 

teoreettisia ulottuvuuksia sekä tarjoaa pedagogia ratkaisuja käytännön toteutukselle, on yhä 

enemmän saatavilla. Median ja mediakasvatuksen rooli koulussa onkin kasvanut viimeisten vuosien 

aikana ja tulee varmasti vielä kasvamaan. Opettajankoulutus on kuitenkin mahdollista suorittaa vielä 

tällä hetkellä ilman yhtään tai hyvin vähäisellä määrällä pakollista kurssia mediakasvatuksesta. 

Esimerkiksi Helsingin luokanopettajan koulutusohjelmaan kuuluu ainoastaan yksi kolmen 

opintopisteen laajuinen kurssi mediakasvatuksesta (Helsingin yliopisto 2013). Mediakasvatusta on 

mahdollista opiskella myös sivuaineena esimerkiksi Lapin ja Jyväskylän yliopistossa, mutta koska se ei 

ole opetettava aine eikä siksi tuo suoranaista lisäpätevyyttä opiskelijalleen, ei mediakasvatus ole 

opiskelijan näkökulmasta kaikkein houkuttelevin sivuainevaihtoehto (Ruokamo 2005, 144). 

Opettajankoulutusohjelmiin olisikin aiheellista sisällyttää mediakasvatusta entistä enemmän myös 

pakollisina kursseina, jotta pystyttäisiin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, sillä mediakasvatusta 

tuskin saadaan vielä ainakaan lähitulevaisuudessa omaksi didaktiseksi aineekseen. 
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LIITE 1    Mitä mediakasvatus on? 
 
 
 
 
 
Sen tavoitteena ovat 
 
       ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediakasvatus etenee kolmen ulottuvuuden kautta kohti korkeimpia mediankäyttötaitoja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukutaidon tasot: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kontekstuaalis-
ilmaisullinen ulottuvuus: 
 
- Mediakulttuurin  ja sen  
käyttäjien ymmärtäminen: 
Mitä minä sekä muut 
ihmiset media-
ympäristössä tekevät? 

mediataito 
 
Mediataitoinen osaa  

- käyttää eri viestintäteknologioita ja  
-välineitä, 

- arvioida ja analysoida saamaansa tietoa, 
- ilmaista itseään viestintävälineillä, 
- käyttää viestintää erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja 
- on poliittisesti sekä yhteiskunnallisesti 

aktiivinen. 

medialukutaito. 
 
Medialukutaitoinen pystyy 

- saavuttamaan, 
- analysoimaan, 
- arvioimaan ja  
- tuottamaan tietoa. 

Medialukutaidon painotusalueita  
- esteettinen kasvatus, 
- arvokasvatus ja 
- kriittinen kasvatus. 

Mediakasvatus on kasvatusta ja oppia median parissa. 

3. Kriittinen ulottuvuus: 
 
 
- Eettisten kysymysten 
pohtiminen: 
Mitkä ovat toiminnan 
turvalliset rajat ja miten 
toimintaa voi kehittää? 

1. Teknologinen 
ulottuvuus: 
 
- Tietoteknisten taitojen 
hallinta:  
Mitä medialla voi 
mediaympäristössä tehdä? 

1. Operationaalinen taso 
 
Tekniset kyvyt: 
Hallitsee kirjoitus- ja 
merkkijärjestelmän niin 
hyvin, että osaa lukea ja 
kirjoittaa asiayhteyden 
vaatimalla tavalla. 

2. Kulttuurinen taso 
 
Sosiokulttuuriset keinot: 
Hahmottaa sosiaalisten 
käytäntöjen 
merkityssysteemejä, 
ymmärtää merkitysten 
rakentamisen tapoja, osaa 
käyttää erilaisia tyylejä 
kontekstista riippuen. 

3. Kriittinen taso 
 
Ylempi tietoisuus 
sosiaalisista käytänteistä: 
Tietoisuus sosiaalisista 
konstruktioista. 
Kykenee muokkaamaan 
tekstiä aktiivisesti ja 
muuttamaan yleisiä 
käytänteitä. 



129 

 

LIITE 2    Haastattelurunko 

 

Taustatiedot: 

1. Missä koulussa opetat kuvataidetta? 

2. Kauanko olet toiminut opettajana? 

3. Kauanko olet toiminut kuvataiteen opettajana tai opettanut kuvataidetta? Millä luokka-

asteella? 

 

a) Mitä opettajan käsityksen mukaan tarkoittaa mediakasvatus? 

4. Mitä ymmärrät termillä mediakasvatus? 

5. Mistä eri osa-alueista mediakasvatus muodostuu? 

6. Miksi mediakasvatus on mielestäsi otettu osaksi opetussuunnitelmaa? Onko ylipäätään 

tarpeellista, että opetussuunnitelmassa puhutaan mediakasvatuksesta? 

7. Miten mediakasvatuksen läpäisyperiaate toteutuu opetuksessa? 

 

b) Kuinka tärkeää mediakasvatus opettajan mielestä on? 

8. Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet mediakasvatuksessa? Miksi? 

9. Kuinka tärkeänä pidät mediakasvatusta? 

10. Mitä hyötyä mediakasvatuksesta on oppilaalle? 

 

c) Vaikuttaako opettajan mielestä hänen kouluttautumisensa kuvataiteessa mediakasvatuksen 

toteuttamiseen? 

11. Minkä oppimäärän olet opiskellut kuvataidetta? Oletko osallistunut jatkokoulutukseen? Onko 

muuta harrastuneisuutta? 

12. Vaikuttaako koulutuksesi kuvataiteessa käsitykseesi mediakasvatuksesta? Miten? 

13. Oletko koulutuksessa saanut ohjeita tai vinkkejä mediakasvatuksen toteuttamiseen? Mitä? 

14. Tunnetko tarvetta lisä- tai jatkokoulutukselle mediakasvatusta koskien? Millaista ja kuinka 

paljon? 

15. Mikä on taidekäsityksesi, mikä sinusta on taidetta? 

 

d) Mikä on opettajan taidekäsitys, miten se vaikuttaa kuvataidekasvatukselle asetettuihin 

tavoitteisiin ja mikä niiden suhde on mediakasvatuksellisiin tavoitteisiin? 

16. Mitkä ovat mielestäsi oppilaan tärkeimmät tavoitteet kuvataiteessa? Perustele kantasi. 
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17. Miten olet toteuttanut mediakasvatusta kuvataideopetuksessa?  

18. Tukeeko mediakasvatus oppilaalle kuvataiteessa asetettujen tavoitteiden toteutumista? 

Miten? 

19. Millä tavalla media on yleensä läsnä kuvataiteen oppitunnilla? 

20. Palataanko mediasta välittyviin töiden aiheisiin millään tavalla esim. palautekeskustelussa? 

21. Kuinka tuttu lasten mediakulttuuri on sinulle? 

 

e) Miten peruskoulun 5–9-luokkien opettajat toteuttavat mediakasvatusta kuvataiteen 

oppitunnilla? 

22. Ajatteletko mediakasvatuksellisia tavoitteita kuvataiteen oppitunteja suunnitellessa? 

23. Millä tavalla opetussuunnitelman sisältöalue ”media ja kuvaviestintä” toteutuu kuvataiteen 

oppitunneilla? 

24. Tarkasteletteko oppilaiden kanssa kuvan käyttötarkoituksia mediassa? Miten? 

25. Tarkasteletteko mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia sekä visuaalista 

toteutusta? Miten? 

26. Harjoitteletteko valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta? Miten? 

27. Tarkasteletteko kuvakerronnan eri muotoja, kuten kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan 

erityispiirteitä? Miten? 

28. Tarkasteletteko graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton 

perusteita? Miten? 

29. Tarkasteletteko mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja? Miten? 

30. Harjoitteletteko elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia? Miten? 

31. Käytätkö opetuksen suunnittelussa pääasiallisesti apuna, valtakunnallista perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa, Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmaa vai oman koulusi 

opetussuunnitelmaa? 

 

f) Miten opettaja käyttää hyväkseen tieto- ja viestintätekniikkaa kuvataiteen opetuksessa? 

32. Mitä mediaesityksen tekoon liittyvää välineistöä koulullanne on käytössä? 

33. Onko oppilailla mahdollisuus riittävissä määrin hyödyntää itse tieto- ja viestintätekniikkaa? 

34. Oletko tyytyväinen välineistöön vai onko siinä jotain kehitettävää? Jos on, niin mitä? 

35. Millaiset ovat medialaitteiden käyttöön liittyvät taitosi? Tunnetko tarvitsevasi lisäkoulutusta 

tässä? 

36. Käytättekö millään tavalla sosiaalista mediaa opetuksen apuna? 

 

 

37. Onko vielä jotain omia ajatuksia, mitä haluaisit kertoa media- ja/tai kuvataidekasvatukseen 

liittyen? 

 

 

 



131 

 

LIITE 3        Esimerkki analyysirungosta 
 

 

Analyysirungon esimerkki kysymyksestä: 

Miten mediakasvatuksen läpäisyperiaate toteutuu opetuksessa? 

 

Haasta- 
teltava 

Klusterointi 2. Redusointi 1. Redusointi Sitaatti 

Haasta- 
teltava 
     1 

A. A:  
B. Läpäisyperiaate 
C. toteutuu. 

 
a)  
Eri oppiaineissa. 

D.  

Läpäisyperiaate  
toteutuu eri  
oppiaineissa. 
 

Mediakasvatuksen 
läpäisyperiaate on 
toteutunut liikuntaa 
lukuun ottamatta  
kaikissa oppiaineissa. 
Mediakasvatus on 
todella monipuolinen 
aihe. 

”No kyllä sitä varmaan on tullu 
käytettyä melekeen joko joka 
aineessa, että, no en tiiä nyt sitten 
ku aattelee liikuntoja esimerkis, 
mutta perus luokka-aineissa kyllä 
tuntuu että ei sellasta oppiainetta 
oo että missä sitä ei vois käyttää ja 
missä ei ois jopa tarpeen käyttää.. 
sitä pystyy käyttämään niin 
monella eri tavalla.” 

Haasta- 
teltava 
     2 

B: 
Läpäisyperiaate 
toteutuu hyvin. 
 
a)  
Eri oppiaineissa. 
b) 
Teemoina. 

Läpäisyperiaate 
toteutuu hyvin 
eri oppiaineissa 
ja opetus- 
suunnitelman 
läpäisyteemana. 
 

Mediakasvatuksen 
läpäisyperiaate  
toteutuu hyvin, koska  
se on monessa oppi- 
aineessa luonnollinen 
osa opetusta, esimer- 
kiksi kuvataiteessa ja 
äidinkielessä. 
Mediakasvatus on  
lisäksi vuosittain 
vaihtuvana  
läpäisyteemana 
opetussuunnitelmassa, 
jolloin se on painote- 
tummassa asemassa 
opetuksessa. 

”No tota.. Kyl se varmaan aika 

hyvin toteutuu, koska se niin 

monessa oppiaineessa jotenki  jo 

kuuluu siihen aineeseen. 

Esimerkiks joku äidinkieli, jossa on 

paljon tunteja, siinä on kuitenki 

tuo siellä oppiaineessa hirmu 

monessa se mukana, et se tulee 

niinku ilman muuta, samaten 

kuviksessa. Mutta lisäksihän se on 

opetussuunnitelssa tämmösenä 

läpäisyteemana, et meiän 

koulussa se on , tai Kajaanissa itse 

asiassa on aina ne teemat otettu 

sillei vuosittain ja ajatellaan et 

jokainen peruskoulun käyvä lapsi 

kerkeekö se nyt pari kolme kertaa 

ainakin käydä ne jokaisen teeman 

läpi. Et semmosena vuonna siihen 

keskitytään enemmän, et 

Kajaanissa toi mediakasvatus oli 

oikeestaan niinku viime 

lukuvuonna, 2011-2012 

semmonen teema. Et kyllä se siinä 

varmaan toteutuu ja sillä tavalla 

toteutuu myöskin se 

läpäisyperiaate, mutta varmaan 
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toi on semmonen aihe että se 

toetutuu myös niissä oppiaineissa 

muinakin vuosina paremmin ku 

joku muu näistä läpäisyaiheista.” 

 

Haasta- 
teltava 
     3 

A: 
Läpäisyperiaate 
toteutuu. 
a)  
Eri oppiaineissa. 

Läpäisyperiaate 
toteutuu eri 
oppiaineissa. 

Läpäisyperiaate  
toteutuu, koska media- 
kasvatus kuuluu usean 
oppiaineen opetus- 
suunnitelmaan. 

”Usean eri oppiaineen opseihin  
kuuluvana.” 

Haasta- 
teltava 
     4 

C: 
Läpäisyperiaate  
toteutuu  
vaihtelevasti. 
 
a) 
Eri oppiaineissa. 
c) 
Riippuu  
opettajasta. 
d)  
Riippuu 
oppikirjoista. 

Läpäisyperiaate  
toteutuu  
vaihtelevasti vain 
joissain oppi- 
aineissa, riippuen 
opettajasta sekä 
oppikirjojen 
ohjaamana. 
 

Läpäisyperiaate  
toteutuu vaihtelevasti.  
Se rajoittuu vain  
joihinkin oppiaineisiin, 
kuvataide, äidinkieli ja 
musiikki sekä riippuu 
opettajasta ja koulusta, 
mutta toteutuu jossain  
muodossa kaikissa 
kouluissa kuitenkin. 
Myös oppikirjat tuke- 
vat mediakasvatuksen 
läpäisyperiaatteen 
toteutumista. 

”No mää näkisin että kyllä se 
läpäisyperiaate rajottuu joihinki  
aineisiin kuten kuvataide, musiikki, 
äidinkieli.. sitte taas semmoset  
perinteiset kouluaineet, ni tiiä  
miten paljon siellä käytetään sitä tai  
se läpäisy toteutuu. Se varmaan  
vaan riippuu aika paljon opettajasta  
ja koulusta. Kyllä se kuitenki sillä  
tavalla on että kyllä sitä mukana on  
ihan varmasti kaikilla, kaikissa  
kouluissa. Ja johan on noissa,  
tietenki noissa oppikirjoissa jo  
mukana sitä mediaa.. et jos niitten  
mukaan menee koulussa ni  
varmasti sitä tulee. Mutta ehkä 
vaihtelevasti.” 

Haasta- 
teltava 
     5 

C: 
Läpäisyperiaate  
toteutuu  
vaihtelevasti. 
 
a) 
Eri oppiaineissa. 
 
 

Läpäisyperiaate 
toteutuu vain  
joissain 
oppiaineissa. 

Mediakasvatuksen 
läpäisyperiaate  
toteutuu vain  
joidenkin oppiainei- 
den, kuten uskonto, 
kuvataide ja äidinkieli, 
opetuksessa. 

”Nyt huomasin, esimerkiks, 

kutosluokalla meillä oli 

uskonnossakin oli nyt niinku 

mediakasvatukseen viittaavaa. Ja 

onhan sitä äidinkielessäki ja 

kuvataiteessaki varmasti, mutta 

tunnustaa, että ei sitä nyt varmaan 

ihan kaikesta löy’y, että ehkä se on 

näihin muutamiin aineisiin 

sidottuna.” 

 

Haasta- 
teltava 
     6 

C: 
Läpäisyperiaate  
toteutuu  
vaihtelevasti. 
 
a) 
Eri oppiaineissa. 
c) 
Riippuu  
opettajasta. 
 

Läpäisyperiaate 
toteutuu vain  
joissain 
oppiaineissa ja  
riippuu  
opettajasta. 

Läpäisyperiaate  
toteutuu vain äidin- 
kielen ja kuvataiteen 
opetuksessa.  
Luultavasti uudessa 
opetussuunnitelmassa 
mediakasvatus on 
huomioitu paremmin. 
Mediakasvatuksen 
toteutuminen riippuu  
myös opettajasta. 

”No sehän keskittyy nyt sinne 

äidinkielen puolelle aika 

painokkaasti, että sitä ei 

välttämättä muissa oppiaineissa, 

kuvataiteessa on varmaan kans 

mainittu, mut ei välttämättä sitten 

muissa. Et se on niin elävä alue 

kuitenki tämä media et se 

varmaan on kuitenki tulossa, 

uskosin, uuessa 

opetussuunnitelmassa ni 

paremmin huomioon otetuksi. Ja 
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emmä usko, et kukaan opettaja 

pystyy tekemään töitä ilman, 

ettäkö ei jollain tavalla käsittele 

mediaa kaikissa oppiaineissa. Et 

kyllä se varmaan toteutuu, mut on 

opettajakohtasia eroja ihan 

varmasti, että miten sitä 

käytetään.” 

 

Haasta- 
teltava 
     7 

E. A:  
F. Läpäisyperiaate 
G. toteutuu. 

 
a)  
Eri oppiaineissa. 
b) 
Teemoina. 

Läpäisyperiaate 
toteutuu  
teemoina eri  
oppiaineissa. 

Mediakasvatuksen 
läpäisyperiaate  
toteutuu teemoina  
melkein joka aineessa. 
Tärkeimpiä oppi- 
aineita mediakasva- 
tuksen kannalta ovat 
kuvataide ja äidinkieli. 

”Meillä on aika ajoin siihen liittyviä 

semmosia teemoja, mitä voidaan 

käyttää niinkun äidinkielessä ja 

kuvaamataidossa ja tällä tavalla 

näin, että sitä tulee sitte 

kauttaaltaan melkein joka 

aineessa. Ainaki äidinkielen näkisin 

ja kuvaamataidon siinä 

tärkeimpinä aineina.” 

 

Haasta- 
teltava 
     8 

C: 
Läpäisyperiaate  
toteutuu  
vaihtelevasti. 
 
c) 
Riippuu  
opettajasta. 
 

Läpäisyperiaat- 
teen 
toteutuminen 
riippuu  
opettajasta.  

Mediakasvatuksen  
läpäisyperiaate 
toteutuu riippuen 
opettajasta. Opettajan 
omat tiedot ja taidot  
sekä kiinnostuksen 
kohteet vaikuttavat  
sen toteutumiseen. 

”Tuota se on ihan hirveesti 

opettajakohtasta. Elikkä ne 

opettajat, kellä on itellä hallussa, 

ketkä jollaki tavalla käyttää, niin 

minusta mielestä se tulee väkisinki 

sieltä läpi, mutta ne, kenellä on 

vähäset vaikka tietotekniikka 

taidot tai muut, ni niillä voi jäädä 

tosi vähäseksi se, et minkä verran 

sitä otetaan. Ja sitte tavallaan, ku 

ei oo omakohtasta kokemusta 

välttämättä, ei oo niinku 

näkemystä siihenkään, että mitä 

se on se maailma, vaikka siellä 

sähkösessä viestinnässä. Jos 

ajatellaan vaikka jotain 

facebookkia, mikä nykyään tulee 

tosi aikasin ala-asteelaisillakin, 

vaikka ei pitäis tulla, ni ei kaikilla 

opettajilla oo käsitystä, et miten 

se toimii tai tai mikä se on. Et se 

hirveen paljon riippuu siitä omasta 

kokemusmaailmasta.” 
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LIITE 4  Esimerkki analyysissa aineiston luokittelussa käytetystä Excel-taulukosta 

  

 

Tärkeimmät tavoitteet mediakasvatuksessa? 
 

 
Medialukutaito/ 

kriittisyys 
Perustaidot/ 
käyttäminen 

Turvallisuus 
Itse 

tuottaminen 
Riippuu 

iästä 

H1 X 
 

X 
  

H2 
 

X X X 
 

H3 X 
  

X 
 

H4 X 
   

X 

H5 X X 
 

X 
 

H6 X X X 
  

H7 X X 
  

X 

H8 X X 
 

X 
 

 

KOSKA: 
maailmankuvan 

hahmottamisapu, 
ei purematta 
niele, pystyy 
suojelemaan 
itseään, osaa 

erottaa 
olennaisen 

tiedon 

KOSKA: lisää 
elämänhallintaa, 

osaa käyttää 
itsensä hyväksi, 
omia päämääriä 
varten, ilmaista 

itseään, etsiä 
tietoa ja 
selvittää 

tulevaisuuden 
haasteet 

KOSKA: media 
on aikuisten 
maailma, sen 
"säännöt" ei 
vielä selvillä 

KOSKA: osaa 
käyttää mediaa 

hyväksi, 
esiintyä 

mediassa, 
ilmaista 

itseään, ja kun 
itse osaa tehdä 
niin ymmärtää 
myös median 

keinoja 

 

 


