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1 Johdanto 

 

Tutkimuksissa on osoitettu, että pienten lasten median käytön aloitusikä on aikaistunut 

ja median käyttö yleistynyt, minkä takia mediataitoja tarvitaan aikaisemmin kuin ennen 

(Suoninen 2014: 72). Lapsen kehitys eri osa-alueilla, erityisesti tunne-elämän ja kogni-

tiivisten taitojen alueilla säätelee mediasisältöjen ymmärrystä (Salokoski – Mustonen 

2007: 18, 21). Varhaiskasvatusikäisen lapsen ajattelun kehitys on vielä monilta osin kes-

keneräistä, mikä aiheuttaa haasteita mediasisältöjen ymmärrykseen. Etenkin toden ja 

tarun erottaminen on vaikeaa. Tämä voi myös aiheuttaa lapselle mediapelkoja. Toisaalta 

media voi myös hyödyttää lasta monin tavoin. Se tarjoaa lapselle mahdollisuuden har-

joitella tunteiden tunnistamista ja hallintaa sekä tukee kehitystehtävien käsittelyssä (Sa-

lokoski  – Mustonen 2007: 18–19, 25).  

 

Lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavat monenlaiset tekijät, joista toiset ovat 

suojaavia ja toiset riskitekijöitä (Salokoski – Mustonen 2007: 30). Pienten lasten media-

kasvatuksessa perheiden merkitys on keskeinen (Suoninen 2014: 74; Lauricella – Ri-

deout – Wartella 2015). Lapsen mediataitojen kehittymistä edistävät oleellisesti vanhem-

pien lapselleen tarjoama ohjaus, turva, sekä omat mallit. (Salokoski – Mustonen 2007: 

30.)  Lapsen selviytymiskeinot ovat vielä puutteelliset ja itsenäinen toiminta on vähäistä. 

Aikuisten toiminta muokkaa lapsen elinympäristöä, mikä vaikuttaa siihen, kuinka lapsi 

käyttäytyy ja mikä häntä kiinnostaa. Tämän vuoksi aikuisten olisi tärkeää tietää miten 

lapsi kehittyy ja miten kehitystä voisi parhaiten edistää. (Nurmi – Ahonen – Lyytinen – 

Lyytinen – Pulkkinen – Ruoppila 2014: 22.)   

 

Mediataitojen kartuttaminen pitäisi ottaa osaksi muuta kasvatusta, ja vanhempien tietoi-

suuden lisääminen mediakasvatuksen tarpeellisuudesta on tärkeää. Mediakasvatuk-

seen on saatavilla paljon tietoa ja aineistoa, joita aiheesta kiinnostunut vanhempi voi itse 

löytää.  Kaikille vanhemmille kohdennetulle opastukselle ja tuelle mediakasvatuksen to-

teuttamiseksi on silti todettu olevan tarvetta. Pienten lasten vanhemmille tulisi tarjota tu-

kea mediakasvatuksen antamiseen, ja mediakasvatuksen kehittäminen tarvitsee monien 

toimijoiden yhteistyötä (Suoninen 2014: 72,74). Varhaislapsuuden tärkeitä konteksteja 

ovat koti- ja päivähoitoympäristö (Nurmi ym.  2014: 22). Tämän vuoksi vanhempia tulisi 

tukea varhaiskasvatuksessa nykyistä paremmin myös mediakasvatustyössä (Suoninen 

2014: 72).  
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Opinnäytetyössämme kehitimme, suunnittelimme ja toteutimme varhaiskasvatusikäisten 

lasten vanhemmille suunnatun teemaillan, jonka aiheena on lapsi mediankäyttäjänä. Mo-

nimuotoinen opinnäytetyömme sisältää teoriaosuuden ja kuvauksen toiminnallisesta 

osuudesta. Teoria varhaiskasvatusikäisen lapsen kehityksestä auttaa ymmärtämään, 

millainen lapsi on mediankäyttäjänä. Tästä nousivat myös teemat toiminnalliseen osuu-

teen. Tavoitteenamme oli tarjota vanhemmille tietoa lasten mediataidoista suhteessa 

lapsen kehitykseen, ja tietoa siitä, kuinka vanhemmat voivat tukea lastensa mediataito-

jen kehittymistä. Tavoitteena oli tarjota tietoa siitä, kuinka lapsi erottaa todellisuuden ja 

tarun, miten lapsi käsittelee tunteita median avulla, millaisia pelkoja media aiheuttaa ja 

kuinka lapsi käsittelee pelkoja. Lisäksi halusimme lisätä tietoa siitä, miksi ja millaisia me-

diasisältöjä lapset mieluiten valitsevat, sekä siitä, millaista on pienen lapsen kohtuullinen 

mediankäyttö. Teemaillassa tarjosimme lisäksi mahdollisuuden jakaa kokemuksia ai-

heesta muiden vanhempien kanssa. 

 

Toiminnallisessa osuudessa kehitimme ja toteutimme kaksi samansisältöistä teemailtaa 

varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmille. Teemaillat järjestettiin Vantaalla Lintukal-

lion varhaiskasvatusyksikössä ja Nurmijärvellä Klaukkalan avoimessa varhaiskasvatuk-

sessa. Näemme järjestämämme teemaillat yhtenä tapana tukea vanhempia varhaiskas-

vatuksessa. Mielestämme teemaillat voivat myös edistää keskustelua ja herättää mie-

lenkiintoa tästä lapsen kehityksen kannalta tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta.  
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2 Varhaiskasvatusikäisten mediakasvatus   

 

2.1 Medialaitteet ovat osa pienimpienkin elämää 

 

Median käyttö on lisääntynyt ja monipuolistunut lapsen kasvuympäristössä. Kodin erilai-

set medialaitteet tuovat kaikille perheenjäsenille vaikutteita ulkomaailmasta, vaikuttavat 

ajankäyttöön ja vuorovaikutukseen. (Lahikainen 2015: 16, 32.) Mediabarometri tutkimuk-

set vuosilta 2013 ja 2010 osoittavat mediasisältöjen ja mediankäytön olevan jo pienten 

lasten elämässä keskeisessä roolissa. Mediabarometri osoittaa, että internetpalveluiden 

käytön yleistyminen ja internetin käytön aloittamisen aikaistuminen, ovat suurimpia muu-

toksia 0–8-vuotiaiden lasten mediankäytössä vuodesta 2010 verrattuna vuoteen 2013. 

(Suoninen 2014: 70–72.) Kuvaohjelmien katselu internetin kautta on myös merkittävästi 

lisääntynyt (Suoninen 2014: 65). Nykyisin kuvaohjelmien katselu aloitetaan alle 2-vuoti-

aana ja digitaalisten pelien pelaaminen yleistyy 3–4-vuotiaana. Erityisesti kuvaohjelmien 

ja digitaalisten pelien kulutus yleistyy 3–6-vuotiailla (Suoninen 2014: 70–71.) Lapset ja 

vanhemmat ovat median monipuolisia käyttäjiä ja Internet sovelluksineen onkin kaven-

tanut television asemaa kodeissa (Lahikainen 2015: 16). Mediantulkintataidot ovat siis 

tärkeitä jo alle kouluikäisille lapsille (Suoninen 2014: 72). Kasvattajien ja vanhempien 

merkitys pienten lasten mediakasvatuksessa on todettu merkittäväksi useissa tutkimuk-

sissa (Suoninen 2014; Lauricella – Rideout – Wartella 2015; Hautaviita 2012). Vanhem-

pien rooli on sitä tärkeämpää, mitä pienemmistä lapsista on kyse (Suoninen 2014: 74).  

  

2.2 Mediataidot ja mediakielitaito 

 

Selviytyäkseen mediamaailmasta lapsi tarvitsee mediavalmiuksia ja -taitoja (Hautaviita 

2012: 23). Mediataidot merkitsevät tiedon hankintakykyä mediaa käyttäen, taitoa lukea 

mediatekstejä sekä mediasisältöjen tulkintaa ja erittelyä. Se on taitoa hallita medialait-

teita sekä taitoa ilmaista itseään mediavälinein. Mediataitoihin kuuluvat myös taito valita 

itselleen sopivia medioita ja sisältöjä sekä analysoida vastaanotettua tietoa ja viihdettä. 

Se on kykyä olla vuorovaikutuksessa median avulla ja aktiivista toimimista omassa yh-

teisössä. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 2008: 9.)  

 

Mediataitoihin liittyviä käsitteitä on paljon ja ne ovat toisilleen hyvin läheisiä. Suonisen 

(2004) kehittämä mediakielitaito-käsite on kuvaus niistä taidoista ja käytänteistä, jotka 
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ohjaavat sitä, kuinka henkilö omassa elämässään käyttää medioita sekä tulkitsee me-

diasisältöjä (Suoninen 2004: 26).  Mediakielitaito ei kerro pelkästään henkilön kyvyistä 

käyttää mediaa vaan myös hänen tavastaan käyttää sitä (Suoninen 2004: 31). Media-

kielitaito -käsite sisältää kyvyn käyttää medioita järkevällä tavalla, ymmärtää medioiden 

kieltä sekä tarkastella kriittisesti medioiden sisältöjä (Suoninen 2004: 26; Merilampi 

2014: 143). Toisin sanoen mediakielitaidon osa-alueet voidaan jakaa henkilön mediava-

lintoihin vaikuttaviin, mediasisältöjen tulkinnan kykyyn tai tapaan vaikuttaviin sekä hen-

kilökohtaisen mielipiteen muodostamisen tapaan vaikuttaviin taitoihin (Suoninen 2004: 

32). Mediakielitaitoon sisältyvät myös tekniset valmiudet medioiden käytössä, medioiden 

koodien ja rakenteiden tulkintakyky, median tuotantorakenteiden tuntemus sekä kyky 

suhtautua kriittisesti mediasisältöihin (Suoninen 2004: 31). Mediakielitaito on hyvä käsite 

tarkasteltaessa lasten taitoja mediaan liittyen (Suoninen 2004: 26). Tässä opinnäyte-

työssä käsittelemme lapsen mediavalintoja ja olemassa olevia taitoja median suhteen, 

jolloin mediakielitaito on niitä hyvin kuvaava käsite.  

 

2.3 Mediakasvatus ja mediasuhde 

 

Mediakasvatus on kasvatusta, opetusta, ohjausta, sisällöntuottamista ja toimintaa, jota 

toteutetaan tietoisesti, tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ja jolla edistetään ja vahvis-

tetaan niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan mediakulttuurissa elämiseen (Grönholm 

2014: 9). Mediakasvatuksella pyritään tietoisesti vaikuttamaan yksilön mediataitoihin ja 

mediankäyttöön (Niinistö – Rauhala – Henriksson – Pentikäinen 2006: 8). Mediakasva-

tuksen tulisi kannustaa yksilöllisiin tulkintoihin ja näkökulmien jakamiseen muiden käyt-

täjien kanssa.  Mediakasvatus tuottaa mediataitoja, jotka toimivat median riskivaikutus-

ten suojana. Mediakasvatuksen on tärkeä olla läsnä kodeissa ja opetussisällöissä. Me-

diataitoja opitaan lisäksi elämänkokemusten myötä. (Mustonen 2001: 33.)  Mediataidot 

ovat nykyään tärkeä osa kansalaistaitoja. Ohjaus ja opetus mediasta ja median avulla 

on mediakasvatusta ja se valtauttaa lapset ja nuoret oman elämänsä keskeisen osa-

alueen, median hallintaan. Mediakasvatus tukee oman mediasuhteen kehittymistä sekä 

eettisyyttä. Mediasuhde tarkoittaa jatkuvaa prosessia, jossa mediasisältöjä tulkitaan ja 

tehdään merkityksellisiksi yhä uudelleen.  Se on tapa, jolla yksilö havainnoi mediasisäl-

töjä ja -kulttuuria. Mediakasvattajan oma mediasuhde toimii keskeisenä lähtökohtana 

mediakasvatustyölle. (Grönholm 2014: 9.)   
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2.4 Vanhempien tukeminen varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatus muodostuu lapsen suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta hoidon, kas-

vatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, joka painottaa pedagogiikkaa (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2005: 11).  Varhaiskasvatus on pienten lasten vanhempien 

kohtaamiseen luonnollinen ympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelmat sekä lastensuojelu- 

ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät, että vanhempia tuetaan lasten kasvatustyössä (Las-

tensuojelulaki 417/2007 § 3a; Varhaiskasvatuslaki 36/1973 § 2a; Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2005: 11). Varhaiskasvatuksen keskeinen tavoite on edistää lasten 

tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea vanhempaa kasvatustyössä. 

Yhteinen kasvatustehtävä perustuu kasvattajien ja perheiden tekemään yhteistyöhön.  

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 11; Varhaiskasvatuslaki 36/1973 § 2a.) 

Yhtenä kasvatuskumppanuuden tavoitteena varhaiskasvatuksessa on edistää vanhem-

pien keskinäisen yhteistyön muotoja ja tapoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005: 31). Tukiverkostot ovat perheille tärkeitä ja tarpeellisia, vaikka mitään erityistä 

huolta heillä ei olisikaan (Vilén – Vihunen – Vartiainen – Sivén – Neuvonen – Kurvinen 

2013: 121). Ajattelimme vanhemmille järjestettyjen teemailtojen voivan toimia myös van-

hempien välisen yhteistyön tukena.  

 

Lapsen kehityksen tukemisen kannalta on tärkeää, että työntekijä ymmärtää vanhem-

muuteen liittyviä haasteita. Jokainen perhe on yksilöllinen ja arvostaa erilaisia asioita. 

Näiden seikkojen ymmärrys on kumppanuuden edellytys. Kasvattajalla on mahdollisuus 

syventää suhdettaan vanhempiin tutustumalla heidän kasvatuskäsityksiinsä. (Vilén ym. 

2013: 111.) Uskomme, että teemailtojen avulla voidaan nostaa keskusteluun mediakas-

vatukseen liittyviä asioita ja kasvatuskäytäntöjä niin iltojen aikana kuin niiden jälkeen 

kasvattajien ja vanhempien kesken. 

 

2.5 Lintukallion varhaiskasvatusyksikkö ja Klaukkalan avoin varhaiskasvatus 

 

Teemaillat toteutettiin Vantaalla Lintukallion varhaiskasvatusyksikössä ja Klaukkalan 

avoimessa varhaiskasvatuksessa. Lintukallion varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee Länsi-

Vantaalla Martinlaaksossa. Lintukallion varhaiskasvatusyksikköön kuuluu kaksi rinnak-

kain sijaitsevaa päiväkotia, Lintukallion ja Kivimäen päiväkoti sekä lisäksi Kivimäen kou-

lulla toimiva esiopetusryhmä. Lintukallion varhaiskasvatusyksikössä on yhteensä yhdek-

sän lapsiryhmää 0–6-vuotiaille lapsille. Yksikössä on yhteensä noin 150 lasta ja henkilö-

kuntaa noin 30. (Lintukallion toimintayksikön varhaiskasvatussuunnitelma 2014.) Avointa 
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varhaiskasvatustoimintaa Klaukkalassa järjestetään Klaukkalan avoimessa päiväko-

dissa, Vaskomäentien kerhossa, Viirintien kerhossa sekä Kuusitien kerhossa. Klaukka-

lan avoimessa varhaiskasvatuksessa lasten kerhoryhmiä toimii yhteensä 10. (Avoin var-

haiskasvatus n.d.) Henkilökuntaa on yhteensä 7 henkilöä ja lapsia kerhoryhmissä on 

noin 100. Lisäksi asiakaskuntaan kuuluvat Klaukkalan avoimessa päiväkodissa kävijät, 

jotka eivät osallistu kerhotoimintaan. 

 

Vantaan varhaiskasvatuksessa kehitetään tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Kehittä-

misen tavoitteena on teknologian hyödyntäminen kasvatus- ja opetuskäytössä. Vantaan 

varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään mediakasvatuksen keskeiseksi tavoit-

teeksi varhaiskasvatuksessa harjoitella ja vahvistaa lapsen medianlukutaitoa ja tarjota 

lapselle valmius kasvaa mediataitoiseksi kansalaiseksi. (Vantaan varhaiskasvatussuun-

nitelma 2012: 12.) Myös Nurmijärvellä mediakasvatus on valittu vuosien 2013–2016 var-

haiskasvatuksen painopistealueeksi, mutta se näkyy tällä hetkellä lähinnä esiopetuk-

sessa (Nurmijärven varhaiskasvatuksen painopistealueet 2013). Nurmijärven varhais-

kasvatussuunnitelmassa ei ole mainintaa mediakasvatuksesta (Nurmijärven varhaiskas-

vatussuunnitelma 2010). 
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3 Varhaiskasvatusikäisen lapsen kehitys ja mediataidot     

 

Lasten perustaidot vahvistuvat varhaisvuosien aikana. Lapsuuden ydin koostuu uteliai-

suudesta, kokeilemisesta, tutkimisesta ja taitojen vahvistumisesta. Lapsuusvuodet ovat 

kokonaisvaltaisen ajattelun, ymmärryksen ja kriittisyyden perustan rakennusaikaa.     

(Sajaniemi – Suhonen – Nislin – Mäkelä 2015: 152.) Media on olennainen osa lapsuutta. 

Lasten identiteetin ja maailmankuvan rakentumiseen vaikuttavat mediaympäristö ja  

-kulttuuri, kuten esimerkiksi medialähtöiset leikit, mediasisällöt ja -tarinat. Median luke-

minen, kuuntelu, katselu, kirjoittaminen, kuvaaminen, äänittäminen ja pelaaminen tuot-

tavat kokemuksia, merkityksiä ja sosiaalista toimintaa. Media rikastuttaa lasten leikkiä, 

sen parissa koetaan oppimisen kokemuksia ja elämyksiä. Median äärellä käsitellään tun-

teita, kuten iloa, jännitystä, surua ja pelkoa. (Hyvä medialukutaito 2013: 18.) Lapsi kas-

vaa, kehittyy ja oppii varhaislapsuudessa nopeasti. Lapsen taidot kehittyvät usein tie-

tyssä järjestyksessä. (Nurmi ym. 2014: 23.) Jokaisessa ikävaiheessa on omat kehitys-

tehtävät sekä haasteet suhteessa mediankäyttöön (Salokoski – Mustonen 2007: 18). 

Lapsen kehityksen tunteminen auttaa aikuista tunnistamaan mitä lapsi tarvitsee ja antaa 

mahdollisuuden tukea lapsen kehitystä (Nurmi ym. 2014: 23). 

 

3.1 1–3-vuotias lapsi mediankäyttäjänä 

 

Pikkulapsen psyykkinen tasapaino perustuu kiintymiseen ja turvallisuuteen, mutta vas-

tapainona uteliaisuus vetää häntä tutkimaan ympäristöä. Lapselle on vielä tärkeää van-

hemman tuki ja turva. Pieni lapsi tutustuu ympäristöönsä aktiivisesti aistiensa avulla. Hän 

ihmettelee ja etsii erilaisia virikkeitä. (Ojanen – Ritmala – Sivén – Vihunen – Vilén 2013: 

137, 155.) Pienten lasten kohdalla tärkeäksi nousee aitojen kokemusten merkittävyys. 

Ilmiöistä on tärkeä tuntea ja saada todellinen kokemus, jotta syntyy kokonaiskuva ilmi-

östä eikä vain sen mediaalinen versio, kuten esimerkiksi kuva puusta eikä aitoa koke-

musta metsästä. (Merilampi 2014: 23.) Mediataitojen kehittymisen kannalta symbolifunk-

tion ymmärrys on merkittävää (Hietala – Pentikäinen 2007: 61). Se on välttämätöntä me-

diaa käyttäessä, jotta ymmärtää mediasisällön olevan vain esitys jostakin asiasta, ide-

asta tai ajatuksesta. Lapsi oppii pian, että oikeaa palloa voi heittää mutta pallon kuvaa 

ei. (Suoninen 2004: 113.) Lapsen ajattelun kypsymisen myötä kehittyy vähitellen kyky 

ymmärtää kuvan ja sen esityskohteen välisiä eroavaisuuksia ja yhteyksiä. (Hietala – 

Pentikäinen 2007: 61.) 
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0–3-vuotiailla lapsilla on vielä hatara käsitys reaalimaailman ja median suhteesta (Salo-

koski - Mustonen 2007: 25). Kolmevuotiaiden ajattelu ja sanavarasto kehittyvät nopeasti, 

mutta ymmärrys on vielä konkreettista (Mustonen 2006: 16).  Pienen lapsen käsityksen 

mukaan kaikki kuvat esittävät jotakin todellista, mikä on oikeasti olemassa. Hän ei voi 

käsittää, että joku olisi voinut keksiä tai kuvitella jonkin asian, jota ei ole oikeasti ole-

massa, koska hänen oma mielikuvituksensa ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt. (Suoninen 

2004: 169.) Pienet lapset etsivät ympäristöstä tuttuja, rutiininomaisia tapahtumia, koska 

ne auttavat lasta jäsentämään maailmaa ja lisäävät ennustettavuutta (Nurmi ym. 2014: 

58). Myös kuvien tulisi liittyä pienen lapsen omaan elämään, tuttuihin, konkreettisiin asi-

oihin ja esineisiin, jotta ne olisivat hänelle merkityksellisiä ja kiinnostaisivat häntä. (Suo-

ninen 2004: 169.)  

 

0–3-vuotiaita lapsia kiinnostaa kuvamedia ja siinä etenkin lapsi- ja eläinaiheet (Salokoski 

– Mustonen 2007: 26; Mustonen 2006: 17). Mediankäyttö aloitetaan kuuntelemalla ää-

neen luettuja kirjoja ja musiikkia. Pikkulapset myös selailevat kirjoja itsenäisesti. Interne-

tinkäyttö aloitetaan kuvaohjelmien katselulla. (Suoninen 2014: 57–58.) Alle kolmevuoti-

aat lapset pitävät kielellisestä leikittelystä, loruista, musiikista kuvakirjoista, lastenohjel-

mista ja piirretyistä (Mustonen 2006: 17). Lapsi laajentaa kokemuksiaan ympäristöstä 

omien tutkimusten avulla ja toisten toimintaa seuraamalla. Hän alkaa käyttää esineitä 

niiden käyttötarkoituksen mukaan ja matkii mielellään aikuisen tekemiä työtehtäviä. (Oja-

nen ym. 2013: 202.) Tämän ikäinen lapsi muistaa yksinkertaisia tarinoita (Salokoski – 

Mustonen 2007: 26; Mustonen 2006: 17). Tarinoiden juonta lapsen voi olla vaikea hah-

mottaa kokonaisuutena ja hän näkee tarinat erillisinä tapahtumina ja tilanteina (Musto-

nen 2006: 17). Puhumaan opittuaan lapsi oppii kertomaan ajatuksistaan, toiveistaan ja 

tuntemuksistaan. Lapsi voi kielen avulla kysyä ja saada tietoa, joka auttaa häntä jäsen-

tämään ympäröivää maailmaa. Kielellä on tärkeä merkitys vuorovaikutuksen, ajatusten, 

mielikuvituksen ja tunteiden välineenä. (Kronqvist – Pulkkinen 2007: 89.) 

 

3.2 3–6-vuotias lapsi mediankäyttäjänä 

 

Mielikuvitus tuo leikki-ikäiselle lapselle uusia ulottuvuuksia leikkiin ja arjen touhuihin 

(Nurmiranta – Leppämäki – Horppu 2009: 35). Kolmen vuoden iässä lapsella on halu 

tehdä asioita, joita on ehkä mahdoton toteuttaa todellisuudessa. Roolileikit nousevat 

merkittäviksi ja ne kehittyvät monipuolisemmiksi. Lapselle on merkittävää ihmiset, osaa-

minen ja aikaansaaminen, eikä merkityksellistä ole enää vain esineiden tutkiminen. Ku-
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vitteellinen tilanne leikin kautta mahdollistaa lapsen toiminnan. Yhteisleikeissä lasten vä-

linen vuorovaikutus nousee etualalle ja leikkien mielikuvat jaetaan leikkivien lasten 

kanssa.  (Helenius – Lummelahti 2013: 87–88.) 3–5-vuotiaiden lasten kehittyvissä me-

diataidoissa ajankohtainen asia on sadun ja toden erottaminen. Lasta kiinnostavat kuva-

media, kirjat, sadut ja pelit. (Salokoski – Mustonen 2007: 26–27.) Faktan ja fiktion erot-

tamisen taito on tärkeää mediakasvatuksessa. Se on tärkeää myös kriittisen ajattelun ja 

mielikuvituksen kehityksessä. (Okkonen 2007: 67.) Lapsen todellisuudentaju ei ole vielä 

täysin kehittynyt viiden vuoden ikään mennessä. Se vaikeuttaa faktan ja fiktion erotta-

mista esim. median ja todellisen elämän välillä. (Salokoski – Mustonen 2007: 19.)  

 

3–5-vuotiaan lapsen ajattelu on vielä mustavalkoista (Salokoski – Mustonen 2007: 20).  

Lapset ovat kiinnostuneita erilaisista vastakkainasetteluista kuten hyvä-paha. (Korhonen 

2008: 27.) Sukupuoli-identiteetin kehittyminen alkaa 3–5-vuoden iässä. Toiset lapset tar-

vitsevat sukupuoli-identiteetin harjoitteluun äärimmäisiä kaavamalleja. (Salokoski – Mus-

tonen 2007:19.) Lapsi haluaa olla sankari tai prinsessa. Leikki kumpuaa lapsen koke-

muksista. (Helenius – Lummelahti 2013: 87–88.) Mediasisällöt vastaavat usein tähän 

ajatteluun tarjoamalla selkeitä stereotyyppisiä sukupuolihahmoja ja “hyvis ja pahis” -hah-

moja. Oikean ja väärän hahmottamiseen vaikuttaa moraalinen kehitysvaihe ja kasvatus. 

Alle kouluikäiset ovat esimoraalisessa vaiheessa, jolloin lapsi ei osaa vielä kyseenalais-

taa median esikuvien toimintaa, asenteita ja arvoja, vaan hän omaksuu ne sellaisenaan. 

(Salokoski – Mustonen 2007: 20.) Lapsi ei vielä ymmärrä asioita toisen ihmisen näkökul-

masta ja hän kokee itse olevansa kaiken keskipiste. Lapsi suhteuttaa ajatuksensa ja 

mielikuvansa omiin kokemuksiinsa. (Nurmiranta ym. 2009: 35.) Kognitiivinen kehitys 

säätelee paljon median ymmärrystä. Erityisesti pysyvyyden ja säilyvyyden käsitteiden 

ymmärtäminen on tärkeää. Pysyvyyden käsite merkitsee, että esimerkiksi esine on ole-

massa, vaikka se ei näy.    (Salokoski – Mustonen 2007: 21.) Pysyvyyden käsite opitaan 

varhain, sillä jo seitsemän–kahdeksan kuukauden ikäiset lapset pyrkivät etsimään piilo-

tettua esinettä (Nurmi ym. 2014: 28). Säilyvyyden käsite merkitsee ymmärrystä, etteivät 

olion tai ilmiön tietyt ominaisuudet muutu tilanteen muuttuessa. Säilyvyyden käsitteen 

ymmärrys kehittyy vasta 5-vuotiaasta lähtien. Säilyvyyden käsitteen ymmärrys lisää var-

muutta havaintoihin ja vähentää ahdistusta. Tämä auttaa myös osaltaan ymmärtämään 

toden ja mahdottoman eroja. (Salokoski – Mustonen 2007: 21.)  

 

Asioita kuvataan myös symbolein kuten kielen avulla. Osa symboleista on täysin sopi-

muksenvaraisia ja niiden merkitys täytyy vain oppia. Oppimiseen vaaditaan parempaa 
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muistia ja assosiaatiokykyä sekä kypsyysastetta. Assosiaatiokyky tarkoittaa eri yhteyk-

sissä opittujen asioiden yhdistelemistä ja se näkyy esimerkiksi siinä, miten henkilö osaa 

käyttää aiemmin oppimiaan taitoja joutuessaan uuteen tilanteeseen. Assosiaatiokykyä 

tarvitaan myös havaintojen aukkojen täyttämiseen aikaisemmalla tiedolla. Lapsilla voi 

tämän takia olla vaikeuksia ymmärtää joidenkin tarinoiden sisältöjä. Näihin kuuluvat esi-

merkiksi syy-seuraussuhteiden sekä tekojen motiivien ymmärtäminen. (Suoninen 2004: 

113–117.) Syy-seuraussuhteiden ymmärryksen kehittyminen auttaa taas juonikokonai-

suuksien ymmärtämisessä (Mustonen 2006: 18). 

 

5–6-vuotiaiden kognitiivinen kehitys ei ole vielä sillä tasolla, että he osaisivat käsitellä ja 

kuvailla abstrakteja ilmiöitä. Konkreettisia tapahtumia ja tilanteita he osaavat kertoa, ku-

ten kokemuksia tunnetiloista ja siitä mitä he tekevät esimerkiksi pelottavassa tilanteessa. 

(Korhonen 2008: 74.) Noin viisivuotiaana lapsi siirtyy tasolle, jolloin hän pystyy kehitty-

neempään kuvitteluun. Tämän ikäinen osaa kuvitella asioita, joita ei pysty näkemään. 

Mielikuvitus kohtaa kognitiiviset taidot, jolloin pelotkin muuttuvat realistisemmiksi. Tyypil-

listä on, että tämän ikäiset pohtivat, voivatko median tapahtumat tapahtua ”oikeesti”. 

Lapsi saattaa pelätä, että joku tekee pahaa hänelle itselleen tai läheiselle. Lapsen kykyyn 

ymmärtää median sisältöjä vaikuttaa kielellinen kehitys. Esikoululainen pystyy jo vas-

taanottamaan pitkiä sanallisia tarinoita, mikä kasvattaa mielenkiintoa sekä pelkoja myös 

uutisia ja aikuisten sarjoja kohtaan. Vanhemmat lapset alkavat kiinnittää huomiota myös 

esimerkiksi hahmojen eleisiin, ilmeisiin ja motiiveihin. Pelottavaa onkin se, joka tekee 

jotain pelottavaa tai haluaa pahaa, eikä niinkään ulkomuodoltaan pelottava asia tai 

hahmo. (Salokoski 2007: 77–78.)   

 

3.3 Lapsen mielenkiinnon kohteet mediassa ja syyt käyttää mediaa 

 

Lasten syyt mediankäytölle liittyvät yleisimmin tunnetilojen etsintään tai viihteeseen. Me-

diaa käytetään, koska sen sisältö on lapsista hyvää, jännää, kivaa tai hauskaa. (Suoni-

nen 2004: 59.) Osa mediankäyttösyistä on tiedostamattomia, mutta ne saattavat silti pal-

vella henkilön psykologisia ja sosiaalisia tarpeita (Suoninen 2004: 62). Lasten kokemien 

televisiosisältöjen vetovoima perustuu mielikuvitustarinoiden tuomaan mahdollisuuteen 

käsitellä omia kokemuksia ja käsityksiä ulkomaailmasta. Television avulla lapsi voi laa-

jentaa kasvuympäristöään ja käsitellä lapsuuden kehitystehtäviä. Television avulla lap-

selle tarjoutuu mahdollisuus osallistua sellaiseen, joka tosielämässä olisi mahdotonta. 

(Valkonen 2012: 283–284.)  Yksi mediankäyttösyy on käyttää sitä, koska se kuuluu ar-
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kirituaaleihin ja rutiineihin. Pikkulapsilla tämä voisi olla esimerkiksi aamuiset lastenohjel-

mat, joiden avulla lapsi voidaan paremmin houkutella nousemaan ylös. (Suoninen 2004: 

78–79.) 

 

Medioita käytetään myös, jos ei ole muuta tekemistä tai halutaan eristäytyä tai uppoutua 

mielikuvitusmaailmaan. (Suoninen 2004: 59.) Mediankäyttö voi olla hyvin epäsosiaalista 

ja osoittaa ympäristölle, että henkilö haluaa olla rauhassa. Mediaa käytetään myös sosi-

aalisiin tarkoituksiin esimerkiksi yhteiseen ajanviettoon muiden kanssa. (Suoninen 2004: 

60–61, 86.) Lapset ja nuoret, etenkin pojat käyttävät paljon tietokoneita ja elektronisia 

pelejä yhdessä ystäviensä kanssa (Suoninen 2004: 91). Vuoden 2013 Lasten me-

diabarometrin mukaan pelaaminen on yleistynyt ja sen aloitusikä on aikaistunut. Pojat 

pelaavat yhä tyttöjä useammin, mutta näiden välinen ero on kaventunut verrattuna vuo-

teen 2010. (Suoninen 2014: 41.) 

 

Mediaa käytetään myös parasosiaalisuuden eli mediahahmoihin ystävystymisen takia. 

(Suoninen 2004: 60–61, 86.) Kun katsoja on oppinut tuntemaan hahmon ja hän on mie-

likuvituksessaan vuorovaikutuksessa hahmon kanssa, puhutaan parasosiaalisesta vuo-

rovaikutuksesta mediahahmon kanssa (Mustonen 2001: 125). Lasten parasosiaaliset 

suhteet muodostuvat usein henkilöhahmoihin, jotka ovat samaa sukupuolta ja saman-

ikäisiä sekä jollain tavalla samanlaisia tai sitten hieman vanhempia kuin he itse (Suoni-

nen 2004: 73). Pienen lapsen parasosiaalisissa suhteissa lapsi ei välttämättä ymmärrä, 

että hahmo on fiktiivinen. Parasosiaalisuudessa voidaan myös samastua tiettyyn tari-

naan, elää ikään kuin mediahahmojen keskellä, eikä välttämättä samastuta yksittäiseen 

hahmoon (Suoninen 2004: 69–71). 

 

Ympäristön ja kulttuurin muutokset tulevat näkyviin myös lasten leikeissä. Tällainen 

muutos nykyään on digimaailmojen iso rooli lasten ajankäytössä. (Nurmi ym. 2014:70.) 

Median käyttöön sosiaalisiin tarkoituksiin sisältyy median käyttö yleissivistyksen osana 

eli mediaa täytyy käyttää, jotta voi osallistua mediasisältöjä koskeviin leikkeihin tai kes-

kusteluihin (Suoninen 2004: 60–61). Mediatarinat tuovat ideoita leikkeihin ja tempaavat 

mukanaan mielikuvitusmaailmaan (Mustonen 2006: 18). Jotkut mediasisällöt ovat sellai-

sia että ne on pakko tietää ja jotkut taas olisi mukava tietää. Joihinkin medioihin tai me-

diasisältöihin liittyy statusarvoa, jolloin niiden käyttö ei ole itsestään selvää tietyn ikäisten 

lasten keskuudessa. Nämä sisällöt voivat olla esimerkiksi vanhempien mielestä jollain 

tavalla epäsopivia, joten he rajoittavat niiden käyttöä lapsiltaan. Jos lapsi onnistuu täl-
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laista mediaa tai mediasisältöä käyttämään, voidaan se nähdä lasten keskuudessa ihail-

tavana. (Suoninen 2004: 99.) Lasten syy haluta tai nähdä tällainen mediatuote tai me-

diasisältö voi olla lapselle hyvin tärkeää siitä saatavan statuksen tai hyväksynnän vuoksi 

(Suoninen 2004: 100). Lapset valikoivat mediasta aineksia leikkeihin ja ne näkyvät leik-

kien sisällöissä kuvastaen heidän kiinnostuksen kohteitaan ja ilmiöitä. Lapset saattavat 

poimia mediasta leikkiin vain nimen tai aiheita, joskus taas leikitään elokuvaa, peliä tai 

televisiosarjaa. Leikkiin saatetaan myös yhdistellä eri medioista aiheita ja hahmoja. (Ka-

rimäki 2007: 41.) Televisio-ohjelmat luovat lapsille yhteistä maailmaa, joista keskustel-

laan kavereiden kanssa ja ne toimivat leikkien materiaalina (Karimäki 2007: 45). Lapset 

kokevat yhteenkuuluvuutta kavereiden kanssa käyttäessään leikkiessään tarinoista tu-

tuksi tulleita aiheita (Korhonen 2008: 27). 

 

Lapset pitävät ohjelmien sarjamaisuudesta, siitä että sarjan eri jaksoissa esiintyvät sa-

mat hahmot ja tarinoiden perusjuoni on samanlainen jaksosta toiseen. Se helpottaa ym-

märtämään henkilöhahmojen käyttäytymistä ja tarinoiden juonta, koska niistä on saatu 

jo kokemusta aikaisempien jaksojen myötä. Myös parasosiaalisten suhteiden solmimi-

nen sarjan hahmoihin lisää halua palata saman sarjan pariin. (Suoninen 2004: 149.) Kun 

sarjan jaksoissa on aina samankaltainen perusjuoni, metatarina se auttaa jännityksen 

hallinnassa, sillä lapsi on oppinut, että sankarille käy aina lopulta hyvin.  Metatarinan 

tuntemus tietyn medialajityypin kohdalla auttaa myös myöhemmissä mediavalinnoissa, 

sillä saman medialajityypin metatarinat ovat samankaltaisia (Suoninen 2004: 150–152).  

 

Huumori on tärkeä osa viihteeksi koetussa mediasisällössä. Huumorin mediassa pitää 

olla sitä liioittelevampaa, mitä nuorempi henkilö sitä käyttää. Pelleily vetoaa pienimpiin 

mediankäyttäjiin eniten, sillä lapsi voi kokea ylemmyydentunnetta “tyhmää” roolihahmoa 

kohtaan. Tämä voi olla esimerkiksi lapsen mahdottomaksi tietämien asioiden yrittämistä 

tai epäonnistumista hyvin yksinkertaisissa tehtävissä, jotka lapsikin osaisi tehdä. (Suo-

ninen 2004: 164–165.) Riemastusta herättävät yllättävät asiat kuten jonkun löytyminen 

piilosta, kommellukset ja kaatumiset (Mustonen 2006: 17). Mediassa käytetään huumo-

rin luomiseen yllätystä ja epäsuhtaa. Myös yllättävä liike tai tapaus toimii huumorin esi-

asteena. (Mustonen 2001: 111.) Lasten kulttuurissa myös farssin asetelma viehättää 

lapsia. Siinä on kyse vähintään kahden hahmon välisestä kilpailu- tai ristiriitatilanteesta, 

jossa pienempi ja voimattomampi voittaakin suuremman ja vahvemman. Piirrosfilmeissä 

tämä on hyvin yleinen asetelma. Asetelma on lapsesta lohduttava, sillä hän tietää, ettei 

sama toteudu reaalimaailmassa. (Suoninen 2004: 165.) Lapsiperheiden yhteisiä kiinnos-

tuksen kohteita ovat erilaiset huumoriohjelmat (Valkonen 2012: 154). Vetovoimaisuus 
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voi perustua myös perheen yhdessäololle ja muun perheen huvittuneisuudelle (Valkonen 

2012: 192).  

 

Mediakulttuurimme sisältää paljon kuvia ja ääntä. Keskeinen osa lasten arkipäivää on 

audiovisuaalinen media. Lapsilla on paljon kokemuksia tv-ohjelmien, pelien ja elokuvien 

audiovisuaalisista tarinoista jo ennen kuin hän oppii lukemaan. (Hietala – Pentikäinen 

2007: 57.) Lapset ja nuoret odottavat ohjelmilta aitoa audiovisuaalisuutta. Heille ei riitä 

pelkkä kuvan ja äänen yhdistäminen, joka saattaa riittää aiemmille sukupolville. Lasten 

odotuksien mukaiseen audiovisuaalisuuteen kuuluvat dialogi, liikkuva kuva, musiikki, ää-

nitehosteet sekä visuaaliset tehosteet kaikki yhdessä. (Suoninen 2004: 120.) Näissä oh-

jelmissa tarina etenee kuvan, musiikin, ääni- ja kuvatehosteiden sekä trikkien avulla vä-

hintään yhtä paljon kuin dialogin tai puheen avulla (Suoninen 2004: 128). Audiovisuaali-

suus ja fantasiamaailma tarjoaa lapselle mahdollisuuden kohota arkiajattelun yläpuolelle 

satujen maailman tavoin (Merilampi 2014: 82–83).  Äänet ja kuvat toimivat yhdessä te-

hostaen ja rikastuttaen mediaesitysten vaikuttavuutta. Lapsen elämässä audiovisuaali-

suudella on merkittävä rooli ja tämän vuoksi sen tulkinta- ja tuottamistaitoja pitäisi kehit-

tää jo lapsena. (Hietala – Pentikäinen 2007: 57.) Lapsi jaksaa keskittyä pysäytetyn kuvan 

ja kerronnan yhdistäviin lastenohjelmiin vain, jos sen sisältö on lapselle ennestään tut-

tua, kuten Mauri Kunnaksen kirjoihin perustuvat ohjelmat (Suoninen 2004: 127). 

 

3.4 Lapsen median tulkintatavat 

 

Lapsilla on erilainen tapa tulkita mediasisältöjä kuin aikuisilla, koska he eivät vielä pysty 

irtautumaan omasta näkökulmastaan Myös eri-ikäisten lasten mediasisältöjen tulkinta-

taidot ovat erilaiset. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kielellinen kehitys sekä toden ja tarun 

erottamisen kyky. Pienimpien lasten taidot vastaanottaa pitkiä sanallisia viestejä on vielä 

puutteellista. Tulkintataidot vaikuttavat myös siihen, millaiset mediasisällöt aiheuttavat 

pelkoja lapsessa. (Salokoski 2007: 77.) Lapsi saattaa uskoa, että hänen ajatuksensa, 

unensa ja pelkonsa voivat toteutua. Lapsi voi myös kuvitella esineiden olevan eläviä. 

(Nurmiranta ym. 2009: 35.) 

 

Televisiotarinan uskottavuuteen vaikuttaa keskeisesti se, että ovatko television tapahtu-

mat mahdollisia ja todennäköisiä tapahtumia tai voiko tapahtumat tarinassa tapahtua it-

selle tai läheisille (Valkonen 2012: 251). Mediasisällön täytyy olla riittävän todentuntuista, 

jotta eläytyminen olisi mahdollista, sisältö tuntuisi kiinnostavalta ja se voisi antaa positii-

visia jännityksen kokemuksia (Suoninen 2004: 180). Lapsi eläytyy ja samastuu television 
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tapahtumiin. Hän myötäelää tapahtumia, joita hän näkee ja kuulee (Valkonen 2012: 277). 

Toisaalta fiktiivisistä tapahtumista pitäisi pystyä etääntymään ja muistaa niiden olevan 

vain kuvitteellisia. Mediakielitaitoinen henkilö voi etäännyttää itsensä media-aineistosta 

esimerkiksi muistuttamalla itseään sen fiktiivisyydestä, ajattelemalla välillä muuta tai lait-

tamalla aineiston syrjään. (Suoninen 2004: 181.)   Lapsi vuorottelee eläytymistä ja etään-

tymistä hänen käytettävissään olevilla keinoilla (Valkonen 2012: 277). Etääntymisen ja 

eläytymisen vuorottelussa tarinan juoni, hahmot ja toteutus ovat tarpeeksi todentuntui-

sia, jotta katsoja voi uppoutua tarinan maailmaan hetkellisesti. Katsoja voi välillä eläytyä 

juoneen ja välillä ottaa niihin etäisyyttä. Liian todentuntuisesta tarinasta irtaantuminen ei 

onnistu. (Kallio 2015: 231–232.) Pienillä lapsilla ei ole ongelmia media-aineistoihin eläy-

tymisessä, sillä jos aineisto ei kiinnosta, he eivät käytä sitä. Lapsille voi olla vaikeaa 

etäännyttää itsensä media-aineistoista. He eivät välttämättä erota lainkaan sitä, että ai-

neisto on fiktiivinen tai he voivat unohtaa asian koska ovat niin uppoutuneita siihen. Näin 

lapsi voi jäädä jumiin mediamaailmaan ja jännittävät tapahtumat muuttuvatkin pelotta-

viksi. (Suoninen 2004: 182.)   

 

Lasten ja nuorten mielestä huvittavat asiat ovat sellaisia, joita voi tehdä mediassa, mutta 

ei reaalimaailmassa. Nämä asiat voivat olla sellaisia, jotka ovat mahdottomia (logiikan 

vastaisia) tai kiellettyjä (etiikan vastaisia) reaalimaailman puolella. (Suoninen 2004: 168.) 

Mediatodellisuudessa voivat olla sallittuja ja eettisesti suotavia sellaisetkin asiat, jotka 

eivät ole sitä reaalimaailmassa (Suoninen 2004: 178). Mediamaailman logiikan ja etiikan 

tuntemus on osa mediakielitaitoa (Merilampi 2014: 143). Lasten mediatulkintojen kan-

nalta tämä on pienten lasten kannalta ehkä kaikkein keskeisin mediakielitaidon osa-alue 

(Suoninen 2004: 168). 

 

Mediasisältöjen ymmärtäminen taruksi vaihtelee eri mediatyyppien kohdalla. Elektronis-

ten pelien ymmärtäminen fiktiivisinä on lapsille kohtalaisen helppoa (Salokoski 2007: 77–

78). Ymmärtämistä helpottaa se, että lapsi itse ohjailee hahmon liikkeitä. Toisaalta lapset 

yleistävät kaiken tietokoneella esitetyn olevan tehtyä tai keksittyä ja uskovat että tietoko-

neella voi tehdä lähes mitä tahansa. Kuvaohjelmien suhteen reaalitodellisuuden ja me-

diatodellisuuden välisen eron ymmärtäminen on paljon vaikeampaa. (Suoninen 2004: 

171.) Se on helpointa piirrosohjelmien kohdalla ja vaikeampaa kuvaohjelman ollessa 

realistinen (Salokoski 2007: 77). Kolme–nelivuotiaat erottavat jo piirrosfilmit fiktioksi, 

koska ne eroavat niin paljon lapsen todellisuudesta jo esitystapansa vuoksi. Nukkeani-

maatioiden erottaminen on jo paljon vaikeampaa, koska ne kuitenkin näyttävät tartutta-

vilta kolmiulotteisuutensa vuoksi ja ihmiset toimivat samanlaisten hahmojen kanssa 
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myös tosielämässä (Suoninen 2004: 171–172).  Pienen lapsen logiikan mukaan Pikku 

Kakkosen Ransu on näytelty hahmo, jonka sisällä on hyvin pieni ihminen (Suoninen 

2004: 197–198). Lapsen on myös vaikea erottaa oikea ja näytelty ihminen toisistaan, 

koska hahmot näyttävät oikealta, eivätkä ole ristiriidassa lapsen oman todellisuuden 

kanssa (Suoninen 2004: 173, 199). Perhesarjat ja tilannekomedia tuntuvat lapsesta to-

delta kaikkein pisimpään (Suoninen 2004: 174). 

 

3.5 Media ja tunteet 

 

Tunteet ovat osa elämää ja hyvinvointia. Valmius kokea perustunteita on ihmisellä vau-

vasta asti. (Nurmiranta ym. 2009: 53; Korhonen 2008: 39.) Tunteet ovat lapsen yksilölli-

siä kokemuksia. Tunnetaidot, vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot on oltava lapsella 

ensin ennen kuin hän voi saada hyötyä mediasta. (Valkonen 2015 b.) Lapsen sosiaali-

nen kehitys on yhteydessä lapsen muuhun kehitykseen kuten tunne-elämän kehityk-

seen, ajattelutaitoihin ja persoonallisuuden kehitykseen sekä turvallisuuden tunteen va-

kiintumiseen (Kronqvist – Pulkkinen 2007: 116). Perusluottamus ja kiintymyssuhteet ke-

hittyvät lapsuuden varhaisvuosina. Alle kolmevuotiasta lasta kiinnostavat teemat, jotka 

liittyvät tunne-elämän, kielen tai itsenäistymisen kehityksen vaiheisiin. Mediasta saadaan 

malleja tunteiden ilmaisuun, niiden nimeämiseen ja käsittelyyn Lapset jaksavat kuun-

nella lempisatuaan loputtomia kertoja uudelleen. Voimakasta vetoa herättävä satu tai 

filmi käsittelee todennäköisesti lapselle tärkeää kehitysvaiheeseen liittyvää asiaa. (Mus-

tonen 2006: 16–18). 

 

Media tarjoaa tunnekokemuksia, jotka syntyvät tarinasta sekä samaistumisesta tarinan 

henkilöihin ja näiden tapaan reagoida (Mustonen 2001: 102). Media välittää tietoa tun-

teista ja mediasisällöt antavat ilmiöille nimet. Media antaa mahdollisuuden oppia tuntei-

den ilmaisutapoja ja luo tilaisuuksia tunteiden tulkinnan harjoitteluun. (Korhonen 2008: 

21; Mustonen 2001: 102.) Voittamisen, häviämisen ja turhautumisen tunteita lapsi pää-

see harjoittelemaan pelaamisen avulla (Salokoski 2007: 76). Samaistumalla opitaan roo-

linottotaitoja, joka on tärkeä osa identiteettityötä. Kokemalla asioita eri henkilöiden kan-

nalta opitaan myös ymmärtämään erilaisia näkökulmia. (Mustonen 2001: 124.) Median 

tarjoamat elämykset tukevat lasten tunne-elämän kehitystä ja sen lisäksi se toimii viih-

teenä. Median avulla lapsi opettelee perustunteita kuten iloa ja surua sekä empatiaa ja 

tunteiden hallintaa. Monen ohjelman vetovoima perustuu siihen, että sillä on merkitystä 

lapsen elämänvaiheeseen tai kehitystehtävään liittyen. Minän yksilöitymisvaiheessa ole-
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vaan lapseen vetoaa esimerkiksi Bambi-elokuva, Bambin joutuessa eroon äidistä. Muu-

mimamma puolestaan vetoaa lapsiin perusturvallisen äitihahmon avulla. (Salokoski 

2007: 76.) 

 

Media herättää tunteita kuvien, äänten ja kielen avulla ja vaikuttaa monien aistien kautta 

samanaikaisesti (Korhonen 2008: 21). Mediasisältöjen tavoitteena on usein tunne-elä-

mysten tuottaminen ja tunteet motivoivat mediankäyttöä. Media käyttää erilaisia tehokei-

noja kuten esimerkiksi äänitehosteita, musiikkia sekä valoja ja värejä tunne-elämysten 

tehostamiseen (Mustonen 2001: 96–98). Lapset hahmottavat äänimaailman avulla elo-

kuvan tarinaa, juonta ja tapahtumia. Se myös tukee lapsen tunneilmapiirin tulkintaa ja 

ymmärrystä. (Hietala – Pentikäinen 2007: 63.) 

 

Lapsen kasvaessa hänellä harjaantuu taito hallita tunnetiloja, joita televisiosisällöt nos-

tavat. Omaa eläytymistä opitaan hallitsemaan ja katselu on pääosin viihdyttävää, vaikka 

televisiosisältö nostaa mieleen surua tai pelkoa. Katselun jälkeinen tunnetila kyetään pa-

lauttamaan turvallisuuden kokemukseen. (Valkonen 2012: 251–252.) Tärkeää on myös 

saada kokemuksia negatiivisista tunteista (Mustonen 2006: 18). Kaikelta pelolta ei voi 

lasta suojella (Valkonen 2015b). Lapsen pelästyminen kokemaansa kohtaan ei ole vaa-

rallista, mikäli kokemus on kohtuullinen kehitystasoon nähden ja hän voi käsitellä koke-

maansa asiaa aikuisen kanssa (Mustonen 2006: 18). Vuorovaikutus vanhemman kanssa 

on lapselle tärkeää. Lapsella tulee olla mahdollisuus tunnekokemusten jakamiseen. 

Lapsi kaipaa välitöntä palautetta aikuiselta esim. pelissä onnistumisesta tai pelottavasta 

kokemuksesta.  (Valkonen 2015b.) 

 

3.6 Pelonhallintakeinot ja pelkojen käsittely unissa 

 

Lapsen hyvinvoinnin tärkeä osa on pelonhallinta, mikä auttaa lasta pelon käsittelyssä ja 

läpikäynnissä. Pelonhallintakeinot auttavat lieventämään ja poistamaan pelontunteen 

negatiivisia seurauksia. (Korhonen 2008: 7-9.) Korhosen (2008) tutkimuksen mukaan 

alle kouluikäisille tuottaa turvattomuutta lastenohjelmien sisällöt, joista he pelkäävät eri-

tyisesti mielikuvitusolentoja (Korhonen 2008: 219). 0–3-vuotiaille lapsille aiheuttavat pel-

koa etenkin kovat äänet, pimeä sekä vieraat hahmot (Salokoski – Mustonen 2007: 25– 

26). Pienimmät lapset tekevät tulkintansa perustuen kuvien ulkoisiin ja selkeimpiin ele-

mentteihin. Se mikä näyttää pelottavalta pelottaa pienimpiä. (Salokoski 2007: 78.)  

3–5-vuotiasta lasta pelottavat erityisesti muodonmuutokset, yksin jääminen, hylkäämi-

nen sekä pimeä, möröt, monsterit ja mielikuvituspeikot (Salokoski – Mustonen 2007: 26–
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27). Osana mediakasvatusta voidaan pitää pelonhallintakeinojen opettamista lapselle. 

Vanhempien apu lapsen pelon hallinnassa on merkittävän tärkeää. (Korhonen 2010: 25.) 

Korhonen (2008) mainitsee alle kouluikäiselle yhdeksi tärkeäksi pelonhallintakeinoksi 

sosiaalisen tuen. Lapsi turvautuu vanhempaansa ja vanhemmat osaavat yleensä tulkita 

lapsensa tunnetiloja. (Korhonen 2008: 128)  

 

Korhonen (2008) on tutkimuksessaan jakanut lasten käyttämät pelonhallintakeinot nel-

jään luokkaan, jotka ovat sosiaalinen tuki, aktiivinen välittäminen, kognitiiviset keinot ja 

puutteellinen pelonhallinta Lasten pelkoihin ja niiden hallintaan vaikuttavat lapsen iän ja 

kehityskauden lisäksi elämäntilanne ja ympäristö. (Korhonen 2008: 9–10.) Pelonhallin-

nan kognitiivisia keinoja lapsella ovat ne keinot, joissa pelkoa pyritään poistamaan ajat-

teluprosessin avulla. Esimerkiksi lapsi tietää ohjelman loppuvan onnellisesti tai hyvien 

voittavan. Lapsi pyrkii vakuuttamaan itselleen, että ohjelma ei ole totta, tai että hän ei 

pelkää sitä tai hän vakuuttaa sen loppuvan pian. Sosiaalinen tuki pelonhallinnassa tar-

koittaa sitä, että lapsi hakee apua tai turvaa ihmiseltä tai eläimeltä tai hän saa apua. 

Lapsi esimerkiksi menee vanhemman luokse tai pyytää vanhempaa luokseen. Tärkeän 

ihmisen läheisyys, kuten sylissä istuminen ja puhuminen toisen ihmisen kanssa ovat so-

siaalisia tukia lapselle. (Korhonen 2008: 265.) 

 

Aktiivinen välittäminen on pelonhallintakeino, jossa lapsi lähtee ohjelman aiheuttamaa 

pelkoa pakoon. Lapsi käyttää keinonaan television sulkemista, kanavan vaihtamista, ää-

nen poistamista tai kokonaan poistumalla huoneesta. Lapsi siirtää katseensa eri suun-

taan, sulkee silmänsä tai esimerkiksi piiloutuu sohvan taakse tai peiton alle. Lapsi vaih-

taa muuhun tekemiseen tai menee nukkumaan. Puutteellisessa pelonhallinnassa lap-

sella ei ole pelonhallintakeinoja tai hän ei tiedä tai muista kuinka toimia. Lapsi jatkaa 

pelosta huolimatta ohjelman katselua. Lapsi voi itkeä eikä tee mitään. (Korhonen 2008: 

265–266.)  

 

Lapsen yleisimmin käytössä oleva pelonhallintakeino painajaisunia nähdessään on van-

hempien viereen meneminen (Korhonen 2008: 158). Lapsille erityisen tärkeät televisio-

hahmot tai tapahtumat saattavat siirtyä hänen unimaailmaan, jos ne kertautuvat lapsen 

kokemuksissa. Unet heijastavat arjen kokemuksista tehtyjä tulkintoja. (Valkonen 2012: 

272.) Herätessään tai muistellessaan unta lapsella saattaa sekoittua painajainen ja tele-

visiosta nähty tarina, joiden eroa hänen on vaikea hahmottaa (Valkonen 2012: 257).  
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Lapsena kohdattavat kehityshaasteet, erityisesti turvattomuuden kokemukset kuvastu-

vat lasten painajaisissa (Valkonen 2012: 273.). Lasten pelkojen käsittely voi jatkua pai-

najaisunissa (Korhonen 2008: 219).  Aina painajaisten taustalla ei ole pelottavana koettu 

televisiosisältö (Valkonen 2012: 267). Painajaiset liittyvät mediakulttuurin eri muotojen 

kautta laajemmin lapsen kokemusmaailmaan. Eri medioiden välityksellä kertautuvat 

asiat tehostavat lapsen televisiosta nähdyn merkitystä, esimerkiksi televisio-ohjelmasta 

tuttujen leluhahmojen tai lehtien kautta. (Valkonen 2012: 259.) 
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4 Vanhempi mediakasvattajana 

 

Lapsen mediakasvattajina vanhemmilla on tärkeä ja keskeinen rooli. Median käytössä 

lapsi tarvitsee opastusta, tukea, kuuntelua ja läsnäoloa (Niinistö ym. 2006: 25). Merkit-

tävää on vanhemman turvallisuutta luova läsnäolo ja lapsen tarpeisiin vastaaminen (Hä-

mäläinen – Nivala 2008: 212). Vanhemman tulisi ymmärtää lapsen tunteita ja ajatuksia, 

joita media herättää. Näin vanhempi voi päästä lähemmäksi lapsen kokemusmaailmaa. 

(Valkonen 2015c: 13.) Vanhempien tulisi olla myös tietoisia mediasisältöjen mahdolli-

suudesta aiheuttaa lapsille pelkoa ja negatiivisia seurauksia (Korhonen 2010: 24). Lap-

set tarvitsevat aikuista varmistamaan mediasisältöjen turvallisuuden ikätasolleen sovel-

tuvaksi sekä ymmärtämään mediasisältöjä ja tuomaan esille kriittisyyden (Salokoski 

2007: 77).  

 

Lapsen myönteisen mediasuhteen tukemiseksi on tärkeää että vanhempi tiedostaa per-

heen mediankäyttötavat sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen mediasuhteen rakentu-

miseen (Valkonen 2015c: 7). Vanhempi voi vaikuttaa lapsen myönteisen mediasuhteen 

rakentumiseen omalla läsnäolollaan, osoittamalla lapselle kiinnostusta ja kiinnittämällä 

huomiota omiin ajatuksiin sekä käyttäytymiseen (Valkonen 2015c: 13). Alla oleva tau-

lukko kuvaa lapsen mediasuhteen kannalta olennaisesti huomioitavia suoja- ja riskiteki-

jöitä (Salokoski – Mustonen 2007:30). Taulukosta ilmenee vanhemman roolin tärkeä 

merkitys lapsen mediasuhteen kehittymisen kannalta suoraan turvallisten ihmissuhtei-

den, vanhempien ohjauksen ja valvonnan sekä läheisten ihmisten omien mallien kautta. 

Vanhemmilla on silti suuri merkitys myös lapsen mediataitojen, kriittisyyden ja sosiaalis-

ten taitojen kehittymisessä sekä median kehitystä tukevien sisältöjen löytämisessä ja 

monipuolisten käyttötapojen omaksumisessa.   
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Taulukko 1. Lapsen mediasuhteen muodostumisen suoja- ja riskitekijöitä (Salokoski - Mustonen 

2007:30).  

 

Suojatekijöitä Riskitekijöitä 

Mediataidot, kriittisyys Hyväuskoisuus 

Turvalliset ihmissuhteet Ihmissuhteiden turvattomuus ja vähäisyys 

Sosiaaliset taidot Heikot sosiaaliset taidot 

Myönteiset, eettiset, kehi-

tystä tukevat sisällöt 

Median sisällöt, jotka kehitystasolle sopimattomia (mah-

doton ymmärtää, liian voimakkaita tunteita) 

Median monipuolinen 

käyttö 

Todellisuutta pakeneva motivaatio, vahva mielialaa ko-

hottava vaikutus 

Vanhempien ohjaus ja val-

vonta 

Vanhempien välinpitämättömyys 

Läheisten ihmisten omat 

mallit 

Läheisten ihmisten omat mallit 

 

Tämän päivän lapset ovat varsin taitavia median käyttäjiä. Lapsilla on hämmästyttävä 

kyky oppia uutta, omaksua tietoa sekä myös muistaa median sisältöjä. (Salokoski 2007: 

77.) Kehitys eri osa-alueilla, kuten tunteiden hallinnassa ja sosiaalisissa taidoissa saat-

taa kuitenkin olla paljon hitaampaa kuin tiedollisissa taidoissa, kuten laskemisessa, lu-

kemisessa ja laitteiden käyttötaidossa. Lapsen kehitykseen vaikuttavat suuresti kasvu-

ympäristö, aikuisten ja toisten lasten sosiaalinen tuki, lapsen persoonallisuus, kiinnos-

tukset sekä yksilölliset kypsymisen erot. (Salokoski – Mustonen 2007: 18.)  Hyvät sosi-

aaliset taidot toimivat suojana myöhempiä ongelmia ja mediariippuvuksia kohtaan (Sa-

lokoski – Mustonen 2007:26). Lapsen tunne-elämän ja persoonallisuuden kehitykselle 

on olennaista vanhemman ja lapsen välinen kiintymyssuhde. Lapsen perusturvallisuu-

den tunne ja perusluottamus rakentuu suhteessa vanhempiin. (Hämäläinen – Nivala 

2008: 212.) Turvallisesti kiintynyt lapsi luottaa siihen, että hänen tarpeensa ja tunteensa 

tunnistetaan sekä niihin vastataan sopivalla tavalla (Kronqvist – Pulkkinen 2007: 99). 

Aikuisen väheksyvä suhtautuminen lapsen televisiopelkoon mitätöi lapsen kokemuksen 

ymmärryksen sijaan. Lapselle pelko on todellista ja he olettavat saavansa lohdutusta 

vanhemmilta tai aikuiselta. (Valkonen 2012: 280.) Aikuisesta neutraalilta tuntuva media-

sisältö voi tuntua lapsesta pelottavalta. Esimerkiksi hauska pelle lasten ohjelmassa voi 

muuttua peloksi nukkumaan mennessä. (Salokoski 2007: 77.) 

 



21 

  

4.1 Median monipuolinen käyttö ja käytön riskitekijät  

 

Median vaikutukset ovat yksilöllisiä, mutta niitä ei voi kuitenkaan vähätellä. Sama me-

diasisältö voi olla yhdelle riski ja toiselle mahdollisuus. (Salokoski – Mustonen 2007:16.) 

Ikätasoisella medialla tarkoitetaan lapselle soveltuvia sisältöjä, joita määrittävät kuvaoh-

jelmien ikärajat (Valkonen 2015c: 8.) Ne tuottavat lapselle iloa, tarjoavat mahdollisuuksia 

oppia uutta, kannustavat itse tekemiseen, antavat malleja ongelmanratkaisuun ja välit-

tävät myönteisiä käsityksiä sekä itsestä että muista (Valkonen 2015d). Mediankäytön 

paljous saattaa olla riskitekijä riippuvuusongelmien kehittymiselle (Salokoski – Mustonen 

2007: 25; Salokoski 2007: 83). Silloin muille touhuille kuten ulkoilulle ei jää riittävästi 

aikaa. Median kulutuksessa riippuvuus ei ole vierasta edes pienillä lapsilla. Riippuvuus 

aiheuttaa häiriöitä arjesta suoriutumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Se saattaa näkyä rii-

toina median käytöstä vanhempien kanssa ja se aiheuttaa itsehallinnan katoamista. Me-

diasankareiden parissa vietetty aika vaikuttaa myös aitojen vuorovaikutustilanteiden vä-

hentymiseen. (Salokoski 2007: 83.)  

 

4.2 Vanhempien vastuu lapsen mediankäytöstä 

 

Aikuisella on mahdollisuus vaikuttaa pienen lapsen mediankäyttöön ja hän vastaa lapsen 

suojelusta median haitallisilta aineistolta. Aikuinen päättää ja valitsee kodissa olevat me-

diavälineet ja sen miten niitä käytetään. (Niinistö ym. 2006: 26.) Alle kouluikäisen taidot 

eivät ole riittävät arvioimaan mikä hänen hyvinvointinsa kannalta on tärkeää tai mikä 

saattaa vaarantaa hänen hyvinvointiaan. Pieni lapsi ei voi arvioida miten paljon ja min-

kälaisia ohjelmia hänen on turvallista katsoa. Aikuisen apu on tässä tärkeää. (Korhonen 

2008: 219.) Lapselle on vanhemman läsnäolo merkittävää, vaikka hän osaisi käyttää 

mediaa itsenäisesti, hallitsisi tablettien ja älypuhelinten toimintoja ja osaisi painella iko-

neita. Lapsi ei pysty valikoimaan itsenäisesti oppimista edistävää ja hyvää mieltä tuotta-

vaa tekemistä, tulkitsemaan kriittisesti kohtaamiaan sisältöjä tai löytämään osallistumi-

sen tapoja. Hän ei myöskään pysty itsenäisesti käsittelemään turvattomuutta tai ahdis-

tusta aiheuttavia kokemuksia. Lapsen mielipiteitä voidaan kuitenkin kuulla ja huomioida 

kun laaditaan sääntöjä mediankäytölle. Sääntöjen sopimiseksi vanhemman tulee olla 

tietoinen lapsen mediankäyttötavoista ja hänen tavastaan tulkita mediaa. Mediankäytölle 

luodut rajoitukset ja säännöt on lapsen kuitenkin helpompi hyväksyä, jos lapsi on osal-

listunut niiden laadintaan itse ja säännöt ovat hänelle perusteltuja. (Valkonen 2015c: 
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9,11.) Median käytön valvomista ja rajojen asettamista hankaloittaa lapsen omassa huo-

neessa olevat televisiot ja pelikoneet. Lapsi tarvitsee aikaa rauhoittumiselle ennen nu-

kahtamista. Nämä lisäävät mahdollisesti myös lasten unihäiriöitä. (Salokoski 2007: 83.) 

 

4.3 Vanhemman oman mediankäytön merkitys 

 

Olennaista lapsen mediasuhteen muotoutumiselle on perheen sääntöjen lisäksi van-

hempien ja perheenjäsenten antama malli ja esimerkki (Valkonen 2015c: 7; Salokoski – 

 Mustonen 2007: 8; Niinistö ym. 2006: 27). Kodin malli voi suojella lasta haittavaikutuk-

silta ja ohjata lasta median käytössä (Niinistö ym. 2006: 27). Vanhempien asenteet me-

dialaitteita kohtaan ja vanhemman oma medialaitteiden käyttö ovat vahvassa yhtey-

dessä lapsen medialaitteiden käyttöaikaan  (Lauricella – Rideout – Wartella 2015:11). 

Vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä on merkittävää lapsen kehityksen kannalta. 

Nykyisin kaikkialla läsnä olevat medialaitteet asettavat kuitenkin haasteita vuorovaiku-

tukselle. (Mantere – Raudaskoski 2015: 206.) Sosiaalinen kehitys vaatii kasvokkain ta-

pahtuvaa vuorovaikutusta, jota sähköisen median käyttö vähentää, kun kaikki saattavat 

olla uppoutuneita omien ruutujen ääreen. Silloin keskinäinen vuorovaikutus sekä toisten 

tarpeiden huomiointi jäävät vähäiseksi. (Nurmi  ym.  2014: 131.) 

 

Lasta luonnollisesti kiehtoo saatavilla olevat kodin medialaitteet. Lapsen mediasuhde al-

kaa rakentua jo ennen kuin hän alkaa itse käyttämään laitteita. Seuraamalla muiden per-

heenjäsenten toimintaa lapsi omaksuu mediankäyttötapoja (Valkonen 2015c: 7; Lauri-

cella – Rideout – Wartella 2015:11.) Kännykän ollessa jatkuvasti vanhemman ulottuvilla, 

oppii lapsi suhtautumaan laitteiden käyttöön samoin (Valkonen 2015c: 7). Arkisessa yh-

dessäolossa koetaan yleensä parhaat ja mieleenpainuvimmat kokemukset. Lapsi kokee 

olonsa turvalliseksi ja itsensä tärkeäksi kun hän voi elämänsä tärkeät hetket kokea yh-

dessä tärkeiden ihmisten kanssa. (Korhonen 2008: 213.) Vanhempien vaikutus ja vastuu 

kodin mediaympäristöstä tulee muistaa huomioida kun halutaan puuttua lasten median 

käyttöön (Lauricella – Rideout – Wartella 2015:16).  
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5 Voittaaks hyvikset aina? -teemailtojen suunnittelu 

 

Halusimme välittää vanhemmille lisää tietoa ajankohtaisesta aiheesta: millainen lapsi on 

mediankäyttäjänä sekä millaiset mediataidot hänellä on. Taustalla oli ajatus, että lisää-

mällä tietoa tästä, antaisimme merkityksen ja taustan neuvoille, joita lasten mediankäy-

töstä annetaan.  Lisäksi tarkoituksenamme oli välittää tietoa siitä kuinka vanhemmat voi-

vat tukea lastensa mediataitojen kehitystä. Pohdimme millä menetelmällä voisimme vä-

littää vanhemmille tietoa tästä aiheesta. Mediakasvatukseen on jo olemassa paljon itse-

näisesti löydettävää materiaalia (Suoninen 2014: 74). Tämän vuoksi halusimme käyttää 

jotakin toista tapaa ja päätimme kehittää vanhemmille suunnatun keskustelua sisältävän 

teemaillan. Teemaillan nimi Voittaaks hyvikset aina? nousee leikki-ikäisen lapsen ajatte-

lumaailmasta, jossa on selkeä jako ”hyviksiin” ja ”pahiksiin”. 

 

5.1 Teemaan perehtymistä 

 

Aloitimme prosessin teoriatietoon perehtymällä sekä aihetta rajaamalla. Laadimme työs-

kentelyn tueksi aikataulun, joka sisälsi eri työvaiheet ja siihen liittyviä huomioita sekä 

arviointia. Keväällä 2015 kävimme keskustelua sekä Vantaan että Nurmijärven varhais-

kasvatusyksiköiden esimiesten kanssa teemailtojen järjestämisestä ja saimme tuen sekä 

suostumukset iltojen järjestämiselle. He pitivät aihetta ajankohtaisena ja mielenkiintoi-

sena. Elokuussa 2015 haimme tutkimusluvat Vantaalle ja Nurmijärvelle.    

 

Menetelmien ja suunnittelun tueksi halusimme keskustella jonkun alan asiantuntijan 

kanssa. Otimme yhteyttä Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, joka järjestää vanhempai-

niltoja mediakasvatuksesta. Kesällä 2015 tapasimme Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

mediakasvatuksen kehittäjän, erityissuunnittelija ja Päivittelystä päivittämiseen -media-

kasvatushankkeen yhteyshenkilön Satu Valkosen. Hän antoi meille aiheesta lisätietoa 

sekä tukea vanhemmille suunnatun teemaillan järjestämiseksi. Satu Valkosen (2015 b) 

mukaan vanhempainillat ovat hyvä keino tukea vanhempia kotien mediakasvatuksessa 

(Valkonen 2015 b). Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää Päivittelystä päivittämi-

seen -mediakasvatushankkeeseen liittyen alueellisia vanhempainiltoja mediakasvatuk-

sesta esi- ja alkuopetusikäisten lasten vanhemmille (Valkonen 2015a). Valkosen (2015b) 

mukaan mediakasvatus olisi kuitenkin hyvä aloittaa aiemmin, joten hän näki tarpeelli-

sena vanhempainiltojen järjestämisen myös varhaiskasvatusikäisten lasten vanhem-

mille. 
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5.2 Teemailtojen menetelmälliset ratkaisut 

 

Vanhempainillat ovat kasvattajayhteisön koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa kerrotaan ja 

keskustellaan ajankohtaisista tai lasten kehitykseen liittyvistä asioista (Karhuniemi 2013: 

106–107). Vanhempainilta, jossa on jokin yhteinen teema, on yksi aihekeskeisen kes-

kusteluryhmän muoto. Tiedon välittäminen ja asenteiden muokkaaminen ovat aihekes-

keisen ryhmän tavoitteita.  Ryhmässä käsitellään nykyhetken ja lähitulevaisuuden ai-

heita. (Vilén ym. 2013: 122–123.) Ajattelimme että vanhempainilta voisi olla toimiva tapa 

käsitellä mediakasvatusaihetta, sillä aihe on varhaiskasvatusikäisen lapsen kehityk-

sessä tärkeä sekä ajankohtainen asia. Halusimme antaa vanhemmille mahdollisuuden 

myös vaihtaa kokemuksia toisten vanhempien kanssa ja näin mahdollistaa keskinäisen 

vertaistuen. Aihekeskeisen keskusteluryhmän tarkoituksena on antaa tukea ja jakaa ai-

hetta yhdessä. (Vilén ym. 2013: 122–123.) Vanhempien keskustelutilaisuuksissa ja van-

hempainilloissa olisi tarpeellista antaa vanhemmille myös tilaisuus oman mediasuh-

teensa tarkasteluun niin kuluttajana kuin kasvattajanakin (Salokoski - Mustonen 2007: 

140). Vanhemmille merkittäviä asioita ryhmässä voivat olla esimerkiksi ryhmään kuulu-

minen ja muiden vanhempien tapaaminen. Vanhemmat voivat kokea tärkeänä tilaisuu-

den jakaa kokemuksia ja tuoda esille vanhemmuuteen liittyvää epävarmuutta tai onnis-

tumisia. Kokemus siitä, että muilla on samankaltaisia kokemuksia voi helpottaa vanhem-

muutta. Yhdessä voidaan oppia, jakaa vinkkejä sekä tietoa ja taitoja. (Vilén ym. 2013: 

124.) 

 

Päädyimme pohjaamaan teemailtojen opetusmenetelmät sosiokonstruktiiviseen oppi-

misnäkemykseen. Sosiokonstruktiivisessa oppimisessa oppija luo sisäisen merkityksen 

tiedolle, eikä vain pyri omaksumaan ulkopuolella olevaa tietoa. Myös sisäinen ja vuoro-

vaikutuksellinen pohdinta eli reflektointi on tärkeää. (Kauppila 2007: 51.) Emme halun-

neet esiintyä vain tiedon tarjoajina, vaan toivoimme teemailtojen antavan uusia näke-

myksiä ja ajatuksia vanhemmille sekä myös meille. Mielestämme meillä ei ollut sellaista 

asiantuntemusta aiheesta, että olisimme voineet toimia ainoastaan tiedon välittäjinä. So-

siokonstruktiivisessa oppimisessa opettaja huomioi opiskelijan näkökulmat, mielipiteet, 

ajattelutavat ja tuntemukset (Kauppila 2007: 124–126). Sekä opiskelijat että opettaja 

ovat tiedosta osallisia eikä opettajalla yksin ole tietämisen auktoriteettia. Opettajan nä-

kemykset ovat myös kehittyviä, joten hän oppii samalla kuin opiskelijatkin. Opettaja roh-

kaisee opiskelijoita ilmaisemaan käsityksiään ja senhetkistä tietämystään. Opettaja tar-

joaa myös erilaisia näkökulmia. (Kauppila 2007: 124–126.) 
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Teemailtojen rakenne perustui luennon ja keskustelun vuorotteluun. Tietopohjan laajen-

tamiseen sopii hyvin luentoon perustuva opetusmenetelmä. (Mykrä – Hätönen 2008: 25). 

Luento voi sisältää sekä yhdensuuntaista luennointia että aktiivista pohdintaa (Mykrä – 

Hätönen 2008: 25). Vuorottelevat luentojaksot, opettajan kysymykset ja yhteinen kes-

kustelu soveltuvat parhaiten silloin, kun on paljon uutta materiaalia ja sen tulkintaan ja 

ymmärrykseen sekä sovellukseen tarvitaan perusteellisempaa käsittelyä kuin mitä 

pelkkä luento mahdollistaa (Vuorinen 1993: 81, 83). Hyödyllisintä usein on, että uusi tieto 

jaetaan jaksotettuina 10–15 minuutin osiin ja jaksojen välillä on muita työtapoja (Vuori-

nen 1993: 113). Tämän takia luennointi olisi hyvä katkaista välillä osallistujien omaan 

aktiiviseen pohdintaan. (Mykrä – Hätönen 2008: 25.) Mielestämme käsittelemämme aihe 

oli sellainen, että tulkinta ja ymmärrys ei välttämättä ollut aivan helppoa, sillä uskoak-

semme uutta asiaa tuli melko paljon. Tästä syystä käytimme keskusteluja katkaisemaan 

luennointia. Sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen yksi keskeinen menetelmä on kes-

kustelu (Kauppila 2007: 179). Keskustelun avulla opiskelija rakentaa käsitystään käsitel-

tävästä asiasta ja hahmottaa samalla asiaa monipuolisesti eri näkökulmista. (Kauppila 

2007: 180.) 

 

Porinaryhmä on yksi sosiokonstruktiivinen menetelmä, jota käytetään lyhyissä intensiivi-

sissä keskustelutuokioissa.  Porinaryhmä toimii hyvin aiheeseen virittäjänä uusien asioi-

den käsittelyssä. Sen avulla onnistuu motivointi aiheeseen sekä osanottajien aktivointi. 

(Kauppila 2007: 190.)  Porinaryhmien avulla saadaan nopeasti käsitys isommankin 

osanottajajoukon käsityksistä ja näkemyksistä (Kauppila 2007: 190). Koska teemailtoihin 

ei ollut ennakkoilmoittautumista, emme tienneet miten paljon osallistujia olisi tulossa tee-

mailtoihin, porinaryhmät vaikuttivat hyvältä valinnalta sillä ne toimivat sekä pienemmälle 

että suuremmalle määrällä ihmisiä. Porinaryhmä helpottaa muihin osallistujiin tutustu-

mista ja sitä kautta lisää turvallisuutta sekä edistää oppimista (Mykrä – Hätönen 2008: 

41). Teemailloissa tavoitteenamme oli luoda vanhemmille mahdollisuus jakaa ajatuksia 

ja kokemuksia yhdessä muiden vanhempien kanssa lasten mediankäytöstä. Vanhem-

milla oli mahdollisuus kuulla toisten perheiden käytänteistä, saada uusia näkökulmia 

sekä tukea oman lapsensa mediakasvattajina. 
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5.3 Teemailtojen kehittäminen ja suunnittelu       

 

Teemailtojen tarkempi suunnittelu tapahtui syksyn 2015 aikana samalla täydentäen ai-

heesta jo aiemmin kerättyä teoriatietoa. Keskustelimme syksyn aikana varhaiskasvatus-

yksiköiden esimiesten kanssa teemaillan tarkemmasta sisällöstä ja aikatauluista. Tee-

mailtojen kokonaisuuden rajasimme neljään teemaan. Teemat perustuivat varhaiskas-

vatusikäisen lapsen kehitysvaiheisiin suhteessa mediataitoihin sekä mediankäytön 

suoja- ja riskitekijöihin (Taulukko 1). Käytimme teemailtojen suunnittelussa apuna myös 

esityksen tekemiseen ohjeistavaa kirjallisuutta (ks. esim. Stuart 2001). Laadimme suun-

nittelujen pohjalta teemaillan rakenteen ja sisällöt sekä teimme teemailtaan Powerpoint-

diat (Liite 2). Teemaillan arvioinnin tueksi teimme palautekyselyn (Liite 3). Suunnitte-

limme, että palautekysely täytetään illan lopuksi ja halusimme tehdä kyselystä helposti 

vastattavan. Toivoimme saavamme mahdollisimman monta vastausta, jotta saisimme 

kattavan kuvan osallistujien mielipiteistä koskien illan sisältöä, rakennetta ja toteutusta.  

 

Keskustelimme Vantaalla esimiehen kanssa teemailtojen tiedottamisesta ja pohdimme 

tiedottamisen merkitystä osallistujien tavoittamiseksi. Laadimme yksiköihin kutsut (Liite 

1) teemailtaan. Kutsut oli suunnattu kaikille varhaiskasvatusyksiköiden perheille. Nämä 

olivat esillä ryhmien ilmoitustauluilla Vantaalla ja Nurmijärvellä sekä sähköisisesti jaetta-

vissa ryhmien viikkotiedotteissa Vantaalla. Nurmijärvellä teemaillasta tiedotettiin paperi-

sissa kuukausitiedotteissa, sekä avoimen päiväkodin nettisivuilla ja Facebookissa. Van-

taalla teemailloista tiedotettiin myös suullisesti päiväkodin varsinaisessa vanhempainil-

lassa alkusyksyllä 2015. Kutsussa oli kerrottuna teemaillan ajankohta, paikka sekä ku-

vattu illan sisältöä lyhyesti.  
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6 Voittaaks hyvikset aina? -teemailtojen toteutus 

 

Ensimmäinen teemailta pidettiin Vantaalla Lintukallion varhaiskasvatusyksikössä Kivi-

mäen päiväkodissa 20.10.2015 ja toinen samansisältöinen teemailta oli Nurmijärvellä 

Klaukkalassa avoimen varhaiskasvatuksen kerhotilassa 4.11.2015. Järjestimme ennalta 

tilat porinaryhmille soveltuviksi, joka mahdollisti sopivan kokoiset keskusteluryhmät ja 

vanhemmat jo tullessaan istuivat ryhmiin. Teemailtaan oli varattu kaksi tuntia. Olimme 

valmistautuneet teemailtoihin Powerpoint -dioin, näiden esittämiseksi molemmissa yksi-

köissä mukanamme oli kannettavat tietokoneet sekä varalta muistitikulle tallennetut tie-

dot. Yksiköissä oli käytettävissä videotykit, joihin liitimme tietokoneen. Olimme ennalta 

pohtineet myös varasuunnitelmat, mikäli tekniikka jostain syystä ei olisi toiminut. 

 

Vantaan teemailtaan osallistui 14 vanhempaa, joista oli 6 isää ja 8 äitiä. Kolmesta per-

heestä osallistuivat teemailtaan molemmat vanhemmat. Lisäksi Vantaalla Lintukallion 

varhaiskasvatusyksikön teemailtaan osallistuivat yksikön esimies sekä kaksi henkilökun-

taan kuuluvaa työntekijää. Molemmissa teemailloissa myös esimiehet ja Vantaalla työn-

tekijät osallistuivat keskusteluihin. Nurmijärvellä pidettyyn teemailtaan osallistui yksi äiti 

ja yksikön esimies, joten liityimme itse mukaan porinaryhmään. Tässä illassa otimme 

keskusteluissa enemmän esiin omia kokemuksiamme ja se tuntui luontevalta pienen 

osallistujamäärän vuoksi. Teemailta noudatti kuitenkin samaa rakennetta ja suunnitel-

maa kuin aiempi teemailta. Esittelimme teoriaosuudet keskustelujen välissä samoin kuin 

Vantaalla.  

 

Tilaisuuden aluksi esittelimme itsemme, kerroimme teemaillan olevan osa opinnäytetyö-

tämme. Kerroimme illan sisällöstä, teemoista ja rakenteesta. Kerroimme tilaisuuden 

koostuvan neljästä teemasta, joihin liittyy aluksi keskusteluosuus, jonka jälkeen esitte-

lemme kustakin teemasta teoriaa ja jaamme tietoa siitä, kuinka käsiteltävän teeman koh-

dalla vanhempi voi tukea lasta mediankäyttäjänä. Teemaillan aiheina olivat mistä lapsi 

pitää mediassa, lapsen kyky erottaa taru ja todellisuus mediassa, lapsen tunteet ja media 

sekä lapselle kohtuullinen median käyttö. Kuulijoiden motivoimiseksi olisikin hyvä järjes-

tää sisältö mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ja esitellä ne luennon alussa (Mykrä – Hätönen 

2008: 27).  

 

Pyysimme vanhempia esittelemään itsensä toisilleen ensimmäisen teemakeskustelun 

aluksi sekä kertomaan halutessaan mistä ryhmästä tai kerhosta heidän lapsensa ovat. 
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Kun osallistujat ovat vieraita toisilleen, esittäytyminen lähimpien henkilöiden kanssa va-

pauttaa jännitystä (Mykrä – Hätönen 2008: 28). Porinaryhmissä sopiva määrä keskuste-

lijoita on 3–6 (Kauppila 2007: 190; Mykrä – Hätönen 2008: 35). Ryhmä muodostetaan 

toisiaan lähellä istuvien henkilöiden kesken (Kauppila 2007: 190). Vantaalla muodostui 

kolme ryhmää, joissa oli 3–5 jäsentä kussakin. Keskustelua käytiin myös ryhmien välillä. 

Porinahetken päätteeksi jokaista ryhmää pyydettiin kertomaan kaksi keskusteluissa 

noussutta aihetta. Kun koulutusryhmä on pieni, jokaisen porinaryhmän ajatukset on hyvä 

käsitellä yhteisesti (Mykrä – Hätönen 2008: 43). Kukin ryhmä voi esitellä 1–2 asiaa, joista 

ryhmä keskusteli, jotta myös muille ryhmille jää asioita esiin nostettavaksi (Mykrä – Hä-

tönen 2008: 43). Vanhemmilla oli myös mahdollisuus ottaa kantaa ja kommentoida kä-

siteltävää aihetta kaikissa teeman käsittelyn vaiheissa.     

 

6.1 Mistä lapsi pitää mediassa     

 

Ensimmäisenä teemana olivat lapsen kiinnostuksen kohteet mediassa, joka toimi alus-

tuksena teemailloille. Tavoitteenamme oli lisätä vanhempien tietoa siitä, että lapsen me-

diasisältöjen valintojen taustalla on erilaisia syitä ja tarpeita. Tämän teeman tarkoituk-

sena oli avata keskustelua vanhempien kesken, sillä uskoimme vanhempien kertovan 

mielellään oman lapsensa kiinnostuksen kohteista mediassa. Esitimme vanhemmille 

seuraavat kysymykset keskustelun pohjaksi: “Mistä oma lapsesi pitää mediassa? Mistä 

hän on kiinnostunut? Suosikit?“ 

 

Keskustelut olivat vilkkaita ja yhteiseen keskusteluun vanhemmat nostivat lapsen suo-

sikkiohjelmat, suosikkihahmot ja jonkin verran lapsen käyttämiä medialaitteita. Perheen 

yhteisiksi suosikkiohjelmiksi nimettiin keskusteluissa luonto-ohjelmat. Alle kolmevuotiaat 

lapset ovat kiinnostuneita toisista lapsista, eläimistä ja fantasiahahmoista (Mustonen 

2006: 17). 3–5-vuotiaita taas kiinnostavat kuvamedia, sadut ja pelit (Salokoski – Musto-

nen 2007: 26–27). Keskusteluissa nousi esille näitä samoja kiinnostuksen kohteita me-

diassa, sekä aiheita, joita käsittelimme seuraavaksi luento-osuudessamme. Kerroimme 

lasten mediavalinnoista sekä tärkeimmistä mediavälineistä. Lasten suosimasta sarja-

maisuudesta vanhemmat toivat esille lasten suosikkiohjelmia. Tässä yhteydessä esitte-

limme lasten mediabarometrin tuloksia lasten suosikkiohjelmien ja suosikkisivustojen 

osalta, sekä kerroimme internetin käytön yleistymisestä.  
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Välitimme lisäksi tietoa lapsen mediankäyttötarpeista, joista vanhemmilta tuli keskuste-

luissa huomioita. Keskustelimme esimerkiksi lapsen pitämästä elokuvasta, joka ei kiin-

nostakaan lasta enää elokuvan katselun vuoksi, vaan siihen liittyvien lelujen tai vaat-

teissa olevien kuvien vuoksi. Elokuvan tai suosikkiohjelman teema toimii myös leikkien 

aiheena (Korhonen 2008: 26–27). Keskusteluissa pohdittiin myös miten leikkeihin mu-

kaan pääsyyn vaikuttaa se, jos lapsi ei tunne ohjelmaa tai hahmoa, jota leikitään. 

 

6.2 Lapsen kyky erottaa taru ja todellisuus mediassa      

 

Toisena teemana käsittelimme sitä, miten lapsi erottaa tarun ja todellisuuden mediassa. 

Tavoitteenamme oli lisätä vanhempien tietoa siitä, miten varhaiskasvatusikäinen lapsi 

pystyy erottamaan todellisuuden ja tarun. Ymmärrys tästä auttaa vanhempaa arvioimaan 

millaiset mediasisällöt sopivat lapselle. Toden ja tarun erottaminen on Salokosken ja 

Mustosen (2007) mukaan mediakasvatuksen ensimmäinen tavoite (Salokoski – Musto-

nen 2007:29). Esitimme keskustelun pohjaksi kysymykset: “Millaisia kokemuksia tai aja-

tuksia sinulla on siitä, miten pieni lapsi erottaa todellisuuden ja tarun? esim. leikeissä ja 

arjessa?” Täsmensimme kysymystä suullisesti: “Millaisia kokemuksia vanhemmilla on? 

Näkyykö lapsen kyky erottaa taru ja todellisuus arjessa kuten esimerkiksi leikeissä?“ Ko-

kemuksia kysyessämme vanhemmat kertoivat lasten katsovan paljolti piirrettyjä ohjel-

mia. Keskusteluissa nousi esiin myös se, että lapsi katsellessaan pelottavaa ohjelmaa 

varmistaa vanhemmalta onko sisältö totta ja voiko se tapahtua oikeasti. Seuraavaksi 

kerroimme teoriaa siitä miten varhaiskasvatusikäinen lapsi erottaa tarun ja todellisuuden. 

Olimme jakaneet lapsen kyvyn erottaa tarun ja todellisuuden pieniin lapsiin ja isompiin 

leikki-ikäisiin lapsiin. Välitimme tietoa myös piirrosohjelmien, nukkeanimaatioiden ja näy-

teltyjen ohjelmien eroista suhteessa lapsen kykyihin erottaa taru todellisuudesta. Ker-

roimme lapsen kielellisen kehityksen vaiheen vaikutuksesta tarun ja todellisuuden erot-

tamiseen. Välitimme myös tietoa metatarinan tuntemuksesta ja tulkintakokonaisuuksien 

erottamisesta. 

 

Teeman käsittelyn lopuksi esittelimme vanhemmille suunnattuja huomioita siitä, mitä 

vanhempi voi tehdä lapsen hyväksi. Käsittelimme ikärajoja ja näytimme Media-avaimen 

internet sivut (Media-avain n.d.). Nämä internet sivut auttavat kasvattajia valitsemaan 

sopivia elokuvasisältöjä esimerkiksi iän ja teeman perusteella. Elokuvat on arvioitu kas-

vatuksen näkökulmasta asiantuntijoiden toimesta (Media-avain n.d.). Keskustelimme 

vanhempien kanssa ikärajojen noudattamisen haasteellisuudesta silloin, kun perheessä 
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on eri-ikäisiä lapsia. Samoin keskusteluun nousi lasten yksilöllinen herkkyys ja kyvyt kä-

sitellä mediaa. Keskustelimme siitä, etteivät ikärajat kerro ohjelman soveltuvuudesta 

kaikkea, vaan lapsen yksilöllisyys on ratkaisevaa. Välitimme vanhemmille tietoa myös 

siitä, että esimerkiksi uutisilla ei ole ikärajoja ja internetistä ladattavilla appseilla ei ole 

lainsäädännöllisiä ikärajoja (Kahdeksan kysymystä lapsen mediankäytöstä  2015. – Lap-

set & media. Kasvattajan opas. n.d.). Kerroimme, että tärkeää on vanhempien tuntemus 

lapsen käyttämiä mediasisältöjä kohtaan, vanhemman oma malli sekä huomion kiinnit-

täminen aikuisten ohjelmien katselemiseen lasten läsnä ollessa. 

 

6.3  Lapsen tunteet ja media    

 

Toinen keskeinen teema 0–5-vuotiaiden mediataitojen kehittymisessä on tunteiden hal-

linta ja pelot (Salokoski - Mustonen 2007: 25–26). Tavoitteenamme oli lisätä vanhempien 

tietoa siitä, millaiset mediasisällöt aiheuttavat pelkoja lapselle. Lisäksi tavoitteena oli 

tuoda esille se, että lapsi käyttää mediaa myös tunteiden hallinnan harjoitteluun sekä 

kehitystehtävien käsittelemiseen kuten itsenäistymiseen. Halusimme välittää vanhem-

mille tietoa myös siitä, millaista tukea lapsi tässä tarvitsee. Aloitimme tämän teeman kä-

sittelyn esittämällä vanhemmille kysymykset: “Oletko havainnut Millaisia tunteita media 

herättää lapsessasi? Millaisia positiivisia/ negatiivisia tunteita? Miten ne näyttäytyvät?” 

Täydensimme vielä kysymystä suullisesti siten, että herättääkö media positiivisia vai ne-

gatiivisia tunteita ja miten ne näyttäytyvät arjessa. Tästä teemasta keskusteltuaan, van-

hemmat eivät tuoneet esille pelon tunnetta. Keskusteluun nousi etenkin peleissä häviä-

misen kautta tapahtuva pettymyksen tunteen harjoittelu.  

 

Esittelimme keskustelujen jälkeen kokoamiamme erilaisia median herättämiä tunteita 

lapsessa. Keskustelimme lapsia pelottavista televisiohahmoista kuten Muumien mö-

röstä. Kerroimme lapsen erilaisten tunteiden kuuluvan elämään (Salokoski 2007: 76). 

Kerroimme kuinka lapsi voi samaistua tarinan kautta erilaisiin tunteisiin, kuten suruun, 

iloon tai lapsi hakee sopivaa jännitystä. Esimerkkinä kerroimme Muumimamman turval-

lisuuden ja Bambin eron äidistä (Salokoski 2007: 76.) Välitimme tietoa tyypillisimmistä 

lasten pelon kohteista mediassa. Tutkimuksissa on osoitettu lasten pelkäävän lastenoh-

jelmien mielikuvitusolentoja (Korhonen 2008: 176; Salokoski 2007: 77).  

 

Seuraavaksi kerroimme mediapelkojen syistä, lapsen todellisuuden hahmottamisen ta-

sosta sekä eläytymisen ja etääntymisen eroista. Välitimme tietoa lapsen logiikan ja etii-



31 

  

kan ymmärryksestä media- ja roolimaailmassa. Lisäksi esittelimme lapsen pelonhallin-

takeinoja sekä kerroimme lapsen käsittelevän pelkoja myös unissa. Keskusteluista nousi 

vanhemmilta pohdintaa siitä, miten olisi oikein toimia jos lapsi pelkää kovasti jotain oh-

jelmaa. Pohdimme yhdessä erilaisia vaihtoehtoja tämän kaltaiselle tilanteelle. Mietimme 

yhdessä erilaisia vaihtoehtoja ratkaisuksi, voisiko olla hyvä katkaista katselu kokonaan, 

näyttää lapselle hyvin päättyvä loppu vai jatkaa yhdessä lapsen kanssa katselua sanoit-

taen samalla juonta, joka päättyy hyvin. Päädyimme keskusteluissa siihen, että lapset 

ovat yksilöllisiä, joten ratkaisukin täytyy sovittaa lapsen herkkyyteen, ikään, kehitysvai-

heeseen ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Lopuksi esittelimme vanhemmille tietoa miten 

lasta voi tässä aiheessa tukea. Korostimme vanhemman läsnäolon merkitystä sekä lap-

sen kanssa keskustelua. Kerroimme myös mediankäyttöajan vaikutuksesta esimerkiksi 

uniin.  

 

6.4 Lapsen kohtuullinen mediankäyttö 

 

Lapselle kohtuullisen mediankäytön teema on vanhempien toivoma teema Mannerhei-

min Lastensuojeluliiton vanhempainilloissa (Valkonen 2015b). Mediankäytön paljous on 

myös yksi tärkeä riskitekijä lapsen mediasuhteen kehittymisessä (Salokoski – Mustonen 

2007: 25). Tavoitteenamme oli saada vanhemmat kiinnittämään huomiota siihen, miten 

mediankäyttö painottuu arjen muiden toimintojen suhteen ja millaisia negatiivisia vaiku-

tuksia mediankäytöllä voi olla lapseen. Halusimme myös välittää tietoa siitä, miten lap-

sen yksilöllisyys tulisi huomioida median käytössä sekä miten vanhemman oma median-

käyttö voi vaikuttaa lapseen. Aloitimme teeman kysymyksellä: “Millaista on median koh-

tuullinen käyttö lapselle? Onko lapsi tästä samaa mieltä kuin aikuinen?” Tätä teemaa 

olimme sivunneet jo aiemmissa keskusteluissa, mutta tämä teema vaikutti olevan van-

hemmille mielenkiintoinen ja tärkeä. Keskustelut kävivät vilkkaina ja yhteiseen keskus-

teluun nostettiin perheiden kokemukset ja käytännöt lasten mediankäytön säännöistä ja 

rajoittamisesta. Vanhemmat toivat esiin näkemyksen siitä, että lapsi käyttäisi mediaa 

yleensä enemmän kuin vanhempi antaisi.  

 

Lapselle tavallinen arki on tärkeää ja jokaista ”tyhjää” hetkeä ei saisi täyttää medialla 

(Valkonen 2015 b). Vanhempi voi auttaa lasta tunnistamaan merkkejä jolloin olisi hyvä 

lopettaa. Lasta voi yrittää opettaa itse säätelemään toimintaansa median parissa. Lapsi 

itsessään on paras mittari, jolloin hänen vointinsa ja käytöksensä paljastaa sopivan me-

diankäytön rajan. Jokainen lapsi on yksilö, joten kaikille pätevää ja sopivaa mediankäyt-

töaikaa on vaikea antaa. Tärkeintä on miettiä kuinka lapsen aika jakautuu eri toimintojen 
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välillä. (Valkonen 2015b.) Teemaillassa käsittelimme lasten kohtuullisen medianäytön 

merkitystä välittämällä tietoa ja yhdessä keskustellen. 

 

Kerroimme vanhemmille sopivan ruutuajan jokaisella lapsella olevan yksilöllistä eikä kai-

kille soveltuvaa aikamäärettä voi antaa. Lapsi itsessään on paras mittari ruutuajalle. 

Toimme esiin sen, että on tärkeää huomioida lapsella tasapaino muun tekemisen kanssa 

ja kiinnittää huomiota lapsen käytökseen. Käytimme tämän havainnollistamiseen kuviota 

Media mukana lapsen arjessa, jossa havainnollistetaan kellotaulukuviolla miten lapsen 

toiminnot päivän aikana voisi jakautua. (Kahdeksan kysymystä lapsen mediankäytöstä 

2015.) Välitimme tietoa vanhemmille lapsen liiallisen mediankäytön vaikutuksista, ker-

roimme fyysisistä oireista ja riskikäytön merkeistä. Toimme esiin lapsen mahdollisen vai-

keuden irtautua mediasta ja sen, ettei pieni lapsi osaa itse säädellä sopivaa mediankäyt-

töaikaa tai valita itsenäisesti sisältöjä.  

 

Lopuksi kävimme läpi vielä sitä, mitä vanhempi voi tehdä lapsen hyväksi. Kerroimme 

vanhemman oman mallin merkityksestä, kodin mediasääntöjen luomisesta ja ajankäytön 

jakautumisen tärkeydestä mediankäytön ja muun tekemisen välillä. Kerroimme kuinka 

ruutuaikaa tärkeämpää on kiinnittää huomiota mihin ja miten mediaa käytetään. Näy-

timme vielä videon Kohtaamisia (n.d.), joka havainnollistaa vanhemman oman median-

käytön vaikutusta lapseen. Viimeiseksi vanhemmilla oli mahdollisuus tutustua, ikära-

joista kertoviin julisteisiin ja ottaa mukaan esitteitä. Esitteet olivat Mannerheimin Lasten-

suojeluliiton sekä Kavin (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) lasten mediankäyttöä 

koskevia esitteitä, joita olimme ennalta hankkineet teemailtaa varten.  
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7 Arviointi 

 

Opinnäytetyössämme oli tavoitteena tukea varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempia 

mediakasvatuksessa antamalla heille tietoa siitä, millainen lapsi on mediankäyttäjänä ja 

millaiset hänen mediataitonsa ovat. Lisäksi tavoitteena oli antaa tietoa siitä kuinka van-

hemmat voivat tukea lastensa mediataitoja. Perehdyimme luotettavista lähteistä peräisin 

olevaan teoriatietoon kuten väitöskirjoihin ja tutkimuksiin, joiden pohjalta suunnittelimme 

ja toteutimme teemaillan varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmille aiheesta lapsi me-

diankäyttäjänä. Teemat ja niiden sisällöt nousivat lapsen kehityksestä suhteessa media-

taitoihin sekä mediankäytön suoja- ja riskitekijöistä. Jokaisella teemalla oli oma tavoit-

teensa. Teemoja olivat lapsen mielenkiinnon kohteet mediassa, tarun ja toden erottami-

nen, tunteiden käsittely ja hallinta, sekä lapselle kohtuullinen mediankäyttö. Menetel-

mäksi valitsimme vanhemmille järjestettävän teemaillan. Teemailtojen osalta arvioimme 

menetelmällisiä ratkaisuja, teemasisältöjä sekä omaa toimintaamme. Halusimme lisäksi 

tarjota teemailloissa mahdollisuuden jakaa kokemuksia aiheesta muiden vanhempien 

kanssa. Arvioinnin tueksi laadimme teemaillasta palautekyselylomakkeen vanhemmille, 

johon osallistuminen oli vapaaehtoista ja se palautettiin tilaisuuden päätteeksi nimettö-

minä. Palautekyselyn palautti Vantaalla 14 henkilöä ja Nurmijärvellä yksi. 

 

Arvioimme onnistumistamme teemojen valinnassa sekä tiedon välityksessä palauteky-

selyn avulla, havainnoimalla teemailloissa sekä keskustelemalla toistemme, esimies-

temme ja Nurmijärven varhaiskasvatuksen tvt-koordinaattorin kanssa. Kysyimme van-

hemmilta palautekyselyssä jokaiseen aihealueeseen perustuen välitimmekö heille tietoa 

kustakin teemakokonaisuudesta tietoa vähän, jonkin verran, melko paljon vai paljon. Pa-

lautekyselyn lopussa oli mahdollisuus antaa avointa palautetta teemaillasta. Palauteky-

selyn perusteella vanhemmat kokivat saaneensa pääasiassa paljon tietoa teemoista 

sekä lapsen mediataitojen tukemisesta. Vastaajien arviot siitä kuinka paljon he olivat 

saaneet tietoa, vaihtelivat etenkin eri teemojen kohdalla. Vastaajista erottui myös muu-

tama, jotka kokivat saaneensa tietoa vain jonkin verran joka teemasta. Palautekyselyn 

perusteella yksikään vastaajista ei kokenut saaneensa mistään teemasta tietoa vähän. 

 

7.1 Teemailtojen arviointi 

 

Kaksi samansisältöistä vanhempainiltaa antoi meille tietoa menetelmän hyödynnettävyy-

destä erilaisissa yksiköissä. Vantaalla teemailtaan osallistui 14 vanhempaa sekä yksikön 
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esimies ja kaksi työntekijää. Nurmijärvellä osallistujina oli yksi vanhempi sekä yksikön 

esimies. Illoista tiedotimme suunnitelman mukaisesti ja aktiivisesti eri kanavia käyttäen 

sekä samantyyppisesti molemmissa yksiköissä. Osallistujamäärien perusteella ar-

vioimme että teemailtojen toteutus ilta-aikaan palveli paremmin varhaiskasvatuksen van-

hempia kuin avoimen varhaiskasvatuksen vanhempia. Nurmijärvellä mediakasvatus ei 

ole vielä niin vahvasti osana varhaiskasvatusta kuin Vantaalla, jossa aihe on ollut enem-

män esillä. Pohdimme, että tämä saattoi olla yhtenä syynä vähäisemmälle mielenkiin-

nolle Nurmijärvellä järjestettyä teemailtaa kohtaan. Pohdimme yhdessä, millä tavalla tee-

maillan sisällöistä olisi voinut kertoa avoimen varhaiskasvatuksen asiakasperheille niin 

että se olisi tavoittanut useampia vanhempia. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakkaat 

liikkuvat päiväaikaan palveluiden parissa, joten ajattelimme olisiko toteutus päiväaikaan 

ollut parempi vaihtoehto. Tosin silloin lapset ovat yleensä vanhemman mukana ja järjes-

tämämme kaltainen tilaisuus ei voisi siksi tulla kyseeseen. Pohdimme että ehkä jonkin-

laiset posterit voisivat toimia avoimessa päiväkodissa, jolloin kävijät voisivat tutustua nii-

hin itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. 

 

Teemailtoihin ei ollut ennakkoilmoittautumista, sillä ajattelimme sitoutumisen karsivan 

mahdollisia osallistujia. Mietimme myös aiheen liittämistä osaksi yleistä vanhempainil-

taa, jolloin paikalle saapuisi myös niitä, joita aihe ei erityisesti kiinnosta. Yleisessä van-

hempainillassa voisi hyvin käsitellä jotakin osaa teemaillan aiheista. Mielestämme aihe-

kokonaisuudet olivat laajoja. Saimme tästä palautetta toiselta esimieheltä teemaillan jäl-

keen. Esimiehet sekä Nurmijärven tvt-koordinaattori pitivät teemailtojen sisältöjä hyvinä 

ja mielenkiintoisina. Koska teemailtojen sisältö oli laaja, olisimme voineet valita esimer-

kiksi vain jonkun teeman tai tehdä vaikkapa teemailtojen sarjan. Silloin vanhemmat oli-

sivat voineet valita itseään eniten kiinnostavan teeman.  

 

Toteutimme molemmat teemaillat ennalta suunnittelemiemme sisältöjen mukaisesti ja 

molemmissa teemailloissa oli lähes sama sisältö. Painotukset vaihtelivat kuitenkin hie-

man osanottajien kiinnostusten mukaan. Se että pystyimme muokkaamaan teemailtoja, 

osoitti mielestämme ammatillisuuttamme teemailtojen vetäjinä. Olimme suunnitelleet 

teemaillan aikataulun sisällölle sopivaksi ja pysyimme molemmissa teemailloissa aika-

taulussa. Iltojen suunniteltu kesto, kaksi tuntia osoittautui sopivaksi, koska osallistujien 

mielenkiinto vaikutti pysyvän hyvänä teemailtojen ajan ja ehdimme käsitellä suunnitellut 

teemat. Esimiesten palaute tuki myös havaintoamme iltojen keston sopivuudesta.  
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Tavoitteenamme oli tehdä esityksessä Powerpoint-diat sellaisiksi, että ne tukisivat suul-

lista esitystä. Saimme palautetta diojen sisällöstä sekä selkeydestä esimiehiltä, sekä pa-

lautekyselyillä. Esimiesten ja palautekyselyjen palautteen perusteella diat olivat selkeitä 

ja niiden sisältö tuki suullista esitystä sekä keskusteluja. Oman arviomme mukaan tilat 

olivat toimivat tämän kokoiselle tilaisuudelle. Pystyimme järjestämään myös tilat po-

rinaryhmille sopiviksi molemmissa yksiköissä. Molempiin teemailtoihin osallistuivat myös 

yksiköiden esimiehet sekä Vantaalla työntekijöitä. Keskustelimme etukäteen, miten tee-

mailtojen keskustelujen avoimuuteen vaikuttaa se, että mukana on myös varhaiskasva-

tuksen työntekijöitä. Päädyimme kuitenkin siihen, että aiheesta kiinnostuneet työntekijät 

voisivat osallistua tilaisuuksiin. Esimiesten roolina oli myös havainnoida meidän toimin-

taamme teemailloissa.   

 

Teemaillan kaikki teemat käsittelimme samalla rakenteella. Aluksi esitimme kysymyksen 

vanhemmille keskustelun pohjaksi, jonka jälkeen välitimme tietoa teemasta. Näin an-

noimme vanhemmille mahdollisuuden tuoda esiin senhetkistä tietämystään sekä tar-

josimme erilaisia näkökulmia aiheesta. Lopuksi olimme koonneet seikkoja, joihin van-

hemman tulisi kiinnittää huomiota tukeakseen lapsen mediataitojen kehittymistä. Selkeä 

rakenne auttoi meitä pysymään aiheessa ja aikataulussa sekä oli varmaankin myös kuu-

lijalle selkeämpi. Esittelimme rakenteen teemaillan aluksi, jolloin osallistujat pystyivät 

hahmottamaan kokonaisuuden ja seuraamaan illan kulkua. Pohdimme, että voisi kokeilla 

myös kääntää teemaillan sisällön käsittelyn myös toisinpäin, ensin luennointia ja sitten 

keskustelua sen pohjalta. Näin antaisimme ehkä lisäaineksia keskusteluun ja herättäi-

simme lisäkysymyksiä.  

 

7.2 Teemojen käsittelyn arviointi 

 

Mistä lapsi pitää mediassa -teeman oli tarkoitus toimia alustuksena sekä keskustelun 

herättäjänä. Tavoitteenamme oli lisätä vanhempien tietoa siitä, että lapsen mediasisäl-

töjen valintojen taustalla on erilaisia syitä ja tarpeita. Vilkkaiden keskustelujen perus-

teella arvioimme, että teema toimi hyvin alustuksena. Palautekyselyn perusteella van-

hemmat kokivat saaneensa tarpeellista tietoa siitä, millä perusteella lapsi valitsee me-

dian tai mediasisältöjä. Tässä kohdassa vanhempien vastaukset jakautuivat tasaisesti 

vaihtoehtojen jonkin verran, melko paljon ja paljon välille. Keskustelujen perusteella van-

hemmilla oli jo jonkin verran tietoa lapsen mediavalintojen syistä. Vanhemmat toivat 

esille, että lasten leikit noudattavat jotakin suosikkiohjelman teemaa ja siksi lapsen on 
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tärkeää seurata tiettyä ohjelmaa tai saada tietty tuote jossa suosikkihahmo esiintyy. Mo-

net vanhemmat tunnistivat lapsen käyttävän mediaa myös rutiinin vuoksi esimerkiksi las-

tenohjelmat ennen päiväkotiin lähtöä. 

 

Lapsen kyky erottaa taru ja todellisuus mediassa -teeman tavoitteena oli lisätä vanhem-

pien tietoa siitä, miten eri-ikäiset lapset pystyvät ymmärtämään todellisuuden ja tarun 

eron. Tämän teeman yhteydessä käsitellyt asiat kuten symbolifunktion, pysyvyyden ja 

säilyvyyden käsitteiden ymmärrys, toivat mielestämme kattavan kuvan varhaiskasvatus-

ikäisen lapsen kyvyistä erottaa todellisuus ja taru. Osan asioista käsittelimme mieles-

tämme melko teoreettisesti kuten assosiaatiokyvyt. Niiden ymmärrystä olisi voinut sel-

keyttää täsmentämällä niitä enemmän käytännön esimerkkien kautta. Joidenkin käsittei-

den kohdalla tämä olisi tosin vaatinut meiltäkin syvempää perehtymistä. Lapsen kyvystä 

erottaa taru ja todellisuus vastaukset jakautuivat melko paljon ja paljon välille. Kaksi vas-

taajaa vastasi jonkin verran. Palautekyselyn vastausten perusteella arvioimme, että tästä 

aiheesta vanhemmat saivat paljon uutta tietoa. Yhdessä avoimessa vastauksessa olisi 

toivottu tästä aiheesta enemmän tietoa. Käsitellessämme mitä vanhempi voi tehdä lap-

sen hyväksi, saimme Media-avain -sivustojen (n.d.) esittelystä vanhemmilta suullisesti 

positiivista palautetta. Vanhemmat myös pohtivat teemaa monesta eri näkökulmasta, 

esimerkiksi miten lapsen yksilöllisyys vaikuttaa. Tämä osoitti mielestämme vanhempien 

kiinnostuneisuuden aiheesta.  

 

Lapsen tunteet ja media -teeman kohdalla tavoitteenamme oli lisätä vanhempien tietoa 

siitä, millaiset mediasisällöt aiheuttavat pelkoja lapselle. Lisäksi tavoitteena oli tuoda 

esille että lapsi käyttää mediaa myös tunteiden hallinnan harjoitteluun sekä kehitysteh-

tävien käsittelemiseen kuten itsenäistymiseen. Halusimme välittää vanhemmille tietoa 

myös siitä, millaista tukea lapsi tässä tarvitsee. Havaitsimme, että teeman kohdalla kes-

kustelu ei lähtenyt heti vauhtiin. Pohdimme, että kysymyksen asettelu oli ehkä epäselvä 

tai vanhemmille saattoi tulla tunne siitä, että olimme jo käsitelleet aihetta edellisen tee-

man yhteydessä. Täsmensimme kysymystä suullisesti, jolloin keskustelu pääsi vauhtiin. 

Oletimme keskusteluissa nousevan esiin myös lasten pelot, mutta keskustelu kohdistui-

kin muihin tunteisiin kuten iloon, suruun, jännitykseen, pettymykseen hävitessä ja rie-

muun voittaessa. Olimme teoriatietoon perehtymällä luoneet jo itsellemme käsityksiä 

teemasta, jolloin näkökulmamme teemaan oli erilainen painottuen pelkoihin. Palauteky-

selyssä tämä teema erosi muista siten, että vanhemmista selvä enemmistö arvioi saa-

neensa paljon tietoa. Pohdimme oliko tämän aiheen teoria lähempänä perheiden arkea, 
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jolloin asiat oli helppo omaksua. Myös itsellemme tämä teoria oli helpommin ymmärret-

tävää. Tiedostimme myös sen, että vaikeat termit voivat vaikeuttaa aiheen sisäistämistä 

ja olimme selventäneet dioihin pelonhallintakeinojen kohdalla käsitteitä ymmärrettäväm-

miksi.  

  

Lapsen kohtuullinen mediankäyttö -teeman kohdalla tavoitteenamme oli saada vanhem-

mat kiinnittämään huomiota siihen, miten mediankäyttö painottuu arjen muiden toiminto-

jen suhteen ja millaisia negatiivisia vaikutuksia mediankäytöllä voi olla lapseen. Halu-

simme myös välittää tietoa siitä, miten lapsen yksilöllisyys tulisi huomioida median käy-

tössä sekä miten vanhemman oma mediankäyttö voi vaikuttaa lapseen. Toivoimme voi-

vamme kertoa teemasta siten, etteivät siinä painottuisi rajoittaminen ja valvonta. Onnis-

tuimme mielestämme käsittelemään teemaa enemmän siitä näkökulmasta, kuinka me-

dia voisi olla yhtenä osana lapsen arkea tasapainossa muun tekemisen kanssa. Mieles-

tämme näyttämämme kuvio Media mukana lapsen arjessa (Kahdeksan kysymystä lap-

sen mediankäytöstä 2015) tuki hyvin tätä näkökulmaa. Video Kohtaamisia (n.d.) toimi 

mielestämme hyvin herättämään ajatuksia ilman syyllistävää sävyä vanhemman me-

diankäytön vaikutuksesta lapseen. Meille jäi vaikutelma, että vanhemmat pitivät vide-

osta.  

 

Yhtenä tavoitteenamme oli tukea vanhempia lastensa mediakasvatuksessa. Jokaisen 

teeman yhteydessä käsittelimme vanhemman roolia ja tapoja toimia lapsen tukemiseksi. 

Vanhemmat toivat keskusteluissa esiin esimerkiksi median käytön rajoittamisen käytän-

töjä. Palautekyselyn vastausten perusteella suurin osa vastaajista sai paljon tarpeellista 

tietoa siitä, miten vanhempi voi tukea lasta mediankäyttäjänä. Saimme palautekyselyssä 

avointa palautetta siitä, että oli mukava keskustella muiden vanhempien kanssa toisten 

perheiden käytännöistä lapsen mediankäytön suhteen. Tämä näkyi myös keskustelun 

vilkkaudessa. Vanhempien tuntui olevan helppo keskustella tästä aiheesta.  

 

7.3 Oman toiminnan ja menetelmällisten ratkaisujen arviointi 

 

Omana tavoitteenamme oli kehittyä vanhemmille suunnatun tilaisuuden järjestäjinä ja 

näin vahvistaa kykyämme toimia yhteistyössä perheiden kanssa.  Lastentarhanopettajan 

työhön kuuluu keskeisesti yhteistyö vanhempien kanssa ja mielestämme teemailtojen 

järjestäminen kehitti näitä taitoja. Teemailloissa oma roolimme oli toimia porinaryhmien 

keskustelujen avaajina sekä niiden havainnoijina. Teemaillan keskustelut perustuivat kä-
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siteltävään teemaan liittyvään kysymykseen. Tehtävänämme oli myös pitää huolta sopi-

vasta keskusteluryhmien koosta, keskusteluajan pituudesta sekä siitä, että keskustelut 

eivät jumiudu esimerkiksi vain yhteen asiaan tai ohjata keskustelua, jos ryhmässä ei 

synny lainkaan keskustelua. Aihekeskeisen ryhmän ohjaajan rooli on aktiivinen ja hän 

huolehtii puheenvuorojen jakautumisesta (Vilén ym. 2013: 122–123). Ohjaaja on etukä-

teen valmistautunut pohtimalla mahdollisia kysymyksiä, vastauksia sekä ratkaisumalleja 

(Vilén ym. 2013: 122–123). Keskustelujen päätteeksi kokosimme keskustelut yhteen 

käymällä läpi kunkin keskusteluryhmän esille tuomat seikat. Oma roolimme oli ammatil-

linen. Vastasimme teemaillan tiedonvälityksestä, käytännön järjestelyistä ja niiden toimi-

vuudesta sekä aikatauluista. Mielestämme onnistuimme illan ohjaajan roolissa hyvin. 

Saimme palautekyselyssä sekä esimiehiltämme positiivista palautetta teemaillan koko-

naisuuden selkeydestä, esitystavan selkeydestä, hyvistä ajankohtaisista teemoista, so-

pivasta pituudesta ja hyvästä tunnelmasta.  

 

Valitsimme teemaillan pitämisen esimerkiksi oppaan laatimisen sijaan, sillä oman näke-

myksemme mukaan oppaat eivät ehkä tavoita vanhempia. Tätä käsitystä tuki myös huo-

miomme, että teemailtaa varten hankkimamme jaettava materiaali ei juuri kiinnostanut 

vanhempia. Sosiokonstruktiivinen menetelmä, porinaryhmät toimi meidän näkemyk-

semme ja saadun palautteen perusteella hyvin tiedon välittämisen sekä erilaisten näkö-

kulmien jakamisen menetelmänä. Kun asioista käy keskustelua ja jakaa ajatuksia, voi 

syntyä oivalluksia. Pohdimme jo ennen iltojen järjestämistä esimiestemme kanssa saa-

vutetaanko teemailloilla ne vanhemmat, joilla olisi enemmän tarvetta tietää aiheesta. 

Teemailtojen jälkeen totesimme, että paikalle vaikutti saapuneen ne vanhemmat, jotka 

olivat jo muutenkin aiheesta kiinnostuneita.  

 

Palautekyselystä ilmeni, että vanhemmat kokivat teemaillan olevan hyvä tapa käsitellä 

aihetta lapsi mediankäyttäjänä. Palautekyselyjen perusteella vanhemmat pitivät siitä, 

että teemailta sisälsi keskustelua, joka mahdollisti näkökulmien jakamisen muiden van-

hempien kanssa lasten mediankäyttötavoista. Kokemusten jakamista keskustellen pidet-

tiin tärkeänä ja mielenkiintoisena. Vertaiskeskustelua toivottiin yhdessä vastauksessa 

vielä enemmän ja erään palautteen mukaan teemailta innosti hakemaan lisää tietoa ai-

heesta. 

 

Palautekyselyllä halusimme selvittää, kuinka keskusteluun perustuva teemailta lapsesta 

mediankäyttäjänä vanhemmille tarkoitettuna tiedottamisen ja opastuksen muotona toimi 
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käytännössä. Reflektoimme ensimmäisen teemaillan jälkeen toteutuksen sisältöä ja ra-

kennetta oman kokemuksemme ja saadun palautteen perusteella, joten huomioimme 

sen Nurmijärvellä pidetyssä illassa. Pohdimme myös ensimmäisen illan jälkeen omaa 

toimintaamme ja sitä, että olisiko meidän pitänyt tuoda keskusteluissa enemmän esiin 

myös omia kokemuksiamme sekä työssä havaitsemiamme lasten ajatuksia. Toimme 

näitä ajatuksia hieman enemmän mukaan keskusteluun toisessa teemaillassa. Mieles-

tämme illan sisältö oli toimiva ja vastasi tavoitettamme. 

 

Keskustelimme Nurmijärven tvt-koordinaattorin kanssa marraskuussa järjestämistämme 

teemailloista vanhemmille. Tuolloin olimme jo pitäneet Vantaan teemaillan, mutta Nur-

mijärven teemailta oli vielä pitämättä. Esittelimme tvt-koordinaattorille esitykseen tulevat 

powerpoint-diat ja kerroimme tarkemmin tulevan illan sisällöstä. Hän piti dioja sekä tee-

mailtojen sisältöjä hyvänä. Teemailtojen jälkeen yksiköiden esimiehet antoivat palautetta 

teemailloista. He pitivät illan sisältöä ja toteutusta hyvänä, ajankohtaisena ja mielenkiin-

toisena. 
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8 Lopuksi 

 

Lasten mediankäyttö on tutkimustenkin mukaan aikaistunut ja yleistynyt (Suoninen 2014: 

63). Perusopetuksen ja esiopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön syk-

syllä 2016, ja niissä mediakasvatus huomioidaan monilukutaidon oppimistavoitteiden 

kautta. Pienten lasten mediakasvatustarve on myös tunnustettu. Tämän vuoksi mieles-

tämme on odotettavissa, että mediakasvatus tulee osaksi valtakunnallisia varhaiskasva-

tussuunnitelmia lähivuosina. Näemme, että myös tämän vuoksi mediakasvatus pitäisi 

ottaa osaksi tietoista kasvatusta jo ennen esiopetusikää. Varhaiskasvatusikäisen lapsen 

vanhempien suuren roolin vuoksi on tärkeää, että kehitetään myös kasvatusyhteistyön 

muotoja mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. Kehittämämme teemailta toimii yh-

tenä menetelmänä tässä, siten se vastaa mielestämme hyvin lain ja ohjaavien asiakirjo-

jen kuten varhaiskasvatussuunnitelmien vaatimuksiin vanhempien tukemisesta ja kas-

vattajien ja vanhempien välisestä yhteistyöstä. Tänä keväänä myös Mannerheimin Las-

tensuojeluliitto on alkanut järjestää vanhempainiltoja esi- ja alkuopetusikäisten lasten 

vanhempien lisäksi myös pienten lasten vanhemmille (Valkonen 2016). Tämä osoittaa 

osaltaan vanhempainiltojen toimivuuden aiheen käsittelyssä pienten lasten vanhempien 

kanssa. 

 

Lasten mediankäyttö puhututtaa ammattikasvattajia varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa on tuonut tullessaan paljon hy-

vää, mutta jakaa myös mielipiteitä. Jokainen koti luo omat säännöt ja käytänteet lasten 

mediankäytölle. Olemme huomanneet työssämme sekä vapaa-aikana näitä kotien eroja, 

jotka aiheuttavat välillä ristiriitojakin perheiden kesken sekä perheiden ja kasvattajien 

välillä. Halusimme tarjota teemaillassa vanhemmille mahdollisuuden jakaa mielipiteitä ja 

kokemuksia aiheesta. Mielestämme vanhempien on tärkeää tulla tietoisemmiksi tästä 

tärkeästä lapsen kehitykseen vaikuttavasta aiheesta, johon kaikenlainen asian esiin tuo-

minen ja keskustelu antavat aineksia. Mediakasvatusilta voisi soveltua muokattuna myös 

muihin lasten ja nuorten toimintaympäristöihin. Teemailta olisi myös mahdollista toteut-

taa yhteistyössä esimerkiksi neuvolan kanssa ja näin kehittää perheitä koskevien palve-

luiden yhteistyötä. Teemailtojen sisältö voisi hieman muokattuna sopia myös kasvatus-

alan ammattilaisille. Tätä ajatusta tukivat myös teemailtojen toteutuspaikkoina toimivien 

varhaiskasvatusyksiköiden esimiehet sekä Nurmijärven tvt-koordinaattori. Tvt-koordi-

naattorin mukaan mediakasvatusaihe on vielä monelle vieras ja tietoa siitä olisi tarpeen 

lisätä. (Knape 2015.) 
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Vanhemmat ja kasvattajat ovat eläneet oman lapsuutensa täysin erilaisessa mediaym-

päristössä kuin nykylapset. Jotkut vanhemmat ja kasvattajat haluaisivatkin kasvattaa 

lapsia niin, että kieltävät uuden teknologian olemassaolon. Tämä on vastuutonta, sillä on 

tosiasia että media on tullut osaksi nykymaailmaa. Jotkut vanhemmat taas suhtautuvat 

välinpitämättömästi aiheeseen, eivätkä huomioi lapsen tai vanhemman oman median-

käytön vaikutuksia lapsen kehitykseen. Viime aikoina on uutisoitu esimerkiksi lasten pu-

heen kehityksen viivästymisen lisääntymisestä, jonka on arveltu olevan seurausta van-

hempien lisääntyneestä mediankäytöstä. Sen seurauksena aidot vuorovaikutustilanteet 

ovat vähentyneet, vaikka yhteiset hetket ja läsnäolo ovat edelleen lapsille äärimmäisen 

tärkeitä. Jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva mediamaailma vaatii kasvattajilta ja vanhem-

milta omien tietojen jatkuvaa päivittämistä ja muutoksen hyväksymistä.  

 

Ota kohteeksi medialapsuus 
eväiksi into ja uteliaisuus 
kiirettä tulee karttaa 
kun retkelle starttaa. 
 
Katso ja kuuntele lasta 
saat tietoa arvokasta 
olennaisen kuulet 
vähemmän arvaat ja luulet. 
 
Syliä ja aikaa jaa 
yhdessä on antoisaa 
lukea, surffata ja pelata 
ihmetellä, oppia ja relata. 
 
Taiteile, leiki, tutki ja liiku 
mediakeinussa villisti kiiku 
vauhtia anna 
sylissä kanna. 
 
Tilaisuuteen tartu 
lapsen kanssa vartu 
medialukutaitoiseksi 
nykyaikaiseksi - digikansalaiseksi. 

(Pentikäinen – Ruhala  – Niinistö 2007:9). 
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Palautekysely vanhemmille 

 

1= vähän 2= jonkin verran 3= melko paljon 4=paljon (ympyröi sopiva vaihtoehto) 

 

1. Saitko tarpeellista tietoa millä perusteella lapsi valitsee median / mediasisältöjä? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2. Saitko tarpeellista tietoa miten lapsi erottaa todellisuuden ja tarun sekä 

mitä merkitystä sillä on lapselle mediankäytön kannalta? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3. Saitko tarpeellista tietoa median vaikutuksesta lapsen tunteiden kokemiseen? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4. Saitko tarpeellista tietoa millaista on lapsen kohtuullinen mediankäyttö? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5. Saitko tarpeellista tietoa miten vanhempi voi toimia tukeakseen lasta median 

käyttäjänä? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6. Koitko keskustelua sisältävän teemaillan olevan hyvä tapa käsitellä näitä edellä 

mainittuja aiheita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liite 3 

  2 (2) 

 

  

 

1. Mitä mieltä olet illan teemoista? Olivatko ne sinusta kiinnostavia? Käsiteltiinkö 

jotakin aihetta mielestäsi liikaa tai liian vähän? Olisitko kaivannut tietoa jostakin 

aiheesta jota ei käsitelty?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mikä oli hyvää? Mitä parannettavaa? Sana vapaa. 

 

 


