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1 JOHDANTO 

Medialla voidaan tarkoittaa ilmaisuvälinettä tai viestinnän kanavaa kuten televi-

siota, radiota tai lehtiä (Kotimaisten kielten keskus 2015). Käsittelemissämme tut-

kimuksissa käytetään erilaisia mediaan liittyviä termejä, kuten sähköinen media, 

elektroninen media, mediateknologia ja ruutumedia. Erilaisten termien ja määri-

telmien lisäksi myös se vaihtelee, mitä mediaan kuuluvaksi sisällytetään. 

Sähköinen media on yhä suuremmassa roolissa lapsiperheiden arjessa media-

laitteiden ja -sisältöjen lisääntyessä. Median käyttöä Suomessa ja muualla on 

tutkittu paljon ja monesta näkökulmasta. Median käytöllä on arveltu olevan vai-

kutuksia sekä perheen sisäiseen vuorovaikutukseen että lasten kokonaisvaltai-

seen hyvinvointiin. Sähköisen median vaikutuksista pikkulapsen kehitykseen tie-

detään vasta vähän, mutta median suurkulutuksen on todettu liittyvän terveysris-

keihin niin lapsilla kuin nuorillakin. Liialliselle tai vääränlaiselle medialle altistumi-

sen ehkäisemiseksi lasten ruutuaikaa on pyritty rajoittamaan. (Paavonen ym. 

2011, 1563–1569; Strasburger & Hogan 2013, 958–960.) 

Vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, kuinka vanhemman medialaitteiden, 

kuten älypuhelimen ja tabletin, käyttö voi haitata lapsen ja vanhemman välistä 

vuorovaikutusta ja vaikuttaa lapsen kehittyviin sosiaalisiin ja emotionaalisiin tai-

toihin. Tämä on herättänyt yhä enemmän tutkijoiden mielenkiintoa ja laajaa kes-

kustelua myös sosiaalisessa mediassa. Vanhempien runsaaseen medialaittei-

den käyttöön ja sen mahdollisiin vaikutuksiin on kiinnitetty huomiota myös äitiys- 

ja lastenneuvolassa, jossa mediakasvatus on osa terveysneuvontaa. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tukea terveydenhoitajaa mediakasvatusteh-

tävässään tarjoamalla tuoreisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa sekä materiaali, 

jota terveydenhoitaja voi hyödyntää äitiys- tai lastenneuvolassa ottaessaan me-

diankäytön puheeksi. Materiaalin tarkoituksena on herätellä vanhempia pohti-

maan omaa ja perheensä mediankäyttöä sekä auttaa heitä hallitsemaan sitä. 

Tarkoituksena on myös lisätä tietoutta median vaikutuksista lapseen ja auttaa 
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vanhempia tiedostamaan roolinsa ja vastuunsa lapsen mediakasvatuksessa. 

Opinnäytetyö perustuu Turun hyvinvointitoimialalta saatuun toimeksiantoon. 

Perustamme materiaalimme kirjallisuuskatsaukseen, jossa käsittelemme mah-

dollisimman tuoreeseen tutkimustietoon nojautuen median roolia lapsiperheessä, 

median vaikutuksia pienen lapsen kehitykseen sekä vanhempien mediankäytön 

vaikutuksia lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja kiintymyssuh-

teen muodostumiseen. Selvitämme myös, millaisia suosituksia lasten median-

käyttöön liittyen on ja millaisia keinoja tutkimustieto antaa median haittojen vä-

hentämiseksi. 

Terveydenhoitajien on kyettävä perustelemaan, miksi ja miten lasten median-

käyttöä on syytä rajoittaa. Tämän vuoksi käsittelemme myös median suoria vai-

kutuksia lapsen kehitykseen. Keskitymme pieniä ja alle kouluikäisiä lapsia kos-

kevaan tutkimustietoon, sillä materiaali on suunnattu lasta odottaville ja pienten 

lasten vanhemmille. Median käyttöä koskevassa osuudessa olemme hyödyntä-

neet myös muista Pohjoismaista ja USA:sta kerättyä tilastotietoa ja tarkastelleet 

kyseisten maiden mediankäytössä olevia eroavaisuuksia. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA TARKOITUS 

Opinnäytetyömme tavoitteena on terveydenhoitajan mediakasvatustehtävän tu-

keminen ja sitä kautta vanhempien mediatietämyksen lisääminen ja tarvittaessa 

mediankäyttötottumusten muuttaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

olemme luoneet lasta odottaville ja pienten lasten vanhemmille suunnatun me-

diakasvatusmateriaalin, jota terveydenhoitaja voi hyödyntää äitiys- tai lastenneu-

volassa mieluiten jo ennen lapsen syntymää tai lapsen ollessa hyvin pieni. 

Mediakasvatusmateriaalin tavoitteena on herätellä vanhempia pohtimaan omaa 

ja perheensä mediankäyttöä sekä rooliaan lapsen mediakasvatuksessa ja tun-

nistamaan muutostarpeensa. Materiaalin avulla annamme vanhemmille tieteelli-

seen näyttöön perustuvaa tietoa median vaikutuksista lapsiin ja tarjoamme vink-

kejä vanhemman oman mediankäytön hallintaan. Pyrkimyksenä on saada van-

hemmat tarkastelemaan omaa ja perheensä mediankäyttöä jo vanhemmuuden 

alkutaipaleella ja siten vaikuttaa perheiden mediankäyttöön mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa. 

Luodaksemme ajantasaista ja luotettavaa tietoa sisältävää, kohderyhmällemme 

sopivaa mediakasvatusmateriaalia, olemme perehtyneet kirjallisuuskatsaukses-

samme lasten ja vanhempien mediankäyttöön, vanhempien suhtautumiseen me-

diaan ja lasten mediankäyttöön sekä siihen, kuinka media vaikuttaa lapsen kehi-

tykseen. Olemme myös selvittäneet tutkimusten kautta esiin nousseen tiedon 

avulla, kuinka median haittoihin voitaisiin vaikuttaa. 
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3 MEDIANKÄYTTÖ LAPSUUDEN ERI IKÄKAUSINA 

Useissa tutkimuksissa on todettu mediateknologioiden käytön lisääntyvän lapsen 

kasvaessa (Lauricella ym. 2015, 11–17). Leen ja muiden (2009, 123–143) tutki-

mus tuki oletusta televisionkatselu- ja lukutottumusten muotoutumisesta elämän 

varhaisessa vaiheessa ja näiden mediatottumusten vahvistumisesta ajan myötä. 

Mitä enemmän lapset katsoivat tv:tä imeväis- ja taaperoiässä, sitä enemmän he 

katsoivat sitä myös 5–9-vuotiaina. Toisaalta mitä vähemmän lapset katsoivat 

tv:tä ja mitä enemmän he lukivat, sitä enemmän he lukivat myös viisi vuotta myö-

hemmin. 

Suomessa vuosina 2007–2009 kerätyn aineiston perusteella 3- ja 5-vuotiaista 

lapsista noin 5 % vietti ruudun (tv, video, DVD, tietokone tai pelikonsoli) ääressä 

enemmän kuin kaksi tuntia päivässä. Ensimmäisellä luokalla tilanne oli vielä lä-

hes sama, mutta viidennen luokan oppilailla luvut olivat jo yli 40 % (pojat) ja n. 25 

% (tytöt). Kahdeksasluokkalaisista jo yli 70 % vietti sähköisen median parissa yli 

2 tuntia päivässä. (Mäki 2012, 131–134.) 

Median käyttöä on tutkittu runsaasti USA:ssa. Suurimman osan yhdysvaltalai-

sista 0–2-vuotiaista on todettu katsovan televisiota päivittäin (Vandewater ym. 

2007, 1006–1015). USA:ssa asuvat latinalaisamerikkalaiset äidit raportoivat, että 

heidän alle 2-vuotiaat lapsensa katsovat televisiota päivittäin, useimmat 1–2 tun-

tia päivässä (Woo Baidal ym. 2015). USA:ssa esikouluikäisten lasten on puoles-

taan todettu viettävän tv:n ääressä 2–2,5 tuntia päivässä, peruskouluikäisten 2–

4,5 tuntia päivässä (Lee ym. 2009, 123–143). 8–10-vuotiaiden on todettu käyttä-

vän erilaisia medioita lähes kahdeksan tuntia päivässä ja vanhempien lasten ja 

teinien jopa yli 11 tuntia (Strasburger & Hogan 2013, 958–961). 

Elektronisen median käyttö yhteydenpitoon lisääntyy myös Suomessa ja muissa 

Euroopan maissa ikävuosien 11 ja 15 välillä. Elektronisen median käytön lisään-

tymistä iän myötä voi selittää lisääntynyt tarve pitää yhteyttä kavereihin ja van-

hempien vähentynyt valvonta. Lisäksi nuorempiin lapsiin verrattuna elektroninen 

media on helpommin vanhempien lasten saatavilla. (Currie ym. 2012, 37–41.) 
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3.1 Mediankäyttö alkaa vauvaiässä – kuvaohjelmien kulutus alkaa 

Suomalaislasten mediankäyttö alkaa jo vauvaiässä. Ensiksi vauva usein kuunte-

lee ääneen luettuja kirjoja tai lehtiä ja sähköisestä mediasta musiikkia ja radiota. 

Vuonna 2013 tehdyn suomalaisen Lasten mediabarometri -tutkimuksen mukaan 

melkein 60 %:lle alle vuoden ikäisistä lapsista luettiin ääneen päivittäin tai lähes 

päivittäin ja 1–2-vuotiaista noin 80 %:lle. Vieläkin suurempi osa lapsista katseli ja 

selaili kirjoja tai lehtiä itsenäisesti. Lähes jokainen yli puolivuotias oli viikoittain 

tekemisissä lukemisen kanssa. (Suoninen 2014, 48, 57.) Myös Ruotsissa lapset 

aloittavat mediankäytön varhain. Alle kaksivuotiailla oli kirjojen lukeminen tai van-

hempien ääneen lukeminen tavallisin median käyttötapa, toisena tuli television 

katsominen. 2–8-vuotiailla oli tv:n katselu jo kaikkein tavallisin tapa käyttää me-

diaa. (Statens medieråd 2013, 7.) 

Useimmilla suomalaisilla lapsilla säännöllisempi kuvaohjelmien katselu alkaa yk-

sivuotiaana. 0–2-vuotiaiden suosikkiohjelmia olivat mm. Pikku Kakkonen, Muumit 

ja Teletapit. Suosikkiohjelmissa myös musiikki oli keskeisessä roolissa. Suosit-

tuja olivat esimerkiksi musiikkivideot ja lastenlaulut YouTubesta, Pikku Kakkosen 

nimipäiväonnittelulaulu ja lauludiplomi, Ti-Ti Nalle, Fröbelin palikat ja Tuttiritari. 

(Suoninen 2014, 19, 57.) 

Kuvaohjelmista 0–8-vuotiaat katsoivat yleisimmin tv-ohjelmia ohjelman lähetys-

aikana. 68 % lapsista seurasi kuvaohjelmia lähes päivittäin. Lisäksi lähes puolet 

lapsista katsoi itse tallennettuja kuvaohjelmia viikoittain. Eri ikäryhmien välillä oli 

vain pieniä eroja siinä, mistä lähteistä he kuvaohjelmia seurasivat. Vanhimmat 

lapset seurasivat kuvaohjelmia kuitenkin suhteellisesti enemmän internetin vi-

deopalveluista, kuten YouTubesta. Internetin käyttö kuvaohjelmien seuraami-

seen on kasvanut selvästi vuosien 2010 ja 2013 välillä ja se onkin suurin muutos 

suomalaisten kuvaohjelmien katselussa tänä aikana. (Suoninen 2014, 16–18, 24, 

65.) 

Vanhemmat arvelivat lastensa mieluisimmaksi kuvaohjelman katseluseuraksi 

koko perheen tai ainakin vanhemman tai muun aikuisen. Suosittuna seurana pi-

dettiin myös sisaruksia ja ystäviä. (Suoninen 2014, 21–22.) 0–8-vuotiaiden lasten 
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vanhemmista 90 % kertoikin katsovansa kuvaohjelmia lapsen kanssa vähintään 

kerran viikossa. Pienempien lasten kanssa ohjelmia katsottiin yhdessä enem-

män; lähes kolme neljäsosaa korkeintaan 4-vuotiaan lapsen vanhemmista kertoi 

katsovansa kuvaohjelmia lapsen kanssa lähes joka päivä. Lapsen kasvaessa yk-

sin katsomisen määrä lisääntyy. 0–2-vuotiaista suomalaislapsista vajaa kolmas-

osa, 3–4-vuotiaista reilu puolet ja yli 5-vuotiaista jo kolme neljäsosaa seurasi ku-

vaohjelmia säännöllisesti yksin. Sisarusten olemassaololla tai lapsen paikalla si-

sarussarjassa ei ollut juurikaan vaikutusta siihen katseliko hän kuvaohjelmia yk-

sin vai ei. (Suoninen 2014, 20, 23.) Norjalaisista 1–4-vuotiaista lapsista 69 % kat-

soo tv:tä useimmiten vanhemman tai muun aikuisen kanssa (Mediatilsynet 2014, 

24). 

3.2 Internetin käyttö alkaa varhain 

1–2-vuotiaana alkaa tavallisesti myös internetin käyttö. Kaikkein pienimmät lap-

set käyttivät internetiä yleisimmin juuri kuvaohjelmien katseluun joko internetin 

videopalvelusta kuten YouTube tai televisiokanavien ilmaisten tilausohjelmapal-

velujen kuten Yle Areena, Ruutu tai MTV Katsomo kautta. (Suoninen 2014, 26, 

57.) Ruotsalaislasten internetin käyttö oli hyvin samantyyppistä kuin suomalais-

lasten. Mieluiten he katsoivat Youtube-videoita, Bolibompaa tai SVT Play:ta. 

(Statens medieråd 2013, 20.) 

Vuonna 2013 0–2-vuotiaista suomalaislapsista 40 % katseli internetistä kuvaoh-

jelmia ainakin kerran viikossa. 3–4-vuotiailla vastaava luku oli 60 %. Kaikkein pie-

nimmät lapset käyttivät internetiä kuvaohjelmien katselun lisäksi lähinnä radion 

tai musiikin kuunteluun. (Suoninen 2014, 26.) 

Kaiken kaikkiaan 0–2-vuotiaista 81 prosentin todettiin käyttävän internetiä (Suo-

ninen 2014, 67). Vain vuotta aikaisemmin (2012) kerätyn aineiston perusteella oli 

kuitenkin todettu, että 0–3-vuotiaista suomalaislapsista 88 % ei käytä internetiä 

koskaan (Pääjärvi ym. 2012, 23). Suoninen kuitenkin toteaa, että vaikka interne-

tin käyttö on selvästi lisääntynyt, ei pienten lasten internetin käyttö todennäköi-

sesti ole lisääntynyt niin rajusti kuin luvut antavat ymmärtää. Yksi nousua selittävä 
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tekijä on se, etteivät vanhemmat aikaisemmassa tutkimuksessa raportoineet ku-

vaohjelmien käyttöä internetin käytöksi. Osa vanhemmista mahdollisesti mieltää 

internetin käytöksi vain sellaisen käytön, jossa lapsi itse koskee laitteeseen. 

(Suoninen 2014, 26, 66–67.)  

Myös ruotsalaisten 0–8-vuotiaiden lasten internetin käyttö on selvästi lisääntynyt 

vuodesta 2010 vuoteen 2012/2013 ja edelleen vuoteen 2014. Sen lisäksi, että 

internetin päivittäinen käyttö lisääntyy, sen käytön aloittamisikä varhaistuu. 

Vuonna 2014 0–1-vuotiaita internetin käyttäjiä oli yhtä paljon kuin vuonna 2010 

5–6-vuotiaita. Aikavälillä 2010–2012/2013 2-vuotiaiden päivittäinen internetin 

käyttö lisääntyi 2 %:sta viiteen prosenttiin, mutta vuonna 2014 2-vuotiaista jo 15 

% käytti internetiä päivittäin. Vuonna 2010 lapset eivät käyttäneet internetiä kän-

nykällä vielä lainkaan. Sen sijaan 2012/2013 saatujen tulosten perusteella tämä 

oli jo yleistynyt kaiken ikäisillä lapsilla, vanhempien lasten käytön ollessa nuo-

rempia suurempaa. (Statens medieråd 2013, 6–7; Statens medieråd 2015, 7–8.) 

Myös norjalaislasten internetin käyttö on runsasta. Vanhempien mukaan vuonna 

2014 26 % 1–4-vuotiaista norjalaislapsista käytti internetiä päivittäin tai useita 

kertoja päivässä. Edellisten lisäksi 29 % käytti internetiä vähintään kerran vii-

kossa, toisaalta 34 % ei käyttänyt sitä lainkaan. Lapsen kasvaessa käyttö lisään-

tyi selvästi; 9–12-vuotiaista enää 3 % käytti internetiä harvemmin kuin kerran vii-

kossa. Eniten lapset internetissä hyödynsivät videopalveluita, tv-kanavia, musiik-

kipalveluita, nettipelejä sekä hakupalveluita. (Mediatilsynet 2014, 28, 30.) 

Lähes kaikki (99 %) suomalaisista 0–2-vuotiaista ainakin joskus internetiä käyt-

tävistä lapsista käytti sitä säännöllisesti vanhemman tai jonkun muun aikuisen 

seurassa. Kolmannes tämän ikäisistä viikoittain internetiä käyttäneistä lapsista oli 

myös mukana vanhemman käyttäessä internetiä, vaikkei olisi sitä itse käyttänyt-

kään. (Suoninen 2014, 31, 33–34.) 

3.3 Lapsen kasvaessa medioiden käyttö lisääntyy ja itsenäistyy 

3–4-vuotiailla lapsilla useiden medioiden käyttö lisääntyi ja säännöllistyi. Tässä 

iässä osa lapsista alkoi myös säännöllisemmin pelata digitaalisia pelejä sekä 
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käyttää kännykkää. 45 % 3–4-vuotiaista käytti kännykkää ainakin joskus. Tämän 

ikäiset lapset lainasivat usein vanhempiensa kosketusnäytöllisiä puhelimia ja 

käyttivät niitä yleisimmin pelaamiseen. Kännykkää käytettiin myös kuvaohjelmien 

katseluun ja musiikin kuunteluun. Tässä iässä lapset alkoivat käyttää kuvaohjel-

mia ja digitaalisia pelejä yhä enemmän myös yksin tai muiden lasten kanssa. 

Mieluisin mediankäyttöseura oli heille kuitenkin edelleen vanhemmat tai koko 

perhe. Tämän ikäiset käyttivät internetiä edelleen pääosin aikuisen seurassa. 

(Suoninen 2014, 58–59, 69.) Samoin 1–4-vuotiaista norjalaislapsista 86 % käytti 

kännykkää useimmiten vanhemman tai muun aikuisen kanssa. Kukaan tämän 

ikäisistä ei vielä pelannut nettipelejä tuntemattomien ihmisten kanssa, mutta 9–

12-vuotiaista niin teki 23 %. (Mediatilsynet 2014, 24, 38.) 

Datapelien (tietokone, älypuhelin, pelikoneet) käytön on todettu lisääntyvän myös 

kaikkein pienimmillä. Vuonna 2012/2013 0–1-vuotiaista ruotsalaisista 7 % pelasi 

digitaalisia pelejä, mutta vuonna 2014 jo 26 % (Statens medieråd 2015, 9–10.) 

Norjassa datapelejä pelasi 1–4-vuotiaista 48 % vähintään kerran viikossa – toi-

saalta 36 % ei pelannut niitä lainkaan. 5–8-vuotiaista 84 % pelasi datapelejä vä-

hintään kerran viikossa ja enää 5 % ei pelannut niitä lainkaan. 9–12-vuotiailla 

vastaavat luvut olivat 92 % ja 1 %. (Mediatilsynet 2014, 37.) 

Norjassa pojat pelaavat datapelejä tyttöjä useammin, samoin Ruotsissa (Me-

diatilsynet 2014, 37; Statens medieråd 2015, 10). Myös Suomessa pelaaminen 

on suositumpaa poikien kuin tyttöjen keskuudessa ja pelikonsoleita on enemmän 

poikien kuin tyttöjen kodeissa. Vanhempien lasten perheissä pelikonsoleita oli 

selvästi enemmän nuorempien lasten perheisiin verrattuna. Lapsen ikä ei juuri 

vaikuttanut muiden mediavälineiden yleisyyteen perheissä. (Suoninen 2014, 14, 

60–61.) Jo aikaisemmin on havaittu, että suomalaisista nuorista pojat viettävät 

enemmän aikaa pelaten digitaalisia pelejä ja käyttäen internetiä, tytöt puolestaan 

käyttävät enemmän kännykkää. (Punamäki ym. 2007, 569–585.) 

Lukeminen oli edelleen tärkeässä asemassa 3–4-vuotiaiden elämässä. Melkein 

kaksi kolmasosaa vietti päivittäin aikaa kirjojen tai lehtien parissa ja yli 90 % lap-

sista lähes joka päivä. Noin 80 %:lle ikäluokasta myös luettiin ääneen melkein 
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joka päivä. 5–6-vuotiaat lukivat myös edelleen säännöllisesti, mutta nyt selvästi 

enemmän sarjakuvia kuin nuoremmat lapset. (Suoninen 2014, 58, 60.)  

5–6-vuotiailla lapsilla internetin käyttö ja digitaalisten pelien pelaaminen yleistyi 

selvästi nuorempii lapsiin verrattuna. Noin viiden vuoden iässä alkoivat myös 

omat kännykät yleistyä ja tyypillisesti ne hankittiin lähellä koulunkäynnin aloitta-

misikää. 5-vuotiaista noin kymmenellä prosentilla oli oma kännykkä ja 6-vuoti-

aista kännykän omisti noin 25 %, mutta 7-vuotiaista jo lähes jokainen. Vuosien 

2010 ja 2013 välillä on kännykän käyttö etenkin 3–6-vuotiaiden ikäryhmässä li-

sääntynyt. (Suoninen 2014, 60–61, 69.) 

Suomalaislapset saavat kännykän jonkin verran nuorempina kuin ruotsalais- tai 

norjalaislapset. Alle 4-vuotiaista ruotsalaislapsista erittäin harvalla oli vuonna 

2012/2013 oma kännykkä eikä 5–8-vuotiaista 75 prosentilla ollut kännykkää käy-

tössään (Statens medieråd 2013, 11). Vuonna 2012 5–8-vuotiaista norjalaislap-

sista 83 prosentilla ei ollut omaa älypuhelinta tai kännykkää eivätkä he myöskään 

käyttäneet muun perheenjäsenen kanssa yhteistä kännykkää. Vuonna 2014 vas-

taava luku oli 78 %. Lasten omat puhelimet ja yhteiskäyttö oli siis lisääntynyt. 

Norjalaislapsista noin neljännes sai puhelimen alle 8 vuotiaana, kolmasosa sai 

oman puhelimen 8 vuotiaana, neljäsosa 9 vuotiaana ja neljännes yli 9 vuotiaana. 

Yli puolet sai siis oman kännykän 8- tai 9-vuotiaana. (Mediatilsynet 2014, 21.)  

0–2-vuotiaat käyttivät kännykkää useammin kuvaohjelmien katseluun kuin puhu-

miseen. Alle 4-vuotiaat käyttivät kännykkää lähinnä pelaamiseen, tosin osa myös 

soitti tai vastaanotti puheluita, katseli kuvaohjelmia, otti kuvia ja videoita tai kuun-

teli musiikkia tai radiota. 5–6-vuoden iässä kännykän käyttö monipuolistui; sitä 

alettiin käyttää entistä enemmän myös puheluiden soittamiseen sekä kuvien ot-

tamiseen. (Suoninen 2014, 62.) 
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4 VANHEMPIEN SUHDE LASTEN MEDIANKÄYTTÖÖN 

Tässä kappaleessa käsittelemme vanhempien mielipiteitä ja asenteita lapsensa 

median käytöstä sekä lapsensa käyttämän median sisällön tuntemusta. Tarkas-

telemme myös vanhempien oman mediankäytön vaikutuksia lapseen. Koska pie-

nillä lapsilla on vain vähän vaikutusvaltaa kodin mediaan, on vanhempien käsi-

tyksillä suuri vaikutus median käyttöön (Napier 2014, 18–25). 

Suomalaisten aikuisten (15–74-vuotiaat) eri medioiden parissa viettämä aika oli 

vuonna 2014 jo yli 7 tuntia vuorokaudessa. Osa tästä ajasta oli päällekkäistä 

käyttöä eli samanaikaisesti käytettiin useampaa mediaa, esimerkiksi televisiota 

ja internetiä. 90 % medioihin käytetystä ajasta oli sähköisten medioiden käyttöä. 

Eniten ihmiset viettivät aikaa internetin parissa (34 %) sekä katsoen televisiota 

(33 %). Radio tuli kolmannella sijalla (23 %). (MTV spotti 2015.) Vuonna 2014 jo 

lähes kaikki alle 55-vuotiaat suomalaiset aikuiset käyttivät internetiä. Tutkituista 

yleisimmin internetissä ovat 25–34-vuotiaat, heistä 90 % monta kertaa päivässä. 

(Tilastokeskus 2014.) 

Paitsi suomalaisten mediankäyttö, myös medialaitteet lisääntyvät. Esimerkiksi 

vuonna 2013 tablettitietokone oli 19 prosentilla talouksista, mutta 2014 jo 32 pro-

sentilla. Tablettitietokoneita on alettu hankkia myös kannettavien tietokoneiden 

tilalle. Samansuuntaisesti lisääntyi älypuhelinta käyttävien suomalaisten osuus 

vuodesta 2013 kymmenellä prosentilla vuoteen 2014, ollen tuolloin 60 %. (Tilas-

tokeskus 2014.) 

4.1 Vanhempien tiedot lapsensa käyttämän median sisällöstä 

Suomalaisten 0–8-vuotiaiden lasten vanhemmista valtaosa kertoi tuntevansa las-

tensa käyttämän median sisällön erittäin hyvin. Vanhemmat tunsivat selvästi pa-

remmin lasten käyttämien kuvaohjelmien, kirjojen ja lehtien sisällöt kuin digitaali-

set pelit tai internetsisällöt. Digitaalisista peleistä ja internetsisällöistä myös kes-

kusteltiin vähemmän kuin kuvaohjelmista ja kirjoista. Toisaalta parhaiten media-

sisällön tunsivat pienimpien lasten vanhemmat, mikä on luonnollista, sillä hyvin 
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pienet lapset tarvitsevat enemmän aikuista mediankäytössään ja oletettavasti 

vanhemmat myös useammin valitsevat pienten lasten käyttämät mediasisällöt. 

Iän lisääntyessä lapset taas alkavat käyttää medioita enemmän itsenäisesti ja 

ystäviensä tai sisarustensa kanssa, jolloin lasten vanhemmat eivät enää käytä 

mediasisältöjä yhtä usein yhdessä lastensa kanssa kuin nuorempien lasten koh-

dalla. (Suoninen 2011a, 11; 2014, 51–53, 56.) 

Myös selvä enemmistö norjalaisvanhemmista kertoi tuntevansa lastensa käyttä-

mät mediasisällöt erittäin tai melko hyvin. Esimerkiksi tv-ohjelmien sisällön kertoi 

tuntevansa hyvin tai melko hyvin 88 % 1–12-vuotiaiden lasten vanhemmista. Elo-

kuvien sisällöt tunnettiin tätäkin paremmin. Myös digitaalisten pelien, nettisivus-

tojen ja kirjojen sisällöt tunnettiin hyvin. Mitä pienemmistä lapsista oli kyse, sitä 

paremmin vanhemmat sisällön tunsivat; esim. 1–4-vuotiaiden vanhemmista 94 % 

kertoi tuntevansa tv-ohjelmien sisällön hyvin tai melko hyvin. (Mediatilsynet 2014, 

52.) 

Myös se, oliko lapsella vanhempia sisaruksia, vaikutti selvästi siihen, kuinka hy-

vin vanhemmat tunsivat lapsensa käyttämät mediasisällöt. Varsin pienetkin lap-

set saattoivat käyttää medioita yhdessä vanhempien sisarustensa kanssa ilman 

että vanhemmat olivat läsnä käyttötilanteessa. Etenkin internet oli media, jota 

lapset selvästi käyttivät yhdessä vanhempien sisarustensa kanssa. Kaikkien ky-

syttyjen mediasisältöjen kohdalla vanhemmat kertoivat tuntevansa lapsen käyt-

tämät mediasisällöt erittäin hyvin useammin silloin, kun vastaukset koskivat per-

heen ainoaa tai vanhinta lasta kuin jos vastaukset koskivat lasta, jolla oli vanhem-

pia sisaruksia. (Suoninen 2011a, 11–12.) 

Medioita koskien norjalaisvanhemmat juttelivat useimmiten lastensa kanssa hei-

dän lukemistaan kirjoista tai näkemistään elokuvista. 90 % keskusteli nähdystä 

elokuvasta ainakin silloin tällöin ja vain 2 % ei koskaan. 85 % keskusteli ainakin 

silloin tällöin luetusta kirjasta. 78 % keskusteli siitä mitä lapset tekevät tai kokevat 

netissä. Yleisesti ottaen vain pieni vähemmistö vanhemmista ei keskustellut las-

ten käyttämien medioiden sisällöistä lainkaan. Äidit keskustelivat mediasta isiä 

enemmän. (Mediatilsynet 2014, 49, 51.) 
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Suomalaisvanhemmista 60 % kertoi saavansa riittävästi tietoa ja opastusta lasten 

turvallisesta mediankäytöstä. Pienimpien lasten vanhemmat kokivat vähiten tar-

vetta opastukselle ja tiedolle. (Pääjärvi ym. 2012, 37.) Ruotsissa – päinvastoin 

kuin Suomessa – pienempien lasten vanhemmat kaipasivat enemmän lisätietoa 

lasten ja nuorten mediankäytöstä kuin isompien lasten vanhemmat. 5–8-vuotiai-

den ruotsalaislasten vanhemmista noin puolet oli sitä mieltä, että he saivat riittä-

västi tai melko riittävästi tietoa lasten ja nuorten mediankäytöstä. Tutkimusten 

mukaan vuonna 2012/2013 vanhemmat kokivat saaneensa paremmin tietoa kuin 

vuonna 2010. Tiedonsaannissa oli siis tapahtunut parannusta. (Statens medieråd 

2013, 46–47.) 

USA:ssa puolestaan vanhemmat eivät tunnu tavallisesti tietävän pienten lasten 

mediankäyttösuosituksista. Suurin osa (85 %) tarkastelluista vanhemmista ei 

myöskään ollut lainkaan keskustellut lasten mediankäytöstä lastenlääkärin 

kanssa. (Vandewater ym. 2007, 1006–1015.) 

4.2 Säännöt ja rajoittaminen 

Riippumatta lapsen iästä vanhemmat olivat sitä mieltä, että ehdottomasti suurin 

mediankäytön vastuu on vanhemmilla. Suomessa 99 % vanhemmista katsoi van-

hempien vastuun lasten turvallisesta mediankäytöstä olevan erittäin suuri. Sa-

malla vanhemmat olivat sitä mieltä, että kaikki tahot kuten media-ala, valtio lakien 

säätämisen kautta, viranomaiset ja koulu ovat vastuussa lasten mediankäytöstä. 

(Pääjärvi ym. 2012, 37; Statens medieråd 2013, 45.) Neuvolan vastuuta pidettiin 

pienimpänä (Pääjärvi ym. 2012, 37). 

Suurin osa vanhemmista kertoi, että heillä on käytössä jonkinlaiset mediasäännöt 

(Rideout ym. 2003, 9; Suoninen 2011b, 24). Niissä yhdysvaltalaisperheissä, 

joissa vanhemmat toteuttivat sääntöjä tiukimmin, lapset katsoivat vähemmän 

tv:tä ja lukivat enemmän (Rideout ym. 2003, 9). Sama toistui toisessa tutkimuk-

sessa, jossa havaittiin, että mitä enemmän aikuiset asettivat rajoja lasten ajan-

käytölle, sitä vähemmän lapset katsoivat tv:tä. Näillä rajoituksilla ei kuitenkaan 
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havaittu olevan pitkäaikaisia vaikutuksia. (Lee ym. 2009, 123–143.) Toisaalta kol-

mannessa tutkimuksessa kaksi kolmasosaa lapsista ja teini-ikäisistä kertoi, ettei 

heillä ole sääntöjä siitä millaista mediaa he saavat käyttää ja kuinka paljon (Ri-

deout ym. 2010, 35).  

Perheen tavallisimmat ohjelmien ja elokuvien katseluun liittyvät säännöt koskivat 

ikärajojen noudattamista, tiettyjen elokuvien tai ohjelmien katselukieltoa sekä kat-

selun rajoittamista kellonajan perusteella. Pienimpien, 0–3-vuotiaiden, vanhem-

mat kokivat vanhempien lasten vanhempia useammin, ettei internetin, elokuvien 

tai ohjelmien katseluun tarvita sääntöjä. Alle kouluikäisillä rajoitettiin useimmiten 

sitä, kenen kanssa internetiä saa käyttää, millä sivuilla saa vierailla ja kuinka 

kauan internetissä saa olla päivittäin. Lasten digitaalista pelaamista säädeltiin 

useimmiten säännöillä siitä, millaisia pelejä lapsi saa pelata ja kuinka paljon sekä 

toisaalta asettamalla ikärajoja. Tyttöjen pelaamista säädeltiin vähemmän kuin 

poikien. Poikia rajoitettiin yleisesti ottaen muutenkin enemmän kuin tyttöjä. Suku-

puolten välisiä eroja oli vähiten kännykän käyttöön liittyvissä säännöissä. Alle ne-

livuotiaiden kännykän käytössä säädeltiin useimmiten sitä, kenen kanssa lapsi 

kännykkää käyttää ja mitä sillä tehdään. (Pääjärvi ym. 2012, 34–36.) 

Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan kännykän käyttöä rajoitettiin vähiten, sitä-

kin kuitenkin yli puolessa perheistä. 1–4-vuotiailla kännykän käytön määrää ja 

sitä mitä sillä tehdään, rajoitettiin vanhempia lapsia enemmän. Lapsen iän todet-

tiin muuten vaikuttavan vain vähän vanhempien sääntelyn määrään. (Mediatilsy-

net 2014, 46.) 

Lasten mediankäytön rajoittamisen on toisaalta todettu aiheuttavan konflikteja 

perheessä, koska lapset ovat tyytymättömiä vanhempien asettamista säännöistä 

(Evans ym. 2011, 1223). Vanhemmilla on kiistoja lasten kanssa esimerkiksi siitä 

miten paljon nämä katsovat tv:tä ja elokuvia, pelaavat data- tai tv-pelejä tai käyt-

tävät internetiä. Kiistoja syntyy myös siitä mitä eri medialaitteilla tehdään. Kiistat 

lisääntyvät lapsen kasvaessa. (Mediatilsynet 2014, 48.) 

Myös sisarusten välisen nahistelun on havaittu lisääntyvän, jos mediankäyttöä 

rajoitetaan. Lisäksi lasten tv:n käytön rajoittaminen vähentää vanhempien omaa 



19 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Meri-Tuulia Koski & Kirsi Tanskanen-Lehti 

aikaa ja lisää rahallisten ja yhteisöllisten resurssien tarvetta. (Evans ym. 2011, 

1223.) Vanhemmista noin kahden kolmasosan mielestä lapsen kanssa tulee ris-

tiriitoja ainakin joskus liittyen mediankäytön rajoittamiseen (Suoninen 2011a, 24). 

Toisaalta mediankäytön rajoittamista käytettiin myös rangaistuskeinona useassa 

perheessä, eniten vanhemmissa ikäryhmissä (Pääjärvi ym. 2012, 34–36). 

4.3 Vanhempien medianvalintakriteerit 

Kysyttäessä vanhemmilta mitä asioita he pitävät tärkeinä valitessaan lapsilleen 

mediasisältöjä, piti 98 % vanhemmista erittäin tärkeänä tai tärkeänä, että media-

sisältö on ikäsuositukseltaan lapselle sopivaa. Sitä, että mediasisältö viihdyttää 

lasta ja on lasta kehittävää, pidettiin myös laajalti erittäin tärkeänä. (Suoninen 

2011a, 13.) Norjalaisvanhemmat pitivät samoja asioita tärkeimpinä valitessaan 

mediasisältöä lapsilleen (Mediatilsynet 2014, 53). 

0–8-vuotiaiden suomalaislasten vanhemmista 82 % oli täysin tai jokseenkin sa-

maa mieltä väittämästä: "noudatamme aina peleissä olevia ikäsuosituksia" (Suo-

ninen 2011a, 20–21). Norjalaisten 1–12-vuotiaiden vanhemmista tätä mieltä oli 

noin kaksi kolmasosaa. Noin puolet norjalaislasten vanhemmista oli lisäksi sitä 

mieltä, että pelien ikärajat ovat kohdallaan. (Mediatilsynet 2014, 42.) Mitä van-

hemmasta ruotsalaislapsesta oli kyse, sitä enemmän vanhemmat kiinnittivät huo-

miota ikärajoihin. Tämän todettiin olevan yhteydessä pelaamisen aloittamiseen. 

(Statens medieråd 2013, 39.) 

60 % suomalaisvanhemmista kaipasi selkeämpiä ikärajamerkintöjä tv-ohjelmien 

yhteyteen. Noin kolme vanhempaa neljästä oli sitä mieltä, että eri-ikäisille lapsille 

suunnatut lastenohjelmat tulisi selkeämmin erottaa toisistaan ja lähes yhtä usean 

mielestä pienille lapsille sisältönsä puolesta sopimattomia ohjelmia lähetetään 

liian aikaisin illalla. Pienimpien, 0–4-vuotiaiden, lasten vanhemmat olivat muita 

vanhempia useammin täysin samaa mieltä edellisen väittämän kanssa. Vanhem-

pien mielestä YLE:n kanavat olivat onnistuneet selvästi muita kanavia paremmin 

lasten mediasuojelutyössä. (Suoninen 2011a, 15–17.) Ruotsalaisvanhempien 

mielestä yhteiskunta suojaa lapsia mediasisällöiltä parhaiten elokuvien osalta ja 
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huonoiten internetiltä (Statens medieråd 2013, 44). Samaa mieltä olivat norjalais-

vanhemmat (Mediatilsynet 2014, 56). 

Valtaosa vanhemmista kaipasi selvempiä ikämerkintöjä myös internetsivuille. 

Vanhempien mielestä olisi lisäksi hyvä, jos eri-ikäisille lapsille suunnatut nettisivut 

erotettaisiin paremmin toisistaan. 55 % mielestä lapset joutuvat nyt liian helposti 

tahtomattaan heille sopimattomille sivustoille. Lasten internetsivuja pidettiin kui-

tenkin laadukkaina. (Suoninen 2011a, 19.) Noin kolmasosa 1–12-vuotiaiden nor-

jalaislasten vanhemmista kertoi, että lapsen käyttämällä koneella on jokin suoda-

tus- tai esto-ohjelma, 60 %:lla tällaista ei ollut käytössä. Tällaisten rajoitusten 

käyttö lisääntyy hiukan lapsen kasvaessa. (Mediatilsynet 2014, 44.) 

4.4 Vanhempien näkemys median hyödyistä ja haitoista 

Suomalais- ja ruotsalaisvanhemmat uskovat median opettavan heidän lapsiaan. 

(Suoninen 2011a, 20–21; Statens medieråd 2013, 33, 35). Vanhemmat uskovat 

lasten saavan sekä hyviä että huonoja vaikutteita ja oppivan sekä hyviä että huo-

noja asioita – pääpainon kuitenkin ollessa positiivisissa vaikutteissa ja hyvän op-

pimisessa. (Statens medieråd 2013, 33, 35.) Digitaalisia pelejä pelanneiden 0–8-

vuotiaiden lasten vanhemmista 92 % oli täysin tai jokseenkin saama mieltä, että 

pelien avulla voi oppia uusia asioita. Yli 60 prosentin mielestä pelaaminen kehit-

tää ryhmätyötaitoja ja opettaa muun muassa oman vuoron odottamista. Vanhem-

mat olivat myös huomanneet lastensa saavan mediasta kimmokkeita omaehtoi-

seen tekemiseen kuten lauluihin tai askarteluun. Lisäksi lapset leikkivät leikkejä, 

joissa esiintyi medioista tuttuja hahmoja ja tapahtumia. (Suoninen 2011a, 20–23.)  

Yhdysvaltalaistutkimuksessa latinalaisamerikkalaiset äidit olivat kaikki sitä mieltä, 

että television katsominen oli tärkeää heidän imeväisikäisten ja pienten lastensa 

oppimiselle ja visuaaliselle kehitykselle. Perheet käyttivät televisiota usein myös 

apuna laittaessaan imeväisikäiset nukkumaan. (Woo Baidal ym. 2015.) Tv nähtiin 

myös kotona hyvää tekevänä viihteen tarjoajana, ilmaisena lapsenvahtina sekä 

koulutuksellisina mahdollisuuksina (Evans ym. 2011, 1223). 
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Toisaalta suurin osa ruotsalaisvanhemmista oli sitä mieltä, että data- ja tv-pelit 

aiheuttavat riippuvuutta paljon tai melko paljon. Ruotsalaisten 0–8-vuotiaiden 

vanhemmista lähes 80 prosenttia olikin sitä mieltä, että on olemassa myös lap-

selle haitallista mediasisältöä. Haitallisuusarvioon ei vaikuttanut lapsen ikä. Hai-

tallisena pidettiin mm. väkivaltaa, mainoksia, uutisia, pornografiaa tai seksiä ja 

karkeaa kielenkäyttöä. (Statens medieråd 2013, 28, 34.) Eniten 5–12-vuotiaiden 

norjalaislasten vanhemmat internetin osalta pelkäsivät, että lapsia kiusataan sen 

välityksellä tai he kiusaavat itse; joku muu tai lapsi itse jakaa lasta koskevia tie-

toja, kuvia tai videoita; lapsi käyttää nettikameraa keskustellessaan tai tapaa jon-

kun netissä tapaamansa henkilön oikeasti. Toisaalta 46 % vanhemmista ei pe-

lännyt mitään näistä. Lähes kolme neljäsosaa vanhemmista kertoi myös itse lait-

taneensa lastensa kuvia internetiin, suuri osa myös muiden kuin tuttavien nähtä-

ville. (Mediatilsynet 2014, 33, 56.) 

Ruotsalaisilta ja norjalaisilta vanhemmilta kysyttiin, millaisia mediasisältöjä hei-

dän lapsensa ei heidän mielestään siedä tai millaisen mediasisällön seurauksena 

he pelkäävät, tulevat surulliseksi tai masentuvat. Vastaukseksi saatiin mm. 

kauhu; sairaat tai kärsivät eläimet; kun ihmisellä on vaikeaa; kärsimys tai sairaus; 

todellinen raakuus uutisissa tai dokumenteissa; sotakuvaukset; onnettomuudet 

tai kuolema sekä kiusaaminen ja luonnonkatastrofit. (Mediatilsynet 2014, 57; Sta-

tens medieråd 2015, 35.) Mitä nuoremmista lapsista oli kyse, sitä useammin van-

hemmat vastasivat, ettei mikään aiheuta ko. reaktiota heidän lapselleen. Tämä 

kuvaa ehkä sitä, että nuoremmat lapset kohtaavat tällaista materiaalia vanhem-

pia lapsia harvemmin. (Statens medieråd 2015, 35–36.) 

Sekä ruotsalaisessa että norjalaisessa tutkimuksessa todettiin vanhempien ha-

luavan suojata lapsiaan etenkin seksuaaliselta sisällöltä kuten seksiltä, pornolta 

ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä tai väkivallalta, kuvitteelliselta väkivallalta elo-

kuvissa, tv-ohjelmissa ja datapeleissä, todelliselta raakuudelta uutisissa ja doku-

menteissa sekä kauhulta. (Mediatilsynet 2014, 59; Statens medieråd 2015, 37.) 

Runsas puolet vanhemmista ajatteli lapsille suunnattujen pelien olevan liian vä-

kivaltaisia (Suoninen 2011a, 20–21). 75 prosentin mielestä lapsi säikähtää tai 

pelästyy mediaesitystä ainakin joskus. Yli puolet vanhemmista oli sitä mieltä, ettei 
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lapsi käyttäydy median käytön jälkeen levottomasti tai aggressiivisesti. 44 pro-

sentin mielestä lapsi näkee mediaesitykseen liittyviä painajaisia ainakin joskus, 

mutta runsas puolet oli kuitenkin sitä mieltä, ettei lapsen unen määrä tai laatu 

heikkene mediaesityksen näkemisen jälkeen. (Suoninen 2011a, 24.) 

Vanhemmat olivat huomanneet median vaikuttavan myös lastensa haluun ostaa 

tiettyjä tuotteita, joita he olivat nähneet mediassa. Lähes viidesosan mielestä näin 

tapahtui viikoittain. (Suoninen 2011a, 20–23.) 

Kaksi kolmasosaa norjalaislasten vanhemmista oli sitä mieltä, että datapelit vie-

vät aikaa muilta harrastuksilta (Mediatilsynet 2014, 42). Suomalaislasten van-

hemmat puolestaan vastasivat väittämään: "digitaalinen pelaaminen vie huomat-

tavasti aikaa lapsen muulta harrastamiselta". Heistä 26 % oli täysin tai jokseenkin 

samaa mieltä, 33 % jokseenkin eri mieltä ja 35 % täysin eri mieltä väittämästä. 

(Suoninen 2011a, 20–21.) 

4.5 Vanhempien asenteiden ja mediankäytön vaikutus lapsiin 

Suomessa vuonna 2011 isien arkipäivien vapaa-ajasta suurimman osan vei tv:n 

katselu. He katsoivat tv:tä arkisin n. 85 min ja vapaapäivinä n. 160 min, kotitöihin 

heiltä meni aikaa arkisin n. 70 min ja vapaapäivinä n. 170 min. Äideillä eniten 

aikaa veivät kotityöt (n. 105 min arkisin ja 220 min vapaapäivinä) ja toiseksi eniten 

tv (n. 65 min arkisin ja 110 min vapaapäivinä). (Miettinen & Rotkirch 2012, 67–

68.) 

Vanhempien asenteilla ruutumediaa kohtaan on havaittu olevan merkittävä vai-

kutus heidän lastensa päivittäiseen ruutuaikaan. Esimerkiksi se, miten herkästi 

vanhemmat käyttävät tv:tä lapsenvahtina tai eivät näe liiallisen altistuksen aiheut-

tavan negatiivisia vaikutuksia, heijastaa heidän asenteitaan. (Napier 2014, 18–

25.) Vanhempien televisionkatselun määrällä on suurempi vaikutus lasten katse-

lun määrään kuin lasten pääsyllä tv:lle joko kotona yleensä tai lapsen omassa 

makuuhuoneessa. Samoin vanhempien televisionkatselumäärä vaikut-taa lasten 

katselumäärään enemmän kuin vanhempien lapsilleen asettamat televisionkat-

selusäännöt tai yhdessä katsominen. (Bleakley ym. 2013, e364–e371.)  
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Vanhempien oma ruutuaika vaikuttaa siis voimakkaasti lasten ruutuajan mää-

rään. Tämä oli havaittavissa kaikissa tutkituissa ikäryhmissä. Alle kaksivuotiailla 

lasten tv- ja tietokoneaika oli merkittävästi suurempi niillä lapsilla, joiden vanhem-

mat olivat median suurkuluttajia. Lapset katsovat vanhemmistaan mallia kaik-

keen toimintaansa, myös median käyttöön. He huomaavat vanhempiensa me-

diankäyttötavat ja asenteet mediaa kohtaan ja niillä on suora vaikutus kodin elä-

mään ja lasten kokemuksiin mediasta. (Lauricella ym. 2015, 11–17.)  

Vanhemmat vaikuttavat myös siihen millainen mediaympäristön taso kotona on 

(Lauricella ym. 2015, 11–17). Suomalaisissa lapsiperheissä, joissa oli 0–8- vuo-

tiaita lapsia, oli vuonna 2013 tietokone 98 %:lla ja internetyhteys 99 %:lla per-

heistä. Lapsen käytössä tietokone oli 47 %:lla kaikista perheistä. Lapsen mah-

dollisuus käyttää konetta oli riippuvainen lapsen iästä siten, että mitä vanhem-

masta lapsesta oli kyse, sitä todennäköisemmin hän sai sitä käyttää. 0–2-vuoti-

aista 12 %:lla, 3–4-vuotiaista 41 %:lla, 5–6-vuotiaista 69 %:lla ja 7–8-vuotiaista jo 

85 %:lla oli mahdollisuus tietokoneen käyttöön. (Suoninen 2014, 12.) 

Laitteiden käytön mahdollisuus lapsen omassa huoneessa kasvoi iän myötä sekä 

Suomessa että Ruotsissa. (Statens medieråd 2013, 10; Suoninen 2014, 12–14.) 

Myös USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan melko suurella osalla aivan pienistä-

kin lapsista on televisio omassa huoneessaan. Vanhempien mukaan tavallisin 

syy siihen on se, että se vapauttaa kodin muut televisiot muiden perheenjäsenten 

käyttöön. Toinen yleinen syy oli, että se pitää lapsen tyytyväisenä, jotta vanhempi 

voi tehdä muuta ympäri taloa. Vanhemmat sanoivat sen myös auttavan lasta nu-

kahtamaan sekä käyttävänsä sitä palkintona hyvästä käytöksestä. (Vandewater 

ym. 2007, 1006–1015.) Toisessa tutkimuksessa 45 % vanhemmista kertoi laitta-

vansa lapset katsomaan tv:tä, jotta saavat itse tehtyä jonkin asian loppuun (Ri-

deout ym. 2003, 4). Suomessa useimmiten lastenhuoneesta löytyvä medialaite 

on televisio. Vuonna 2012 0–12-vuotiaista 15 prosentilla oli tv omassa huonees-

saan. (Pääjärvi ym. 2012, 10.) 

Perheissä, joissa vanhemmat suhtautuvat positiivisemmin mediaan, on televisio 

enemmän päällä myös taustalla eli silloinkin kun kukaan ei sitä katso (Napier 
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2014, 18–25). Suomessa etenkin pienimpien, 0–2-vuotiaiden, katselusta huomat-

tava osa on passiivista katselua. Tällöin lapsi oleskelee samassa tilassa kun muu 

perheenjäsen seuraa ohjelmaa, lapsen sitä varsinaisesti seuraamatta (Suoninen 

2014, 23). Alle kaksivuotiaiden lasten on todettu altistuvan vanhempia lapsia to-

dennäköisemmin taustamedialle, joka on sopimatonta heidän ikäisilleen tai ei ole 

muutoin laitettu päälle heidän katseluaan varten. (Tomopoulos ym. 2014, 546–

552.) Kirkorianin ja muiden tekemässä tutkimuksessa vanhempien on havaittu 

olevan vähemmän vastaanottavaisia lapsilleen television ollessa auki. Tausta-tv 

vaikuttaakin vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen määrään ja laatuun. 

(Kirkorian ym. 2009, 1356–1357.) 

Lapsen elinympäristön ajatellaan vaikuttavan lapsen kehitykseen, aktiivisuuteen 

ja ajankäyttöön. USA:ssa naapuruston laadulla todettiin olevan merkittävä vaiku-

tus 5–8-vuotiaiden mediankäyttöön. Tässä iässä lapset alkavat yhä enemmän 

liikkua ulkona myös yksin ja mitä turvattomampana vanhemmat pitivät ympäris-

töä, sitä enemmän lapset viettivät aikaa kotona median parissa. Vanhempien kä-

sitys ympäristön vaarallisuudesta saattaa siis aiheuttaa sen, että lapset pidetään 

sisällä ennemmin kuin annetaan heidän leikkiä ulkona, mikä lisää mediankäyttöä. 

Myös perheessä oleva konflikti voi vaikuttaa lapsen me-diankäyttöön. Perheessä 

olevien aikuisten määrän kasvun on todettu vähentävän ja perheen konfliktien 

puolestaan lisäävän lasten tv:n katselua. (Lee ym. 2009, 123–143.) 

Äitien koulutustaso näytti vaikuttavan pienten lasten ruutuaikaan siten, että kor-

keammin koulutettujen äitien lapsista pienempi osa ylitti kahden tunnin päivittäi-

sen ruutuajan vähemmän koulutettujen äitien lapsiin verrattuna. Tulos oli tilastol-

lisesti merkittävä vain pojilla. Kahdeksasluokkalaisten kohdalla ei äidin koulutus-

tasolla enää ollut yhteyttä yli kahden tunnin ruutuaikaan koko aineistoa tarkastel-

lessa. (Mäki 2012, 131–134.) 

USA:ssa tehdyissä tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia vanhempien tulo-

tason tai koulutuksen vaikutuksesta lasten mediankäyttöön. Vaikuttaa kuitenkin 

siltä, että vanhempien varakkuus vaikuttaa ainakin siihen, että rikkaampien per-

heiden lapset saavat aikaisemmin käyttöönsä uusia medialaitteita. Vanhempien 

koulutustaso voi myös vaikuttaa siihen millaisia ohjelmia lapset tv:stä katsovat ja 
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miten internetiä hyödyntävät. (Lee ym. 2009, 123–143.) Elektronisen median käy-

tön päivittäiseen yhteydenpitoon on havaittu liittyvän perheen vaurauteen lähes 

kaikissa tarkastelluissa Euroopan maissa (Currie ym. 2012, 37–41). 

Yhden vanhemman perheessä elävät yhdysvaltalaislapset käyttivät mediaa yli 

suositellun ajan kaksi kertaa todennäköisemmin verrattuna lapsiin, jotka asuivat 

kahden vanhemman kanssa. Etnisen taustan, perheen tulotason tai vanhempien 

koulutuksen ei havaittu vaikuttavan suositusten noudattamiseen. (Vandewater 

ym. 2007, 1006–1015.) 
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5 MEDIAN VAIKUTUS LAPSEN KEHITYKSEEN 

Sähköinen media on yhä suurempi osa pienten lasten elämää erilaisten media-

laitteiden ja -sisältöjen lisääntyessä. Se tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia ja 

tiedon lähteitä. Parhaimmillaan medialaitteet tarjoavat lapsille älyllistä haastetta 

kehittäen lasten kognitiivisia, motorisia ja sensorisia kykyjä sekä emootioiden hal-

lintaa. Media luo myös mahdollisuuksia sosiaalisuuteen ja myönteisten käyttäy-

tymismallien oppimiseen. (Paavonen ym. 2011, 1563–1564.) 

Sähköisen median vaikutuksista pikkulapsen kehitykseen tiedetään vasta vähän, 

mutta tietoa on kuitenkin riittävästi aiheuttamaan huolta. Median suurkulutuksen 

on todettu liittyvän terveysriskeihin niin lapsilla kuin nuorillakin. Esimerkiksi Ro-

senin ja muiden tutkimuksessa yksin median käytön esitettiin olevan merkittävä 

terveyttä heikentävä tekijä – olivatpa kyseessä fyysiset, psyykkiset tai käyttäyty-

miseen tai keskittymiseen liittyvät ongelmat. On esitetty, että median haittavaiku-

tukset alkaisivat jo varhaislapsuudessa. (Strasburger 2010, 1010-1017; Napier 

2014, 25; Rosen ym. 2014, 373.) 

Media voi vaikuttaa lapsen kehitykseen sekä positiivisella että negatiivisella ta-

valla. Suuri osa vaikutuksesta riippuu sisällöstä, jolle lapsi altistuu. Tietynlainen 

media voi opettaa lapsille prososiaalista, toisia ihmisiä hyödyttävää käyttäyty-

mistä kun taas toisenlainen media voi aiheuttaa pelkoja tai saada lapsen käyt-

täytymään epäsosiaalisesti. Lasten näkemällä sisällöllä onkin suuri merkitys, 

kenties suurempi kuin sillä kuinka paljon aikaa lapsi median ääressä viettää. (Wil-

son 2008, 88–89; Christakis ym. 2013, 432.) 

Media ei myöskään vaikuta lapsiin samalla tavalla. Lapsen ikä ja kehityksellinen 

taso vaikuttaa siihen kuinka lapsi käsittelee asioita – joissain tilanteissa pienet 

lapset ovat alttiimpia median vaikutuksille kuin vanhemmat lapset. Toisaalta mo-

nimutkainen tai abstrakti mediasisältö vaikuttaa todennäköisimmin niihin lapsiin, 

joiden kognitiiviset taidot ovat riittävän kehittyneet ymmärtämään sisältöä. Myös 

esimerkiksi lapsen sukupuolella, temperamentilla ja kotiympäristöllä on merki-

tystä. (Wilson 2008, 88–89.) 
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5.1 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteen muodostuminen 

Vauva tarvitsee aikuisen läheisyyttä ja hoivaa selvitäkseen, minkä vuoksi kiinty-

myssuhteen syntyminen on ensisijaisen tärkeää (Sinkkonen, 2004). Turvallinen 

kiintymyssuhde pääsee syntymään, jos vauvan tarpeisiin ja tunteisiin vastataan 

luotettavasti, toistettavasti ja riittävän nopeasti (Pesonen, 2010). Turvallisen kiin-

tymyssuhteen syntyminen lapsen ja vanhemman välille luo vankan pohjan lapsen 

mielenterveyden kehittymiselle. Se on yksi tärkeimmistä suojatekijöistä lapsen 

kestokyvylle myöhemmässä elämässä. Turvaton kiintymyssuhde saattaa puoles-

taan heikentää lapsen kehittyviä valmiuksia säädellä itseään, kuten kykyä rau-

hoittua turhautumisen jälkeen tai keskittyä oppimiseen. (Mäkelä & Salo 2011, 

327–334.)  

Turvallinen kiintymyssuhde luo perustan luottaa toiseen ihmiseen sekä oppia 

myönteisiä tunteita. Myöhemmässä vaiheessa se on myös edellytys empatiaky-

vyn kehittymiselle. Empatiakyky on seurausta siitä, että ihmisen tarpeisiin on vas-

tattu oikein ja oikea-aikaisesti. Tätä inhimillistä vuorovaikutusta ei media voi kor-

vata, vaikka se muuten onkin monella tapaa hieno keksintö. (Lehtipuu 2006, 23, 

104.) 

Napierin mukaan runsas television käyttö on johtanut siihen, että vauvat viettävät 

enemmän aikaa yksin kuin ennen, jolloin sosiaalinen kanssakäyminen vähenee. 

Napier esittää kirjallisuuskatsauksensa perusteella, että ruutumedialla ja etenkin 

televisiolla on erityisen vahingollinen vaikutus lapsen ja vanhemman välisen vuo-

rovaikutussuhteen laatuun ja määrään. On myös yleisesti hyväksytty tosiasia, 

että tausta-tv aiheuttaa häiriötekijöitä lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaiku-

tukseen, mukaan lukien äidillisen vastaanottavuuden tuntuva väheneminen. Van-

hemman vastaanottavuus on kuitenkin välttämätöntä turvallisen kiintymyksen 

syntymiselle ja sosiaalinen kanssakäyminen kokonaisuudessaan tärkeää aivojen 

optimaaliselle kehitykselle. (Napier 2014, 18–25.) 

Mantere ja Raudaskoski (2015, 205) tarkastelivat artikkelissaan medialaitteiden 

läsnäoloa vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. He ovat luoneet 

käsitteen "tahmea medialaite" kuvaamaan sitä, millaisena medialaite näyttäytyy 
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tilanteessa, jossa toisen huomiota on vaikea saada irrotettua medialaitteesta. 

Vaikka huomion saakin, palaa se herkästi takaisin laitteeseen. 

Mantere ja Raudaskoski painottavat vanhemman ja lapsen välisen vuorovaiku-

tuksen olevan ratkaisevaa lapsen kehityksen kannalta ja toteavat nykyajan lasten 

oppivan sosiaaliset taitonsa medialaitteiden ympäröimänä. Mikäli medialaitteiden 

jatkuva läsnäolo perheissä saa perinteiset sosiaaliset normit murtumaan ja ai-

heuttaa vuorovaikutukseen epäselvyyttä ja monitulkintaisuutta, voi tämän olettaa 

vaikuttavan lapselle kehittyviin sosiaalisiin ja emotionaalisiin taitoihin. Tutkijat 

nostavat esiin tärkeitä kysymyksiä medialaitteiden vuorovaikutukselle asetta-

mista haasteista. Mikäli lapsi joutuu vauvasta asti kilpailemaan vanhemman huo-

miosta medialaitteen kanssa, voiko tämä vaarantaa turvallisen kiintymyssuhteen 

syntymisen? Voivatko tahmeat medialaitteet olla kehityspsykologisia riskiteki-

jöitä? (Mantere & Raudaskoski 2015, 225–226.) 

5.2 Psykososiaalinen hyvinvointi 

Mediaväkivalta ja lapsen käyttäytyminen  

Suuri media-altistus on yhdistetty suurempaan lasten kokemaan psykologiseen 

stressiin ja heikentyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin. Sen on todettu lisäävän 

lasten psykososiaalista oireilua, kuten aggressiivisuutta ja käyttäytymisen sääte-

lyn sekä keskittymisen vaikeuksia. (Paavonen ym. 2011, 1563; Yang ym. 2012, 

492.) Erityisen haitallisena lasten hyvinvoinnille pidetään mediaväkivaltaa. On 

olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että lasten mediassa näkemä väkivaltai-

nen sisältö myötävaikuttaa sekä lyhyt- että pitkävaikutteisesti lasten aggressiivi-

seen käyttäytymiseen (Browne & Hamilton-Giachritsis 2005, 708; Wilson 2008, 

102; Christakis ym. 2013, 432).  

Lasten on todettu jäljittelevän näkemäänsä käyttäytymistä, niin hyvää kuin huo-

noakin – tämä pätee myös lapsen ruudulla näkemään sisältöön (Christakis ym. 

2013, 432). Varsinkin pienet lapset ovat herkkiä oppimaan sosiaalisia käyttäyty-

mismalleja television kautta ja voivat imitoida näkemäänsä väkivaltaista käyttäy-
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tymistä eritoten mikäli siitä on televisio-ohjelmassa palkittu. Pojat ovat tyttöjä her-

kempiä näille vaikutteille. Joidenkin tutkimusten mukaan runsas väkivallan näke-

minen televisiossa voi muuttaa lasten näkemyksiä väkivallan hyväksyttävyydestä 

ja jopa viivyttää heidän moraalisen päättelykykynsä kehittymistä. (Wilson 2008, 

99, 102.)  

Tämän lisäksi mediaväkivalta on yhdistetty lasten ahdistukseen, masennukseen 

ja unihäiriöihin (Aragon Neely ym. 2013, 531). Suomalaisen kansallisen audiovi-

suaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön MEKU:n mukaan 

liian ahdistavat mediasisällöt voivat aiheuttaa stressireaktioita, jotka voivat ilmetä 

esimerkiksi unihäiriöinä, häiritsevinä ajatuksina tai painajaisina. Ahdistus pitkä-

kestoisena tunteena voi haitata lapsen kehitystä. (MEKU 2015.) 

 

Pelko ja ahdistus 

Useiden tutkimusten mukaan sekä uutiset että viihteellinen media – jopa lapsille 

suunnatut ohjelmat – voivat saada aikaan lyhyt- ja pitkäaikaisia pelkoreaktioita 

lapsilla. Median mahdollinen vaikutus on otettava huomioon, kun lapsi kärsii pe-

loista, ahdistuksesta tai post-traumaattisesta stressistä. (Custers & Van den 

Bulck 2012, 613–615.) Väkivallan lisäksi ahdistusta voivat aiheuttaa esimerkiksi 

uhkaavia tai käsittämättömiä asioita tai hahmoja esittävät kuvaukset sekä yliluon-

nolliset asiat tai tilanteet, joissa on onnettomuuden tai kuoleman uhkaa tai jänni-

tys- ja kauhuelementtejä (MEKU 2015). 

Lapsen ikä vaikuttaa siihen, minkä sisällön lapsi kokee järkyttävänä. Pikkulapsilla 

ahdistusta ja pelkoa voivat aiheuttaa voimakkaat tehosteet tai fiktiiviset hahmot, 

kuten aaveet, noidat ja hirviöt, jotka näyttävät tai kuulostavat pelottavilta tai muut-

tavat muotoaan. Myös lapsen universaaleja pelkoja käsittelevät kuvaukset kuten 

pimeä, eksyminen, yksin jääminen tai läheisen menettäminen voivat aiheuttaa 

ahdistusta. Vanhemmat lapset – joidenkin teorioiden mukaan yli 8 vuotiaat – ah-

distuvat realistisemmista kohtauksista, kuten uutisista jotka sisältävät sotaa, ri-

koksia, loukkaantumisia tai muuta henkilöihin kohdistuvaa vahinkoa. (Wilson 

2008, 94; Custers & Van den Bulck 2012, 613; MEKU 2015.)  
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On näyttöä siitä, että media voi vaikuttaa lasten näkemykseen maailman vaaral-

lisuudesta varsinkin niiden lasten kohdalla, jotka katsovat paljon uutisia. Muun 

muassa televisiouutisten sisältö on entistä väkivaltaisempaa ja lasten suojaami-

nen siltä usein vaikeaa. Useiden tutkimusten mukaan uutisille altistuminen lisää 

lasten pelkoa ja ahdistusta. (Wilson 2008, 93–96.) Walma van der Molen & Bush-

man (2008, 424) toteavat, ettei suurin osa tavallisista tv-uutisista sovellu alle 11-

vuotiaille. Heidän mukaansa yli 8-vuotiaat lapset voivat katsella uutisia, mutta va-

likoivasti ja vanhempien seurassa. 

5.3 Kognitiivinen ja kielellinen kehitys 

Media ja aivojen kehitys lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana 

Ensimmäiset vuodet ovat merkityksellisiä lapsen kognitiiviselle kehitykselle, sillä 

suuri osa aivojen kehityksestä tapahtuu ensimmäisten kolmen vuoden aikana 

lapsen kokemusten muovaamana (Balbernie 2013, 210–211). Alle 2-vuotiaita 

lapsia koskevaa tutkimustietoa on vielä vähän, mutta tutkijat ovat yksimielisiä 

siitä, että television katselusta ei ole hyötyä näin pienen lapsen aivojen kehityk-

selle. Mediankäytön koulutuksellisista tai kehityksellisistä hyödyistä ei ole riittä-

västi näyttöä. Mahdollisista haitoista näyttöä sen sijaan on huomattavasti enem-

män. (Strasburger 2007, 334; Brown 2011, 1040–1045.) 

Tutkimustieto viittaa siihen, että pienemmät lapset oppivat median avulla huo-

mattavasti vähemmän kuin tosielämän kokemusten kautta (Kirkorian ym. 2008, 

53). Medialaitteet voivat viedä aikaa sosiaaliselta vuorovaikutukselta ja vapaalta 

leikiltä, jotka ovat oleellisia pienen lapsen aivojen kehitykselle (Napier 2014, 20–

21). Vapaa, spontaani ja kontrolloimaton leikki on arvokkaampaa lapsen kehitty-

ville aivoille kuin minkäänlaisen sähköisen median käyttö. Sillä on osansa luovan 

ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittymisessä. (Brown 2011, 1043.) 

On esitetty, että ruutumedia voi ylikuormittaa pientä lasta, sillä tämän aivot eivät 

ole vielä riittävän kehittyneet suodattamaan epäoleellista informaatiota. Tutkitta-

essa tausta-tv:n vaikutusta 1–3-vuotiaiden lasten leikkiin havaittiin, että päällä 

oleva tv häiritsi leikkiin keskittymistä ja lyhensi leikkijaksojen pituutta silloinkin, 
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kun lapsi ei juuri kiinnittänyt huomiota televisioon. Vaikka vaikutukset ovat pieniä, 

ne voivat tutkijoiden mukaan kasaantua lapsen altistuessa suurelle määrälle me-

diaa kotiympäristössään, jolloin kognitiivinen ja kielellinen kehitys sekä keskitty-

miskyky saattavat kärsiä. (Schmidt 2008, 1139, 1139, 1149.) 

Myös muissa tutkimuksissa on havaittu liiallisella median käytöllä olevan haitalli-

sia vaikutuksia lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Varsinkin altistumisella viih-

teelliselle ja väkivaltaa sisältävälle medialle voi olla kielteisiä vaikutuksia kognitii-

visiin kykyihin ja akateemiseen menestykseen. (Kirkorian ym. 2008, 53.) Trem-

blayn ja muiden katsauksessa havaittiin yhteys suuren ruudun ääressä vietetyn 

ajan ja heikomman koulumenestyksen välillä (Tremblay ym. 2011, 12–13). Suuri 

lapsuusiän televisioaltistus on myös useissa tutkimuksissa yhdistetty keskittymis-

vaikeuksiin. Ennen kolmatta ikävuotta tapahtuva televisionkatselu voi olla erityi-

sen haitallista keskittymiskyvyn kehittymisen kannalta. (Paavonen ym. 2011, 

1565.) 

 

Opetuksellisen median mahdollisuudet 

Opetuksellisen median mahdollisuudet ja hyödyt kasvavat toisen ikävuoden jäl-

keen (Brown ym. 2015). On vahvaa näyttöä siitä, että yli 2-vuotiaat lapset voivat 

oppia opetuksellisen median avulla (Kirkorian ym. 2008, 53). Linebarger ja Vaala 

esittävät kirjallisuuskatsauksensa perusteella, että ruutumedialla on positiivisia 

vaikutuksia pikkulasten kielen kehitykseen. Vaikutus ei kuitenkaan ole suoravii-

vainen, vaan siihen vaikuttavat monet tekijät; esimerkiksi pikkulasten tosielämän 

kokemuksia muistuttava mediasisältö tukee oppimista ja kielenkehitystä parhai-

ten. (Linebarger & Vaala 2010, 197.) 

Myös sillä on vaikutusta, katseleeko lapsi mediaa yksin vai vuorovaikutuksessa 

vanhempiensa kanssa (Linebarger & Vaala 2010, 197). Brownin ja muiden mu-

kaan passiivinen videonkatselu ei edistä pienten lasten kielen kehitystä. Pienet 

lapset oppivat parhaiten kaksisuuntaisen viestinnän avulla eikä hoitajan ja lapsen 

välisen keskustelun merkitystä kielen kehitykselle voi kiistää. (Brown ym. 2015). 
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Wilson viittaa katsauksessaan tutkimukseen, jossa opetuksellisen lastenohjel-

man (Sesame Street) säännöllinen katsominen auttoi esikoululaisia ymmärtä-

mään tunteita ja niiden aiheuttajia paremmin. Katsotun ohjelman sisällöllä on 

merkitystä tässäkin tapauksessa; opetukselliset ja informatiiviset ohjelmat opet-

tavat tunteista enemmän kuin viihdeohjelmat. Lapsille ja nuorille suunnatut laa-

dukkaat, opetukselliset ohjelmat voivat lisätä lasten altruismia, myönteistä vuoro-

vaikutusta sekä suvaitsevaisuutta (Wilson 2008, 87; Christakis ym. 2013, 432). 

Ymmärtääkseen television monimutkaisia sisältöjä lapsen kognitiivisten taitojen 

on oltava riittävän kehittyneet (Napier 2014, 20–21). Esimerkiksi myönteisten 

käyttäytymismallien oppiminen television kautta vaatii lapselta kehittyneempiä 

kognitiivisia taitoja, sillä prososiaaliset opetukset ilmaistaan usein hienovaraisem-

min. Television katselun prososiaaliset vaikutukset ovatkin vahvimpia hieman 

vanhemmilla lapsilla, saavuttaen huippunsa 7–8 vuoden iässä. (Wilson, 2008 

108–109.) Tuossa iässä lapsi alkaa myös hahmottamaan toden ja fantasian vä-

listä rajaa selkeämmin, vaikka myöhemminkin raja saattaa vielä hämärtyä (Paa-

vonen ym. 2011, 1567). 

5.4 Fyysinen hyvinvointi 

Median vaikutus liikkumis- ja ruokailutottumuksiin 

Tremblay ja muut tekivät vuonna 2011 systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, 

jonka tarkoituksena oli määritellä sedentaarisen eli istuvan tai liikkumattoman elä-

mäntavan suhde eri terveysindikaattoreihin kuten kehon koostumukseen, kun-

toon, metaboliseen oireyhtymään, sydän- ja verisuonitauteihin, itsetuntoon, käyt-

täytymiseen ja koulumenestykseen 5–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Katsauk-

sessa havaittiin yhteys lisääntyneen istumisen ja heikentyneen terveyden välillä 

– 85,8 % tutkimuksista raportoi samansuuntaisia tuloksia. Television katselu yli 2 

tuntia päivässä yhdistettiin huonontuneeseen kehon koostumukseen ja kuntoon, 

heikentyneeseen itsetuntoon ja prososiaaliseen käyttäytymiseen sekä heikom-

paan koulumenestykseen. Katsauksen mukaan on selvää näyttöä siitä, että istu-
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misen vähentäminen vähentäisi terveysriskejä 5–17-vuotiailla lapsilla. Näiden tut-

kimusten valossa suositetaan, että lasten ja nuorten tulisi katsoa televisiota va-

paa-aikanaan vähemmän kuin 2 tuntia päivässä. Sen lisäksi heidän tulisi välttää 

pitkittynyttä istumista ja minimoida liikkumattomuutta lisääviin ajanvietteisiin, ku-

ten video- tai tietokonepeleihin käyttämänsä aika. (Tremblay ym. 2011, 1, 16.) 

Runsaan tutkimusnäytön mukaan medialla on osuutta lasten ja nuorten ylipainon 

kehittymisessä. American Academy of Pediatrics esittää tähän neljä mahdollista 

syytä: media syrjäyttää fyysistä aktiviteettia lisäävät harrastukset ja lisää liikku-

mattomuutta; lapset oppivat epäterveellisiä ruokailutottumuksia mainosten ja tv-

ohjelmien kautta; tv:n ja elokuvien katselu lisää napostelua sekä ilta-aikainen ruu-

tuaika vaikuttaa nukkumistottumuksiin epäsuotuisasti. (Strasburger 2011, 201.) 

Tutkimus median vaikutuksista opiskelijoiden ruokailutottumuksiin tuki epäilyä 

lapsille ja nuorille suunnattujen ruokamainosten vaikutuksesta ylipainon syntyyn. 

Tulosten mukaan tv:n katselu lapsuudessa ja nuoruudessa oli yhteydessä epä-

terveellisiin ruokailutottumuksiin varhaisaikuisuudessa. Yhteys ei selittynyt van-

hempien sallivalla kasvatustyylillä tai nuorten tietämyksellä ravitsemuksesta, 

vaan selkein vaikutus oli uskomuksella siitä, että epäterveelliset, usein mainos-

tetut ruuat maistuvat hyvältä. (Harris & Bargh, 2009, 1, 14.) 

American Academy of Pediatrics tuo kannanotossaan esille useita tutkimuksia 

jotka puoltavat näkemystä mediasta lasten ruokailutottumuksia muovaavana te-

kijänä. Lapset ja nuoret jotka katsovat enemmän tv:tä syövät kaloripitoisempaa 

ja rasvaisempaa ruokaa, juovat enemmän virvoitusjuomia ja syövät vähemmän 

hedelmiä ja vihanneksia. Tutkimukset osoittavat, että mainokset saavat pienet 

lapset vaatimaan rasvaisempia ja ravitsemusarvoltaan heikompia ruokia ja jo ly-

hytaikainen altistuminen tv-mainonnalle vaikuttaa lasten ruokavalintoihin. 

Eräässä tutkimuksessa lapset maistoivat ruoka- ja juomapareja, jotka olivat muu-

ten identtisiä mutta pakattu eri tavoin – toiset tunnettujen tuotemerkkien pakkauk-

siin, toiset vähemmän tunnettujen. Tulokset paljastivat, että lapset selkeästi suo-

sivat tunnettujen tuotemerkkien ruokia ja juomia. (Strasburger 2011, 203.) 
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Median vaikutus lapsen uneen 

Uni on välttämätöntä lapsen terveydelle ja kehitykselle ja oleellista oppimiselle ja 

muistille. Tutkimus kouluikäisten lasten television katselun ja tietokonepelien pe-

laamisen vaikutuksista unen laatuun ja muistiin tuki näkemystä siitä, että altistu-

minen ruutumedialle voi vaikuttaa lapsen uneen, oppimiseen ja muistiin haitalli-

sesti. Liiallinen altistuminen medialle vaikuttaa unen rakenteeseen ja jatkuvuu-

teen. (Dworak ym. 2007, 978, 982.) 

Ruutumedian käyttäminen ilta-aikaan vaikuttaa myös lapsen nukkumaanmenoai-

kaan ja nukahtamiseen lyhentäen yöunen kestoa. Thaimaalaisessa tutkimuk-

sessa niillä 12 kuukauden ikäisillä vauvoilla, jotka altistuivat medialle ilta-aikaan, 

oli lyhyempi yöunen kesto kuin vauvoilla joilla ilta-altistumista ei tapahtunut. Me-

diankäyttö lähellä nukkumaanmenoaikaa voi olla hyvin stimuloivaa vauvoille, jol-

loin nukahtaminen viivästyy. (Vijakkhana ym. 2015, 308–311.) 

Väkivaltaisella mediasisällöllä ja iltaisella median käytöllä on yhteys lasten lisään-

tyneisiin uniongelmiin, kuten nukahtamisvaikeuksiin, painajaisiin, päiväaikaiseen 

väsymykseen, yöllisiin heräämisiin ja vaikeuksiin herätä aamuisin. Ei-väkivaltai-

sella, päiväaikaan tapahtuvalla median käytöllä ei ole todettu vastaavaa vaiku-

tusta. Myös aikuisille suunnattujen televisio-ohjelmien katselu on yhdistetty pien-

ten lasten unihäiriöihin. Mikäli tv on lapsen makuuhuoneessa, riski väkivaltaiselle 

ja pelottavalle mediasisällölle altistumiselle kasvaa. Lapset joilla oli tv makuuhuo-

neessaan, käyttivät mediaa enemmän ja kärsivät muita todennäköisemmin uni-

häiriöistä. (Garrison ym. 2011, 30–33.) 
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6 MEDIAN HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN 

Useat median vaikutuksista tehdyt tutkimukset ovat nostaneet esiin tarpeen näyt-

töön pohjautuvista suosituksista, jotka ohjaisivat vanhempia ja ammattilaisia ruu-

tumedian käyttöön liittyvissä asioissa. Vanhemmille suunnatulla ohjeistuksella 

voitaisiin todennäköisesti vähentää median haitallisia vaikutuksia. (Paavonen ym. 

2011, 1563; Napier 2014, 24–25.) 

Myös mediakasvatus tarjoaa keinon vähentää median haittoja ja samalla opettaa, 

miten median positiivisia vaikutuksia voidaan hyödyntää (Strasburger 2010, 

1012–1017). Median merkitys lapsen terveyteen ja turvallisuuteen on myös yksi 

terveysneuvonnan osa-alueista, joita käsitellään esimerkiksi neuvolassa ja kou-

luterveydenhuollossa (Hakulinen-Viitanen ym. 2012, 48–50). 

6.1 Lasten mediankäytön viralliset suositukset 

Suomessa ei ole kansallisia suosituksia alle kouluikäisten lasten viihdemedian 

ääressä viettämälle ajalle (Mäki ym. 2010, 104). Opetusministeriö ja Nuori Suomi 

ry (2008, 23–24) kuitenkin kehottavat välttämään istumista ja rajoittamaan ruutu-

ajan korkeintaan kahteen tuntiin päivässä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

(MLL 2015a) puolestaan kehottaa vanhempia miettimään, mikä on lapsille sopiva 

median määrä ja millainen media on sopivaa minkäkin ikäisille lapsille. 

American Academy of Pediatrics (AAP) on antanut mediaan liittyviä suosituksia 

niin lastenlääkäreille, vanhemmille, kouluille, teollisuudelle kuin tulevalle tutki-

muksellekin jo vuodesta 1999 lähtien. Siitä lähtien AAP on suosittanut, että alle 

kaksivuotiaiden tulisi välttää ruutumedian käyttöä ja tätä vanhempien tulisi viettää 

viihdemedian ääressä korkeintaan 1–2 tuntia päivässä. AAP on perustellut suo-

situksiaan sillä, että alle 2-vuotiaan lapsen kehitykselle medialla on enemmän 

mahdollisia haitallisia kuin positiivisia vaikutuksia. (Brown 2011, 1040.) 

Suosituksissaan AAP kehottaa lastenlääkäreitä keskustelemaan suosituksista 

vanhempien kanssa, jotta he olisivat tietoisia niistä ja ymmärtäisivät, mihin ne 
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perustuvat. Vanhempien olisi syytä seurata millaista mediaa heidän lapsensa 

käyttää, kuten millaisilla internetsivuilla lapsi liikkuu sekä mitä sosiaalista mediaa 

lapsi käyttää ja miten. Ideaalista olisi, että vanhempi seuraisi tv:tä, elokuvia ja 

muuta mediaa yhdessä lapsen kanssa. Vanhempien ei myöskään tulisi sijoittaa 

televisiota tai muita medialaitteita lapsen omaan huoneeseen, sillä tuolloin riski 

sopimattomalle mediasisällölle altistumiselle kasvaa ja valvonta vaikeutuu. Van-

hempien olisi hyvä luoda perheelle kohtuulliset mutta pitävät mediankäytön sään-

nöt, jotka rajoittaisivat esimerkiksi median käyttöä ruokailu- ja nukkumaanmeno-

aikana. Lisäksi vanhempien tulisi ymmärtää, että myös heidän omalla median 

käytöllään voi olla negatiivisia vaikutuksia lapseen. (Strasburger 2010, 1012–

1014; Brown 2011, 1040–1045; Strasburger & Hogan 2013, 958–960.) 

6.2 Uudistuvat suositukset 

AAP on muuttamassa suosituksiaan monivivahteisempaan ja sallivampaan suun-

taan jouduttuaan toteamaan, etteivät tieteellinen tutkimus ja viralliset suositukset 

pysy digitaalisen kehityksen mukana – vuoden 2011 suositus laadittiin ennen en-

simmäisen sukupolven iPad-laitteiden ja niiden pienille lapsille suunnattujen so-

vellusten tuloa. AAP:n mukaan nykymaailmassa "ruutuajasta" on tulossa vain "ai-

kaa", jolloin myös suositusten on kehityttävä. Viralliset suositukset ovat vielä tu-

loillaan, mutta AAP on julkaissut alustavia, vanhempia ohjaavia suuntaviivoja lo-

kakuussa 2015. (Brown ym. 2015.) 

Uusien suuntaviivojen mukaan media on vain yksi ympäristö, jossa lapset tekevät 

samoja asioita kuin ennenkin – tosin virtuaalisesti. Vanhemman rooli ei ole muut-

tunut, vaan samat vanhemmuuden säännöt pätevät myös virtuaalisessa ympä-

ristössä; lapsi odottaa ja tarvitsee vanhemman asettamia rajoja, osallistumista, 

läsnäoloa ja opastamista. Niin kuin mikä tahansa aktiviteetti, myös median käyttö 

vaatii järkevät rajat. Vanhempi on lapselle merkittävä roolimalli sähköisen median 

käytössä ja siksi vanhemman tulee kiinnittää huomiota myös omaan median käyt-

töönsä, kyetä rajoittamaan sitä ja toimia virtuaalisen maailman käyttäytymissään-

töjen, "nettietiketin", mukaisesti. (Brown ym. 2015.) 
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Suosituksissa painotetaan myös median sisällön ja käyttötavan merkitykselli-

syyttä median ääressä vietetyn ajan sijaan. Mitä vuorovaikutteisempaa median 

käyttö on, sitä opetuksellisempi arvo sillä on. Vanhempien osallistuminen mah-

dollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisen. (Brown ym. 2015.) 

Suosituksessa korostetaan perheen yhteisen ajan ja teknologiasta vapaiden het-

kien merkitystä. Esimerkiksi pikkulapsi tarvitsee päiväänsä medialaitteista va-

paita leikkihetkiä, sillä vapaa leikki stimuloi lapsen luovuutta. Perheen tulisi myös 

luoda "teknologiavapaita vyöhykkeitä" esimerkiksi jättämällä medialaitteet yhtei-

sen ruokailuhetken ulkopuolelle ja pitämällä medialaitteet öisin pois lasten huo-

neista. Artikkelissa muistutetaan, että digitaalinen elämä alkaa jo varhaislapsuu-

dessa; siksi vanhempien tulee opettaa jo vauvaiästä lähtien, kuinka digitaalisessa 

maailmassa käyttäydytään. (Brown ym. 2015.) 

6.3 Mediavanhemmuuden tukeminen tutkimustiedon valossa 

Napier mainitsee vanhempien opettamisen merkityksen kirjallisuuskatsaukses-

saan ja toteaa, että vanhemmat ja ammattilaiset tarvitsevat näyttöön perustuvia 

ohjeita pienten lasten ruutuajasta. Pelkkä tv:n sulkeminen ei riitä, vaan vanhem-

pia tulisi kehottaa korvaamaan ruutuaika kehitystä paremmin tukevilla aktivitee-

teilla. Heitä tulisi opettaa vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen merki-

tyksestä erityisesti lapsen kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana. Sen sijaan, 

että ruutumedian käyttöön yritetään puuttua vasta myöhemmässä ikävaiheessa, 

vanhempien olisi syytä luoda perheelle järkevät mediankäytön rajat jo lasten ol-

lessa imeväisiässä. (Napier 2014, 24–25.) 

Radesky ja muut toteavat, että niin vanhempien kuin ammattilaistenkin tulisi tun-

nistaa mediankäytön ja mediavalintojen takana olevat syyt. Syynä voi olla esi-

merkiksi pikkulapsen hankala käyttäytyminen, jota vanhempi yrittää keinojen lop-

puessa rauhoittaa laittamalla lapsen medialaitteen ääreen. Tällaisessa tilan-

teessa vanhempien auttaminen lapsen vaikean käyttäytymisen hallinnassa voi 

olla myös keino ehkäistä liialliseen median käyttöön johtavien tottumusten muo-
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dostumista. Median käyttöön voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan myös keskustele-

malla vanhempien kanssa heidän tekemistään valinnoista ja kehottamalla heitä 

muovaamaan lasten kohtaamaa mediasisältöä opetuksellisempaan suuntaan. 

(Radesky ym. 2014, 1177.) 

Paavonen ja muut huomauttavat, että vanhempien voi olla vaikea vastaanottaa 

vain rajoituksia; siksi heille on hyvä tarjota myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia 

arjen tilanteisiin. He ovat listanneet periaatteita televisionkatselun haittojen vä-

hentämiseksi. Keskeistä on lisätä vanhempien tietoisuutta ja lasten ymmärrystä 

median vaikutuksista. Vanhempien huomio tulisi kiinnittää sopivien ohjelmatyyp-

pien ja katseluaikojen valintaan; heidän tulisi varmistaa, että katsotut ohjelmat 

ovat lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavia. (Paavonen ym. 2011, 1567.) 

Televisionkatselun tulisi olla vuorovaikutteista – sen lisäksi, että vanhemmat seu-

raavat millaisia ohjelmia lapset katsovat, heidän tulisi tarkkailla millaisia ajatuksia 

ja tunteita eri ohjelmat lapsessa herättävät ja olla valmiita keskustelemaan niistä. 

Varsinkin pienet lapset tarvitsevat vanhempien apua erottaakseen mielikuvitus-

maailman todesta ja ymmärtääkseen abstrakteja mediasisältöjä. (Paavonen ym. 

2011, 1567.) Toisaalta, mikäli asioita ei käsitellä lapsen ikätasolle sopivalla ta-

valla, keskustelemisella voi olla myös pelkoja herättävä vaikutus (Paavonen ym. 

2009, 778–779). 

Christakis ja muut toteavat, että vaikka television oletetaan aiheuttavan monia 

ongelmia, se voi myös olla osa ratkaisua. Muuttamalla mediasisältöä prososiaa-

lisempaan suuntaan ja vähentämällä altistumista mediaväkivallalle voidaan vai-

kuttaa lasten käyttäytymiseen myönteisesti. (Christakis ym. 2013, 431, 437.) 

Myös Kirkorian ja muut ehdottavat, että vanhemmat voivat maksimoida median 

hyödyt valitsemalla lasten ikää ja kehitystasoa vastaavia, opetuksellisia ohjelmia 

(Kirkorian ym. 2008, 53). Vanhemmat voivat ehkäistä median haitallisia vaikutuk-

sia myös analysoimalla median sisältöä kriittisesti yhdessä lastensa kanssa. Näin 

he opettavat lapsiaan suhtautumaan mediassa näkemäänsä skeptisemmin, mikä 

voi auttaa lapsia puolustautumaan median viestejä vastaan. (Harris & Bargh 

2009, 4.) 
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6.4 Mediakasvatus terveyden edistämisen osana 

Mediakasvatuksella tarkoitetaan tavoitteellista, tietoista ja suunnitelmallista me-

diaa koskevaa opetusta, ohjausta, kasvatusta ja sisällön tuottamista (Mediakas-

vatusseura 2015). Mediakasvatus auttaa vähentämään median haitallisia vaiku-

tuksia ja hyödyntämään median tarjoamia mahdollisuuksia (Strasburger 2010, 

1012). Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan mediakasvatusta tarvitaan, 

sillä vaikka media tarjoaakin moninaisia aineksia kasvuun, se antaa vain vähän 

suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat tukevat hyvinvointia ja edistävät yhteiskun-

nallista osallisuutta. Media on osa todellisuutta, joka muotoilee ymmärrystä ja nä-

kökulmia ja media on täynnä vaikuttimia, jotka saavat lapset ajattelemaan ja toi-

mimaan tietyllä tavalla. MLL painottaa, että lapsella on oikeus mediakasvatuk-

seen ja aikuisilla velvollisuus ohjata ja tukea lasten mediankäyttöä. Vanhempien 

mediakasvatusvastuu sisältää mm. lapselle sopimattomien mediasisältöjen ra-

joittamisen, turvallisen mediaympäristön luomisen, hyödyllisten mediasisältöjen 

tarjoamisen ja keskustelun esimerkiksi median tarjoamista malleista. Vanhem-

man tulisi myös tunnistaa ja ymmärtää oman mediankäyttönsä seuraamuksia. 

(Valkonen 2014, MLL 2015b.) 

Median merkitys lapsen terveyteen ja turvallisuuteen on yksi keskeinen terveys-

neuvonnan aihealue.  Perheen tarpeiden ja lapsen kehitysvaiheen mukainen ter-

veysneuvonta on lakisääteistä ja olennainen osa neuvolassa tehtäviä määräai-

kaistarkastuksia. (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326; THL 2015a.) Mediakas-

vatus on myös yksi terveydenhoitajan säännöllisissä määräaikaistarkastuksissa 

käsittelemistä terveysneuvonnan aihealueista, jotka kuvataan lastenneuvolakä-

sikirjassa. Kaikkia aihealueita ei ole kuitenkaan välttämätöntä käydä läpi joka ker-

ralla, vaan terveysneuvonnassa huomioidaan kunkin perheen yksilölliset tarpeet 

ja aiheita painotetaan sen mukaan. Terveydenhoitaja siis käyttää omaa harkinta-

kykyään terveysneuvontaa kohdistaessaan. (THL 2015b.) Lastenneuvola lapsi-

perheiden tukena -opas suosittaa, että lapsen täytettyä kaksi vuotta lastenneu-

volassa otettaisiin aktiivisesti esiin tietotekniikan ja median hyödyt ja haitat ja että 

aiheeseen palattaisiin myös myöhemmillä käynneillä (STM 2004, 209). 
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Ruutuaika ja mediakasvatus mainitaan myös laajassa terveystarkastuksessa 

muiden terveystottumusten tarkastelun osana ja erityisesti nelivuotiaan lapsen 

kohdalla yhtenä keskeisistä keskustelunaiheista. Ohjaavia kysymyksiä ovat: 

kuinka paljon lapsi viettää aikaa tv:n, peli- tai tietokoneen äärellä; onko tähän 

luotu perheessä sääntöjä; onko vastapainoksi liikuntaa sekä noudatetaanko per-

heessä pelien ja elokuvien ikärajoja. Muistutetaan myös, että vanhempien on 

hyvä olla tietoisia siitä, mitä lapsi tietokoneella tekee ja millä sivuilla internetissä 

liikkuu. (THL 2015c; Hakulinen-Viitanen ym. 2012, 46.) 
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

Opinnäytetyötä ohjanneet valinnat tulisi perustella alan teorioiden ja tiedon avulla 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 41–42; Salonen 2013, 25). Seuraavaksi selvitetään 

toiminnallisen opinnäytetyön periaatteita sekä sitä, millaisella terveysviestinnällä 

pystytään parhaiten vaikuttamaan vanhempien terveyskäyttäytymiseen. Lisäksi 

selvitetään, mihin tutkimustietoon ja tarpeeseen tämän opinnäytetyön tuotos pe-

rustuu ja kuvataan lopullista tuotosta tarkemmin. 

7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallisesta opinnäytetyöstä on tullut varteenotettava vaihtoehto tutkimuk-

selliselle opinnäytetyölle. Toiminnallinen opinnäytetyö eroaa tutkimuksellisesta 

opinnäytetyöstä mm. siinä, että toiminnallisessa opinnäytetyössä on tuloksena 

jokin tuotos kun tutkimuksellisessa opinnäytetyössä puolestaan syntyy uutta ra-

portoitavaa tietoa (Salonen 2013, 5–6). Toisaalta uutena tietona voidaan pitää 

myös toiminnallisessa opinnäytetyössä kokonaan uudessa muodossa esitettä-

vää tietoa (Vilkka & Airaksinen 2003, 68–69). Toiminnallisessa opinnäytetyössä 

ei välttämättä käytetä tutkimuksellisia menetelmiä ja tutkimuskäytännöt ovat väl-

jempiä kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Tiedon keräämisen keinot ovat 

kuitenkin samanlaiset, olipa opinnäytetyö toiminnallinen tai tutkimuksellinen. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 56–57.) 

Toiminnallinen opinnäytetyö voidaan toteuttaa esimerkiksi järjestämällä näyttely, 

tapahtuma, leiri, kurssi tai koulutus tai laatimalla opas, ohjeistus, vihko, kirja, ko-

tisivut, posteri tai laatukäsikirja. Käytännön työn toteutuksen lisäksi opinnäytetyö-

hön kuuluu sen raportointi. Silloin kun toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena 

on tekstiä, muodostuukin kirjoittaminen kahdesta eri prosessista. (Vilkka & Airak-

sinen 2003, 9, 129; Salonen 2013, 25–26). 
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Tuotosta laadittaessa on huomioitava sen kohderyhmä. Esimerkiksi kohderyh-

män ikä, tietämys aiheesta, tuotoksen käyttötarkoitus ja sen mahdollinen erityis-

luonne voivat vaikuttaa siihen millaista tekstistä tulee, sekä millaisia sävyjä ja tyy-

liä siinä käytetään. (Vilkka & Airaksinen 2003, 129.) 

Jotta työ täyttäisi ammattikorkeakoulun vaatimukset, on siinä kyettävä yhdistä-

mään oman alan teoriat ja käsitteet sekä pystyttävä kriittiseen tarkasteluun ja 

oman alan ammattikulttuurin kehittämiseen. Opinnäytetyössä pitäisi omat työtä 

ohjanneet valinnat pystyä perustelemaan alan teorioiden ja tiedon avulla. (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 41–42; Salonen 2013, 25.) 

7.2 Hyvä terveysneuvonta ja ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaminen 

Terveysneuvonnan on perustuttava näyttöön perustuvaan tietoon ja sitä voidaan 

toteuttaa yksilöllisesti, ryhmässä ja yhteisöllisesti. Neuvontaa toteutetaan per-

heen tarpeiden ja lapsen kehitysvaiheen mukaisesti siten, että se tukee yksilön 

ja perheen voimavarojen vahvistumista, tiedon soveltamista käytäntöön ja vas-

tuunottoa omasta terveydestä. (Valtioneuvoston asetus 338/2011; THL 2015a.) 

Terveysaineisto on yksi keino antaa terveysneuvontaa. Hyvän terveysaineiston 

yhtenä tavoitteena on, että siinä esitetään jokin terveyden edistämisen näkö-

kulma. Aineistolla on oltava selkeä ja konkreettinen terveys- tai hyvinvointitavoite 

ja sen tulee välittää tietoa terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Sen tulee myös an-

taa tietoa niistä keinoista, joilla aikaansaadaan muutoksia käyttäytymisessä tai 

elämänoloissa. Lisäksi sen on oltava voimaannuttava ja yksilöä tai ryhmää ter-

veyden kannalta tärkeisiin muutoksiin motivoiva. Terveysaineistoa laadittaessa 

on huomioitava kohderyhmän tarpeet ja kunnioitettava kohderyhmää oman ter-

veyden asiantuntijana. Hyvä aineisto vahvistaa oman ja muiden elämän merki-

tyksellisyyden kokemista sekä kannustaa kriittiseen ajatteluun. (Rouvinen-Wile-

nius 2008, 9–11.)  

Räsäsen mukaan terveyden edistäjät eivät aina perehdy riittävästi ratkaistavaan 

terveysongelmaan ennen kuin he aloittavat toiminnan suunnittelun. He olettavat, 

että lopputulos on odotettu ja toteutuu lähes automaattisesti. Esimerkiksi pelkkä 
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tiedon välittäminen motivoituneillekaan ihmisille ei riitä, eikä resurssien tai tiedon 

lisääntyminen tarkoita automaattisesti parempia tuloksia. (Räsänen 2010, 100–

103.) Hankosen mukaan terveysohjelmissa ei myöskään hyödynnetä käyttäyty-

mistieteissä todettuja näyttöjä ihmisten motivoinnista ja tukemisesta elämäntapa-

muutosten tekemiseen. Terveysohjelmien taustalla on lähes aina tieteellistä näyt-

töä siitä, millaisia elämäntapoja tulisi tavoitella – terveyden edistämisen tavoitteet 

siis pohjautuvat vankkaan näyttöön, mutta keinot eivät. (Hankonen 2012, 761.) 

Kun ihmisen käyttäytymistä halutaan muuttaa pysyvästi, on ymmärrettävä, että 

yksilön käyttäytymiseen vaikuttavat yksilöllinen motivaatio ja taidot sekä yksilöstä 

riippumattomat ympäristötekijät. Motivaatioon vaikuttavat myös monet tekijät, ku-

ten tunnereaktiot, yksilön uskomukset toiminnan seurauksista, sosiaaliset vaikut-

teet ja uskomukset omista kyvyistä muutokseen. (Hankonen 2012, 761.) 

Muutosten aikaansaamiseksi terveyden edistämiseen liittyvissä hankkeissa tulisi 

hyödyntää entistä enemmän sosiaalista markkinointia. National Social Marketing 

Centerin määritelmän mukaan "sosiaalinen markkinointi on lähestymistapa, jo-

hon pohjautuvilla toimenpiteillä pyritään muuttamaan tai ylläpitämään ihmisten 

käyttäytymistä siten, että se hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa yleisesti." 

(THL 2012, 2, 4.) Se on suunnitelmallinen ja järjestelmällinen prosessi, jossa on 

tärkeää tarkastella asioita kohderyhmänsä näkökulmasta ja pohtia tarkkaan, mitä 

haluaa kohderyhmän tekevän. (THL 2012, 6.) 

Lisäksi on mietittävä, ovatko tekemisellä saavutettavat edut haittoja tai kustan-

nuksia suurempia. Kohderyhmän kannalta käyttäytymisen muuttaminen on kan-

nattavaa, kun siitä saadut hyödyt ovat haittoja suuremmat. Siinä otetaan myös 

huomioon kohderyhmän tärkeänä pitämät asiat ja tarjotaan asiakaslähtöisiä ja 

asiakasymmärrykseen perustuvia houkuttimia, kannustimia ja palkkioita. Tavoi-

teltaessa käyttäytymisen muutosta on myös hyödyllistä käyttää monipuolisia me-

netelmiä, vähintään kahta seuraavista: tiedotus ja valistus, suunnittelu, tuki tai 

sääntely. (THL 2012, 62–63, 75–76.) 
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Edellisten lisäksi terveysaineiston esitystavan on tuettava tavoitteita. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että aineistossa on huomioitava sisällön, aineistomuodon ja julkaisu-

formaatin edellyttämät vaatimukset. Aineiston käyttötavat on mietittävä etukä-

teen, aineiston tulee olla ulkoasultaan houkutteleva ja esimerkiksi sähköisen ma-

teriaalin linkkien on toimittava. (Rouvinen-Wilenius 2008, 9–11.) 

7.3 Toimeksianto ja materiaalin tarve 

Opinnäytetyö perustuu Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta saatuun toimeksi-

antoon. Käytännön työssä on herännyt huoli vanhempien ja pienten lasten run-

saasta mediankäytöstä ja tiedon tarve erityisesti vanhemman mediankäytön vai-

kutuksista kehittyvään lapseen on kasvanut. Terveydenhoitajat ovat kokeneet re-

surssien olevan rajalliset vanhempien ja lasten mediankäyttöön puuttumiseksi 

tiedon ja ajan puutteen vuoksi.  

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellyt tutkimukset ja katsaukset (mm. Paavonen 

2011, 1563; Aragon Neely ym. 2013, 531; Jong ym. 2014, 52; Napier 2014, 18) 

tuovat esille tarpeen vanhempien mediatietämyksen lisäämisestä; vanhemmat ja 

muut kasvattajat hyötyisivät näyttöön perustuvan ohjeiston olemassa olosta. Ara-

gon Neely ja muut totesivat tutkimuksensa ja muun tutkimustiedon perusteella, 

että lasten terveystarkastuskäynneillä toteutetuilla lyhyillä interventioilla kuten 

vanhemmille näytetyllä videolla tai heille jaetulla tiedotteella voidaan vaikuttaa 

lasten mediankäyttötottumuksiin ja mediaväkivallalle altistumiseen. Tiedote ei 

myöskään vaadi paljoa vastaanottoaikaa, sillä vanhemmat voivat lukea sen myös 

kotona. (Aragon Neely ym. 2013, 531–357.) 

Lasten mediankäyttöön olisi hyvä puuttua jo varhaisessa vaiheessa, sillä lapset 

altistuvat medialle pienestä pitäen. Vaikka lapsi ei itse vielä osaisi käyttää me-

diaa, media vaikuttaa häneen vanhemman kautta. Lapsen ja vanhemman välinen 

vuorovaikutus voi kärsiä medialaitteen viedessä vanhemman huomion (Kikorian 

ym. 2009, 1356–1357; Napier 2014, 18–25) ja sen vuoksi vanhempien olisi hyvä 

tarkastella omaa mediankäyttöään ja sen vaikutuksia lapseen (Brown 2011, 

1043; Brown ym. 2015). Myös mediankäyttötottumukset alkavat muotoutua jo 
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varhaislapsuudessa. Jotta voitaisiin vaikuttaa pienen lapsen mediankäyttöön, 

täytyy ensin vaikuttaa vanhempaan. Tämän vuoksi materiaali päädyttiin kohdis-

tamaan jo lasta odottaviin ja pienten lasten vanhempiin. 

Tällä hetkellä neuvolassa annettavan mediakasvatuksen pääpaino on siinä, mi-

ten media vaikuttaa lapseen. Lapsia suojellaan esimerkiksi heille ikänsä puolesta 

sopimattomilta ohjelmilta ja vanhempia opetetaan kiinnittämään huomiota las-

tensa ruutuajan määrään. Turun kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloissa media-

kasvatus aloitetaan 6kk:n ikäisen lapsen määräaikaistarkastuksessa, jolloin van-

hempien kanssa käydään läpi esitettä ”Media alle 3-vuotiaan arjessa”. Kaksivuo-

tiaan tarkastuksessa puolestaan hyödynnetään esitettä ”Matkalla mediaan”. Mo-

lemmat esitteet ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekemiä ja ovat hyödyn-

nettävissä sekä sähköisenä että paperisena. (MLL 2010; MLL 2012.) Tämän jäl-

keen ohjeistuksena on ottaa media ja sen käyttö esille neuvolassa vuosittain, 

mutta siihen ei ole erillistä materiaalia. 

7.4 Mediakasvatusmateriaali 

Työn toiminnallisena osuutena (liite 1) päädyttiin tekemään lasta odottaville sekä 

pienten lasten vanhemmille suunnattu mediakasvatusmateriaali "Matkalla media-

vanhemmuuteen – mitä pienen lapsen vanhemman tulisi tietää sähköisen me-

dian maailmasta". 

Osassa kirjallisuuskatsauksemme tutkimuksista (mm. Paavonen ym. 2011, 1567; 

Custers & Van den Bulck 2012, 615–616; Napier 2014, 25; Radesky ym. 2014, 

1177; Rosen ym. 2014, 373) annetaan ohjeistuksia ja ehdotuksia siitä, millaista 

tietoa ja ohjausta vanhemmille tulisi tarjota perheen median käyttöön liittyen. Tä-

hän tietoon olemme materiaalimme perustaneet. Räsäsen (2010, 100–103) mu-

kaan pelkkä tiedon tarjoaminen ei kuitenkaan riitä. Myös sosiaalisen markkinoin-

nin näkökulmasta käyttäytymisen muutosta tavoiteltaessa on hyödyllistä käyttää 

monipuolisia menetelmiä (THL 2012, 75–76). Sen vuoksi emme ole turvautuneet 

pelkkään tiedon välittämiseen, vaan pyrimme mediakasvatusmateriaalissamme 

käyttämään erilaisia keinoja vanhempien mediakäyttäytymisen muokkaamiseksi. 
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Päädyimme laittamaan materiaalin (liite 1) alkuun johdattelevia kysymyksiä, joi-

den tarkoituksena on herätellä vanhempia ajattelemaan omaa mediankäyttöään 

sekä perheen mediankäytön sääntöjä. Toisessa osiossa tarjoamme luotettavaa 

tietoa vanhemman roolista mediakasvattajana sekä kerromme ytimekkäästi me-

dian vaikutuksista lapsiin. Kolmannessa osiossa kuvaamme lapsen iän mukaan 

millaisista asioista lapsi on kiinnostunut, mihin vanhemman tulee mediakasvatuk-

sessa kiinnittää erityistä huomiota ja millaisia asioita median käytön sijaan voi 

tehdä. Neljänteen osaan olemme pyrkineet listaamaan vinkkejä vanhemman 

oman mediankäytön hallintaan. Lopuksi on vielä linkkejä, joiden takaa löytyy lisää 

tietoa aiheesta. Näiden eri osioiden tarkoituksena on tarkastella asioita eri näkö-

kannoilta ja siten tavoittaa eri tavoilla mediaan suhtautuvat vanhemmat. Osiot 

toimivat myös kokonaisuudesta irrotettuina. 

Pyrimme tekemään materiaalista ytimekkään tietopaketin, joka herättää lukijan 

mielenkiinnon ja myöskin ylläpitää sitä. Tässä olennaisessa osassa on ulkoasun 

selkeys ja visuaalisuus. Visuaalista ilmettä kohensimme kuvilla, jotka hankimme 

iStock -kuvapalvelun kautta. Halusimme niissä näkyvän pienten lasten lisäksi niin 

äitejä kuin isiäkin erilaisten medioiden parissa, myös erilaiset perheet huomioi-

den. Halusimme kuvien olevan herätteleviä, mutta tuovan esiin myös median 

käytön positiivista puolta. Varmistimme myös esimerkiksi linkkien toimivuuden. 

Näillä edellä luetelluilla asioilla on merkitystä kohderyhmän houkuttelemisessa 

lukemaan aineisto loppuun asti ja ne ovat yksi hyvän terveyskasvatusmateriaalin 

kriteereistä – esitystavan on tuettava tavoitteita. (Rouvinen-Wilenius 2008, 9–11.) 

Mediakasvatusmateriaali laitetaan saataville internetin Issuu -palveluun, jonka 

kautta terveydenhoitaja voi sitä hyödyntää haluamallaan tavalla. Materiaalia voi 

käydä läpi vastaanoton aikana, ohjata asiakkaan tutustumaan materiaaliin inter-

netissä tai tarvittaessa tulostaa sen asiakkaalle. Materiaali toimii terveydenhoita-

jan työvälineenä mahdollistaen aiheen käsittelyn lyhyenkin vastaanottokäynnin 

aikana. Terveydenhoitajan ei ole tarkoitus käydä materiaalia läpi sana sanalta 

valistaen, vaan ikään kuin istuttaa pieni ajatuksen siemen joka toivottavasti alkaa 

kasvaa ja saa vanhemman itse aktiivisesti pohtimaan ja tiedostamaan asioita. 
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8 EETTISET JA LUOTETTAVUUSKYSYMYKSET 

Eettinen toiminta edellyttää, että tehdään hyvää ja vältetään pahaa. Ihmisen ter-

veyden edistämisen voidaan ajatella olevan hyvän tekemistä ja haittojen välttä-

mistä, eli näin ollen eettisesti hyväksyttävää. (ETENE 2008, 12–13.) Valtakunnal-

linen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on julkaissut eet-

tiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle. Näitä ovat potilaan tai asiakkaan ihmis-

arvon ja perusoikeuksien kunnioittaminen, hänen etunsa pitäminen lähtökohtana 

sekä hyvä vuorovaikutus. Ammattilainen on vastuussa oman työnsä laadusta ja 

päätösten teko edellyttää vastuullisuutta. Toimintakulttuurin on myös oltava so-

pusoinnussa työntekijöiden eettisten näkemysten kanssa. (ETENE 2011, 5–7.) 

Olemme pitäneet nämä suositukset mielessä koko opinnäytetyön teon ajan ja 

noudattaneet niitä. 

Eettinen kysymys on, onko vanhemman syyllistäminen sallittua lapsen edun ni-

missä. Mietimme voiko joku vanhemmista syyllistää itseään, mikäli kokee käyttä-

vänsä liikaa mediaa. Pohdimme siis moraalisen individualismin periaatetta, jonka 

Pursiainenkin mainitsee – onko toisen ihmisen hyvä tärkeämpi kuin toisen tai 

onko tiukan liberalismin näkökulman mukaisesti hyvän toteuduttava samanaikai-

sesti jokaisen näkökulmasta. (Pursiainen 2008, 19–20.) 

Toisaalta myös lapsuuden suojelu on hyvin tärkeä eettinen periaate (ETENE 

2013, 7). Perimmäinen tavoitteemme on lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin li-

sääminen. Vanhemman syyllistäminen voi myös edistää lapsen hyvää, mikäli 

seurauksena on vanhemman mediankäytön väheneminen. Aikuiselle on jo kas-

vun myötä kehittynyt paremmat elämänhallintakeinot kuin mitä lapsella on – tä-

män takia aikuinen pystyy selviämään paremmin myös vastoinkäymisistä ja sie-

tämään tiettyyn rajaan asti myös syyllisyyttä. Ihmisestä riippuu missä kullakin ky-

seinen raja kulkee. 

Kuten Koskinenkin toteaa, usein sosiaalisesti, taloudellisesti ja tiedollisesti hei-

koimmassa asemassa olevilla on myös huonoimmat elintavat (Koskinen 2008, 
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24–29). He ovat siis usein juuri niitä, jotka hyötyisivät eniten myös mediakasva-

tuksesta. Tämän takia emme usko, että syyllistävän materiaalin tekeminen pal-

velisi haluttua lopputulosta. Tarkoituksemme olikin tehdä materiaali joka herätte-

lee – ilman turhaa syyllistämistä. Siksi esimerkiksi materiaaliin tulevien kysymys-

ten muoto on harkittu tarkkaan. 

Sillä miten terveydenhoitaja alustaa aiheen ottaessaan materiaalin ja mediankäy-

tön puheeksi voi olla suuri vaikutus siihen, miten vanhempi aiheeseen suhtautuu; 

syyllistääkö mahdollisesti itseään tai asettuuko puolustuskannalle. Yksilön me-

diankäyttötavat voivat olla täysin tottumuksesta syntyneitä, mutta voivat toisaalta 

olla tiukasti sidottuja myös tämän arvomaailmaan. Yksilön – tässä tapauksessa 

vanhemman – arvopohja vaikuttaakin siihen miten hän on valmis vastaanotta-

maan terveydenhoitajalta saamansa tiedon. Terveydenhoitajan on tällöin tiedos-

tettava, että hän pyrkii opettamalla mediakasvatusta samalla vaikuttamaan van-

hemman arvoihin ja kyseessä on näin ollen vanhemman ideologinen oppiminen 

(Leino-Kilpi & Välimäki 2012, 184–185). 

Voidaan myös pohtia onko ihmisen terveysnäkemykseen vaikuttaminen eettisesti 

oikein vai loukkaako se tämän terveyteen liittyvää yksityisyyttä. Yksi keskeisistä 

kysymyksistä on, miten pitkälle ihminen saa itse päättää omasta elämästään – 

tässä tapauksessa myös lapsensa elämästä – ja valita terveyden kannalta ns. 

huonoja vaihtoehtoja. (ETENE 2008, 12–13.) 

Terveyden epätasainen jakautuminen on yksi maamme vaikeimmista eettisistä 

kysymyksistä ja syrjäytymiskehitykseen tulisi puuttua jo neuvolassa. (ETENE 

2008, 13–14). Suomessa neuvolapalvelut tavoittavat lähes kaikki lapset ja per-

heet (Rova 2014). Kaikilla ei kuitenkaan ole samanlaisia mahdollisuuksia tai ky-

kyä hoitaa itseään tai huolehtia läheisistään. Terveydenhoitaja voi myös joutua 

tilanteeseen, jossa hänen on kiireen vuoksi punnittava mitä tietoa hän neuvo-

lassa ensisijaisesti perheelle jakaa (Leino-Kilpi & Välimäki 2012, 17.) Mediakas-

vatus ei aina ole näistä ensimmäisten joukossa, vaikka tiedon jakaminen kaikille 

olisi eettiseltä näkökannalta tarkasteltuna oikeudenmukaista. Tähän pyrimme 

omalla työllämme tuomaan helpotusta tuottamalla materiaalin, joka ei välttämättä 
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vaadi paljoa terveydenhoitajan vastaanottoaikaa, mutta tarjoaa silti kaikille tasa-

puolisen mahdollisuuden päästä tiedon lähteille. 

Terveydenhoitajan jakaman tiedon on perustuttava näyttöön ja oltava vakuutta-

vaa. (Leino-Kilpi & Välimäki 2012, 186.) Olemme ottaneet tämän huomioon pe-

rustamalla työmme laajasti tutkittuun tietoon. Jotta aineistomme olisi monipuoli-

nen ja sen luotettavuus näin ollen lisääntyisi, olemme hakeneet aiheeseen liitty-

vää tietoa eri tietokannoista (CINAHL Complete, Cochrane, Medic ja MEDLINE). 

Näihin hakuihin liittyvä tiedonhakutaulukko on esitetty liitteessä 2. Olemme käyt-

täneet tiedonhakuun myös kirjatietokantoja sekä yleisiä hakukoneita. Lisäksi use-

amman lähteen jäljille olemme päässeet perehtymällä valitsemiemme artikkelien 

lähteisiin. 

Kuten Hirsjärvi ja muut toteavat, on kiinnitettävä huomioita lähdetiedon alkupe-

rään, uskottavuuteen, julkaisijan arvovaltaan sekä kirjoittajan tunnettuuteen ja ar-

vostukseen. Samoin on mietittävä mitä varten ja kenelle tutkimus on tehty, sillä 

nämä saattavat vaikuttaa tutkimuksen totuudellisuuteen ja puolueettomuuteen. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 113–114.) Olemme valinneet sellaisia lähteitä, joissa aihetta 

käsitellään mahdollisimman laajasti ja eri näkökannoilta. Valinnassa olemme 

myös pitäneet tärkeänä julkaisijan kuten lehden tai organisaation luotettavuutta. 

Mietimme karsintaa tehdessämme myös yksittäisten tutkimusten laadukkuutta. 

Osa tutkimuksista karsiutui tarkastelun ulkopuolelle, koska arvioimme ne puut-

teellisesti tehdyiksi. Joitain mahdollisesti hyviäkin artikkeleita sen sijaan jäi kat-

sauksen ulkopuolelle, koska emme ehtineet tiukan aikataulun takia saamaan niitä 

käsiimme.  

Kiinnitimme huomiota myös lähteiden ikään, mikä on myös Hirsjärven ja muiden 

(2009, 113) mukaan tärkeää. Hakuja tehdessämme pidimme alkuun kriteerinä 

sitä, ettei lähde ole yli kymmentä vuotta vanha. Koska käsittelemäämme aihetta 

koskeva tieto kuitenkin muuttuu nopeasti, pyrimme käyttämään työssämme tuo-

reimpia tutkimustuloksia, jotka käsiimme saimme. 

Suuri osa käyttämistämme lähteistä oli muulla kuin suomen kielellä. Mikäli 

koimme ettemme kielen takia ymmärtäneet jotain asiaa, jätimme sen kokonaan 
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pois. Mielestämme tämä oli eettisesti parempi ratkaisu kuin ottaa asia työhömme 

sillä riskillä, että käännös olisi ollut harhaanjohtava. 

Vaikkei tämä olekaan tutkimuksellinen opinnäytetyö, olemme huomioineet hyvän 

tieteellisen käytännön mukaiset periaatteet mm. huomioimalla muiden työn saa-

vutukset. Olemme viitanneet julkaisuihin asianmukaisesti emmekä ole plagioi-

neet muiden tekstiä. Lisäksi olemme noudattaneet työssämme rehellisyyttä sekä 

yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. (TENK 2012, 6–7.) 
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9 POHDINTA 

Media on tullut yhteiskuntaamme jäädäkseen ja lapset oppivat sen käyttäjiksi jo 

hyvin pieninä. Uusi teknologia ei ole uutta lapsille – he ovat syntyneet sen pariin 

eivätkä tiedä muusta. Tämän takia on erittäin merkityksellistä, että vanhemmat 

osaavat ohjata lapsiaan turvalliseen median käyttöön. Vanhempien tehtävänä on 

opettaa myös vaihtoehtoista, jatkuvasta sähköisestä mediasta riippumatonta elä-

mää. Lapsia on myös suojattava jatkuvalta informaatio- ja ärsyketulvalta ja heille 

on opetettava keinoja, joilla he itse voivat tältä suojautua. Koska kaikki vanhem-

mat eivät ole alan asiantuntijoita eivätkä toisaalta ole itsekään kasvaneet pie-

nestä pitäen sähköisen median jatkuvaan ympärillä oloon, on heidän toisinaan 

vaikea osata kiinnittää huomiotaan esimerkiksi siihen, miten heidän oma median-

käyttönsä lapsiin vaikuttaa. 

 

Yhteenvetoa aiheesta  

Mediaan ja sen vaikutuksiin perehtyessä selvisi, että aihetta on tutkittu paljon ja 

tieto lisääntyy jatkuvasti. Toisaalta myös median käyttö lisääntyy ja sen käyttöta-

vat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Se asettaa haasteita tutkimuksen pysymiselle 

kehityksen tahdissa.  

Samoin aiheen merkitys ja ajankohtaisuus vahvistui prosessin aikana. Mediassa 

uutisoitiin "tahmeista medialaitteista", älypuhelimien pauloissa olevista vanhem-

mista ja kiintymyssuhteen vaarantumisesta. Uutisissa spekuloitiin, viekö älypu-

helin huomion lapselta ja ehdotettiin tauon pitämistä kännykästä. Vanhempien 

"somettaminen" kirvoitti laajaa keskustelua mm. uutissivujen kommenttiosioissa 

ja keskustelupalstoilla. Sosiaalisen median epäiltiin myös haukkaavan vanhem-

pien aikaa ja huomiota siinä määrin, että he puhuvat lapsilleen vähemmän. Tämä 

nähtiin mahdollisena selityksenä pienten, puhumattomien lasten kasvaneelle 

määrälle puheterapiassa.  
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Työmme tavoitteisiin päästäksemme pohdimme, miksi pienten lasten vanhem-

mat käyttävät niin paljon sähköistä mediaa. Pyrimme asettumaan vanhempien 

asemaan ja mietimme taustalla vaikuttavia tekijöitä. Onko se keino hengähtää 

arjen kiireiden keskellä, etsiä vertaistukea tai päästä muiden aikuisten pariin vai 

kenties pelkkää hupia tai ajanvietettä? Keskusteltuamme lähipiiriemme pienten 

lasten vanhempien kanssa totesimme, etteivät vanhemmat aina edes huomaa 

ajatella oman mediankäyttönsä vaikutuksia lapseen. Sen sijaan paljon enemmän 

kiinnitetään huomiota siihen, miten lapsen itsensä käyttämä media lapseen vai-

kuttaa. Syynä vanhempien runsaaseen mediankäyttöön voikin olla tiedon puute 

tai vain syvälle juurtuneet tottumukset.  

Mietimme myös, onko miesten ja naisten välillä eroja mediakasvattajina. Useissa 

tutkimuksissa äidit vastasivat isiä enemmän vanhemmille suunnattuihin kyselyi-

hin. Mahtaako se kertoa siitä, että äidit tuntevat lapsensa ja näiden median käy-

tön isiä paremmin tai ovat kiinnostuneempia asiasta – vai vastaavatko naiset mie-

hiä enemmän kyselyihin?  

Sosiaalisen markkinoinnin näkökulman mukaan mietimme paitsi sitä, mitä halu-

amme kohderyhmämme tekevän, myös sitä ovatko käytöksen muuttamisella 

saatavat hyödyt suuremmat kuin haitat. Koska vanhempien mediankäyttötapoja 

muuttamalla saatetaan turvata lapsen normaali kehitys, on tämä vahva hyöty 

jonka vanhemmat saavat. Lisäksi vanhemmat oppivat paljon omasta lapsestaan 

antamalla tälle aikaa ja olemalla aidosti läsnä. Samalla he kasvavat myös van-

hempina. Toisaalta haittana voi olla esimerkiksi vanhemman oman ajan vähene-

minen.  

Työtä tehdessämme havaitsimme, että media, sähköinen media ja ruutuaika 

määriteltiin useissa tutkimuksissa hieman eri tavoin, riippuen mm. siitä mitä me-

dialaitteita tutkimuksessa oli tarkasteltu. Tarkastelun kohteeksi saatettiin ottaa 

esimerkiksi televisio, tietokone, pelikoneet ja älypuhelin – tai vain osa näistä. Tä-

män takia eri tutkimusten suora vertailu ei aina ollut helppoa. Tämän lisäksi van-

hemmille suunnatuissa kyselytutkimuksissa oli selviä eroja siinä, mitä vanhem-



53 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Meri-Tuulia Koski & Kirsi Tanskanen-Lehti 

mat mediankäytöllä ymmärsivät. Esimerkiksi lapsen kuvaohjelman katselua tie-

tokoneelta ei välttämättä mielletty internetin käytöksi, vaikka se olisi tapahtunut 

YouTuben kautta.  

Samoin vanhemmille suunnatuissa tutkimuksissa tarkasteltiin lähes samoja asi-

oita, mutta kysymykset oli muotoiltu hieman eri tavoin tutkimuksesta riippuen. Li-

säksi vuodenkin ero tutkimustulosten keräämisessä vaikutti tuloksiin. Tällöin jäi 

tulkinnan varaan, johtuivatko erot erilaisesta kysymyksen asettelusta tai tutkimus-

ten teon ajankohdasta vai olivatko ne todellisia. Tämän takia emme esimerkiksi 

voineet aina suoraan verrata suomalaisille, ruotsalaisille ja norjalaisille vanhem-

mille suunnattujen kyselytutkimusten tuloksia toisiinsa. 

Vertailun hankaluuksista huolimatta totesimme, että kaikissa näissä maissa me-

diaan ja lasten mediankäyttöön suhtaudutaan samankaltaisesti. Median käyttö 

lisääntyy ja sen käytön aloittaminen varhaistuu. Myös huoli lasten altistumisesta 

liialliselle tai vääränlaiselle medialle on yhteinen. USA:n kohdalla tutkimustieto 

viittasi siihen, että siellä käytettäisiin mediaa hiukan enemmän ja tietämys suosi-

tuksista olisi heikompaa. Toisaalta USA:ta koskeva tilastotieto oli hiukan vanhem-

paa eikä siksi välttämättä vertailukelpoista. 

Ruutuaikasuositukset ovat varsin tiukkoja, eivätkä ne tunnu toteutuvan nykymaa-

ilmassa. Tästä kertoo myös American Academy of Pediatricsin (AAP) uudistuvat 

mediankäyttösuositukset. Jäimme kuitenkin miettimään, onko se hyväksyttävä 

syy suositusten muuttamiselle, ettei nykyisiä suosituksia pystytä noudattamaan. 

Mielestämme se on eettiseltä näkökannalta arveluttavaa. 

Toisaalta voidaan miettiä, mitä eroa on siinä, lukeeko ihminen kirjaa vai samaa 

sisältöä internetistä. Tai pelaako hän kaverin kanssa lautapeliä vai käyttääkö pe-

likonetta tai tietokonetta kavereiden kanssa pelaamiseen. Merkityksellisempää 

on, että hän myös liikkuu ja nukkuu riittävästi, syö terveellisesti ja kommunikoi 

oikeiden ihmisten kanssa kasvotusten. 

Sosiaalisen kanssakäymisen todettiinkin olevan erityisen tärkeää pienten lasten 

puheen kehitykselle ja tunneilmaisun oppimiselle. Lapsi tarvitsee vuorovaikutusta 
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aitojen, läsnä olevien aikuisten kanssa. Suuri merkitys on myös sillä millaista me-

diaa käytetään; pelkästään viihdyttävää vai opetuksellista. Medialaitteiden tarjoa-

man viihteen sijaan ja opetuksellisen median lisäksi lapsi tarvitsee runsaasti oi-

keaa leikkiä. Lapsen täytyy saada olla lapsi. 

Mikä olisi hyvä tapa saada vanhemmat ymmärtämään oman mediankäyttönsä 

vaikutus lapsiin? Helppoja tai yksiselitteisiä vastauksia ei varmasti ole, sillä van-

hemmat ovat kaikki erilaisia. Toivomme materiaalimme havahduttavan edes 

osan vanhemmista pohtimaan asiaa ja muuttamaan omaa mediankäyttöään koh-

tuullisempaan suuntaan. 

 

Työn arviointia  

Pääsimme omasta mielestämme työllemme asettamaamme tavoitteeseen luo-

malla lasta odottaville ja pienten lasten vanhemmille suunnatun mediakasvatus-

materiaalin, jota terveydenhoitaja voi hyödyntää äitiys- tai lastenneuvolassa. 

Tämä materiaali perustuu laajaan tietopohjaan jota keräsimme opinnäytetyön kir-

jallista osuutta varten. Tiukka aikataulu asetti erinäisiä rajoituksia materiaalin te-

olle ja koimme, ettemme ehtineet paneutua esimerkiksi ulkoasuun niin huolelli-

sesti kuin olisimme halunneet. 

Sitä, miten hyvin kyseinen materiaali kohtaa vanhemmat eli miten terveydenhoi-

tajat ottavat sen käyttöön ja jakavat tietoa eteenpäin, on tässä vaiheessa vaikea 

arvioida. Emme voi myöskään etukäteen tietää, onko materiaalilla vaikutusta 

vanhempien omaan mediankäyttöön tai perheelleen luomiin mediasääntöihin. 

Näitä olisi mielenkiintoista selvittää edelleen jatkotutkimuksella, joka selvittäisi 

materiaalin todellista hyötyä ja vaikutusta ja mahdollisia kehittämiskohteita. 

Opinnäytetyömme teoriaosuudesta tuli varsin laaja ja siinä olisi varmasti tiivistä-

misen mahdollisuuksia. Esimerkiksi lasten mediankäyttöä eri ikäkausina olisi voi-

nut kuvata jonkin verran lyhyemmin, samoin vanhempien suhdetta lasten me-
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diankäyttöön olisi voinut jäsennellä uudelleen. Tämä olisi kuitenkin vaatinut teks-

tin niin laajaa uudelleen aukaisua, että työllemme asetettu tiukka aikataulu tuli 

tässä vastaan. 

Mietimme myös, onko median vaikutuksia lapsen kehitykseen tarpeen käsitellä 

niin laajasti kuin teimme. Mielestämme tämä tietotausta on kuitenkin tärkeää, 

jotta vanhemmille voidaan perustella miksi heidän on tarkkailtava mediankäyttöä 

ja sen vaikutuksia sekä asetettava mediankäytön säännöt. Jotkin tutkimukset kä-

sittelivät kouluikäisiä tai tätä vanhempia lapsia, mutta aina aivan pieniä lapsia 

koskevaa tietoa ei ollut riittävästi. Mitään kirjallisuuskatsauksemme aihekokonai-

suutta emme olisi jättäneet kokonaan pois, sillä mielestämme sisällön eri osat 

tukevat toisiaan. 

Kirjallisuuskatsauksemme laajuudesta huolimatta olisimme kaivanneet lisää tut-

kimukseen pohjautuvaa tietoa mm. vanhempien mediankäytön vaikutuksista vau-

vaan, tämän tarpeisiin reagoimiseen ja kiintymyssuhteen muodostumiseen. Esi-

merkiksi median vaikutuksista alle 2-vuotiaisiin ja erityisesti vauvaan tämän jou-

tuessa kilpailemaan vanhemman huomiosta medialaitteen kanssa tiedetään 

vasta vähän. Myöskään pitkäaikaisiin seurantatutkimuksiin median ja vanhem-

pien mediankäytön vaikutuksista lapsen kehitykseen emme juuri törmänneet. 

Olisi myös mielenkiintoista tietää, muuttuuko ihmisen mediankäyttö hänen tulles-

saan lapsen vanhemmaksi. Mielenkiintoisia tutkimusaiheita riittää siis jatkossa-

kin.   
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Mieti, paljonko aikaa vietät ruudun (mm. TV, äly-
puhelin, tietokone) ääressä vuorokaudessa. 

Onko se mielestäsi vähän, kohtuullisesti vai paljon? 

Mitä sähköisiä medioita käytät ja miksi? 

Pidätkö itseäsi medialukutaitoisena? 

Kyseenalaistatko mediasisältöjä? 

 

Miten media vaikuttaa Sinuun? 

Oletko huomannut sillä olevan haitallisia vaikutuk-
sia? 

 

Oletko joskus keskittynyt medialaitteeseen 
niin kovin, ettet ole enää havainnut lähiym-
päristösi tapahtumia? 

Onko niin käynyt tai voisiko niin käydä olles-
sasi lapsen kanssa?  

Ajatteletko lapsen syntymän vaikuttavan/vai-
kuttaneen mediankäyttöösi? 

Miksi ja miten? / Miksi et? 

 

Vaikuttaako lapsen läsnäolo siihen, miten käytät mediaa? 

Oletko miettinyt, miltä mediankäyttösi tuntuu lapsesta? 

Mitä lapsi tekee silloin, kun käytät mediaa? 

Voiko media viedä huomiotasi lapselta? 

 

Tiedätkö, miten media vaikuttaa lapseen? 

Vaikuttaako media mielestäsi lapsen kehitykseen 
positiivisesti, negatiivisesti vai sekä että? 

Voiko mediassa olla sellaista sisältöä, joka on haitallista lap-
selle? 

Jättäisitkö lapsesi yksin ruudun ääreen?  

Voiko mediaa mielestäsi käyttää "lapsenvahtina" vanhemman 
tehdessä kotiaskareita? 
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Onko perheessänne yhteisiä sääntöjä mediankäytölle tai oletko ajatellut luoda sellaisia? 

Rajoitatko/rajoittaisitko lapsesi mediankäyttöä jollain tavalla? 

 

Mitä mieltä olet lapsen kuvien laittamisesta 
internetiin?  

Oletko huomannut lapsesi kiinnittävän eri-
tyistä huomiota TV-ruutuun tai muuhun me-
dialaitteeseen? 

Onko lapsesi säikähtänyt kovia ääniä? 

 

Oletko huomannut oman tai jonkun muun 
lapsen käyttäytyvän levottomasti median 
käytön jälkeen? 

 

Onko vanhemman mielestäsi tärkeää tietää, millaisia TV-ohjelmia, elokuvia, pelejä tai internetsi-
vustoja lapsi käyttää? 

Kuinka varmistat, ettei lapsesi altistu hänelle sopimattomalle mediasisällölle? 

 

Missä kaikkialla lapsesi voi käyttää mediaa? 
Kenen kanssa? 

Tiedätkö, miten lapsen mediankäyttö muut-
tuu lapsen kasvaessa? 

Tiedätkö lasten median käytölle asetetuista 
suosituksista ja ikärajoista? 

 

 

 

 

Millaisia asioita teette yhdessä perheen kes-
ken? 

Kuinka suuressa roolissa media on perhees-
sänne? 
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Vanhempi on lapsen mediankäytön malli. 
Mallioppiminen alkaa jo syntymän jälkeen, 
kuten myös perheen mediankäyttötottu-
musten muodostuminen. Perheessä kannat-
taa keskustella ja sopia vanhempien omasta 
mediankäytöstä jo lasta odotettaessa tai vii-
meistään heti syntymän jälkeen. 

Varmista, ettei lapsi joudu kilpailemaan 
huomiostasi medialaitteen kanssa. Van-
hemman mielenkiinnon suuntautuessa me-
dialaitteeseen, kuten kännykkään tai tieto-
koneeseen, saattaa vauva jäädä vaille odot-
tamaansa huomiota. Lapsi tarvitsee aikuisen läheisyyttä ja hoivaa selvitäkseen. Hän kaipaa katse-
kontaktia, suoraa vuorovaikutusta ja runsaasti yhteistä aikaa, jolloin vanhempi on aidosti läsnä. 
Kun vauvan tarpeisiin ja tunteisiin vastataan luotettavasti, toistettavasti ja riittävän nopeasti syn-
tyy vauvan ja hoitajan välille turvallinen kiintymyssuhde. Hyvä kiintymyssuhde luo vankan pohjan 
lapsen mielenterveyden kehittymiselle. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää on, 
että hänen tarpeisiinsa vastataan viivyttelemättä. Vauvan kokemukset ovat suorassa yhteydessä 
siihen mitä häntä hoitava vanhempi tekee ja kokee. Vauvan jäädessä vaille huomiota tulee hän 
helposti levottomaksi, hermostuu ja turhautuu. 

Tutkimusten mukaan alle 2-vuotias ei hyödy sähköisen median käytöstä millään lailla. Jo muuta-
man kuukauden ikäinen lapsi voi seurata televisio- tai tietokoneruudussa vilkkuvia värejä ja musiik-
kia. Tästä huolimatta tällaisen ärsyketulvan on todettu rasittavan häntä, sillä ruutu saattaa valpas-
tuttaa hänet turhaan, eikä hän vielä ymmärrä median sisältöä. Pienen lapsen tulisikin olla ruudun 
ääressä mahdollisimman vähän ja vain lyhyitä hetkiä. Passiivinenkin mediankäyttö vaikuttaa lap-
seen. Vaikka lapsi ei itse katsoisi ohjelmaa, on taustalla auki olevan television todettu häiritsevän 
hänen leikkejään. Myös vanhemman ruudun ääressä kokemat tunteet välittyvät lapselle. 

Media voi vaikuttaa lapsen kehitykseen sekä positiivisella että negatiivisella tavalla. Suuri osa 
vaikutuksesta riippuu sisällöstä, jolle lapsi altistuu. Lapsen näkemällä sisällöllä on merkitystä ken-
ties enemmän kuin sillä, kuinka paljon aikaa lapsi viettää median ääressä. Media ei myöskään vai-
kuta lapsiin samalla tavalla. Lapsen ikä ja kehitystaso vaikuttaa siihen, miten lapsi käsittelee asi-
oita. Usein vanhemmat kuitenkin yliarvioivat omien lastensa kykyä ymmärtää ja käsitellä median 
sisältöä. 

Väkivaltainen mediasisältö lisää lapsen 
aggressiivista ja epäsosiaalista käyttäyty-
mistä. Varsinkin pienet lapset ovat herkkiä 
oppimaan sosiaalisia käyttäytymismalleja 
television kautta. He voivat matkia näke-
määnsä väkivaltaista käyttäytymistä eten-
kin, jos pitävät näkemäänsä väkivaltaa rea-
listisena, oikeutettuna ja palkittuna ja voi-
vat samaistua väkivallan tekijään.  
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Media voi aiheuttaa lapselle pelkoa, ahdistusta 
ja stressiä. Lapsen ikä vaikuttaa siihen, minkä si-
sällön lapsi kokee järkyttävänä. Pienet lapset pe-
lästyvät herkemmin fiktiivisiä hahmoja, kun taas 
vanhemmat kauhistuvat realistisemmista asi-
oista, kuten uutisista jotka sisältävät väkivaltaa 
tai loukkaantumisia. 

Liiallinen altistuminen medialle vaikuttaa lap-
sen uneen. Väkivaltaisella mediasisällöllä ja ilta-
aikaan tapahtuvalla ruutumedian käytöllä on yh-
teys lasten lisääntyneisiin uniongelmiin, kuten 
nukahtamisvaikeuksiin, painajaisiin ja yöllisiin heräämisiin. Median käyttö lähellä nukkumaanme-
noaikaa voi olla hyvin stimuloivaa, jolloin nukahtaminen viivästyy. Liian lyhyt tai huonolaatuinen 
uni vaikuttaa lapsen kokonaisvaltaiseen terveyteen, oppimiseen, muistiin, koulumenestykseen ja 
elämänlaatuun. 

Runsaalla median käytöllä on yhteys lasten ja nuorten ylipainoon. Selittäviä tekijöitä ovat mm. 
istumisen lisääntyminen ja fyysisen aktiivisuuden väheneminen, unen keston ja laadun heikkene-
minen sekä median kautta opitut epäterveelliset ruokailutottumukset ja napostelu. 

Lapsi luo omaa maailmankuvaansa myös median avulla. Tietynlainen mediasisältö voi luoda lap-
selle epärealistisen kuvan maailmasta. Esimerkiksi runsas väkivallan näkeminen tai synkkien uutis-
ten katsominen saa lapsen näkemään maailman vaarallisempana ja pelottavampana kuin se on-
kaan. 

Vanhempi voi vaikuttaa sähköisen median vaikutuksiin myös keskustelemalla median sisällöistä 
lapsen kanssa. Kaiken ikäiset lapset kaipaavat vanhemman seuraa katsoessaan esim. elokuvaa tai 
TV-ohjelmaa. Nähdyistä asioista ja niiden herättämistä ajatuksista ja tunteista on hyvä keskustella. 
Median sisältöjen pohdinta auttaa lasta suhtautumaan median välittämiin viesteihin kriittisesti ja 
kasvattaa lapsen kykyä puolustautua niitä vastaan.  

Television ja muiden medialaitteiden sijoitteluun kannattaa 
kiinnittää huomiota. Tutkimuksin on todettu, että lapset ovat 
sähköisen median parissa enemmän, mikäli laitteet ovat hei-
dän omassa huoneessaan. Tällöin myös riski sopimattomalle si-
sällölle altistumiselle kasvaa, sillä vanhempien on vaikeampi 
seurata, millaisia ohjelmia lapset katsovat tai mitä he interne-
tissä tekevät. 

Vanhemman tehtävä on asettaa rajat lapsen mediankäytölle. 
Rajat olisi hyvä perustella lapselle. Vanhemman tulee myös 
huolehtia siitä, että se mitä lapsi mediasta katsoo ja kuulee on 
hänen ikäiselleen sopivaa. S-merkintä TV-ohjelmissa, eloku-
vissa ja digitaalisissa peleissä tarkoittaa, että ohjelma on lap-
sille sallittu. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että ky-
seessä olisi lapsille suunnattu ohjelma. 
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Kun vanhemmat asettavat mediankäytön rajat pienestä pitäen ja opettavat vastuulliseen me-
dian käyttöön, on lapsen turvallisempi seikkailla median maailmassa ja nauttia siitä. Rajoittami-
sen sijaan tarvitaan myös keskustelua median sisällöistä. Mikäli lapsi kertoo ajautuneensa ikävän 
sisällön pariin, älä syyllistä vaan ole lapsen tukena. 

 

 

Kun TV:n katselu yhdistyy suojaaviin tekijöihin, sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia lapsen kogni-
tiivisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. On kuitenkin muistettava, että lapsi tarvitsee paljon 
aikaa myös suoralle vuorovaikutukselle kasvokkain niin aikuisten kuin toisten lastenkin kanssa. 
Myös leikkimiselle, ulkoilulle ja muulle ikätasoiselle toiminnalle on jäätävä aikaa. Lapsen kasvaessa 
median käyttö voi tuoda myös mukavia yhteisiä hetkiä perheelle. Esimerkiksi mukavan, kaikille 
perheenjäsenille soveltuvan elokuvan katselu voi olla kaikille miellyttävä kokemus.
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Lapsen ikä/kehitysvaihe Paljonko mediaa 
tämän ikäiselle? 

Vanhemman tehtäviä 
mediakasvattajana 

Vaihtoehto 
sähköiselle medialle 

0 – 1 vuotta 

Jo vastasyntynyt osaa nauttia musiikista, mutta 
kovat ja yllättävät äänet voivat kuitenkin pelottaa 
häntä.  

Lapsi alkaa kiinnostua väreistä ja selkeistä kuvista 
muutaman kuukauden ikäisenä. Mieluisimpia 
ovat iloisia ihmiskasvoja muistuttavat kuvat.  

Pienikin lapsi nauttii myös loruista, loruleikeistä, 
kuvakirjoista, lauluista ja tanssista. 

Sähköistä mediaa ei suositella 
lainkaan tämän ikäiselle! 

 

Tarkkaile omaa mediankäyttöäsi ja mieti 
sen vaikutusta lapseen. Luo perheelle me-
diankäytön säännöt. Suojele lastasi hä-
nelle sopimattomilta ohjelmilta. Vaikka 
hän ei ohjelmia vielä ymmärräkään, häntä 
saattaa pelottaa kovat äänet ja hän rasit-
tuu turhaan ruudusta tulevista ärsyk-
keistä. 

Vanhemmat ja muut läheiset ihmiset. 

Kuvakirjat, lorut, loruleikit, rauhallisen 
musiikin kuuntelu. 

1 – 2 vuotta 

Tämän ikäinen lapsi jaksaa jo keskittyneesti seu-
rata lyhyttä, yksinkertaista satua kuvakirjasta. 

Lapsi ei vielä malta keskittyä pitkiä aikoja kerral-
laan TV-ohjelman seuraamiseen eikä hän ym-
märrä ohjelman sisältöä. Hän saattaa myös esi-
merkiksi luulla, että ruudussa näkyvä asia tapah-
tuu hänen kotonaan. 

Lapsen puheenkehitystä voit tukea esimerkiksi ni-
meämällä kuvakirjoista asioita ja esineitä.  

Sähköisestä mediasta ei ole 
hyötyä tämän ikäiselle. 

Sitä ei suositella lainkaan alle 
2-vuotiaalle.  

Mikäli sähköistä mediaa käytetään, on 
sitä hyvä seurata yhdessä aikuisen kanssa 
ja vain lyhyitä hetkiä kerrallaan. 

Vanhemman tehtävä on päättää median-
käytön säännöt ja rajat perheessä. 

Edellisten lisäksi leikki ja liikunta sisällä 
ja ulkona, lyhyet satukirjat, lastenlaulut. 
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Lapsen ikä/kehitysvaihe Paljonko mediaa 
tämän ikäiselle? 

Vanhemman tehtäviä 
mediakasvattajana 

Vaihtoehto 
sähköiselle medialle 

3 – 4 vuotta 
Leikki-iässä lapsella on vilkas mielikuvitus. Elä-
mässä on paljon satua ja taikaa. Toden ja tarun 
erottaminen voi toisinaan olla vaikeaa. Mediasta 
tutut hahmot näkyvät myös lapsen leikeissä.  
Osa mediasisällöstä voi myös aiheuttaa lapselle 
pelkoja, aggressiivista käyttäytymistä ja levotto-
muutta. Häntä saattaa pelottaa etenkin visuaali-
sesti vahvat esitykset. 
Lapsi haluaa ja jaksaakin jo seurata pidempiä oh-
jelmia. Myös tietokonepelit alkavat kiinnostaa. 

Ruutuaikaa korkeintaan 
2 tuntia päivässä, 
mielellään lyhyempiin 
pätkiin jaksotettuna.  

Vanhempien on tärkeää asettaa rajat sähköisen 
median käytölle.  
Edelleen on tärkeää, että vanhempi seuraa oh-
jelmia yhdessä lapsen kanssa. Nähdyistä asioista 
ja niiden herättämistä ajatuksista ja tunteista 
kannattaa keskustella lapsen kanssa.  
Vanhempien on varmistettava, että niin katsot-
tavat ohjelmat kuin käytetyt pelitkin soveltuvat 
ko. ikäiselle lapselle. 
Toden ja tarun erottamiseen tarvitaan aikuisen 
apua.  
Ole kriittinen käyttämäsi median suhteen ja 
opeta sama taito myös lapselle. 
 

Lasta alkaa kiinnostaa koti- ja roolileikit, 
palapelit, legot, auto- ja junaratojen ra-
kentelu. Hän on myös innostunut opet-
telemaan esimerkiksi pyöräilyä, luiste-
lua ja hiihtoa. 
Tietokirjat ja pidemmät tarinat. 
Askartelu, käsityöt ja puutyöt turvalli-
silla välineillä. 
Liikkuminen musiikin mukana. 

5 – 6 vuotta 
Lapsen itsenäisyys ja leikit kavereiden kanssa li-
sääntyvät. 
Tietokonepelit ja muut pelikoneet alkavat kiin-
nostaa yhä enemmän ja niitä käytetään myös ka-
vereiden kanssa.  
Hän alkaa myös ymmärtää toden ja tarun eron.  
Osa mediasisällöstä voi aiheuttaa lapselle pelkoja, 
aggressiivista käyttäytymistä ja levottomuutta. 
Lapsi saattaa myös vahingossa törmätä häntä pe-
lottavaan materiaaliin, etenkin jos hän käyttää 
medialaitetta itsenäisesti. 
Lapsi voi jo oppia myös ilmaisemaan itseään me-
dian avulla. Hän voi esimerkiksi käyttää älypuhe-
linta omien videoiden ja valokuvien ottamiseen. 
Kun lapsi oppii lukemaan, laajenee hänen media-
maailmansa huomattavasti. 

Ruutuaikaa korkeintaan 
2 tuntia päivässä, 
mielellään lyhyempiin 
pätkiin jaksotettuna. 

Vanhempien on tärkeää asettaa rajat sähköisen 
median käytölle.  
Lapsen itsenäisyys lisääntyy, jolloin vanhempien 
on entistä tärkeämpää seurata mitä lapsi inter-
netissä tekee ja millaisia ohjelmia tai pelejä hän 
jo itsenäisesti käyttää.  Aikuisen on varmistet-
tava, ettei lapsi altistu ikäiselleen sopimatto-
malle materiaalille. 
Lapsi kaipaa edelleen aikuista katsomaan hänen 
kanssaan ohjelmia ja peliseuraksi. Ruudussa 
nähdyistä asioista ja niiden herättämistä ajatuk-
sista ja tunteista kannattaa keskustella lapsen 
kanssa.  
Lapselle on hyvä kertoa etukäteen, miten hän 
voi toimia mikäli törmää pelottavaan materiaa-
liin. Lapselle pitää myös opettaa mitä interne-
tissä saa ja mitä ei saa tehdä. 
 

Lapsi jaksaa jo kuunnella pitkiä tari-
noita. Tietokirjat ovat usein mieluisia ja 
lapsi on kiinnostunut esim. luonnosta, 
syntymästä ja kuolemasta. Hän saattaa 
olla innokas piirtämään omia sarjakuvia 
tai lehtiä ja kertomaan omia satuja ja 
ottamaan valokuvia. 
Moni lapsi nauttii myös musiikin ja satu-
kasettien kuuntelusta. 
Hän on luontaisesti innokas liikkumaan. 
Mieluisia ovat esim. uinti, pyöräily, 
hiihto ja luistelu. Lapsi on halukas osal-
listumaan kodin töihin kun siihen anne-
taan mahdollisuus ja turvallisuus taa-
taan. 

 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Meri-Tuulia Koski & Kirsi Tanskanen-Lehti 

 

 

 Kirjaa parin päivän ajan muistiin paljonko aikaa käytät erilaisten ruutujen (mm. älypuhelin, 

tietokone, TV, pelikoneet) ääressä. Mieti tämän jälkeen onko se mielestäsi vähän, sopivasti 

vai turhan paljon. 

 Jos käytät mediaa mielestäsi turhan paljon, mieti  

 millaista mediaa käytät?  

 millaisissa tilanteissa sitä käytät?  

 onko sinun pakko käyttää sitä esim. työn tai opiskelun takia, vai onko syynä joku 

muu?  

 missä tilanteissa voisit vähentää käyttöä?  

 mistä käytöstä et missään tapauksessa halua luopua? 

 Mieti kärsiikö lähipiirisi mediankäytöstäsi. Jääkö esimerkiksi lapsi joissain tilanteissa liian 

vähälle huomiolle tai reagoitko hänen tarpeisiinsa turhan hitaasti? 

 

 Mieti, mikä elämässäsi juuri nyt on tärkeintä. Onko se mahdollisesti työura? Harrastukset? 
Sosiaalisen median päivittäminen? Perheen hyvinvointi? 

 Unohda muu maailma hetkeksi ja jätä media-
laitteet rauhaan. 

 Muista, että sinun ei tarvitse olla tavoitettavissa 
24/7. 

 Kunnioita myös muiden yksityisyyttä ja vapaa-
aikaa. 

 Vietä aikaa perheesi kanssa. Jo se riittää, että 
olet aidosti läsnä. 

 Opettele joutilaisuuden jalo taito ja opeta se 
myös lapsillesi. Aina ei tarvitse olla tekemistä. 

 

 Keskity lapseen myös mm. imetyshetkillä. Saat niistä itsekin paljon. Ei ole väärin viihdyttää 

itseään imettämisen aikana, mutta on tärkeää pystyä irrottautumaan tekemisestä ja huo-

mioida lapsi silloin kun hän sitä tarvitsee. 

 Lapsi kaipaa hetkiä, jolloin hänen ei tarvitse jakaa huomiotasi kenenkään tai minkään muun 

kanssa. 

 Antamalla enemmän itsestäsi voit saada lapseltasi paljon enemmän kuin mikään media voi 

koskaan antaa. 

 

 Älä jumitu etsimään vertaistukea internetin keskustelupalstoilta. Kaivatessasi samassa 

tilanteessa olevaa seuraa hae sitä esim. lähipuistosta, ystävistäsi tai lapsille ja vanhemmille 

suunnatuista yhteisistä kerhoista. Niistä saat lisätietoa esim. MLL:lta, omasta kotikunnas-

tasi tai neuvolan terveydenhoitajalta. 
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Linkkivinkkejä: 

Lapset ja media (MLL) 

MLL.fi > Vanhempainnetti > Tietokulma > Lapset ja media 

Tietoa ikärajoista (MEKU) 

Ikarajat.fi > Lataa esite ikärajoista 

Mediakasvatusvideoita (MLL)  

MLL.fi > Kouluille ja kasvattajille > Mediakasvatus > Videot 

 

Oppaita mediakasvatuksen tueksi: 

Media alle 3-vuotiaan arjessa. Opas ja keskusteluaineisto vanhemmille (MLL) 

THL.fi > Lastenneuvolakäsikirja > Ohjeet ja tukimateriaali > Terveysneuvonta > Mediakasvatus > 

Media alle 3-vuotiaan arjessa 

Matkalla mediaan. Opas perheen yhteiselle mediamatkalle (MLL) 

THL.fi > Lastenneuvolakäsikirja > Ohjeet ja tukimateriaali > Terveysneuvonta > Mediakasvatus > 

Matkalla mediaan 

Lapset ja media - Kasvattajan opas (MEKU) 

Kavi.fi > Julkaisut > Mekun julkaisut > Mediakasvatusta kotikasvatuksen tueksi > Lapset ja media - 

kasvattajan opas 

 

Kirjavinkki: 

Lahikainen, A.R.; Mälkiä, T. & Repo, K. 2015. Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino. 

 

Kuvat: 

Oppaan kuvat on hankittu iStock photo-kuvapalvelusta. http://www.istockphoto.com/  

 

 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/lapset_ja_media/
https://kavi.fi/sites/default/files/documents/esite_web.pdf
http://www.mll.fi/kasvattajille/mediakasvatus/videot/
http://mll-fi.directo.fi/@Bin/15785671/MLL%20Mediank%C3%A4ytt%C3%B6%20keskusteluopas_2108.pdf
http://mll-fi.directo.fi/@Bin/15785671/MLL%20Mediank%C3%A4ytt%C3%B6%20keskusteluopas_2108.pdf
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/9601267aca3cd104599c3e942bfe5aa8/1443599016/application/pdf/11904112/Matkalla%20mediaan.pdf
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/9601267aca3cd104599c3e942bfe5aa8/1443599016/application/pdf/11904112/Matkalla%20mediaan.pdf
https://kavi.fi/sites/default/files/documents/lapsetjamedia2014.pdf
https://kavi.fi/sites/default/files/documents/lapsetjamedia2014.pdf
http://www.istockphoto.com/
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Liite 2: Tiedonhakutaulukko 

 

Tietokanta Hakupäivä Hakusanat Rajaukset Osumat

Valittu 

otsikon

perusteella

Valittu 

abstraktin 

perusteella

Valittu

kokotekstin

perusteella

Cochrane 25.8.2015 media AND children 1317

25.8.2015 media AND children 2005-2015 1237

25.8.2015 media AND children

2005-2015; 

title, abstract, keywords 68 - - -

25.8.2015 media AND infant 2005-2015 420

25.8.2015 media AND infant

2005-2015; 

title, abstract, keywords 19 - - -

25.8.2015

media influence 

AND children title, abstract, keywords 10 - - -

26.9.2015

media AND violence 

AND children 12 4 2 0

Medline 24.8.2015 media AND children 116299

2005-2015 76669

media influence 

AND children 2005-2015 392

25.8.2015

media influence 

AND children

2005-current, 

sanat abtraktissa 27 5 1 0

25.8.2015

media education 

AND children sanat abstraktissa 30

2005-2015, 

sanat abstraktissa 11 5 2 1

media time 

AND infant media time abstraktissa 5 2 2 1

screen time 

AND infant screen time abtraktissa 50

screen time 

AND infant

2005-current, 

molemmat

hakusanat abstraktissa 12 3 3

26.8.2015 media AND toddler media abtraktissa 156

media AND toddler

2005-current,

media abtraktissa 119 18 14 9

26.8.2015

TV AND parents 

AND influence

2005-current, 

kaikki sanat abstraktissa 82

6.9.2015

health behaviour  

AND family OR

parents OR parenting

2005-current, 

kaikki sanat abstraktissa 405

health behaviour 

AND family OR

parents OR parenting 

AND screen time

2005-current,

kaikki sanat abstraktissa 6 4 3 0

screen time AND parents 

AND influence to children

2005-current, 

screen time ja 

parents abstraktissa 1 1 1 0

media time AND parents 

AND influence

2005-current,

kaikki sanat abstraktissa 0

media time AND 

parents AND influence

2005-current, 

media time ja 

parents abstraktissa,

influence missä tahansa

kentässä 4 4 0
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Tietokanta Hakupäivä Hakusanat Rajaukset Osumat

Valittu 

otsiko

perusteella

Valittu 

abstraktin 

perusteella

Valittu

kokotekstin

perusteella

12.10.2015

health education 

AND method

2005 - current, 

hakusanat abstraktissa 1109

health education 

AND method

2010 - current, 

hakusanat abstraktissa 705

health education AND 

method AND material

2010 - current, 

hakusanat abstraktissa 35 6 - -

health education

2005 - current, 

hakusanat otsikossa 1981

health education 

AND material

2010 - current, 

health education otsikossa, 

material abstraktissa

Cinahl 25.8.2015

media AND children

OR infants 2005-2015 921

25.8.2015

media influence 

AND children 2005-2015 27 9 9 9

Cinahl Complete 26.8.2015

media AND children 

OR infants 2005-2015 1998

26.8.2015

media influence 

AND children

OR infants 2005-2015 34 13 11 10

31.8.2015

media effects 

AND children OR

infants OR toddlers 

OR parents 2005-2015 65 13 12 8

31.8.2015

media use AND health 

AND children OR infants 

OR toddlers 2005-2015 63 9 6 3

Cinahl Complete 

+ Academic 

Search Elite 

+ Cinahl 1.9.2015

media influence 

AND children

OR infants OR babies 

OR toddlers

OR parents

2005-2015, 

sanat abstraktissa 248 27 22 4

Medic 24.8.2015 mediakasvatus - 0

24.8.2015 media 524

2005-2015 180

24.8.2015 media AND lapset 2005-2015 37 3 2

24.8.2015 ruutuaika 3 3 -

4.9.2015 kiintymyssuhdeteoria 2 2 2 2

Vanhempien ja lasten 

väliset suhtee 2005-2015 112 6 2

vanhemmat 

OR vanhemmuus

AND vuorovaikutus 2005-2015 2 2 1 1

vanhemmat 

OR vanhemmuus 

AND ruutuaika 2005-2015 1 1 1 1

6.9.2015

vanhemmat 

OR vanhemmuus

or perhe AND ruutuaika 2005-2015 1 1 1 1

6.9.2015

vanhemmat 

OR vanhemmuus

OR perhe AND 

ruutuaika OR

media OR TV 2005-2015 6 1 1 1

6.9.2015

vanhemmat OR 

vanhemmuus or perhe 

AND terveyskäyttäytyminen 2005-2015 17 5 2 2

18.9.2015 terveyskasvatus 936

terveyskasvatus 2005-2015 242

12.10.2015 terveyskasvatus 2010-2015 66 12 7 4


