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MEDIAN LUKIODIPLOMIN TEHTÄVÄT 2018–2019 

1. MEDIA, DISINFORMAATIO JA VALTA 

Tarkastele median muuttunutta roolia tiedon välittäjänä ja lähteenä sekä vallankäyttäjänä 
ja vaikuttajana. 
 

2. KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN - MIKÄ ON SINUN PERINTÖSI? 

Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä Kulttuuriperinnön eurooppalaista teema-
vuotta. Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan nykyhetkessä eläviä, menneisyydestä perittyjä voi-
mavaroja kaikissa muodoissaan ja näkökohdissaan – aineellisissa, aineettomissa ja digitaali-
sissa. Teemavuoden tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja 
saada meidät pohtimaan sen merkityksiä niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin eu-
rooppalaisella tasolla. Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. 

Tehtävä Tehkää yhdessä projekti, jossa tutkitte kulttuuriperintöä ja jolla osallistutte 
teemavuoden viettoon. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suo-
rittavia opiskelijoita. Projektissa suoritettavassa lukiodiplomissa noudate-
taan Opetushallituksen antamia kyseisen lukiodiplomin ohjeita. 

Verkkosivut:  Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 (Museovirasto) 
 European Year of Cultural Heritage (Euroopan komission sivusto) 
 #EuropeForCulture 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. VAPAASTI VALITTAVA MEDIAN LUKIODIPLOMIN AIHE  

 
Kaikkiin tehtävävaihtoehtoihin kuuluva kirjallinen osio 
  

• Pohdi omaa työtäsi ja sen suhdetta mediamaailmaan  

• Mieti työsi lähtökohtia ja esikuvia, niiden ilmenemistä työssäsi ja päämäärissäsi  

• Käsittele lukiodiplomityösi aihepiiriä itsellesi tärkeistä näkökulmista  

• Pohdi omaa työtäsi ja tekemiäsi ratkaisuja laajempaa kontekstia vasten  

• Tee itsearviointi työskentelystäsi ja lopputuloksestasi  

http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en


    
 9.5.2018                 2(2)  
   
    
 

 
 
 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

  

• Esseessä tulee ilmetä, että hallitset käsittelemäsi aiheen ja alueen peruskäsitteet  

• Osoita tietämyksesi käsittelemästäsi mediasta  

• Tarkastele itseäsi median tuottajana ja vastaanottajana  

• Muista perustella esittämäsi mielipiteet  

• Voit käyttää oppimispäiväkirjaasi tietolähteenä.  
 

Kirjoita esseemuodossa ja otsikoi itse. Halutessasi voit liittää kuvamateriaalia yms. essee-
seen. Käytä apunasi muun muassa oppimispäiväkirjaasi, kuvallista ja kirjallista materiaalia, 
painettuja, painamattomia ja sähköisiä lähteitä. Liitä esseesi loppuun lähdeluettelo, joka si-
sältää tiedot kaikista käyttämistäsi lähteistä. 

 


