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MEDIAN LUKIODIPLOMIN TEHTÄVÄT 2020–2021 
 

1. MEDIA, INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN JA VALTA 

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

2. ODOTTAMATON TEKIJÄ 

Joskus arki muuttuu yllättäen meistä riippumattomista syistä. Ennakoimaton tapahtuma voi 
sekoittaa yksilön ja yhteisön elämän tai vaikka koko yhteiskunnan toiminnan. Miten odotta-
maton tekijä voi olla osa yhteisen projektin suunnittelua, toteutusta ja lopputulosta? Voi-
siko projektinne aihe olla esimerkiksi ”poikkeus” tai ”sattuma”? Voitte lähestyä tehtävää 
vaikka pohtimalla, miten odottamaton tekijä arjessa vaikuttaa aistihavaintoihinne. Miten 
ennakoimaton tekijä muuttaa esimerkiksi ääni-, liike- ja makumaisemaa, yhteistyötä, vuoro-
vaikutusta ja viestintää ympäristössä? 

Suunnitelkaa ja toteuttakaa yhteistyöprojekti, jonka toteutuksessa ja lopputuloksessa sattu-
malla on oma roolinsa. Vaihtoehtoisesti voitte toteuttaa projektin, jonka aiheena on kuvit-
teellinen tai koettu poikkeustila. Antakaa yhteistyöprojektillenne nimi. Projektissa voi olla 
mukana eri lukiodiplomeja suorittavia opiskelijoita. Suoritettavissa lukiodiplomeissa nouda-
tetaan Opetushallituksen antamia, kyseisen lukiodiplomin ohjeita. Yhteistyöprojektissa voi 
olla mukana myös lukion ulkopuolisia tahoja. 

Tehtävä on mahdollista toteuttaa myös yksilötyönä. 
 

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  

• 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. 


