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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia TV2:n lastenohjelmien arvoja ja ta-
voitteita sekä kasvatusvastuun tiedostamista toimittajia sitovien asiakirjojen nä-
kökulmasta. Tutkimusaineistona käytettiin Yleisradion lastenohjelmia sitovia 
asiakirjoja; Yleisradion arvoja ja tavoitteita, yleisradiolakia, lastenohjelmien 
osaamiskuskus-suunnitelmaa, lastenohjelmatoimituksen ohjelmapolitiikkaa sekä 
lastenohjelmapäällikön haastattelua. Tässä laadullisessa tutkimuksessa aineisto 
luokiteltiin aineistolähtöisesti. Tutkimusote oli fenomenologis-hermeneuttinen. 
Teoria-osuudessa käytetty lähdeaineisto on pääosin suomalaista ja pohjoismaa-
laista. Tutkimuksen teoriaosassa käsitellään lasten televisionkatseluun liittyviä 
tottumuksia, ilmiöitä ja merkityksiä. 
 
Tutkimus osoittaa kanavan lastenohjelmatoimituksen arvoiksi suomalaisuuden, 
kansainvälisyyden, riippumattomuuden, tasa-arvon, läpsilähtöisyyden, väkival-
lattomuuden, monipuolisuuden, ajankohtaisuuden sekä luotettavuuden. Ohjelmil-
la on sekä kasvatuksellisia että tiedollisia tavoitteita. Kasvatuksellisia tavoitteita 
oli sekä yhteiskuntaan sosiaalistavia että lapsen kehitystä ja kasvua tukevia. Tä-
män lisäksi löytyi ohjelmien tasoon liittyviä tavoitteita. Lastenohjelmien tavoit-
teena on sosiaalistaa lapsia yhteiskuntaamme siirtämällä kulttuuria, valmistaa 
lapsia yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattamalla heitä monikulttuurisuuteen ja mo-
niarvoisuuteen. Lapsen persoonalliseen kasvuun halutaan vaikuttaa tiedostamalla 
kohderyhmän tarpeet ja tarjoamalla aineksia minäkuvan ja maailmankuvan ra-
kentamiseen, emootioiden kokemiseen sekä mentaalisen hyvinvoinnin edistämi-
seen. Lastenohjelmien tasoa koskevana tavoitteena on tarjota monipuolista oh-
jelmaa koko kohderyhmälle sekä tuttujen ja turvallisten lastenohjelmien esittämi-
nen. Lastenohjelmilla on erittäin paljon tiedollisia tavoitteita, jotka eivät kuiten-
kaan ole yhtä merkityksellisessä asemassa kuin kasvatukselliset tavoitteet. Tut-
kimuksen perusteella voidaankin tehdä mielestäni se johtopäätös, että kanavalla 
ollaan tiedostettu kasvatusvastuu ainakin ohjelmapolitiikan tasolla. Kanavalla 
halutaan tehdä hyvää ohjelmaa nojautuen kanavan omiin arvoihin ja tavoitteisiin.  
 
Uskoisin tutkimukseni lisäävän television kasvattavan roolin merkityksen tiedos-
tamista. Eniten hyötyä tutkimuksestani voi mielestäni olla opettajalle, joka harkit-
see perinteisen opettajan työn lisäksi media-alaa. Tämän lisäksi uskon myös 
Yleisradion TV2:n lastenohjelmatoimituksen saavan tietoa omasta ohjelmapoli-
tiikastaan ulkopuolisen tulkitsemana. 
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1 JOHDANTO   

 

 

Maailmassa on tehty tuhansia ellei kymmeniätuhansia tutkimuksia lapsista ja 

televisiosta. Nämä tutkimukset ovat  keskittyneet lähinnä televisioväkivaltaan ja 

sen vaikutuksiin. Tutkimusten perusteella tutkijat jakautuvat kahteen leiriin. To i-

set pitävät televisiota kaiken pahan alkuna ja syynä, toiset eivät koe sen olenna i-

sesti vaikuttavan esimerkiksi lasten aggressiivisuuteen, vaan näkevät väkivaltai-

suuteen johtavan muut syyt. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole ottaa kantaa 

televisioväkivaltaan. Uskon televisio-ohjelmien todellakin vaikuttavan katsojaan, 

mutta millä tavalla, onkin jo vaikeampaa mitata ja todeta. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena  on tutustua esi- ja alkuopetusikäisille suunnattu-

jen lastenohjelmien arvoihin ja tavoitteisiin TV2:lla. Valitsin TV2:n tutkimuskoh-

teeksi sen vuoksi, että se on ainoa kanava, jolla tuotetaan suomenkielisiä las-

tenohjelmia esi- ja alkuopetusikäisille. Tutustuin myös MTV3:n ja Nelosen las-

tenohjelmistoon saadakseni todenmukaisemman ja kattavamman kuvan tämän 

päivän lapsia ympäröivästä televisiotarjonnasta. Televisio kiinnostaa minua vies-

tintävälineenä, koska se on voimakas vaikuttamisen väline. Minusta esi- ja al-

kuopetusikäiset lapset ovat erityisen kiinnostava tutkimuskohde,  sillä heillä ei 

ole vielä toden ja tarun ero selvillä, ja näin he ovat herkkiä vaikutteille.  

 

Suomalainen lastenohjelmaympäristö on kaikkien nähtävillä ja koettavissa. Ka-

navat ovat profiloituneet myös lastenohjelmien osalta. Minua on kiinnostanut 

tehdä näkyväksi lastenohjelmien taustalla vaikuttavia tavoitteita ja arvoja, sekä 

tuoda esiin lastenohjelmien tekijöiden näkökulmaa tähän meille kaikille tuttuun 

ilmiöön. Tutustumalla televisio-ohjelmien tavoitteisiin ja arvoihin saa aineksia 

televisio-ohjelmien seuraamiseen ja niiden merkitykseen lasten elämässä. Lapset 

eivät kuitenkaan katso ainoastaan lapsille tarkoitettuja ohjelmia, vaan myös ai-

kuisten ohjelmia, joista lapset pääsevät heille kuulumattoman materiaalin äärelle. 

Myös nämä ohjelmat ovat suuri osa lasten mediaympäristöä, mutta ei kuitenkaan 

tämän tutkimuksen tutkimuskohteena. 

 

Minua on kiinnostanut tutkia, ovatko lastenohjelmien tekijät tiedostaneet vastuu-

taan ja vaikutusmahdollisuuksiaan. Tämän vuoksi olenkin tutkinut, mitä arvoja ja 
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asenteita he haluavat välittää eteenpäin. Olen halunnut tutkia lastenohjelmien 

tekijöiden näkemyksiä. En ole halunnut tutkia koulun tai kodin arvomaailmaa, 

vaan toimittajia sitovia tavoitteita ja arvoja. Televisio toimii oheiskasvattajana ja 

tämän vuoksi lastenohjelmatoimittajilla on kasvattajan rooli halusivat he sitä tai 

eivät. Lasta ympäröivät kasvatustahot painottavat eri asioita ja niillä on eri roolit. 

Perheen ja koulun roolit eivät voi olla samat, mutta on kuitenkin lasten edun mu-

kaista, että arvot ja tavoitteet ovat saman suuntaisia. Televisio toimii oheiskasva t-

tajana ja tämän vuoksi minua kiinnostikin tutkia lastenohjelmien tavoitteita ja 

arvoja. 

 

Suomalainen mediaympäristö eroaa erittäin paljon englantilaisesta tai pohjois-

amerikkalaisesta. Meillä televisio-ohjelmien ja kanavien määrä on melko vähäis-

tä. Tämän vuoksi en olekaan voinut käyttää tutkimuksen pohjana ulkomaalaisia 

tutkimuksia. Suomalainen mediakulttuuri eroaa edellämainutuista kulttuureista 

myös muilla tavoin. Suomessa kirjallinen kulttuuri on vielä voimissaan myös 

lasten keskuudessa eivätkä televisio, videot, tietokoneet ja pelikonsolit ole horjut-

taneet kirjallisen materiaalin asemaa yhtä voimakkaasti kuin monissa muissa 

maissa. 

 

Olen törmännyt pro gradu –työstäni puhuessa monien ihmisten suhtautuvan tele-

visioon hyvin yksioikoisesti. Lapsettomat aikuiset kääntävät puheen hyvin usein 

väkivaltaan ja paheksuvat lastenohjelmia. Aikuiset, joilla on lapsia, suhtautuvat 

hyvin myönteisesti TV2:n ohjelmiin. Heille lastenohjelmakenttä on tutumpi, ja he 

ovat hahmottaneet kanavien profiloitumisen selkeämmin kuin monet, jotka seu-

raavat lastenohjelmia sattumanvaraisesti ja kiinnittävät huomionsa vain hitti- ja 

kohusarjoihin. Työni tarkoituksena onkin ollut tehdä näkyväksi kasvatustyötä, 

jota lastenohjelmien avulla tehdään. 
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2 LASTEN KASVUYMPÄRISTÖN MUUTOS 

 

 

Suomi muuttui 1990 - luvulla monistakin syistä: sosialismin romahdus, Neuvosto-

liiton hajoaminen, syvä lama, työttömyys ja pelko hyvinvointivaltion romahtami-

sesta muuttivat maatamme. Tämän lisäksi jälkensä lasten tämän päivän elämään 

on jättänyt jälkensä perheiden hajoaminen, lasten ja nuorten psyykkinen pahoin-

vointi sekä rikollisuuden lisääntyminen.  (Launonen 2000, 269.) 

 

Ydinperheen käsite on muuttumassa. Yhä useammat nykypäivän lapset elävät 

ilman sisaruksia, avioeroperheessä tai uusperheessä. Monissa perheissä avioeron 

uhka on havaittavissa, ja monet vanhemmat käsittelevät asioitaan lasten kuullen. 

(Ziehe 1992, 15, 21.) Perusturvallisuus ei ole itsestäänselvyys lapsen elämässä. 

Väestön muutto kasvukeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle ovat vaikuttaneet usean 

perheen arkeen. Vanhempien muuttaessa työn perässä pois kotiseudultaan 

sosiaaliset verkostot yleensä pienenevät tai häviävät käytännössä kokonaan. 

Isovanhemmat ja sukulaiset ovat kaukana ja näin lasten kasvatuksesta vastuun 

ottavien ja arjen elämää helpottavien aikuisten määrä pienenee ja vastuu 

kasaantuu. 

 

Nykypäivän lapselta odotetaan paljon. Ihanteena on itsenäinen ja pystyvä lapsi, 

(Ziehe 1992, 16.)  joka usein hoitaa myös hänelle kuulumattomat aikuisten asiat. 

Lapsia tulee kasvattaa itsenäisyyteen ja oma-aloitteisuuteen, mutta tulisi kuiten-

kin muistaa, että lapsi ei voi tehdä päätöksiä kaikissa häntä koskevissa asioissa, 

vaan hän tarvitsee aikuisen ohjausta, tukea ja rajoja.  

 

Kasvatus- ja lapsikeskusteluihin ottavat nykyään osaa vanhempien ja 

isovanhempien lisäksi myös kasvatustieteilijät, tutkijat, sosiologit, 

lastenpsykiatrit jne. Tieteen ja tutkimuksen asema on kasvatuskeskustelussa 

vahva.  Vanhempien kasvatusvastuuta ollaan siirtämässä kouluille, jotka 

pyristelevät vastaan tätä kasvatuksen taakkaa. (Suoranta 2001, 15, 21.) 

Kasvatusvastuuta pallotellaan koulun ja kodin välillä. Vanhemmat haluavat antaa 

kasvatusvastuuta kouluille, koska lapset viettävät suuren osan ajastaan koulussa 

ja sen vaikutuspiirissä. Opettajat puolestaan haluavat palauttaa vanhempien roolin 
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vanhemmille ja keskittyä perustehtäväänsä; opettamiseen. Lapsille tärkeät 

aikuiset pallottelevat vastuuta toisilleen.  

 

2.1 Arvoympäristön muutos  

 

Arvot ovat yksilöiden ja ryhmien identiteetin ilmauksia sekä retorisia välineitä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Viime aikoina ovat 

5korostuneet suoriutumis- ja kilpailuarvot, joita on sovellettu lähes joka 

elämänalueelle kuten opetukseen ja hoitotyöhön. (Helkama 1997, 255.) Kilpailu 

ja työtahti näkyvät myös monen lapsen elämässä. Vanhempien vaativat työt 

syövät aikaa perhe-elämältä.   

 

Eurooppalainen arvomaailma on muuttunut pitkällä aikavälillä monellakin ta-

voin. Ensimmäisenä on arvomaailmamme on maallistuminen. Jumalallinen, yli-

luonnollinen ja pyhä ovat väistyneet järjen tieltä. Toisena suuntauksena on yksi-

löllistyminen. Individualisoituminen on jatkunut jo vuosisatoja kiihtyen erityises-

ti viime vuosikymmenten aikana. Kolmantena arvomaailman muutoksena pide-

tään arvojen suhteellistumista. Arvoja on monenlaisia ja individualistiseen arvo-

maailmaan kuuluu olennaisesti suvaitsevaisuus erilaisia maailmankatsomuksia 

kohtaan. (Helkama 1997, 242-245.) Perinteiset arvot: koti, uskonto ja isänmaa 

ovat kaikki horjuneet ja saaneet väistyä uusien tuulien alta. Oma ura ja omat tar-

peet ajavat hyvin usein perheen ja lasten edun edelle. Suhtautuminen uskontoihin 

on suvaitsevampaa ja avarakatseisempaa. Minusta näin tuleekin olla, mutta me 

emme voi kuitenkaan luopua kulttuurimme pohjasta. Mielestäni suvivirsi kuuluu 

kevätjuhlaan ja jouluevankeliumi joulujuhlaan. Tästä on kuitenkin monissa kou-

luissa on viime vuosina luovuttu. Suvaitsevaisuutta tulee edistää ja siihen pyrkiä 

luopumatta kuitenkaan omasta kulttuuristaan ja sen mukanaan tuomasta identitee-

tistä.   

 

2.2  Mediakyllästetty kasvuympäristö 

 

Lasten ympäristö on laajentunut maailmanlaajuiseksi television ja Internetin väli-

tyksellä (Kivimäki 2001, 190). Lapset jakavat maailmanlaajuisesti televisiosta ja 

peleistä tutut hahmot. Pokemonit, Barbiet, Harry Potter ja muut ovat yhtä tuttuja 

New Yorkissa kuin Hankasalmellakin. 
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Lapsuus on kaupallistettu hyvin pitkälle. Lapset luovat ja lapsille luodaan trende-

jä, joita välitetään medioiden avulla. Nämä trendit ovat useinkin hyvin pinnallisia 

ja lyhytaikaisia. Raha hallitsee perheitä ja niiden välisiä sosiaalisia suhteita mo-

nessa perheessä liikaakin. Minusta koulun ei pitäisi ainakaan rohkaista näiden 

trendien luomisessa ja ruokkimisessa.  

 

Yhtenä tärkeänä mediaympäristön osana on tietokone ja tietokonepelit. Suomessa 

sekä muissa Skandinavian maissa on tietotekniikka pitkälle kehittynyttä. Meillä 

tietokoneita on paljon ja koneissa on multimediamahdollisuudet, mitkä mahdol-

listavat esim. monipuolisen pelaamisen. Meillä tietokoneita myös uusitaan Eu-

roopan maihin verrattuna nopeammin. (Livingstone, Holden & Bovill 1999, 43.) 

Meillä tietokoneet ovat tänä päivänä hyvin yleisiä kodeissa. Niitä käytetään kir-

joittamiseen, piirtämiseen ja pelaamiseen. Suuri osa tietokonepeleistä on hyvin-

kin väkivaltaisia, mutta tietokonepeleistä löytyy myös esim. opetuspelejä tai mul-

timedia- muodossa olevia tietosanakirjoja ja hakuteoksia.  

 

Medioiden keskellä eläminen on vaikuttanut myös elämänpiirin laajentumiseen 

monilla tavoin. Vieraat kulttuurit ja ilmiöt on mahdollista saada lasta lähemmäksi 

medioiden mahdollistamien elämysten avulla, mutta medioilla ja niiden arkipäi-

väisyydellä ei ole ainoastaan positiivisia vaikutuksia. Aiemmin aikuisten asiat 

pysyivät lapsilta salassa, mutta nykyään lapset näkevät television välityksellä 

asioita, jotka eivät kuulu heille. Sekä painettu sana että televisio paljastavat sala i-

suuksia, mutta niillä on kuitenkin paljon eroavaisuuksia. Televisioon ei liity fyy-

sisiä, taloudellisia, kognitiivisia tai mielikuvituksen rajoja, joten televisiota pys-

tyvät katsomaan alle kouluikäiset ja eläkeläiset samalla tavoin. Aikuiset pystyvät 

kuiskaamaan toisilleen, mitä eivät halua toisten kuulevan, mutta televisio ei pysty 

aistimaan kuka katsoo ohjelmaa, vaan materiaali on tasapuolisesti kaikkien näh-

tävissä. (Postman 1985, 92.) 
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2.3 Kansainvälistynyt tietoyhteiskunta 

 

Suomi on ottanut harppauksen kansainvälistymiseen 1990-luvulla. Euroopan 

unioniin liittyminen ja kansainvälistymien ovat tuoneet mukanaan myös 

moniarvoistumisen.  Suomalaisten perinteisesti yhtenäinen kansallisuuskuva on 

muuttumassa kansainvälisemmäksi. 

 

Tietoyhteiskunnassa informaatiotarjonta on ylitsepursuavaa ja vaatii lajittelua ja 

suodattamista erottaakseen olennaiset asiat epäolennaisuuksista. Tämän vuoksi 

arvot nousevatkin erityisen tärkeiksi, koska ihminen valikoi tietoa omaksumiensa 

arvojen pohjalta. Arvot eivät ole enää yksiselitteisiä, ylhäältä annettuja arvoja, 

vaan valinnat on pystyttävä perustelemaan tiedollisin keinoin. (Aittola & Pirttilä 

1989, 103.) Koulun ja kodin tehtävänä on olla luomassa lapselle arvopohjaa, 

jonka perusteella hän pystyy tekemään valintoja. Mediakasvatuksen avulla 

voidaan auttaa lasta yhdistelemään ja valikoimaan tietoja joita hän tarvitsee 

selviytyäkseen tämän päivän infromaatiokyllästetyssä maailmassa. 

 

Viime vuosikymmenellä syvä taloudellinen lama jätti jälkensä yhteiskuntaamme 

monilla tavoin. Tämän vastareaktiona usko ja innostus informaatioteknologiaan 

laman jälkeen on ollut huikeaa. Odotukset kännyköitä ja Internetiä kohtaan ovat 

olleet huimia.   

 

Tietotekniikka mahdollistaa vanhempien työn, yksityisyyden ja vapaa-ajan 

limittymisen. Yhä useammat ihmiset tekevät tietotekniikkapohjaista työtä, mikä 

mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattomamman työn. Työpäivä ei ole enää 

kaikilla sidottuna virka-aikaan, vaan se voidaan tehdä myös etä- tai ylityönä. 

(Kivimäki 2001, 189.) Tieto- ja mobiilitekniikan takia monet ihmiset ovat 

saavutettavissa periaatteessa ympäri vuorokauden. Yksityisyyden ja työn rajat 

ovat hämärtyneet jossain mielessä. Tämä ei ole vain positiiivinen ilmiö. 

Kännykkä tai sähköposti mökillä häiritsevät useiden ihmisten lomia ja vapaa-

aikaa. Rentoutumista varten tarkoitettu vapaa-aika vietetään ehkä kaukana töistä, 

mutta silti tavoitettavissa. Tämä rasittaa monia perheitä. Toisaalta teknologia 

ollaan otettu mukaan myös lasten kasvatukseen. Moni ala-aste ikäinen on saanut 

kännykän, jotta vanhemmat voivat olla turvallisilla mielin päivän töissä ja olla 

halutessaan yhteydessä lapseensa koulunpäivän jälkeen.  
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Rohkeimmat odotukset on ladattu tietoyhteiskuntaan oppimisyhteiskuntana, jossa 

teknologian avulla elinikäinen oppiminen on mahdollista ajasta ja paikasta 

riippumatta. (Aittola & Pirttilä 1989, 103.) Täytyy myös muistaa, että 

oppimisprosessi tapahtuu edelleen oppijan päässä ja oppijan pitää itse opiskella. 

Kone ei tee sitä oppijan puolesta. Sinänsä tietotekniikka ei ole mielestäni 

helpottanut oppimista, vaan se on tuonut yhden sitä helpottavan välineen. Vaikka 

tekniikka on jo mahdollistanut etätyön useita vuosia, kovin suuri joukko ihmisistä 

ei ole halunnut tehdä työtään etätöinä esimerkiksi vapaa-ajan asunnoltaan. 

Ihminen haluaa kuitenkin kommunikoida perinteisinkin keinon tietotekniikan 

uusien mahdollisuuksien lisäksi. Toisaalta organisaatiot ja perinteet eivät ole 

muuttuneet yhtä nopeasti kuin on toivottu.    
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3 LAPSET JA TELEVISIO 

 

 

Lähdekirjallisuutta lukiessa olen törmännyt käsitteisiin, jotka joskus sekoittuvat 

toisiinsa televisiosta ja sähköisistä medioista puhuttaessa. Alkajaisiksi onkin tär-

keä määritellä käsitteet, joita tässä tutkimuksessa käytän ja jotka liittyvät tutkit-

tuun ilmiöön. 

 

Television kautta välittyy kuva ja ääni, joista kuva on hallitsevampi elementti. Se 

heijastuu myös arkikielessä: katsellaan televisiota, jonka vuoksi sitä kutsutaan 

televisioksi. (Postman 1982, 86; 1985, 98.) Television välittämä informaatio koe-

taan luotettavana, koska se tuo uutiset myös visuaalisessa muodossa (Härkönen 

1994, 9).  

 

Medioilla tarkoitetaan kaikkia joukkoviestimiä painetusta sanasta elektroniseen 

kommunikaatioon. Mediat, joiden pyrkimyksenä on tavoittaa suuria ihmismääriä, 

kutsutaan massamedioiksi. Kun useampia medioita yhdistetään, sitä kutsutaan 

multimediaksi. (Reed & Reed 1994, 113.) Uusmedioiden määritteleminen onkin 

jo vaikeampaa. Sillä voidaan tarkoittaa joko vanhojen medioiden yhteensulautu-

mista tietoverkkoihin ja televiestintään tai kokonaan uutta mediaa kuten Interne-

tiä. (Jääsaari & Ruohomaa 1999, 59.)  

 

Uusia medioita kunakin aikana on pidetty tarpeettomina leluina ja leikkivälinei-

nä. Toisaalta vanhoja medioita on noustu puolustamaan, koska uusien keksintöjen 

on pelätty uhkaavan aiempaan totuttua. Vähitellen niistä on kuitenkin muodostu-

nut suurelle yleisölle välttämättömiä, jokapäiväisiä hyödykkeitä. (Pantzar, 2000.) 

Uusien medioiden pelätään vievän aikaa arvostetummilta harrastuksilta, mutta 

tutkimusten mukaan lasten harrastuneisuus ei ole vähentynyt uusimpien medio-

iden yleistyttyä. (Werner 1996, 32.) Televisio ei ole enää uusi media, vaan tällä 

hetkellä uusia medioita ovat pelit, erityisesti interaktiiviset pelit ja kommunikoin-

timahdollisuudet. Vanhempien on vaikea suhtautua uusiin medioihin, koska he 

eivät itse välttämättä tunne tai osaa käyttää niitä. Minusta vanhempien tulisi kui-

tenkin tutustua lastensa peleihin ja vapaa-ajanviettovälineisiin kuten myös me i-

dän opettajien. Meidän tulee antaa lapsille valmiuksia asioiden käsittelyyn, jotka 

ympäröivät heitä ja ovat heidän arkipäiväänsä.  
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Joukkoviestintään ja massakulttuuriin on aina suhtauduttu moralistisesti ja viih-

teellinen aineisto on mielletty laadultaan huonoksi tai jopa ala-arvoiseksi. (Ruo-

honen 1994, 277) Yhtenä syynä tähän on varmasti se, että medioiden kautta lap-

set ja nuoret saavat käsiinsä materiaalia, joka ei ole heille tuttua kodista. Van-

hemmat eivät pysty enää kontrolloimaan ja valikoimaan materiaalia, mitä uudet 

mediat tuovat lasten ulottuville. Lapset saavat uusista medioista aineksia omaan 

lastenkulttuuriin, eikä niinkään korkeatasoiseen kulttuuriin, kuten aikuiset toivo-

vat. Lapset omaksuvat mediateknologiat nopeasti käyttöönsä ja ottavat ne osaksi 

sosiaalista vuorovaikutustaan. (Herkman 2001, 60-61.) Tästä ehkä uusimpana 

esimerkkinä ovat kännykät ja Internetin chat-palstat, jotka lapset ja nuoret ovat 

ottaneet omikseen aikuisten varoituksista ja kielloista huolimatta. Toisena syynä 

paheksuntaan on se, että nuoret omaksuvat uudet mediat vanhempia nopeammin. 

Välineen hallinnan nopea omaksuminen antaa lapsille pääsyn johonkin, mihin 

mikä on vanhemmille vierasta. Kuitenkin tulee muistaa, että vaikka lapsi oppii 

nopeasti uuden laitteen teknisen käytön, hän tarvitsee aikuisen tukea ja apua sen 

mielekkääseen ja kohtuulliseen käyttöön. Lapsi tarvitsee rajoja uuden välineen 

kanssa. (Modinis 2002.)  

 

Nykykäsityksen mukaan ihminen ei ole passiivinen, vaan aktiivinen tiedon 

käsittelijä. Jokainen antaa näkemälleen ja kokemalleen merkityksiä ja tulkitsee 

niitä omista lähtökohdista käsin. Vaikka joukkoviestimiä kutsutaan 

joukkoviestimiksi, kaikki saman ohjelman nähneet eivät tulkitse sitä samalla 

tavoin. Ohjelmat muuttuvat yksilöllisiksi ohjelmiksi jokaisen mielikuvituksessa. 

Tässä mielessä myös television katselu on aktiivista. (Rönnberg, 1990, 40.) 

Katsoja valikoi ja mukauttaa näkemäänsä ennalla olevien skeemojen ja sisäisten 

mallien avulla (Lehtinen & Kuusinen 2001, 86). Myös lapset käsittelevät asioita 

omasta kokemuspohjastaan. He eivät ymmärrä kaikkea samalla tavoin kuin 

vanhemmat katselijat, vaan he muodostavat elämyksensä pääasiallisesti kuvista ja 

musiikista. Toisaalta lasten huumorintajuakaan ei pidä aliarvioida. (Frelin 2001, 

278.)   
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3.1  Esi- ja alkuopetusikäiset lapset 

 

Television katselua ei olla perinteisesti pidetty kovin aktiivisena tapahtumana. 

Lapsi oppii kielen puhumisen ja keskustelun kautta, jonka vuoksi kaikki eivät koe 

lasten oppivan televisiosta kieltä. Kuitenkaan television katselu ei lukuisten tut-

kimusten mukaan ole passiivista. Lapset katselevat televisiota usein yhdessä van-

hempien, sisarusten tai kavereiden kanssa. Television katselu voi kehittää epäsuo-

rasti kysely- ja keskustelutaitoja, kartuttaa sanavarastoa sekä tämän lisäksi har-

jaannuttaa kuulluun ymmärtämistä. Pienet lapset usein myös toistavat televisiosta 

kuulemaansa. (Naigles & Mayeux 2001, 136.) Toisaalta lapsi ei välttämättä opi 

varsinaisesti puhumaan television avulla, vaan se on osa häntä ympäröivää kie-

liympäristöä, josta hän saa aineksia kielen kehitykseen. (Naigles & Mayeux 2001, 

135.)  

 

Olen valinnut tutkimuskohteeksi esi- ja alkuopetusikäisille suunnatut lastenoh-

jelmat. Esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla tarkoittaan esikoululaisia sekä perus-

koulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita. Ikävuosiltaan he ovat 5 – 8 –

vuotiaita lapsia.  

 

Piagetin kehitysteoriassa 2–7-vuotiaiden lasten  kehitystasoa kutsutaan esiopera-

tionaaliseksi kehitysvaiheeksi. Puhe kehittyy, lapsi kehittyy symboleiden ja mie-

likuvien käyttäjänä ja hänen sisäiset toimintonsa rikastuvat. (Vuorinen & Tuunala 

1995, 37.) Piaget kuvaa 7–11-vuotiaiden lasten kehitysvaihetta konkreettisten 

operaatioiden vaiheeksi, jolloin suhteiden ymmärtäminen paranee ja konkreettiset 

ajatteluoperaatiot ovat mahdollisia. (Vuorinen & Tuunala 1995, 37.) Seitsemän-

vuotiaasta alkaen yksilölliset työskentely- sekä yhteistyötaidot paranevat. Seitse-

mänvuotiaat lapset osaavat toimia ryhmässä, koska he osaavat erottaa oman nä-

kökantansa toisten näkökannoista. Lapsi pystyy leikkimään sääntöleikkejä yhtei-

sillä säännöillä. (Piaget 1988, 63.) Lapsi pystyy kuvittelemaan tässä ikävaiheessa 

mielessään ulkoisia toimintoja. Lapsi pystyy myös luokittelemaan asioita. (Vuo-

rinen & Tuunala 1995, 37.) 

 

Piagetin kielen kehityksen teorian mukaan lapsen kieli kehittyy ensiksi vuorova i-

kutussuhteessa vanhemman ja lapsen välillä. Tässä kommunikaatiosuhteessa ke-

hittyy lapselle ns. ihanneminä, jolloin lapsi alkaa jäljittelemään aikuisten merkke-
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jä ja alistumaan aikuisten tahtoon. Sosiaaliset suhteet kehittyvät myös lasten kes-

kenäisissä kommunikaatiotilanteissa, joissa lapsi joutuu välittämään ajatuksiaan 

muille. Alle kouluikäisten keskustelut ovatkin Piagetin mukaan kehittymättömiä 

ja liittyvät yleensä konkreettiseen toimintaan. Lapsen kieli kehittyy myös yksin-

puhelujen muodossa. Lapsi puhuu itsekseen ääneen, mikä myöhemmin muuttuu 

sisäiseksi puheeksi. Tämä ääneen itsekseen puhelu vähenee kolmesta ikävuodesta 

asteittain seitsemään ikävuoteen. (Piaget 1988, 40-42.) 

 

Itsetunnolla on va ikutus lapsen toimintaan liittyvien arvojen ja kiinnostuksen 

kehittymiselle. Lapsi tallentaa onnistumisensa ja epäonnistumisensa. Menestys 

nostaa toiminnan tavoitteita, tappiot laskevat niitä. Lapsi arvioi itseään näiden 

voittojen ja tappioiden mukaan. Ahdistavat tuntemukset tulevat sekä todellisista 

että kuvitelluista epäonnistumisista. (Piaget 1988, 58.)  

 

Vygotskin mukaan kielellisten taitojen kehittyminen on keskeistä henkisten toi-

mintojen kehittymiselle. Hänen mukaansa 5–7-vuotiaiden lasten kielellisten taito-

jen edistyessä egosentrinen puhe muuttuu sisäiseksi puheeksi toimien toiminnan 

sisäisen ohjauksen välineenä. (Vuorinen & Tuunala 1995, 51.) Vygotskyn sosio-

kulttuurinen teoria perustuu oletukseen kognitiivisen kehityksen ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kiinteästä yhteydestä. Kehitys ilmenee ensin sosiaalisella ja 

vasta sen jälkeen yksilöllisellä tasolla.   

 

Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaan 6-10 –vuotiaat lapset ovat 

ikävaiheessa, jossa uutteruus ja huonoudentunne kilpailevat. Onnistuneen kehi-

tystuloksen myötä lapselle kehittyy tunne osaamisesta ja onnistumisesta. Hän 

kokee omien ponnisteluiden tuottavan mielihyvää ja ylpeyttä omista saavutuksis-

taan. Onnistunut vaihe vahvistaa lapsen tunnetta olla toimelias ja uuttera. Kehi-

tysvaiheen lopputuloksen ollessa kielteinen, lapsi kärsii alemmuudentunteesta, 

joka johtuu epäonnistumisista. Hän ei koe oman toimintansa johtavan arvokkaina 

pidettyihin tuloksiin. Hän kokee kykenemättömyyttä, osaamattomuutta ja huono-

utta. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 29.) Lastenohjelmasta lapsi voi saada virikkeen 

ja idean esimerkiksi leikilleen. Vanhempien suhtautumisella ja  ympäristön suh-

tautumisella lapsen aloitteellisuuten on suuri merkitys. Televisio-ohjelmat voivat 

kuitenkin osaltaan olla antamassa virikkeitä lapsen arkeen.  
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Televisio ja muut sähköiset mediat ovat merkittävässä osassa useiden lasten ar-

kea. Pienet lapset viettävät suurimman osan ajastaan heitä hoitavien aikuisten 

kanssa, mutta lapsen kasvaessa oheiskasvattajien, kuten television, panos kasvaa. 

Lapset saavat aineksia ja vaikutteita minä- ja maailmankuvan muodostamiseen 

kaveripiiristä ja televisiosta. Televisio vaikuttaa mm. arvojen, uskomusten, une l-

mien ja odotusten kehittymiseen. Se vaikuttaa myös kehonkuvan muodostumi-

seen antamalla kasvaville lapsille epätodellisia, saavuttamattomia malleja. (Hun-

teman & Morgan 2001, 309-311.) 

  

Televisiosta lapset voivat saada rakennusaineita identiteettinsä rakentamiseen. 

Viime vuosien aikana identiteetillä leikkimisestä on kuitenkin tullut monelle ar-

kipäivää. Sekä Internetin että television chat-palstoilla hyvin nuoretkin lapset 

kokeilevat eri rooleja anonyymisti. Tulevaisuus näyttää miten tämä on vaikutta-

nut lasten minäkuvaan. (Hunteman & Morgan 2001, 318.) 

 

3.2  Televisio-ohjelmien tehtävät   

  

Aamulla lapsi houkutellaan piirrettyjen avulla ylös, hoitopäivän jälkeen alkaa 

lastenohjelmat. Ilta jatkuu perhesarjoilla ja päättyy aikuisten ohjelmiin (Werner 

1996, 104). Monessa perheessä lasten nukkumaanmenoaika on määritelty 

uutisten tai jonkin muun päivittäin toistuvan ohjelman mukaan. Televisio 

rakentaa ja jäsentää lapsen päivää. Useissa lapsiperheissä perheen arkirutiinit 

pyörivät television avustuksella. Toisaalta televisio-ohjelmat jäsentävät myös 

lasten viikkorytmiä. Vaikka lapsi ei osaisi viikonpäiviä, hän saattaa tietää koska 

Muumit tulee televisiosta. 

 

Nyky-yhteiskunnassa työn merkitys on vähenemässä. Työ koetaan edelleen 

tärkeäksi, mutta ihmiset saavat tyydytystä ja sisältöä arkielämäänsä yhä enemmän 

myös vapaa-ajasta. (Kellner 1998, 27.) Tarvitaan lisää viihdykkeitä, jotta 

kasvanut vapaa-aika koettaisiin mielekkäänä. Televisio vaikuttaa arkielämään 

muokkaamalla ajattelua ja käyttäytymistä sekä vaikuttamalla valintoihin ja 

mielipiteisiin. Aikakauttamme leimaa yksilöllisyys ja valinnan vapaus, jolloin 

kuluttajille halutaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja, toinen toistaan pois sulkematta. 

(Kellner 1998, 10, 25.) Tällä hetkellä ajattelua leimaa ”kaikki mulle heti nyt” – 

mentaliteetti. Tänä individualismin kukoistuskautena myös lapset ajattelevat, että 
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he saavat tehdä niinkuin itse haluavat ja kaikki on heidän omassa 

päätäntävallassaan. Vapaus valita on suuri. Televisio vaikuttaa lapsiin luomalla 

tarpeita ja tavaroita, jotka koetaan välttämättömiksi tai ainakin sellaisiksi, joita 

pitää olla, jotta kokee itsensä hyväksytyksi kaveripiirissä.  

 

Viihdyttäminen on yksi medioiden tärkeimmistä tehtävistä. Niiden parissa 

rentoudutaan, halutaan kokea elämyksiä ja irtiottoa arjesta. Lapsilla on ollut 

rankka päivä hoidossa tai koulussa. Lastenohjelmista keskusteltaessa tulee 

kuitenkin muistaa, että kaikki lastenohjelmat eivät voi olla lapsen kouluttamista 

tai opettamista varten, vaan niiden tulee myös viihdyttää. Emme me aikuisetkaan 

jaksa aina katsoa opettavaisia ohjelmia, vaan haluamme rentoutua ja nauttia 

televisionkatselusta. Televisionkatselu tyydyttää medioista haettavaa ajankulua ja 

rentoutumista helpommalla tavalla kuin esimerkiksi lukeminen. Televisionkatselu 

viehättääkin enemmän passiivisia lapsia, kun sitä vastoin aktiivisten lasten 

kohdalla televisiosta ei ole kilpailijaksi muiden harrastusten kanssa. Passiivinen 

elämänasenne saattaa kuitenkin johtaa televisionkatselun suurkulutukseen. 

(Werner 1996, 34.) Tämä pätee mielestäni myös tietokoneisiin, kuten kaikkiin 

muihinkin uusiin medioihin. Kohtuudella nautittuna kaikki mediat kuitenkin 

tarjoavat miellyttäviä kokemuksia ja elämyksiä häiritsemättä normaalielämää 

(Mustonen, 2002).  

 

Joukkoviestinnän tehtävänä on sosiaalistaa lapsia ja nuoria vallitsevaan 

kulttuuriin (Åberg 2000, 151). Sosialisaatiolla tarkoitetaan uusien ikäluokkien 

muokkautumista yhteiskunnan jäseniksi. Aiemmat sukupolvet siirtävät heille 

tärkeinä pitämiään arvoja, normeja ja käyttäytymistapoja perheen, 

koulutusjärjestelmän ja joukkoviestinnän välityksellä. Kaikista 

suunnitelmallisimpana ja tietoisimpana sosiaalistamisena pidetään koulun 

(opettajien) toimintaa. Kuitenkaan sosiaalistumisprosessi ei ole yksinkertainen, 

vaan lapset ja nuoret myös vastustavat joitain sosialisaatiopyrkimyksiä 

esimerkiksi omien vertaisryhmien avulla. (Takala 1993, 11-13.)  

 

Television tehtävänä nähdään myös valistaminen, sivistäminen ja maailman 

kehityssuuntien näyttäminen. Sen tehtävänä on myös yhdistellä informaatiota ja 

mahdollistaa pirstaleiset tiedonpalaset yleisön tulkittavaksi, mutta myös itse 

tulkita tapahtumia. (Åberg 2000, 151.) Lapsille ja nuorille on alettu tekemään 
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omia uutisia, joissa tiedot on koottu lapsille sopivaan muotoon. Tämän avulla 

pyritään kertomaan lapsille maailman tapahtumista ymmärrettävällä tavalla. 

Kuitenkin lasten on varmasti vaikea ymmärtää toden ja tarun rajaa monissa 

ohjelmissa. Valitettavan usein unohdetaan aikuistenkin keskuudessa, että 

television tai sanomalehtien välityksellä annettu informaatio on jo jonkun 

valitsemaa ja tulkitsemaa.  

 

Television tehtävänä on muiden medioiden ohella järjestää viestintäympäristöä. 

Medioista näemme ja kuulemme, mitä kirjoja kannattaa ostaa, pelejä pelata ja 

mitä elokuvia on tulossa. (Neilman 1985, 84.) Radio Mafiassa Katso- lehti 

mainostaa Emma-gaalaa, joka mainostaa ja arvioi elokuvia. Lasten lehdet ja 

elokuvat oheistuotteineen näkyvät myös paljon televisiossa. Television ja 

joukkoviestinnän yhtenä tarkoituksena on myös edistää kulutusta, luoda trendejä 

ja tarpeita.  

 

Televisio tarjoaa viihdykkeitä ja rentoutumisen keinoja, mutta heikon itsetunnon 

omaavilla lapsilla ja nuorilla se voi vauhdittaa aggressioita ja ahdistuneisuutta. 

Heikolla itsetunnolla varustetut lapset imevät television barbie-malleja, jotka ovat 

ylivoimaisia. Hauras fyysinen minäkuva tai kehitykselliset pulmat altistavat lasta 

epävarmuutensa vuoksi. Pitää kuitenkin muistaa, että vain osa lapsista poimii 

negatiivisia samaistumiskohteita ja roolimalleja oman minuuden kehittymiselle. 

Suurimmalla osalla katsojista on terve suhde televisioon. Heille televisionkatselu 

tuo elämyksiä, viihdettä ja ajankulua. Lapset ja nuoret testaavat ja peilaavat omaa 

minuuttaan median avulla. He tarvitsevat kuitenkin kriittisyyttä ja erittelyn 

taitoja, jotta heistä voisi kehittyä ehjiä ihmisiä. (Mustonen 2002.) 
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3.3 Televisio osana lastenkulttuuria 

 

Lastenkulttuurin merkitys ollaan tunnustettu valtakunnallisesti ja lapsille tahdo-

taan mm. hyviä televisio-ohjelmia. Opetusministeriö on ottanut kantaa useaan 

otteeseen viimeisen vuoden aikana lastenkulttuurin edistämisen puolesta. (esim. 

Ahlholm 2002.) Opetusministeriön mukaan Yleisradion tulisi tuottaa korkealaa-

tuista ohjelmaa lapsille ja nuorille. Televisio toimii myös välineenä tuoda lasten-

kulttuuria monipuolisesti kaikkien suomalaisten lasten nähtäville. Suomalaisilla 

lapsilla on yhtenäinen mahdollisuus nähdä nukketeatteriesityksiä ja lastenkonsert-

teja television välityksellä, vaikka oma kotipaikkakunta ei tarjoaisikaan edellä-

mainittuja kulttuurimuotoja. Huomio tulisi kiinnittää peristeisten lastenohjelmien 

lisäksi erityisesti ruotsinkielisiin lastenohjelmiin sekä muille vähemmistöille 

suunnattuun ohjelmistoon, (Kulttuuri kasvaa lapsissa.) kuten saamen- ja viitto-

makielisiin lapsiin, jotka tarvitsevat ohjelmaa omalla äidinkielellään.  

 

Vaatimukset korkeatasoisten lastenohjelmien säilyttämisestä ja kehittämisestä 

ovat aiheellisia, mutta vaatimusten kasvaessa ja määrärahojen pienentyessä se ei 

ole itsestäänselvyys. Lastenkulttuurille on vaikeata saada resursseja, mutta hyvä-

nä esimerkkinä siihen panostamisen tarpeellisuudesta ja kannattavuudestakin on 

Rölli ja Metsänhenki –elokuva, joka keräsi vuonna 2001 yli 300 000 katsojaa.  

(Aitio 2002, 371.) Lastenelokuvat myyvät, mutta koska lapsille ei ole helppo teh-

dä elokuvia, riskin ottajia ei löydy. (Koskiranta 2000.) Kuitenkin esimerkiksi 

vuonna 1994 kymmenen myydyintä videoelokuvaa olivat kaikki lastenelokuvia. 

(Berg 1995, 9).  

 

Roskakulttuuri. On ollut suosittua tutkailla lastenkulttuuria tuomitakseen lasten 

suosikkiohjelmat ja hakeakseen vahvistusta mielipiteilleen, jossa televisio 

koetaan uhkana. Ruotsalainen mediapedagogiikan professori Margareta 

Rönnberg ei haluakaan tuoda enää esille aikuisten mielipiteitä vaan 

lapsilähtöisemmän näkökulman heidän omaan kulttuuriinsa. Rönnbergin mukaan 

aikuiset käyttävät lastenelokuvia ja –ohjelmia vallan välineinä sosiaalistaakseen 

lapset vallalla olevaan kulttuuriin unohtaen lasten todelliset tarpeet. Rönnberg 

(1989) onkin ottanut käyttöön termin skräpkultur, ”roskakulttuuri” kuvaamaan 

lasten suosimia ohjelmia, jotka ovat aikuisten mielestä huonoa ajanvietettä. 

(Rönnberg 1990, 8, 10, 20.)  
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Osa lasten ”roskakulttuurista” on pitkälle vietyä liiketoimintaa. Se tuottaa 

televisio-ohjelmien lisäksi oheistuotteita ja pyrkii voiton maksimointiin. 

Kulttuuriteollisuus yrittää tuottaa tuotteita suurelle yleisölle. Mediakulttuuri ja 

kulutuskulttuuri ruokkivat toinen toisiaan. (Kellner 1998, 11, 24.) Barbiet ja 

Pokemonit edustavat pitkälle tuotteistettuja, kaupallistettuja tuotteita, joihin 

kuuluu pehmolelujen ja vaatetuksen lisäksi kaikki mahdolliset oheistuotteet 

huonekaluista astioihin.  

 

Televisioleikit. Television katselu itsessään voi olla leikin muoto. Televisiosta 

saadaan myös aineksia tavallisiin leikkeihin. Hippa- leikki voi muuntautua  Muu-

mi- tai Teletappihipaksi riippuen kohderyhmästä ja sarjan vetovoimasta kohde-

ryhmään. Marjatta Kalliala (1999) on tarkastellut lasten leikkikulttuuria väitöskir-

jassaan Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Vaikka väitöskirja ei ole keskitty-

nyt medialeikkeihin, pohjautuu hyvin suuri osa päiväkodin arjessa leikityistä le i-

keistä kaupallisiin lastenohjelmiin. (Kalliala 1999.)  

 

Televisio on muuttanut pihaleikkiperinnettä, joka oli hyvin tärkeä osa lastenkult-

tuuria ennen televisiota. Vanhemmat lapset siirsivät nuoremmille lapsille osaami-

aan leikkejä lasten kokoontuessa pihoille. (Rönnberg 1987, 104-106.) Nyt televi-

sio-ohjelmat yhdistäfvät suomalaisia lapsia ja vaikka lapset eivät asuisikaan lä-

hekkäin, he katselevat samoja televisio-ohjelmia. (Rönnberg 1991, 39.) Televi-

sio-ohjelmat yhdistävät lapsia ja on osa leikkiä; he pystyvät puhumaan keskenään 

ohjelmista ja leikkimään niitä päiväkodissa tai koulussa. (Rönnberg 1987, 104-

106.) Tuttujen sarjojen henkilöitä on helppo leikkiä. Kaikki leikkiin osallistujat 

tuntevat sarjan perusidean ja tämä tekee leikkimisestä helpompaa. Pohjoisame-

rikkalaisten animaatioiden pohjalla on usein kaksi taistelevaa voimaa: hyvä ja 

paha. Lasten on helppo rakentaa leikki mustavalkoiseen lähtöasetelmaan. Kal-

lialan tutkimuksen mukaan lasten leikeissä on kyse enemmän hyvän ja pahan 

taistelusta kuin väkivallasta. (Kalliala 1999,  128-134.) 

  

Myös tuotteet innoittavat lapsia leikkimään. Lapset perustavat usein leikkejään 

fiktiivisiin henkilöihin, joilla on erikoisvoimia, mikä tuo leikkiin haastavuutta ja 

omien rajojen kokeilua. (Rönnberg 1991, 45.) Lapsen tulisi antaa leikkiä aikuisen 
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mielestä hurjiakin medialeikkejään, mutta toisaalta tukea lasta ja suojella median 

negatiivisilta vaikutuksilta. (Suoninen 1999.) 

 

3.4  Lasten televisionkatselutottumukset 
  

Vaikka televisionkatsomiseen on vaikuttanut vapaa-ajan ja lähetysajan lisäänty-

minen, ei Suomessa television katsominen ei ole lisääntynyt kovin voimakkaasti, 

(Liikkanen 1993, 54; Miettinen & Wiio 1994, 26)  vaikka näin voisi kuvitella 

kysyttäessä sitä lapsilta. Kolmannes lapsista uskoo katsovansa televisiota päivit-

täin 3-5 tuntia ja keskiarvoksikin muodostuu 2,5 tuntia. (Suoninen 1993.) Televi-

sionkatselua mitataan kuitenkin luotettavammin Finnpanelin televisionkatselu-

mittarilla, joka on kytketty 900 suomalaiseen talouteen. Televisionkatselumittaril-

la saadaan hyvinkin tarkkaa tietoa kaikkien yli 4-vuotiaiden perheenjäsenten tele-

visionkatselutottumuksista. Saatavilla on esimerkiksi lasten suosikkiohjelmatie-

dot kuukausittain. (Liite 1) Kaikille avoimen tiedon lisäksi ohjelmantekijät saavat 

Finnpanelilta tarkempaa tietoa katsojien käyttäytymisestä ohjelmien aikana. 

(Koskiranta 2002.)  
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KUVIO 1. Television katseluun käytetty aika keskimäärin päivässä ikäryhmittäin 

vuonna 2001 ja 2002 (Finnpanel. TV-mittaritutkimus 2003.) 

 

Kuviossa 1 on luokiteltu katsojat ikäryhmittäin. Ikärymien kohdalta näkyy, kuin-

ka paljon kunkin ikäryhmän edustaja on katsonut televisiota keskimäärin päivässä 

vuosina 2001 ja 2002. Suomessa ohjelmatarjonta on lisääntynyt vuodesta 2001 

vuoteen 2002. Kuviosta 1 näkyy, että  samaan aikaan 4-9 –vuotiaiden lasten tele-

visionkatselu väheni. He katsovat vuonna 2002 televisiota päivittäin 68 minuut-

tia, mikä on neljä minuuttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. (Kuvio 1) Yli 10-

vuotiaiden päivittäinen televisionkatseluaika oli keskimäärin 167 minuuttia vuo-

rokaudessa. Televisionkatselu lisääntyy yleensä iän myötä (Saarnilahti 1999, 18-

19). Nuorimpien katsojien televisionkatselu väheni vuodesta 2002. Uskoisin tä-

hän syynä olevan uudet mediat, kuten tietokonepelit ja pelikonsolit, jotka lapset 

ja nuoret omaksuvat nopeasti käyttöönsä. Norjalaisen Anita Wernerin (1996) 

tutkimuksissa televisio on syrjäyttänyt perinteisempiä medioita; elokuvat, radio, 

sarjakuvat sekä jonkin verran myös kirjat ovat saaneet väistyä television tieltä. 

Harrastustoimintaan televisio ei kuitenkaan hänen tutkimusten mukaan vaikutta-

nut merkittävästi. (Werner 1996.) 

   

Vanhemmat eivät koe omien lastensa televisionkatselua huolestuttavana, koska 

he uskovat muiden lasten katsovan televisiota enemmän. Julkisuudessa on vääris-

tynyt kuva televisionkatselutottumuksista. Luullaan, että lapset katsovat useita 

tunteja päivässä televisiota. (Werner 1996, 19; Kytömäki 1999, 22.) Luulisin tä-



 

 

23 

 

män käsityksen pohjautuvan pohjoisamerikkalaisten ja englantilaisten lasten oh-

jelmakatselu- tottumuksista levinneisiin tietoihin. USA:ssa ja Englannissa media-

ympäristö on aivan toisenlainen kuin Suomessa. Näissä maissa lapset viettävät 

television ääressä päivittäin noin neljä tuntia. (Hunteman & Morgan, 2001.) 

 

Käsitystä televisionkatselutottumuksista vääristää myös television käyttö tausta-

meluna, radiona tai perheenjäsenenä. Monissa perheissä televisio laitetaan päälle 

tultaessa töistä kotiin. Televisio pauhaa koko illan. Sitä katsellaan välillä aktiivi-

sesti tai vain sivusilmällä. Joskus televisiota vain kuunnellaan samalla, kun kes-

kustellaan tai tehdään kotiaskareita. Televisiota pidetään keskimääräisesti enem-

män auki työläisperheissä kuin muissa sosiaaliluokissa (Suoninen 1993, 71).  

 

Lapset eivät välitä aikuisten asettamista kohderyhmistä. He katsovat usein oman 

ikäisiään vanhemmille lapsille tai nuorille tarkoitettuja ohjelmia. (Modinos 

2002.) Jo 5-6-vuotiaiden televisionkatselusta suurin osa (60%) on aikuisten oh-

jelmia. (Koskiranta 1999, 4.) Salatut elämät –televisiosarja on suuressa suosiossa 

jo päiväkoti- ikäisten lasten keskuudessa. Yhtenä syynä sarjan katsomiselle on se, 

että silloin aikuisilla on aikaa rauhoittua, ottaa lapsi syliin ja viettää aikaa lapsen 

kanssa. Toisena syynä suomenkielisen saippuaoopperan suosioon on se, että las-

ten on helppo seurata suomenkielisiä ohjelmia. (Suoninen 1993.) Kolmantena 

syynä sarjan suosioon voidaan nähdä useat pääosien esittäjät. Katsojat voivat 

poimia samaistumiskohteen ja suosikkihenkilön useista eri henkilöhahmoista. 

(Herkman 2001, 62.) Salatut elämät –sarja on ollut suosittu jo vuosia esi- ja al-

kuopetusikäistenkin keskuudessa. Se herätti paljon keskustelua muutama vuosi 

sitten, kun lasten keskuudessa suosittu roolihenkilö käytti huumeita. Tämän juo-

nenkäänteen tiimoilta järjestettiin keskusteluohjelmia ja lehtien palstoilla käytiin 

keskustelua tekijöiden vastuusta. Koen, että ohjelmien tekijät ovat tietyllä tapaa 

vastuussa ohjelmistaan, mutta Salatut elämät ei ole lastenohjelma. Vanhemmat 

ovat sysäämässä vastuutaan ohjelmien tekijöille, koska he eivät itse halua, jaksa 

tai ymmärrä kieltää lapsiltaan aikuisten ohjelmia. Mielestäni ohjelmassa on pal-

jon muutakin materiaalia, joka ei sovi esikouluikäisille tai edes koulunsa aloitta-

neille lapsille.  

 

Katselun rajoittaminen. Lasten televisionkatselusta ja sen rajoittamisesta on tehty 

paljon tutkimuksia ja ohjeita. Ne ovat hyvin usein sisältäneet selkeän mallin siitä, 
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kuinka vanhempien odotetaan katselevan ohjelmia yhdessä lastensa kanssa sekä 

kontrolloivan televisionkatselua ajan ja sisällön suhteen. Vanhempien tulisi ottaa 

aktiivinen rooli lasten kanssa televisiota katsellessa: keskustella, selventää, ja 

vaikuttaa katselupäätöksiin. Vanhempien tulisi rohkaista ”hyvien” ohjelmien kat-

somista ja paheksua ja rajoittaa huonojen ohjelmien, ”roskakulttuurin” katselua. 

(Lin & Atkin 1989, 59.) Rajojen asettaminen lasten mediankäytölle ei kuitenkaan 

ole ongelmatonta. Huomio tulisi kiinnittää laatuun ja sisältöön eikä niinkään sen-

surointiin ja rajoittamiseen. Katselutottumuksia tulisi tukea ja ohjata, ja televis i-

onkatselun tulisi muodostua yhteisistä valinnoista. (Mustonen 2002.)  

 

Lapset valitsevat yleensä katsomansa ohjelmat itse. He katselevat iltapäivän ja 

alkuillan ohjelmia yksin tai sisarusten kanssa, mutta kuitenkin noudattaen per-

heen sääntöjä. (Rönnberg 1993, 39; Werner 1996, 102.) Mediasosiologi Annika 

Suoninen on tutkinut televisionkatselun rajoittamista haastattelemalla lasten van-

hempia. He toivat heikosti julki perheen televisionkatselua rajoittavia sääntöjä. 

Kuitenkin lapset tietävät, mitä saavat katsoa ja mitä eivät. On itsestään selvää 

monissa perheissä, että lapset eivät katsele myöhäisillan ohjelmia. Illalla esitettä-

vät sarjat, joita vanhemmatkin seuraavat ovat hieman ongelmallisempia. Periaat-

teessa ne eivät ole lapsille sopivia, mutta aikuiset eivät koe niitä kovin sopimat-

tomina katsellessaan niitä yhdessä lasten kanssa. (Suoninen 1993, 68-69.)  

 

Tyttöjen katselua on useasti helpompi kontrolloida kuin poikien, koska tyttöjä ei 

yleensä kiinnosta kielletyt väkivaltaiset ohjelmat. Äidit ovat innokkaampia 

television sulkijoita kuin isät. (Suoninen 1992, 232.) Yksinkertaisin tapa rajoittaa 

television katselua onkin sulkea televisio. 

  

Väkivalta. Ei voida keskustella lasten televisionkatselusta ottamatta kantaa 

ohjelmien sisältöön, varsinkaan väkivaltaan. On kuitenkin vaarana, että alamme 

syyttämään televisiota kaikesta pahasta. Tällainen ajattelu vapauttaisi meidät 

suuresta vastuusta. Jos televisiolle antaa suunnattoman vallan, se merkitsee 

passiivisen ihmiskuvan hyväksymistä, jonka mukaan ihmiset ovat vain 

haavoittuvaisia maalitauluja. (Lusted 1991, 18.) Emme voi siis laittaa pelkästään 

televisioväkivallan syyksi lasten ja nuorten väkivaltatekoja. Tästä todisteena on 

Japani, jossa on hyvin väkivaltainen televisiokulttuuri, mutta teollistuneiden 

maiden alhaisimmat väkivaltaluvut. (Rönnberg 1990, 14.) On helppoa sysätä 
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monet asiat television syyksi ja väistää vastuu, joka on loppukädessä 

kaukosäätimen hallitsijalla ja perheen aikuisilla. 

 

Yleisradion tutkija Kytömäki tutki vanhempien suhtautumista lasten näkemään 

väkivaltaan. Väkivaltaa pidettiin vaarallisena, mutta aggressioihin vanhemmat 

eivät viitanneet kertaakaan. Viihdeväkivalta hyväksytään mieluummin kuin 

realistinen väkivalta. Ongelmana pidettiin sitä, että lapset kenties eivät osaa tehdä 

eroa näiden välillä. (Kytömäki 1999.) Lapsen olisikin erittäin tärkeätä oppia 

erottamaan leikki ja tosi. Lapsi saattaa leikkiä väkivaltaisia leikkejä ohjelman 

jälkeen käsitelläkseen juuri näkemäänsä. Leikki muuttuu kuitenkin 

huolestuttavaksi silloin, jos lapsi oikeasti vahingoittaa leikkikavereitaan. 

Aggressiivisia lapsia kiehtoo aggressiivinen materiaali, joka saa aikaan 

aggressiivisia skeemoja ja käyttäytymistä. Noidankehä on valmis. Aiheesta on 

tehty tuhansia tutkimuksia, mutta tutkijat eivät pääse yksimielisyyteen 

aggressiivisen materiaalin vaikutuksesta lapseen. Väkivaltainen materiaali ei ole 

välttämättä kovin vaarallista normaalille lapselle, joka elää tasapainoisessa ja 

turvallisessa ympäristössä. (Mustonen 2002.)  

 

Tappaminen ja kuoleminen ovat tabuja lasten piirrossarjoissa, kun vastaavasti 

perinteisissä saduissa pahan tappaminen on ollut juonen ja opetuksen kannalta 

ehdottoman tärkeä. Vaikka satelliittikanavien hurjimmissa piirretyissä käydään 

rajuja taisteluita, kukaan ei kuole. Niissä on tarkoituksena tehdä vihollisesta 

vaaraton, ei tappaa lopullisesti. Lasten piirretyissä aseina on usein nukutus- tai 

jäädytyssäteitä. (Rönnberg 1990, 93-94.) Televisio-ohjelma ei toimisi, jos 

”pahikset” kuolisivat heti. Ohjelmantekijät tietävät lapsien pitävän tutuista 

hahmoista, joiden on pysyttävä hengissä jaksosta toiseen.   

 

Media taistelee ihmisten turtumista, desensitisaatiota vastaan. Kuva- ja 

audiomaailma ovat väreineen, musiikkeineen ja olioineen epäluonnollinen 

ympäristö, joka muuttuu koko ajan vauhdikkaammaksi ja elämyshakuisemmaksi. 

Koko ajan tuotetaan vauhdikkaampaa ohjelmaa, jotta ohjelmat herättävät 

ihmisissä jotain elämyksiä. (Mustonen 2002.) 

 

Väkivallan tuijottamisen vuoksi huomio on kiinnittynyt monista muista tärkeistä 

asioista pois. Monet lastenohjelmat ovat huonoja ja huonosti tehtyjä, ne hyväksy-
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tään aikuisten keskuudessa, jos niissä ei ole väkivaltaa. (Suoninen 1993, 21-23.) 

Vaikka kaikissa väkivaltaisissa piirretyissä ei esiinny fyysistä väkivaltaa, on niis-

sä paljon ahdistavampaa, henkistä väkivaltaa. Yhteiskunnassa, jossa vanhempien 

erot ovat lasten arkipäivää ja  lapsilla on hylätyksi tulemisen pelko, on osalle lap-

sista varmasti ahdistavaa katsoa elokuvia, joissa hän samaistuu henkilöön, joka 

on menettämässä vanhempansa tai ohjelmassa on sen uhka. Ruotsin Yleisradion 

(Sveriges Television) lastenohjelmapäällikkö Johanna Frelin näkee tämän halpa-

maisena tapana vaikuttaa lapseen ja hänen tunteisiin. Hän paheksuu varsinkin 

Disneyn tapaa käyttää tätä tunnepitoista jännitettä ohjelmissaan. (Frelin 2001, 

282.) 

 

Väkivalta ei aiheuta ainoastaan väkivaltaista käyttäytymistä vaan se aiheuttaa 

myös ahdistusta. Uutisia katsellessa on tarpeellista ja normaalia, että aikuinen 

katsoja ahdistuu nähdessään, mitä julmuudet saavat aikaan. Kuitenkaan lapset 

eivät tarvitse ylimääräistä ahdistusta, pelkoja ja painajaisia. (Mustonen 2002.) 

 

3.5  Lasten televisionkatselun tukeminen ja mediakasvatus  

 

Mediakasvatuksen tavoitteena ei ole tuottaa yhteiskuntaan mahdollisimman teho-

kasta teknosukupolvea, vaan tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille aineksia 

tämän päivän arkeen, maailmankuvan muodostamiseen ja oman kasvun tukemi-

seen, jotta he pystyvät  järjestämään heitä ympäröivää maailmaa ja informaatio-

tulvaa. Uudet median muodot ovat syrjäyttämässä vanhaa kirjakulttuuria, ja uudet 

mediat tarvitsevat uudenlaista lukutaitoa, medialukutaitoa. Tähän voidaan päästä 

mediakasvatuksen kautta. (Kellner 1998, 25.) Tavoitteena on antaa eväitä medio-

iden kriittiseen tarkasteluun, eikä niinkään moralisoida tai vastustaa niitä. Vaikka 

mediakulttuuria ei voida muuttaa, voidaan kuitenkin kuluttajan mediasuhteeseen 

vaikuttaa mediakasvatuksen avulla. (Sintonen 2002.)   

 

Mediakasvatuksessa on koko Euroopassa havaittavissa kahdentyyppistä me-

diakasvatusta, botton up (aristocratic) sekä botton down (democratic) lähestymis-

tapa. Aristokraattisella lähestymistavassa on olennaista se, että oppijat yritetään 

”rokottaa” medioita vastaan, koska mediat nähdään uhkana ja vaarana. Jaottelu 

hyvään ja huonoon kulttuuriin on hyvin mustavalkoista, ja se perustuu hyvin tra-

ditionaalisiin normeihin. Demokraattinen, bottom down, lähestymistapa taas puo-
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lestaan lähtee lapsen medioiden käytöstä. Heidän valinnat ja mieltymykset nou-

sevat tutkinnan kohteeksi. Tämän lähestymistavan vaarana on se, että mediakas-

vatuksesta tulee lasten viihdyttämisen pedagogiikkaa, mikä tietysti ei vastaa tar-

koitustaan. (von Feilitzen & Carlsson 1999, 214.)  

 

Informaatiotulva on kasvanut niin huikeasti, että ei ole itsestäänselvää, että osa-

taan erottaa olennainen epäolennaisesta ja fiktio faktasta (Masterman 1991, 2, 

24). Fiktion ja faktan erottaminen onkin mediakasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä 

(Mustonen 2002). Myös aikuisilla sekoittuu usein faktan ja fiktion ero. Tällä he t-

kellä on buumi real life ohjelmien suhteen. Mikä osa niistä on totta? Ovatko ih-

miset sittenkin näyttelijöitä? Sama ilmiö on ollut havaittavissa myös saippuasar-

jojen kanssa. Kauniiden ja rohkeiden sekä Kotikadun näyttelijöitä kohdellaan 

roolihenkilöinä.  

 

Informaatiotulvan keskellä lasten on muodostettava identiteettinsä ja omaksua 

mielipiteitä hyvin ristiriitaistakin informaatiota yhdistellen. Esimerkiksi huumei-

den käytöstä saa monipuolista ja ristiriitaistakin tietoa koulusta, kavereilta ja me-

dioista. Taitava medialukutaito ja vanhempien tuki hyvän itsetunnon lisäksi 

(Mustonen 2002) auttavat lasta muodostamaan mielipiteensä ja asenteensa, (Mus-

ta laatikko 2000) jonka avulla hän menestyy tämän päivän maailmassa sen tuo-

mine haasteineen. Toisaalta kovinkaan monella lapsella ei varmasti ole kehittynyt 

minuus kovin vakaaksi ja pysyväksi vielä lapsuusiässä, vaan se kehittyy pidem-

män ajan kuluessa.  

 

Mediakasvattaja Sintosen mukaan mediakasvatuksen tavoitteena on oppia tietä-

mään medioita, ilmaisun keinoja, kehittää taitoja mediaympäristössä selviämiseen 

sekä saada aineksia oman mediasuhteen luomiseen. Yhteiskunnallinen aktiivisuus 

voi herätä oppilaan huomatessa hänelläkin olevan mahdollisuus näkyä ja olla 

aktiivinen toimija. (Sintonen 2002.) Tähän päästään tukemalla aktiivista median 

käyttöä, kriittisyyttä ja kyseenalaistamista (Mustonen 2002). 

 

Mediakasvatuksessa mediat ymmärretään myös tekniikkana, välineenä sekä sisäl-

tönä. Haluttaessa kehittää medialukutaitoa tulisi painottaa ilmaisua painottavaa 

mediatuotantoa sekä analyysiä painottavaa median vastaanottoa. (Sintonen, 

2002.) Teknisen puoleen ja välineenhallintaan päästään tutustumalla laitteisiin ja 
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mahdollisuuksiin. Tähän paras keino on tehdä itse omia animaatioita, dokument-

teja ja pienelokuvia. Tekniikan hallitseminen on tullut helpommaksi. Useilla kou-

luilla tai kunnilla on digitaalinen kamera ja editointiohjelma käytössä, jos taitoa 

ja tahtoa löytyy. Viestintäkasvatukseen perehtyneissä kouluissa pidetään perin-

teisten keskusradiopäivänavausten lisäksi videopäivänavauksia, joissa lapset saa-

vat omia tuotoksiaan esille. Vanhemmille oppilaille omien tuotosten väylänä voi 

toimia esimerkiksi Moon Tv, joka julkaisee katsojien tekemiä videoita. Myös 

Internetin välityksellä pystyy levittämään omia tuotoksiaan. Oman tekemisen 

kautta opitaan välineenhallinnan lisäksi kriittisyyttä (Mustonen 2002, Alanen 

2002). Sisällöntuottaminen aktivoi mielikuvitusta, avaa silmiä ja kasvattaa ky-

seenalaistamaan näkemäänsä (Sintonen 2002). Mediakasvatuksen avulla on mah-

dollista oppia ymmärtämään televisio-ohjelmankin olevan vain jonkun ihmisen 

tai ryhmän näkemys asiasta.  
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4 TELEVISION LASTENOHJELMAKENTTÄ 

 
 

Lastenohjelmat jakautuvat Suomessa melko selkeästi kanavien mukaan. Yleisra-

dio lähettää eniten suomalaista, tavoitteellista ohjelmaa, kun kaupalliset kanavat 

ovat keskittyneet pohjoisamerikkalaisiin kaupallisiin lastenohjelmiin. Näiden 

kanavien tavoitteet ja lastenohjelmaprofiilit ovat hyvin erilaiset.  

 

4.1 Yleisradio 

 

Yleisradio on valtiollinen mediatalo, jossa toimii televisiokanavien lisäksi myös 

radiokanavia. Yleisradio on lastenohjelmien tuottajana erittäin merkityksellinen 

ja olennainen osa lastenkulttuuriamme. Se esittää sekä kotimaista, että valikoiden 

myös ulkomaista lastenohjelmaa. Yleisradio eroaa kaupallisista kanavista sen 

kansalaisia kasvattavien tavoitteiden vuoksi. Se on erikoisasemassa myös sen 

vuoksi, että sen toimintaa rahoitetaan lupamaksuin.  
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KUVIO 2. Yleisradion organisaatio (Yleisradion organisaatio 2003.) 

 

Kuten kuviosta 2 voidaan nähdä, Yleisradio jakautuu kolmeen eri toimialaan; 

radio- ja televisiotoimialaan sekä ruotsinkieliseen toimialaan. Televisiotoimiala 

jakaantuu seitsemään eri yksikköön, johon kuuluvat mm. TV1 ja TV2 –kanavat. 

(Kuvio 2.) Lastenohjelmat sijoittuvat yhtiön organisaatiossa TV2:n alaisuuteen. 

TV1 on keskittynyt nuorten- ja varhaisnuorten ohjelmiin. Yleisradion toimitus-

johtaja toimii Arne Wessberg. Hallintoneuvosto on Yleisradion ylin päättävä elin, 

jonka jäsenet valitsee eduskunta. Hallintaneuvosto valitsee hallituksen vuosittain 

siten, että sen jäsenet edustavat molempia kieliryhmiä, sekä omaavat riittävästi 

tietämystä julkisen palvelun tehtävistä. Hallitus valvoo Yleisradion hallinnan ja 

toiminnan asianmukaisuutta. (Yleisradion organisaatio 2003.) 

 

Toimialojen toimintaa rahoitetaan pääosin televisiolupamaksuilla. Suomen valt i-

on omistama Yleisradio on julkisen palvelun laitos, ja sillä on julkisen palvelun 
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erityisiä tehtäviä, jotka ilmenevä t Yleisradiolaista. Yleisradion tehtävänä on tukea 

kansanvaltaa esittämällä yhteiskunnallisista kysymyksistä monipuolista tietoa, 

mielipiteitä ja keskustelua. Näitä palveluita tulee tarjota myös vähemmistöryh-

mille ja erityisryhmille. Toisena tehtävänä on tukea, luoda ja kehittää kulttuuria ja 

tuoda sitä jokaisen ulottuville.  Kolmantena tehtävänä on esittää sivistäviä, opis-

kelua tukevia sekä hartausohjelmia. Suomen- ja ruotsinkielisiä katsojia tulee pal-

vella tasapuolisesti. Palveluita tulisi tuottaa myös saamen-, romaanin- ja viitto-

makielisille sekä sovelletuin osin myös muille kieliryhmille. Yleisradion tehtävä-

nä on myös välittää viranomaistiedotuksia. Yleisradiolaki velvoittaa Yleisradion 

tuottamaan, valmistamaan ja lähettämään suomalaisia ohjelmia ja uutisia sekä 

Suomessa että ulkomailla.  (Laki Yleisradio Oy:stä.) Yleisradiolla on kansalaisia 

tasapuolisesti kohtelevia lakeja ja tavoitteita. Lailla pyritään siihen, että jokaisella 

suomalaisella olisi mahdollisuudet sivistyä, oppia ja kokea asioita. Kuitenkaan 

kaikille kohderyhmille ei olla ainakaan vielä tehty ohjelmaa. Mielestäni kuitenkin 

olisi tärkeätä, että esim. saamelaiset, romaanit, viittomakieliset ja maahanmuutta-

jat näkyisivät myös lastenohjelmissa. Tämä antaisi tähän ryhmään kuuluville kat-

sojille esikuvia ja aineksia oman minäkuvansa rakentamiseksi. Silloin myös nämä 

ihmisryhmät tunnustettaisiin arvokkaiksi ja osaksi yhteiskuntaamme. Samalla se 

viestisi myös valtaväestöön kuuluville lapsille, että olemme kaikki erilaisia ar-

vokkaita. 

 

Yleisradio ei saa lähettää mainoksia ohjelmistojensa yhteydessä, eikä tuottaa 

sponsoroitua ohjelmaa. Yleisradion alaisuudessa toimivia toimituksia ja niiden 

lähettämiä ohjelmia velvoittavat Yleisradion ohjeet, lait, arvot sekä tavoitteet. 

Lait on kirjattu Yleisradiolakiin. (Laki Yleisradio Oy:stä.)  

 

4.2  TV2:n lastenohjelmien osaamiskeskus  

 

Yleisradion tavoitteena on perustaa osaamiskeskuksia, joiden avulla karsitaan 

päällekkäisyyksiä ja taataan ohjelmien monipuolisuus ja laatu. Osaamiskeskuksi-

en tuotannot ovat joustavasti usean kanavan käytössä. (YLEn tavoitteet.) Yksi 

perustetuista osaamiskeskuksista on Lastenohjelmien osaamiskeskus, joka on 

perustettu TV2:n lastenohjelmatoimituksen yhteyteen. Lastenohjelmakeskuksen 

toimipaikka on Tampereen Tohlopissa. Ohjelmakeskuksen tehtävänä on tuottaa 

ohjelmaa 3–10-vuotiaille lapsille televisioon, Internetiin sekä radioon. Kanavat 
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ovat profiloituneet kanavauudistuksen myötä kuluneen vuoden aikana siten, että 

ne täydentävät toisiaan, mikä lisää Yleisradion  kilpailukykyä lisääntyvässä oh-

jelmatarjonnassa. Molemmat kanavat tuottavat osan ohjelmista itse, osa on han-

kintaohjelmia sekä Suomesta että ulkomailta. TV1 keskittyy nuortenohjelmiin 

TV2:n tuottaessa ohjelmaa lapsille. Tämä kohderyhmän selkeä jakaminen näkyy 

myös Finnpanel Oy:n tekemästä kuukausittaisesta televisionkatselutottumuksia 

mittaavasta tutkimuksesta. Marraskuussa 2002 kahdenkymmenen katsotuimman 

lastenohjelman joukossa oli 16 TV2:n ohjelmaa. (Liite 1). Mittaritutkimuksessa 

ovat mukana kaikki kansalliset kanavat (TV1, TV2, MTV3 sekä Nelonen). Tu-

lokset ovat hyvin saman suuntaisia kuukaudesta toiseen. Myös lasten vanhemmat 

ovat erittäin tyytyväisiä Ylen lastenohjelmiin. Ne koetaan turvallisina, viihdyttä-

vinä ja lasta arvostavina. (Ylen lastenohjelmat arvostetuimpia.) 

 

Vaikka periaatteessa TV2 on Yleisradion kanava, joka lähettää ohjelmaa esi- ja 

alkuopetusikäisille lapsille, tästä poikkeuksen tekee TV1:n koulutelevisio-

ohjelmat. Koulutv:n ohjelmat pohjautuvat tiukemmin sekä esiopetus- että opetus-

suunnitelmaan kuin TV2:n ohjelmisto. Lastenohjelmien osaamiskeskus tekee 

yhteistyötä sekä Koulutelevision että Finland’s Svenska Televisionin kanssa 

(FST) lähinnä kieliversioiden ja yhteistuotantojen muodossa. (Koskiranta 2002.) 

 

Koulu-tv:ssä tehdään ohjelmaa myös jonkin verran esikoululaisille ja 

koulunsa aloittaneille. He tekevät samalle kohderyhmälle ohjelmaa pääl-

lekkäin tai ei siis päällekkäin, vaan me koordinoimme ohjelmat hyvin 

tarkkaan. Me teemme ohjelmistoon esimerkiksi luontodokumenttejä heille, 

ja he tekevät draamaa meidän käyttöömme. Heidän tekemistään ohjelmis-

ta tulee ensiesitykseen koulu-tv:n puolella, mutta ne tulevat meille toiseen 

esitykseen. 
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KUVIO 3.  Lastenohjelmien osaamiskeskus koordinoi Yleisradion ohjelmahan-

kintaa. (Koskiranta 1999.) 

 

Kuviossa 3 on koottuna lastenohjelmien osaamiskeskukselle ohjelmia tekevät 

tahot (Freelancerit, Independent tuotantoyhtiöt, omast toimittajat, kansainvälinen 

hankinta ja yhteispohjoismaiset tuotannot).  Kuvioon on koottuna myös yksiköt, 

jotka käyttävät osaamiskeskuksen palveluilta. Osaamiskeskus koordinoi Yleisra-

dion sisällä omien toimittajien ja freelancereiden tekemiä lastenohjelmia sekä 

kansainvälisten ohjelmatoimistojen ja independent- tuotantoyhtiöiden tuottamia 

lastenohjelmia. (Kuvio 3) TV2:n osaamiskeskuksesta tilaavat lastenohjelmia 

YLE Lapset (lastenohjelmat digitaalikanavalla), YLE+:n esikoulu- ja koulu-tv, 

YLE24:n aamu-tv, FST (Finlands Svenska Television) sekä Radio Aino (digitaa-

linen radio pääkaupunkiseudulla). Ohjelmakeskuksessa tuotetut ohjelmat ovat 

uusintojen lisäksi käytettävissä myös muilla kanavilla yli kielirajojen. Näin las-

tenohjelmien tekemisen osaaminen saadaan tehokkaaseen käyttöön. Tämä on 

myös resurssien säästämistä. Lastenohjelmien osaamiskeskus osallistuu myös 

kansainvälisiin yhteistuotantoihin sekä pohjoismaisten että eurooppalaisten yht i-

öiden kanssa. (Koskiranta 1999.)  

 

Yle Lapset 
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TV2 

FST 

Koulu-TV 

Radio       
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4.3 Lastenohjelmatarjonta Suomessa 

 

Kaikki mediat, kuten myös televisio, ovat muuttumassa massamedioista yhä 

enemmän yksilömedioiksi. Kanavia ja lähetysaikaa on lisätty, digi- tv ja satelliit-

tikanavat tuovat tullessaan lisää vaihtoehtoja. Kaikki eivät enää keräänny vas-

taanottimien ääreen klo 20.30 katsomaan samoja uutisia, koska nyt on jokaisella 

mahdollisuus valita aika, jolloin hän haluaa katsoa. Mediayleisö on jakaantunut 

pienempiin osiin eli segmentoitunut myös lastenohjelmatarjonnan osalta viime 

vuosina. (Mustonen 2001, 37).   

 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 

7.00-8.00 Nelonen        7.00-8.00 Nelonen 
      8.00-10.00 8.35-10.05 8.30-10.00 8.30-9.40 
      TV2 MTV3 TV2 MTV3 
           
           

     
12.30-
15.00      

     Nelonen      
14.00-15.00 MTV3            
           
16.50-17.50 TV2             
 

KUVIO 4. Viikoittainen lastenohjelmatarjonta ajallisesti kansallisilla kanavilla. 

 

Kuvioon 4 on koottuna kansallisten kanavien esi- ja alkuopetusikäisille suunna t-

tujen lastenohjelmien ohjelmapaikat. Kuten kuviosta voidaan nähdä, kanavat ovat 

vältelleet lastenohjelmien yhtä aikaa lähettämistä ja kilpailemista. Tästä poikke-

uksena kuitenk in lauantai- ja sunnuntai aamut. Nelonen aloittaa arkiaamut tunnin 

lähetyksellä pohjoisamerikkalaisilla animaatioilla. Iltapäivisin klo 14-15 MTV3 

viihdyttää lapsia ulkomaalaisella animaatiolla (Kuvio 4). Suuri osa lapsista on 

vielä hoidossa tähän aikaan, mutta toisaalta on myös lapsia, jotka viettävät yksi-

näisen iltapäivän kotona tai ovat kotona hoidossa. TV2:n lastentunti alkaa klo 

16.50 ulkomaisella hankintaohjelmalla, jota seuraa Pikku Kakkonen. Poikkeuk-

sena kuitenkin perjantai, jolloin Pikku Kakkosen tilalla nähdään Huvitutti –

konsertti. TV2:n lastentunnin uusintalähetystä on kokeiltu digikanavalla. Ohjel-

man lähetysajan ollessa myöhempi, se palvelee lapsia, jotka ovat lastentunnin 

aikaan vielä matkalla hoidosta kotiin. Kuitenkin digi- tv on vielä hyvin harvoissa 

kodeissa, eikä se vielä palvele kuin marginaalista osaa lapsiväestöstä. 
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Viikonloppuisin TV2 ja MTV3 lähettävät lastenohjelmansa samaan aikaan. TV2 

aloittaa ohjelmilla, jotka on suunnattu alle kouluikäisille. Vasta kello 9 alkaa kou-

lunsa aloittane ille suunnatut ohjelmat. Tämä ei kuitenkaan ole varmasti kovin 

selkeää lapsille tai heidän vanhemmilleen. On hyvin yleistä, että lapset jäävät 

television ääreen katsomaan myös vanhemmille lapsille tarkoitettua ohjelmaa. 

MTV3:n pääasiallisena kohderyhmänä on koko aamun 7-8- vuotiaat. Viikon ai-

kana pahin kilpailu tapahtuu tämän perusteella lauantai ja sunnuntai aamuisin klo 

9-10, jolloin koulunsa aloittaneista käydään kilpailua. Kuitenkaan lapset ja van-

hemmat eivät tiedosta kohderyhmiä vaan valitsevat katsomansa ohjelmat omien 

mieltymysten ja tarpeiden mukaan, ei ohjelmien tekijöiden kohderyhmien perus-

teella ja tämän vuoksi kilpailua on koko lauantain ja sunnuntain.  

 

MTV3:n lastenohjelmien pääasiallinen kohderyhmä on 7-8-vuotiaat. Kaupallisella 

kanavalla kohderyhmän on oltava tarpeeksi suuri, jotta toiminta on kannattavaa. 

Panos-tuotos suhde on erittäin tärkeä, mikä vuoksi vähemmän tuottavat ohjelmat 

siirretään syrjään paremmin myyvien tieltä. Ohjelmistoon otetuilla ohjelmilla 

pitää olla brändinäkyvyyttä  ja kaupallista kiinnostusta. MTV3:n lastenohjelmien 

hankkija Kivinen kokee MTV3:n lastenohjelmien olevan Yleisradion lastenoh-

jelmia täydentävää ohjelmistoa: viihdyttävämpiä, lähinnä ulkomaalaisia animaa-

tiota. Suomessa ohjelmien tuottaminen on kallista ja meillä ei olla totuttu dubba-

ukseen, joten helpoin ja edullisin vaihtoehto on ulkomaalaiset animaatiot. Tällä 

hetkellä MTV3:n lastenohjelmista kaksi on kotimaisia: Ti-Ti-nalle ja Hilarius-

hiiri. (Kivinen 2002.) 

 

MTV3:lla ei ole ohjelmapoliittista julistusta eikä ohjelmilla ole kasvatustavoittei-

ta. Kanavalla halutaan kuitenkin tarjota korkeatasoista lastenohjelmaa ja sensu-

roida väkivaltaa lastenohjelmista. Kolmostelevisiossa ei olla koskaan nähty raa-

koja lastenohjelmia kuten Action Man. Vaikka sarjalla on mainosarvoa ja se on 

monien pikkupoikien suosikkilelu, sitä ei ole haluttu tuoda väkivaltaisuutensa 

vuoksi myöskään MTV3 –kanavalle. Pienemmille lapsille suunnatut ohjelmat on 

suomeksi dubattuja ja vauhdikkaammat koululaisten ohjelmat ovat tekstitettyjä. 

 

Nelosen slogan ”Jotain ihan muuta” pätee myös lastenohjelmiin. Kanava haluaa 

tarjota uudenlaista ja yllättävää ohjelmistoa lapsille, ja näin olla tiennäyttäjiä 
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muille kanaville. Tässä ei olla kuitenkaan onnistuttu ja sarjat on koettu liian väki-

valtaisiksi. Kanavalla on lähetetty noin neljä vuotta arkiaamuisin pääosin poh-

joisamerikkalaisia animaatioita, jotka on suunnattu 6-10-vuotiaille lapsille. Nelo-

sen ohjelmistossa ei ole yhtään suomalaista lastenohjelmaa. Kanavan tavoitteena 

onkin siirtyä hieman rauhallisempiin ohjelmiin, mikä tulee johtamaan myös koh-

deyleisön nuorentumiseen. (Viitala 2002.) Kanavalla ei ole ohjelmapolitiikkaa, 

arvoja tai tavoitteita lastenohjelmien taustalla.  

 

TV2:lla on perinteinen rooli suomalaisessa lastenohjelmakentässä. Pikku Kak-

kosta katsoo jo monissa perheissä toinen sukupolvi. Äideille ja isille Pelle Her-

manni ja Nukkumatti edustavat lapsuutta ja turvallisuutta, jota halutaan omillekin 

lapsille. Koska kaupalliset kanavat eivät tuota omaa ohjelmistoaan, he eivät voi 

vaikuttaa kovin paljoa ohjelmiensa sisältöön. TV2:lla tämä on kuitenkin toisin. 

He tuottavat ohjelmistoa itse tai tilaavat ohjelmia suomalaisilta tuottajilta. Tämä 

antaa heille mahdollisuuden kontrolloida ja vaikuttaa ohjelmien sisältöön, mikä 

on vaikeata ulkolaisissa ohjelmissa. Vaikka kanavalla on ulkomaisia hankintaoh-

jelmia, ne eivät ole räikeimpiä kaupallisia lastenohjelmia, vaan tarkoin valikoitu-

ja, kanavan linjaan sopivia ohjelmia.  

 

4.4 Pikku Kakkonen TV2:n lastenohjelmien lippulaivana 

 

TV2:n lastentunti (n. klo 17-18) rakentuu kahdesta osiosta. Arki- illat aloittaa 

kansainvälinen hankintaohjelma (esim. Muumilaakson tarinat, Franklin, Arttu 

jne.) Lastentunnin toisen puolisko koostuu Pikku Kakkosta, joka on kokoelma 

Yleisradion omaa tuotantoa, independence-tuotantoyhtiöiltä ostettua materiaalia 

sekä kansainvälisiä hankintoja.  Viikonlopun ohjelmaputki, Veturi, on myös 

koostettu sekä kanavan omasta tuotannosta että hankinnoista. TV2:lla kotimaisen 

lastenohjelman osuus lastenohjelmatarjonnasta on 60% (Koskiranta 1999, 2-3.) 

Tämä osuus on huomattavasti pienempi kaupallisilla kanavilla. 

 

Makasiinityyppisissä ohjelmissa kuten Pikku Kakkosessa ja viikonloppuisin näh-

tävässä Veturissa on pyritty siihen, että juontajat ovat omia persooniaan eivätkä 

näyttelijöitä rooleissa. Juontajan tehtävänä on sitoa suomalaiset ja kansainväliset 

lastenohjelmat yhteen journalistiseksi kokonaisuudeksi. Juontajan tehtävänä on 
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myös olla turvallinen aikuinen, joka katselee ohjelmia lapsen kanssa. (Koskiranta 

2002.) 

 

Pikku Kakkonen on edelleen TV2:n lippulaiva, jonka taustalla oleva ajattelu on 

säilynyt miltei muuttumattomana 25 vuotta. Ohjelman tarkoituksena on ollut 

alusta lähtien ollut tarjota lapsille esiopetussuunnitelman tavoitteisiin ja arvoihin 

pohjautuvaa ohjelmaa, jossa tutut ja turvalliset ohjelmat yhdistyvät sopivasti uu-

siin ja yllätyksellisiin elementteihin. (Koskiranta 1999, 2.) Pikku Kakkonen on 

rakentunut alusta alkaen omasta tuotannosta, kansainvälisistä hankinnoista ja 

uusinnoista (Koskiranta 2002). Tarkoituksena on rakentaa illasta niin ehjä koko-

naisuus, että katselija ei huomaa hankintaohjelmien poikkeavan suomalaisesta 

ohjelmatarjonnasta (Koskiranta 1999, 2).  

 

Pikku Kakkosen kohderyhmä on koko sen olemassaolo ajan ollut 3–7-vuotiaat, 

(Pikku Kakkosen ajatus) mutta tuttuuden ja säännöllisen lähetysajan takia se ke-

rää myös varmasti suuren osan koulunsa aloittaneista lapsista television ääreen. 

Pikku Kakkonen oli marraskuun katsotuimmista lastenohjelmista 11. sijalla (liite 

1) ja lokakuussa 3. sijalla vertailtaessa 4-11 –vuotiaiden lasten televisionkatselu-

tottumuksia.  

 

Yleisradio ei enää mittaa ohjelmien toimivuutta lapsiyleisöllä, vaan palaute oh-

jelmista tulee aktiivisilta katsojilta. Ohjelman tekijät pystyvät tekemään myös 

omat johtopäätöksensä katsojalukujen perusteella. Tämän lisäksi lastenohjelmia 

mitataan vuosittain mielikuvamittauksella, jossa testataan lasten mielikuvia tie-

tyistä lastenohjelmista. (Koskiranta 2002.) 

 

Ohjelmahankinta. Ohjelmahankinnan tarpeet hahmottuvat ohjelmistoa suunnitel-

taessa. Päävastuu lastenohjelmista on lastenohjelmapäälliköllä, mutta tuottajien 

tehtävänä on huolehtia ohjelmiston monipuolisuudesta sekä sisällön että kohde-

yleisön osalta. Ohjelmien sijoittelulla ja valinnalla pystytään myös rajaamaan 

kohderyhmää. (Koskiranta 2000.) Ohjelmia tuotetaan vakituisten työntekijöiden 

ja freelancereiden toimesta TV2:lla. Tämän lisäksi ohjelmia hankitaan indepen-

dent-tuotantoyhtiöiltä sekä ulkomailta että kotimaasta. (Koskiranta 2002.) 
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Koska ammattitaitoisia lastenohjelmien tekijöitä on maassamme rajattu määrä, 

tehdään yhteistyötä freelancereiden ja independence- yhtiöiden kanssa. Kotimais-

ten ohjelmien lisäksi käytetään myös kansainvälisiä hankintoja. Vastuu kustakin 

ohjelmakokonaisuudesta (Pikku Kakkonen, Veturi, sarjat, animaatiot) on kunkin 

osion tuottajalla. (Koskiranta 1999.) Hän huolehtii, että ohjelman sisältö on mo-

nipuolista ja laadukasta (Koskiranta 2002).  

 

Kotimaiset lastenohjelmat. Suomalainen lastenohjelmatuotanto on kasaantunut 

Yleisradiolle ja alle kymmenvuotiaiden tuotanto on keskittynyt kokonaan 

TV2:lle. Kaupallisilla kanavilla Nelosella ja MTV3:lla ei ole lainkaan omaa tuo-

tantoa.  

 

Kakkosella on pieni ydinosaajien joukko vakituisina työntekijöinä, joista pääosa 

on aloittanut uransa juontajan tehtävistä. Pitkän ja monipuolisen uran kulkeneet 

toimittajat ovat valikoituneita moniosaajia. Käsikirjoitus, juonto, nuken liikutus ja 

ohjaaminen kuuluvat muutamien repertuaariin. Lastenohjelmien tekijöiden koh-

deryhmän tuntemus, lastenkulttuurin nykytilan tunteminen sekä perinteen siirtä-

minen ovat osaamiskeskuksen tehtäviä. Tähän yhdistettynä taito käyttää televisio-

ta monipuolisena välineenä muodostavatkin ydinosaamisen, jota lastenohjelma-

keskuksessa vaalitaan. (Koskiranta 2001.) Vakituisten toimittajien lisäksi toimi-

tus käyttää freelancer-toimittajia, joita TV2 ei pysty työllistämään kokopäiväises-

ti.  

 

Maailmalla lisääntyy koko ajan lastenohjelmatarve digitalisoinnin ja erikois-

kanavien myötä. Tämä tulee tulevaisuudessakin tukemaan ja takaamaan sen, että 

suomalaiset lapset saavat korkealaatuisia kotimaisia lastenohjelmia. Animaatiot 

ja piirretyt on helppo dubata ja tämä onkin yksi syy niiden ”matkustamiseen” eli 

myyntiin ulkomaisille televisiokanaville. Lastenohjelmat ovat Yleisradion myy-

dyimpiä ohjelmia. Toisena lastenohjelmien viennin syynä on suomalaisten ani-

maatioiden korkea taso. Esimerkiksi Mauri Kunnaksen Joulupukkia on myyty yli 

40 maahan. (Koskiranta 2002.) Enää ei kuitenkaan riitä se, että lapsille tehdään 

laadukasta televisio-ohjelmaa. Nyt vaatimuksena on myös lastenohjelmien puo-

lella myös mielenkiintoiset ja toimivat nettisivut. 
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Suomessa lastenkulttuuri elää voimakkaasti ja yhtenä syynä on varmasti pienen 

kielialueen mukanaan tuoma etuus. Kieli turvaa suomalaisen lastenkulttuurin ja 

lastenohjelmat. Vaikka on halvempaa ostaa ulkomaalaisia lastenohjelmia kuin 

tuottaa niitä Suomessa, on kuitenkin hyvin todennäköistä, että niin hyviä kään-

nöksiä kansainvälisistä hankinnoista ei saada, että ne pystyisivät syrjäyttämään 

suomalaiset lastenohjelmat kokonaan. Myös Yleisradiolaki takaa suomalaisen 

kulttuurin tukemisen. (Laki Yleisradio Oy:stä.) 

 

Ulkomaiset lastenohjelmat . Uusiin lastenohjelmiin tutustutaan ja usein myös 

hankitaan alan messuilta, joissa ohjelmasta on mahdollista nähdä joitain pätkiä; 

ensimmäinen jakso tai satunnaisia jaksoja. Päätös ohjelman ostamisesta tehdään 

usein hyvinkin pian, sillä jonkun muun suomalaisen kanavan ostaessa ohjelman 

sitä ei kannata kanavalle ostaa. (Koskiranta 2002.) 

 

Ulkomailta ostetut animaatio dubataan YLE Import –osastolla.  Kääntämisellä 

voidaan vaikuttaa paljon siihen, miltä lopullinen ohjelma näyttää. Import –osasto 

hoitaa koko käännöstyön lastenohjelmien tekijöiden valtuuttamana. Lastenohjel-

matuotannon ammattilaiset hyväksyvät mm. näyttelijät ja nimet, joita ohjelmassa 

käytetään. (Koskiranta 2002.) 

 

TV2:n lastenohjelmat ovat perustuneet jo 25 vuotta toimivan konseptin ympäril-

le. Pikku Kakkosessa yhdistyy sekä koti- että ulkomaiset ohjelmat. Vaikka Pikku 

Kakkonen ei olekaan kanavan ainoa ohjelma, se on kuitenkin säännöllinen. Myös 

viikonlopun Veturi- ohjelmat perustuvat samanlaiseen, makasiinityyppiseen oh-

jelmakokonaisuuden ideaan. Pikku Kakkosen idea on säilynyt jo pitkään melko 

samanlaisena. Yleisö vaihtuu muutamien vuosien välein, eikä ole tarvetta tuottaa 

joka ohjelmaan uutta materiaalia, jos vanha on koettu hyväksi. Lasten vaihtuvuus 

television ääressä on suurempi kuin aikuisten ohjelmien suhteen. Lapset kasvavat 

ohi lastenohjelmista, ja tämän vuoksi lastenohjelmat ovat käyttökelpoisia nope-

ammalla aikavälillä kuin aikuisten ohjelmat. Vaikka lastenohjelmia voidaankin 

käyttää uudelleen melko lyhyelläkin aikavälillä, lastenohjelmien suhteen on tullut 

lisää vaatimuksia. Ohjelmaa pitäisi tuottaa myös Internettiin ja toiminnan tulisi 

olla monipuolista ilman määrärahojen tai henkilökunnan lisäämistä. Toisaalta 

tähän haasteeseen osaltaan on perustettu lastenohjelmien osaamiskeskus, jossa 
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tietotaitoa voidaan jakaa joustavammin eri yksiköiden välillä ja hankintoja vo i-

daan tehdä yhteistyössä.  
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5 TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Yleisradion suomenkielisten lastenohjelmien 

ohjelmapolitiikkaa ohjelmapoliittisten tekstien sekä lastenohjelmapäällikön 

haastattelun pohjalta. Tarkoituksena on tutkia lastenohjelmien taustalla 

vaikuttavia tavoitteita ja arvoja. Arvot ovat merkityksellisiä, koska ihminen 

valikoi tietoa omaksumiensa arvojen pohjalta. (Aittola & Pirttilä 1989, 103.) 

Tavoitteita halusin tutkia, koska televisio toimii oheiskasvattajana ja olen 

kiinnostunut, mitä tavoitteita lastenohjelmille on asetettu. Tutkimuksen 

tarkoituksena on ollut myös tutkia, kuinka lastenohjelmien tekijät ovat itse 

tiedostaneet vaikutus- ja kasvatusmahdollisuutensa. Myös tätä ongelmaa on 

tutkittu tutustumalla ohjelmien tekijöitä sitoviin materiaaleihin.  

 

 

Ongelma I 

Millaiselle arvopohjalle lastenohjelmat perustuvat? 

 

Ongelma II 

Millaisia tavoitteita lastenohjelmilla on? 

 

Ongelma III 

Kuinka kasvatusvastuu on tiedostettu lastenohjelmatoimittajia si-

tovissa aineistoissa? 

 

Ongelmiin 1 ja 2 etsin vastauksia Koskirannan haastatteluiden lisäksi myös 

Yleisradion tavoitteista ja arvo ista, Yleisradiolaista, Lastenohjelmien osaamis-

keskuksen suunnitelmasta, TV2:n lastenohjelmien lastenohjelmapo- litiikasta sekä 

Lastenohjelmien osaamiskeskuksen päällikön Jussi-Pekka Koski-rannan haastat-

telusta. Tutkimukseni arvoikkaimpina aineistoina ja päälähteinä olivat TV2:n 

lastenohjelmien ohjelmapolitiikka (Koskiranta 1999) sekä Koskirannan haastatte-

lu keväällä 2002. Ongelmaan 3 pyrin löytämään vastauksia käyttämällä lähinnä 

päälähteitä ja tulkitsemalla niitä.  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Varsinainen tutkimusprosessi kesti n. 1,5 vuotta. Toisaalta olin jo sitä aiemmin 

perehtynyt aiheeseen tehdessäni pro seminaari työn Jyväksylän yliopiston Var-

haiskasvatuksen laitokselle vuonna 2000. Aineenani silloin oli 5 -vuotiaiden me-

dioiden käyttö. Vertailin 5-vuotiaiden medioiden kulutusta eräässä päiväkodissa 

laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimuksessa nousi esiin television yli-

voimainen asema lasten arkielämässä. Tämä oli pohjana, kun olin valitsemassa 

aihetta pro gradu työlleni luokanopettajakoulutuksessa.   

 

6.1  Tutkimuksen metodologinen viitekehys    

 

Tutkimuksessani on käytetty kvalitatiivisiä eli laadullisia tutkimusmenetelmiä. 

Laadullinen tutkimusote sopii työhöni, koska tutkin ilmiötä kokonaisuutena 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 70). Tutkimuksessa on piirteitä fenomenologis-

hermeneuttisesta tulkinnasta, joka antaa mahdollisuuden ilmiön heuristiseen tar-

kasteluun ja sen kautta ymmärtämiseen. Filosofinen hermeneutiikka osoittaa, 

miten olemuspuolen kokonaisuutta valoittava tutkimus kietoutuu koko ajan yh-

teen. Olemuspuolilla tarkoitetaan tajunnallisuutta, kehollisuutta ja situationaali-

suutta. Nämä läpäisevät toisensa ja samalla modifioivat toistensa olemassaolon 

ehtoja. (Rauhala 1998, 29.)  

 

Fenomenologisessa tutkimusprosessissa ovat keskeistä paluu asioihin itseensä, 

olemusten tutkiminen ja reduktio, deskriptio sekä intentionaalisuus. Paluu asio i-

hin itseensä tarkoittaa teorioiden ja käsitteiden syrjään siirtämistä, jolloin ilmiöön 

tutustutaan ilman jäykkää, etukäteen mietittyä teoriaa ja ennakkokäsitystä. De-

skriptiolla tarkoitetaan ilmiön välittömään kuvaukseen ja pyrkimykseen pysyä 

aineistolähtöisissä käsitteissä. Intentaationaalisuus on tajunnan ominaisuutta olla 

aina suuntautunut johonkin. Oivaltavan havainnoinnin avulla tutkija voi käydä 

tutkimaan ilmiötä ja antautumaan tutkimukselle aineistolähtöisesti ja ilmiökeskei-

sesti rajaamatta ilmiötä etukäteen tiukoin teorioin tai muutoin jäykin asetelmin. 

(Varto 1996, 86-87.) Tämän vuoksi ilmiötä on kuvailtava eri tavoin, jotta hyvä 

tapa tulkita ilmiötä löytyy (Varto 1996, 67). Fenomenologinen tutkimusote sopi 

hyvin tutkimukseeni, koska lastenohjelmatoimituksen kenttä oli minulle melko 
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vieras. Lähdin avoimin mielin tutkimaan minulle vierasta kenttää, enkä halunnut 

rajoittaa kentän moninaisuutta oman tietämättömyyteni vuoksi, vaan halusin saa-

da ilmiölle ominaiset piirteet esiin. Uskoin vieraan kentän tutkimisessa olevan 

sekä hyvät että huonot puolet. Uskon kysyneeni asioita, joita alalla kauan olleet 

eivät välttämättä huomanneet kysyä, mutta toisaalta minulta saattoi jäädä kysy-

mättä olennaisiakin asioita. 

 

Hermeneuttinen teorianmuodostus tapahtuu kehämäisesti. Teoria syntyy proses-

sina, jonka aikana aiemmat tapahtumat vaikuttavat tuleviin. Teoria kehittyy jat-

kuvasta edellisen tason ylittämisestä. (Varto 1996, 108.) Hermeneuttisessa ase-

telmassa tietoa käsitellään aluksi tutkijan omista lähtökohdista. Tämän jälkeen 

tutkija pyrkii oivaltamisen kautta uusiin lähtökohtiin ja näin jatkaa tutkimuksen 

kehittämistä. (Varto 1996, 69.) Huomasin teemoitellessani tutkimuksen tuloksia 

ymmärtämisen syvenevän joka muokkauskerralla. Tutkimustulosten muoto ja 

luokitteluperuste muuttui hyvinkin paljon eri kertojen välillä. Nämä uudet ideat ja 

havahtumiset veivät minua eteenpäin. Aluksi pyrin käyttämään Launosen (2000) 

arvojen luokittelujärjestelmää, mutta huomasin sen hyvin pian olevan liian jäykkä 

omaan tutkimusaineistooni. Sain siitä kuitenkin aineksia ajattelulleni ja yhden 

mallin, kuinka arvoja voisi luokitella. Tämä vei omaa ajatteluani eteenpäin, mutta 

tällä kertaa aineistolähtöisemmin.  

 

Tulkitsemme kaikkea meitä ympäröivää ja kaikkea kuulemaamme omista lähtö-

kohdista käsin. Totaalisoivalla maailman haltuunotoksi kutsutaan sitä, kun ko-

emme oman kokemuksemme olevan kriteeri, jota voidaan käyttää tulkinnassa. 

Hermeneuttinen ongelma on ratkaista päästä irti asenteesta ja tutkia aidosti tutki-

muskohdetta. Ihmiset antavat asioille ja sanoille eri merkityksiä. Tartumme he l-

posti avautuviin käsitteisiin ja piirteisiin, ja alamme pitämään tutkimuskohdetta 

omanamme. Hermeneuttinen tarkastelu tähtää ymmärtävän tulkintaan mutta ei 

kuitenkaan absoluuttiseen ymmärtämiseen. 

 

6.2 Tutkimuksen kohde  

 

Tavoitteena oli tutustua suomenkielisille esi- ja alkuopetusikäisille lapsille suun-

nattujen lastenohjelmien ohjelmapolitiikkaan. Päädyin TV2:n lastenohjelmiin, 

koska se on ainoa kanava, joka tuottaa ohjelmaa kyseiselle ikäryhmälle. Esi- ja 
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alkuopetusikäiset lapset valitsin kohderyhmäksi sen vuoksi, että itselläni on eni-

ten kokemusta ja koulutusta tästä kohderyhmästä. Halusin tutustua Yleisradion 

lisäksi myös kaupallisten kanavien ohjelmapolitiikkaan saadakseni realistisem-

man kuvan mediamaailmasta, joka ympäröi tämän päivän lapsia.  

 

Pääasiallisena tutkimuksen aineistona oli lastenohjelmatoimituksessa vuonna 

1996 koottu ohjelmapolitiikka sekä lastenohjelmapäällikön haastattelu. Tämän 

lisäksi käytin tutkimuksessani Yleisradion arvoja ja tavoitteita sekä Yleisradiola-

kia, jotka myöskin sitovat lastenohjelmatoimitusta.  

 

Leevi Launonen tarkasteli väitöskirjassaan (2000) koulun eettistä kasvatusajatte-

lua. Hän kiteytti eettisen kasvatuksen tarkastelutasot neljään tasoon; kulttuurikon-

tekstin, pedagogisen tekstin, opettajan toiminnan sekä tulosten arvioinnin tasoon. 

(Taulukko 1) (Launonen 2000, 55.) 

 

TAULUKKO 1. Lastenohjelmatoimituksen kasvatuksen tarkastelutasot Launosen 

(2000, 55)  mukaan.  

   

   

 

 

 

          

 

Launosen nimeämät tasot kuvastavat myös tutkimani lastenohjelmakentän tasoja. 

(Taulukko 1) Kulttuurikontekstin tasolla vaikuttavat yhteiskunnalliset arvot, aat-

Kulttuurikontekstin taso 
Yhteiskunnan arvot 

ja asenteet 

Pedagogisen tekstin taso 
Yleisradiolaki, ohjelmapolitiik-

ka 

Opettajan toiminnan taso 

Lastenohjelmien tekijöiden 

koulutus ja ammattitaito, kas-

vatuskäytäntö 

Tulosten arvioinnin taso Lastenohjelmien vaikutukset 
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teet ja ideologiat. Pedagogisella tekstillä Launonen tarkoittaa opetussuunnitelmia 

ja muita virallisia tekstiaineistoja, joihin opetus perustuu. Omassa tutkimuksessa-

ni pedagogisella tasolla on ohjelmapolitiikka, joka opetussuunnitelman tavoin 

määrittää tavoitteita ja arvoja työn lähtökohdaksi. Tutkimukseni keskittyykin 

juuri tämän tason tutkimiseen. Toiminnan tasolla tarkoitetaan kasvatuskäytäntei-

tä. Lastenohjelmakentässä tätä tasoa vastaa lastenohjelmien toimittajien toiminta; 

heidän ammattitaito ja kasvatuskäytäntö. Viimeisenä tasona Launonen tuo esille 

tulosten arvioinnin tason. Tällä tasolla tarkoitetaan lastenohjelmakentässä las-

tenohjelmien vaikutuksia lapsiin.  

 

Tutkimukseni keskittyy pedagogisen tekstin tason tutkimiseen. Tämän tutkimuk-

sen tarkoituksena ei ole ollut arvioida televisio-ohjelmien vaikutuksia (tulosten 

arvioinnin taso) eikä toimittajien toimintaa (opettajan toiminnan taso). Toimittaji-

en tavoitteiden sisäistäminen ja käytännön toiminta (toiminnan taso) olisivat mie-

lestäni erittäin mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. 

 

6.3  Aineiston keruu 

 

Aloitin pro gradu työni tutustumalla lapsista ja televisiosta tehtyihin tutkimuksiin 

joulukuussa 2001. Hyvin pian huomasin, että englantilaiset ja pohjoisamerikka-

laiset tutkimukset televisiosta ja lapsista eivät ole sovellettavissa suomalaiseen 

televisiokulttuuriin. Tämän vuoksi pyrinkin etsimään suomalaisia ja pohjoisma i-

sia tutkimuksia lapsista, televisiosta ja lastenohjelmista.  

 

Pystyäkseni haastattelemaan ja syventymään televisio-ohjelmien politiikkaan, 

uskon minua hyödyttäneen sekä kasvatustieteen koulutustaustani että myös me-

dia-alan opintoni. Tutkimuksen teko on mahdollista, jos tutkijalla on tutkittavan 

asian käsitejärjestelmä hallussa (Varto 1996, 50). Jouduin kuitenkin tutustumaan 

Suomen Yleisradion lastenohjelmiin, organisaatioon ja arvomaailmaan, jotta pys-

tyin keskustelemaan ja kyselemään aiheesta.  

 

Haastattelin lastenohjelmapäällikkö Jussi-Pekka Koskirantaa Tampereella touko-

kuussa 2002, jota ennen olin tutustunut kirjalliseen ohjelmapolitiikkaan. Tästä 

ohjelmapolitiikasta nousi teemoja, joita halusin tarkentaa teemahaastattelulla. 

Teemahaastattelu (puolistrukturoitu haastattelu) kohdennetaan tiettyihin keskus-



 

 

46 

 

teltaviin teemoihin. Haastattelija etenee keskeisten teemojen varassa. Tämä mah-

dollistaa tutkittavalle tulla paremmin kuulluksi sitomatta häntä liian tiukasti. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) Teemahaastattelu sopi mielestäni tiedonhankinta-

menetelmäksi, koska lastenohjelmien tekeminen ei ollut minulle kovin tuttua. En 

halunnut rajata keskustelua liikaa, pelkäsin että stukturoidulla haastattelumene-

telmällä en olisi osannut kysyä olennaisia kysymyksiä ja tutkimuksen luotetta-

vuus olisi kärsinyt. Huolellinen valmistautuminen, teemojen sisäistäminen ja 

apukysymysten tekeminen etukäteen auttoi minua leppoisassa keskustelussa. 

Haastattelu tapahtui Tampereella Tohlopissa lastenohjelmatoimituksessa las-

tenohjelmapäällikön huoneessa. Litteroitua haastattelua ja kirjattua ohjelmapoli-

tiikkaa täydensin hankkimalla Yleisradiota koskevia julkilausumia ja lastenoh-

jelmakeskuksen kanavauudistussuunnitelman. 

 

Lastenohjelmapolitiikka on TV2:n lastenohjelmia sitova asiakirja, joka on 

alunperin kirjoitettu  vuonna 1999 Pikku Kakkosta koskevaksi työvälineeksi. 

Kanavauudistuksen myötä asiakirja laajennettiin koskemaan kaikkia TV2:n 

lastenohjelmia. Ohjelmapolitiikka on jaettavissa kahteen osaan. Ensimmäisessä 

osassa on koottuna arvoja ja tavoitteita lastenohjelmien toimittajien kanssa 

käytyjen keskusteluiden pohjalta. Ohjelmapolitiikan kirjaamisen apuvälineenä on 

käytetty esiopetuksen suunnitelmaa, mikä näkyy toisessa osiossa 

voimakkaammin.  Toisessa osiossa on koottuna tiedollisia tavoitteita 

ainejakoisesti Peruskoulun opetussuunnitelmasta (1994). (Koskiranta 2002.) 

Ohjelmapolitiikka luo viitekehyksen ohjelmien tekemiselle tuoden esiin arvojen 

lisäksi sekä tiedollisia että kasvatuksellisia tavoitteita. Ohjelmapolitiikka (1999) 

on  Koskirannan haastattelun (2002) lisäksi tärkein lähteeni, jota olen analysoinut 

pro gradu –työssäni. 

 

Ihmiset, jotka nyt tulee hakemaan tänne juontotehtäviin ja muutamat niistä 

kiinnitetäänkin friikkujuontajiksi, näkevät että esikoulun opetussuunnitelma 

on ohjelmapolitiikan pohja. Se on siis pohjakivi, jolle lastenohjelmat 

perustuvat. (Koskiranta 2002.) 

 

Lastenohjelmapolitiikka on toimittajia sitova työväline. Ohjelmapolitiikan 

linjauksista keskustellaan ohjelmapolitiikka-keskusteluissa, joihin osallistuvat 

lastenohjelmapäällikön lisäksi ohjaajia ja tuottajia. Toimittajat keskustelevat 
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kuukausittain ohjelmaideoiden pohjalta ohjelmien sopivuudesta kanavan 

linjauksiin ja tavoitteisiin. Arvokeskustelua käydään, mutta linjamuutoksia ei 

kirjata ohjelmapolitiikkaan. Ohjelmapolitiikkaa tullaan kuitenkin päivittämään 

lähiaikoina kanavauudistuksesta johtuvan kohderyhmän muutoksen vuoksi. 

(Koskiranta 2002.)  

 

Ohjelmapolitiikka on lastenohjelmien tekijöille kuin opetussuunnitelma 

opettajille. Se luo puitteet työlle, kuvailee kasvatustavoitteita ja arvoja. Lisäksi 

sen avulla pyritään vaikuttamaan kasvatustoimintaan (Launonen 2000, 55). Sekä 

opetussuunnitelmaa että ohjelmapolitiikkaa työstetään yhdessä tekijöiden kanssa, 

ja näin heitä sitoutetaan työhönsä. (Koskiranta 2002.)  

 

6.4  Aineiston analysointi 

 

 Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivisiä eli laadullisia tutkimusmenetelmiä. 

Laadullinen tutkimusote sopii työhöni, koska tutkin ilmiötä kokonaisuutena. Ai-

neiston muodostivat Yleisradion arvot ja tavoitteet, Yleisradiolaki, lastenohjelmi-

en osaamiskeskuksen suunnitelma, lastenohjelmapolitiikka sekä haastattelu. Pää-

lähteinä olivat ohjelmapolitiikka sekä haastattelu. Pyrin muodostamaan aineistos-

ta kokonaiskuvan, jossa eri lähteet täydensivät toinen toisiaan. Laadullista aineis-

toa on tapana tarkastella muissakin tutkimuksissa kokonaisuutena. (Alasuutari 

1999, 38).  

 

Analysoinnissa on piirteitä aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä. Tässä proses-

sissa on tyypillistä aluksi aineiston pelkistäminen, tämän jälkeen ryhmittely ja 

viimeisessä vaiheessa teoreettisten käsitteiden luominen. Aineistolähtöisessä si-

sällönanalyysissä ensin haastattelut kuunnellaan ja kirjoitetaan auki sana sanalta 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 111). Itse aloitin analyysin kuuntelemalla haastattelu-

nauhan heti haastattelun jälkeen. Tällä pyrin siihen, että voisin palata tarkenta-

maan kysymyksiä piakkoin, jos siihen olisi tarvetta. Samalla halusin myös tarkis-

taa, että nauha oli teknisesti kunnossa. Tein alustavia muistiinpanoja kuunnelles-

sani nauhaa.  Seuraava vaihe aineistolähtöisessä analyysissä on haastattelujen 

lukeminen ja sisältöön perehtyminen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111). Litteroin 

nauhan muutaman viikon sisällä haastattelusta. Haastattelu oli vielä tuoreessa 

muistissa, mikä helpotti litteroinnin tekemistä. Aineistolähtöisessä sisällönana-
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lyysissä seuraavaksi etsitään pelkistettyjä ilmauksia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

111). Työssäni en kuitenkaan vielä pyrkinyt yksinkertaistamaan aineistoa, vaan 

pyrin säilyttämään aineiston koko kirjon tässä vaiheessa, jotta en yksinkertaistaisi 

sitä liikaa. Seuraavana vaiheena on pelkistettyjen ilmausten nimeäminen (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 111). Litteroidusta tekstistä aloin etsimään arvoja ja tavoitteita. 

Kuuntelin nauhan vielä  uudelleen tässä vaiheessa. Kirjasin arvoja ja tavoitteita 

paperille. Seuraavassa vaiheessa aineistolähtöisessä analyysissä etsitään saman-

kaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Tämän jälkeen ilmauksia yhdistetään alaluokkiin ja 

yläluokkiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002,111.) Aluksi kokosin luokkia hyvin mieli-

valtaisesti, mutta en saanut aineistosta loogisia luokkia. Kokeilin myös Launosen 

(2001) luokittelujärjestelmää arvoille, mutta se ei toiminut aineistossani. Koin 

luokittelun liian teoreettisena ja jäykkänä omaan aineistooni. Launosen jäsentely 

kuitenkin avasi silmiäni ja sai ajatteluani ja aineiston luokittelua eteen päin. 

 

Aloitin analysoinnin keräämällä koko aineistosta mainintoja arvoista ja tavoitteis-

ta. Tässä vaiheessa etsin alustavaa tietoa arvoista ja tavoitteista sekä niiden esiin-

tymistiheydestä aineistossa. Tämä ilmiökentän kuvailu on alustavaa työtä, jonka 

pohjalta lähdetään etsimään yleistettäviä ilmiöitä. Kuvailussa ei tule käyttää yk-

sinkertaistettua käsitteistöä, joka rajaisi aineiston käytettävyyttä liian aikaisin. 

Kuvailemisen perusteella pystyy päättelemään yleistettävyyden suuntia. (Varto 

1996, 87.) Koottuani esiintymistiheydet aloin etsimään arvoille ja tavoitteille luo-

kitteluperusteita. Esiintymistiheyksien laskeminen kertoi minulle arvokasta tietoa 

aineistosta. Sen perusteella pystyin analysoimaan, kuinka merkityksellisiä maini-

tut tavoittet ja arvot ovat. Käyttämällä tätä määrällisen tutkimuksen välinettä sain 

lisää luotettavuutta tutkimukselleni. Arvot ja tavoitteet, jotka oli mainittu useim-

min materiaaleissa, nousivat tärkeimmiksi.  

 

Olin lähtenyt haastatteluun avoimin mielin ja fenomenologinen tutkimusote näkyi 

tutkimuksen alkupuolella, mutta analysoinnin alkuvaiheessa yritin analysoida 

aineistoa liian teorialähtöisesti Launosen (2000) avulla. Löysinkin fenomenologi-

sen tutkimusotteen uudestaan analysointi vaiheessa. Luopumalla valmiista teo-

riapohjasta sain aineistoni elävämmäksi ja aineistosta alkoi nousemaan ilmiölle 

ominaisia piirteitä. Ilmiön määrittelyn jälkeen tulee tutkia, kuinka ilmiö ilmenee 

(Varto 1996, 88). Omassa työssäni tämä näkyi selkeimmin ohjelmapolitiikan pro-

fiili –luvusta, jossa pyrin yhdistämään tuloksia ja tuomaan esiin ilmiön ilmene-
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mistä. En kuitenkaan halunnut ylianalysoida suhteellisen pientä tutkimusaineis-

toa. 

 

Aineistoni analyysissä on piirteitä myös immantenttisestä analyysistä. Sillä tar-

koitetaan tekstiaineiston analyysiä, jossa teoriataustana käytetään tutkittavaa teks-

tiä ja sen käsitteistöä (Jussila, Montonen & Nurmi 1993, 199). Tutkimuksessani 

on käytetty taustalähtöistä menetelmää, jolloin aineistotekstiä täydennetään eri-

tyyppisillä materiaaleilla, kuten tekstin kirjoittajan muilla teksteillä (Jussila ym. 

1993, 198). Suuri osa käyttämästäni aineistosta on lastenohjelmapäällikön tuo t-

tamaa ja kirjaamaa tekstiä. Halusin hänen ajatuksia ja näkemyksiä monessa muo-

dossa saadakseni ilmiöstä kokonaisvaltaisemman kuvan.   

 

Immententtisessa analysointitavassa tutkija pyrkii tekstin sisään. Tärkeään ase-

maan nousevat tekstin ja tutkijan välinen diskurssio ja tutkijan intuitio tekstin 

pääkäsitteistä ja ajatusrakennelmista. Tutkija tekee työtä oman tietonsa ja koke-

muksensa pohjalta. (Jussila ym. 1993, 199.) Ohjelmapolitiikkaa oli analysoitava 

tekstistä käsin, mentävä sisälle aineistoon, koska kirjallinen aineisto oli ranskala i-

sin viivoin kerättyjä lastenohjelmien lähtökohtia. Pyrin välttämään ylitulkintaa, 

mutta halusin ymmärtää, mitä tekstillä haluttiin sanoa. Tavoitteet ja arvot piti 

löytää tekstin sisältä, sillä ohjelmapolitiikassa oli koottuna vain lastenohjelmien 

tekemiseen liittyviä tavoitteita ja arvoja, joita ei aina ollut helppo erottaa toisis-

taan, mutta käytin tässä omaa tulkintaani. 

 

6.5  Tutkimuksen luotettavuus  

 

Laadukas haastatteluaineisto on hyvän tutkimuksen perusta ja laadukkaan haas-

tattelun perustana on hyvä haastattelurunko. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 184). Py-

rin valmistautumaan haastatteluun lukemalla alan kirjallisuutta ja miettimällä 

teemoja ja kysymyksiä etukäteen. En tehnyt varsinaista esihaastattelua, koska 

Suomessa on vain yksi lastenohjelmapäällikkö, jonka asiantuntijuuden sain talle-

tetuksi työhöni. Olin kuitenkin keskustellut tutkimusideasta ja teemoista TV1:n 

nuortenohjelmien toimittajan kanssa. Olisin saanut ehkä syvällisempää tietoa, jos 

olisi ollut paremmin perillä muutoksista, joka kanavalla oli meneillään. Nämä 

muutokset vaikuttavat olennaisesti lastenohjelmiin kohderyhmän muuttumisen 
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vuoksi, joten myös niistä oli erittäin tärkeätä keskustella. Nämä olivat kuitenkin 

yhtiön sisäisiä muutoksia, joista ei ollut saatavilla esim. kirjallisuutta.   

 

Kvantitatiivisillä menetelmillä saadaan syvällistä, mutta huonosti yleistettävää 

tietoa. (Alasuutari 1999, 231.) Minulla oli käytettävissäni kaikki lastenohjelmia 

sitova materiaali, joten siinä mielessä tutkimukseni aineisto on kattava. 

Tutkimusaineistoni tärkeimmät lähteet ovat lastenohjelmapäällikko Jussi-Pekka 

Koskirannan käsialaa. Tämä mahdollistaa immantenttisen analyysin. Saman 

kirjoittajan tekstit täydentävät toisiaan ja mahdollistavat pääsemään tekstiin 

sisään.   

 

 Olen kuitenkin kokenut varsinkin loppuprosessin aikana, että parityönä työstäni 

olisi tullut luotettavampi. Tutkimuksessani on vain yhden henkilön näkemystä ja 

tulkintaa asioista. Tutkimuksen luotettavuus olisi myös lisääntynyt, jos olisin 

tutkinut arvoja ja tavoitteita, joita ohjelmien tekijät ovat henkilökohtaisesti 

sisäistäneet tai mitä he kokevat tärkeinä. Kuinka he ovat mieltäneet toimituksen 

arvot ja tavoitteet ja kokevatko he osallistuneensa/tutustuneensa 

ohjelmapolitiikan kokoamiseen? Mielenkiintoista olisi myös tietää, pyrkivätkö 

uudet työntekijät sisäistämään ja tutustumaan ohjelmapolitiikkaan. Mielestäni 

sain kuitenkin syvällistä tietoa ohjelmapolitiikasta ja sitä sitovista säännöksistä, 

tavoitteista ja arvoista.  

 

Tutkimus ei ole yleistettävissä kaikkiin Suomessa näytettäviin lastenohjelmiin, 

vaan se on katsaus TV2:n lastenohjelmapolitiikkaan. Varmistuksen kanavan 

erikoisaseman lastenohjelmakentässä sain ottamalla selvää myös kaupallisten 

kanavien ohjelmapolitiikasta. Kuitenkin uskon tutkimuksen valottavan TV2:n 

ohjelmapolitiikkaa, ja sitä, kuinka se näyttäytyy ohjelmien tekijöitä sitovissa 

teksteissä. Tutkimuksessa ei ole ollut tavoitteena saada selville totuutta TV2:n 

lastenohjelmista, vaan tausta-ajattelua, joka ohjaa lastenohjelmien tekijöitä.    

 

Kanavalla on mietitty tavoitteita ja arvoja, mikä näkyi kirjatun 

lastenohjelmapolitiikan alkuosasta. Toinen osa, peruskoulun 

opetussuunnitelmasta (1994) tiivistetty osuus, tiedollisista tavoitteista oli esitelty 

ainejakoisesti, ja tavoitteet olivat hyvin spesifejä. Uskoisin, että tämän vuoksi 

siihen kirjatuista tavoitteista ei keskusteltu myöskään haastattelussa. Tämän 
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vuoksi en kokenut lastenohjelmapolitiikan toisella osalla olevan yhtä suurta 

painoarvoa kuin muulla materiaalilla. Tulintaani tukee myös se, että muut 

materiaalit eivät tukeneet tätä osaa lastenohjelmapolitiikasta.   
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7 YLEISRADION OHJELMAPOLITIIKKA  

 

 

Kirjattuun ohjelmapolitiikkaan kirjataan kanavan tavoitteet, arvot ja 

ohjelmatarjonnan linjaukset. TV2:n lastenohjelmatoimituksessa tämä on tehty 

1990-luvun puolivälissä. Tällöin käytiin ohjelmapoliittisia keskusteluita, joiden 

pohjalta lastenohjelmapäällikkö Jussi-Pekka Koskiranta (1999) kokosi tällä 

hetkellä voimassa olevan ohjelmapolitiikan. Tämä on ollut tutkimukseni päälähde 

lastenohjelmapäällikön haastattelun lisäksi. Kappaleessa 7.1 on aineistona 

käytetty Yleisradion arvoja ja tavoitteita (Ylen arvot). Tutkimustulosten muissa 

osuuksissa aineistona on käytetty ohjelmapolitiikkaa (1999) ja haastattelua 

(2002). Kaikki tulos-osuudessa käytetyt lainaukset ovat Koskirannan haastat-

telusta.  

 

7.1  Yleisradion arvot ja tavoitteet  

 

Lastenohjelmakeskuksen arvot perustuvat koko Yleisradion kattaviin arvoihin, 

joita ovat suomalaisuus, luotettavuus, riippumattomuus, monipuolisuus sekä 

korkea laatu. Laadun mittareina toimivat katsojatyytyväisyyskyselyt sekä 

palkinnot, joita yhtiön ohjelmat ovat saaneet sekä koti- että ulkomailla. (YLEn 

arvot.) 

 

Yleisradion tavoitteena on tuottaa suomalaista ohjelmaa suomalaisille. Sen 

tehtävänä on edistää ja luoda suomalaista kulttuuria sekä tarkastella asioita 

suomalaisesta näkökulmasta. Luotettavuuteen uutisoinnissa pyritään 

kansainvälisistä tietotoimistoista hankituilla ja omien kirjeenvaihtajien 

raporteilla.  Yleisradio pyrkii olemaan puolueeton ja käsittelemään asioita 

tasapuolisesti. Sen tavoitteena on myös tuottaa ja lähettää monipuolista ohjelmaa. 

Ohjelmistoa tulee tarjota myös pienille yleisölle. Näistä mainitaan erityisesti 

hartaus- ja lastenohjelmien lisäksi kulttuuri-, tiede- ja opetusohjelmat. (YLEn 

arvot.) 

 

Yleisradiossa on kehitteillä koko lastenohjelmistoa koskeva julkilausuma, joka 

tulee kattamaan kaikki Yleisradion lastenohjelmat. Julkilausuman tekemiseen 
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osallistuvat Yleisradion suomen- ja ruotsinkieliset tv- kanavat, radio sekä 

internetportaali. (Koskiranta 2002.) 

 

7.2 Lastenohje lmien tasoon liittyvät arvot ja tavoitteet 

 

Monipuolisuus on yksi TV2:n lastenohjelmia koskevista arvoista ja päämääristä. 

Lapsille ei voida tuottaa vain musiikkiohjelmia tai pelkästään luonto-ohjelmia, 

vaan ohjelmiston tulee olla monipuolista sekä sisältönsä että kohderyhmän puo-

lesta. Televisio antaa tasapuolisen mahdollisuuden lapsille ympäri Suomen nähdä 

lastenkulttuuria, jota heillä ei olisi muuten ehkä mahdollista nähdä ja kokea.  

 

Lastenohjelmatoimituksen tavoitteena on tehdä ohjelmaa suomalaisille lapsille, 

mutta kehittämisen kohteena tulisi olla myös pienemmät katsojaryhmät kuten 

maahanmuuttajalapset, kuulovammaiset, saamelaiset jne. Näille melko marginaa-

lisille kohderyhmille ei kuitenkaan ole tällä hetkellä ohjelmatarjontaa. Tavoittee-

na on myös saada ohjelmistoon monipuolista ohjelmaa koko kohderyhmälle. On-

gelmana on kuitenkin se, että kanavalta puuttuu perinteet koulunsa aloittaneiden 

ohjelmien teosta.   

 

Uskoisin, että kouluikäisille tullaan käyttämään tulevaisuudessa enem-

mänkin indi- ja free-osaajia, mutta pienten lasten osaamista ei oikeastaan 

ole ja sen takia on pakko pitää vakituisena aika paljon. 

 

Kanavalla on pitkät perinteet alle kouluikäisille tuotettavista ohjelmista. Kohde-

ryhmä on kuitenkin nostettu koskemaan 9-vuotiaisiin lapsiin asti, joka luo paine i-

ta hankkia osaamista talon ulkopuolta. Koulunsa aloittaneiden ohjelmien tarkoi-

tuksena ei ole syödä pienten lasten ohjelmistoa. 

 

Ajankohtaisuus. Sekä haastattelussa että lastenohjelmapolitiikassa nousi tärkeäksi 

tavoitteeksi ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien huomioiminen lastenohjel-

missa. Ajankohtaisuudella tarkoitetaan lastenohjelmissa teemojen nostamista 

ohjelmien lisäksi vuodenajoista ja niihin liittyvistä juhlista. Se tarkoittaa myös 

lastenkulttuurin hermolla elämistä. Terrorismiin, sotiin ja katastrofeihin lastenoh-

jelmat eivät halua puuttua tai reagoida. (Koskiranta 2002.) Tämä periaate oli tes-

tissä World Trade Centerin terrorihyökkäyksen jälkeen. 



 

 

54 

 

 

Silloin kun iltapäivällä pamahti World Trade Centeriin, oli suurin piir-

tein Pikku Kakkosen aikaa, kun niitä tuhoja alettiin ihmettelemään. Suo-

raa lähetystä lähetettiin kaikilta kanavilta, mutta kuitenkin Kakkonen piti 

lastentunnin paikallaan ihan vain sen takia, että sen peruuttaminen olisi 

hämmentänyt vielä enemmän sitä hetkeä. 

 

Lasten vanhemmat ja Yleisradion johto oli pyytänyt lastenohjelmia reagoimaan 

sekä Persianlahden sodan syttymiseen että WTC tornien terrori- iskuun. Tilannetta 

mietittiin lastenohjelmatoimituksessa, mutta päätettiin olla reagoimatta millään 

tavoin. Asiaa pohdittiin toimituksessa, mutta tultiin siihen tulokseen, että las-

tenohjelmat eivät pysty poistamaan pelkoa, mitä kodeissa tunnetaan. Epävarmana 

aikana tutun ja turvallisen lastenohjelman merkitys korostuu. Lapsilla on edes 

hetki television ääressä turvallisten lastenohjelmien ääressä ilman ahdistusta. 

(Koskiranta 2002.) 

 

Luotettavuus. Yleisradion lastenohjelmien iskulauseena on ”tuttu ja turvallinen”. 

He pyrkivät tekemään luotettavia ohjelmia. Tavoitteena on, että vanhemmat vo i-

vat hyvillä mielin antaa lapsensa katsella TV2:n lastenohjelmia. Tekijät eivät voi 

ottaa vastuuta kaikesta television tarjonnasta, mutta he haluavat ehdottomasti 

seisoa oman kanavansa lastenohjelmien takana.  

 

Me ei voida siitä vastuusta välttyä. Kyllä meidän on se vastuu otettava. 

Kaiken siinä ohjelmistossa pitäisi olla sellaista jonka takana pystyy sei-

somaan täysin.  

 

Kuitenkin ohjelmauudistuksen myötä tämä ei ole yksinkertaista. Koulunsa aloit-

taneille ei ole tärkeintä tuttuus ja turvallisuus, vaan silloin kaivataan jo enemmän 

yllätyksiä, huumoria ja mukavaa jännitystä. Uuden ikäryhmän tarpeet on tiedos-

tettu ja ohjelmistoa kehitetään myös heille. Kuitenkin tekijät tiedostavat vastuun-

sa ja haluavat olla maineensa ja luottamuksensa arvoisia.  
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7.3 Keskeiset arvot TV2:n lastenohjelmien taustalla 

 

Arvojen kokoamisen aineistona on käytetty kaikkia tutkimuksen lähteitä. 

Merkityksellisimmäksi lähteiksi kuitenkin tässäkin osuudessa muodostui 

Koskirannan kokoama Lastenohjelmapolitiikka (1999) sekä hänen haastattelu 

(2002).  

 

7.3.1 Yhteiskuntaeettiset arvot  

 

Suurin painoarvo TV2:n lastenohjelmapolitiikassa on yhteiskuntaeettisen alueen 

arvoilla, mikä tuli ilmi sekä ohjelmapolitiikasta että haastattelusta. 

Yhteiskuntaeettisen alueen arvoista oli kaikista eniten mainintoja aineistossa, 

jonka perusteella päättelin sen olevan olennaisin ja merkityksellisin osa-alue. 

  

Suomalaisuus. Suurin osa kanavan lastenohjelmista on suomalaisia (60%). 

Tämän avulla halutaan vaalia ja siirtää suomalaista identiteettiä ja lastenkulttuuria 

tuomalla sitä kaikkien lasten ulottuville asuinpaikasta tai varallisuudesta 

riippumatta. (Koskiranta 1999, 2; 2002.) Suomalaiset tarinat ja eläimet ovat 

olennainen osa kulttuuriperimän siirtämistä. (Koskiranta 1999, 2-3).  

 

Kansainvälisyys. Suomalaisuuden vastapainona tärkeänä arvona halutaan tuoda 

esille kansainvälisyys. Yhtenä kansainvälistämisen välineenä käytetään 

kansainvälisiä hankintaohjelmia. Kanavan tavoitteena on hankkia kansainvälistä 

ohjelmistoa, joka ei kuitenkaan poikkea liikaa suomalaisesta 

lastenohjelmatarjonnasta, vaan istuu makasiinityyppisiin ohjelmiin luontevasti. 

(Koskiranta 1999, 2; 2002.)  
 

Riippumattomuus. Kanavalla on ollut linjaus alusta asti olla puuttumatta 

maailmankatsomukseen liittyviin asioihin. Kannanotot roduista ja politiikasta 

ovat samaisella listalla. (Koskiranta 2002.) Maailmankatsomuksellisten arvojen 

esiintuomisen hankaluus tuli selkeästi esiin sekä ohjelmapolitiikassa että 

haastattelussa. Kohderyhmän heterogeenisuus ikänsä ja käsityskykynsä vuoksi  
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sekä moniarvoinen yhteiskunta luovat paineita ohjelmantekijöille tehdä 

laadukasta ohjelmaa  pienille katsojille.  

 

Moniarvoisuus ja kansainvälistyminen ovat tuoneet yhteiskuntaamme muutoksia, 

joihin ei ole yksiselitteistä vastausta. Maailmankatsomukselliset kysymykset 

näyttävätkin olevan yksi lastenohjelmien hankalimmista asioista. 

Ammattitaitoiset kasvattajat pystyvät yleensä suhteuttamaan kertomansa 

kuulijaryhmään. Televisiossa se ei kuitenkaan ole kovin yksinkertaista. Katsojat 

ovat huomattavasti heterogeenisempi ryhmä kuin esimerkiksi päiväkotiryhmä tai 

koululuokka. Myös eri tulkinnat kristillisistä juhlista saavat eri muotoja 

luterilaistenkin joukossa. Kanavalla halutaan punnita huolella moraaliset ja 

eettiset kysymykset ennen niiden sisällyttämistä lastenohjelmiin (Koskiranta 

1999, 3). 

 

7.3.2 Ihmisyyteen liittyvät arvot 

 

Lapsilähtöisyys. Lapsen kunnioittaminen ja arvostaminen on yksi kanavan lähtö-

kohdista. Lapsen mielipiteet pyritään ottamaan huomioon. (Koskiranta 1999, 3.) 

Toimituksessa tiedostetaan lapsen olevan aktiivinen. Hän valikoi ja etsii tietoa 

omista lähtökohdistaan. (Koskiranta 1999, 6) 

 

Väkivallattomuus. Haastattelussa ja ohjelmapolitiikasta nousi tärkeäksi arvoksi 

väkivallattomuus. Väkivallattomuutta on ennen pidetty ehkä itsestäänselvyytenä 

kanavan kohderyhmän ollessa alle kouluikäiset. Nyt kuitenkin koulunsa aloitta-

neille suunnatuissa  kansainvälisissä piirretyissä on miltei kaikissa jonkinasteista 

väkivaltaa. Myös tämän vuoksi olisi tärkeätä, että alkuopetusikäiset saisivat suo-

malaista ohjelmaa, jonka sisällöistä pystyttäisiin päättämään  täällä ja tekemään 

ne omien tavoitteiden  mukaisiksi.   

 

Kun tulemme kouluikäisten ohjelmistoon ja me mainostamme, että meidän 

ohjelmissa ei ole väkivaltaa, niin kyllä esimerkiksi Ralle Ryökäle paukut-

taa joka viikonloppu ja harrastaa kaikennäköistä, jonka voi hyvinkin lait-

taa väkivallan luokkaan. Alle kouluikäisille on vielä helppo tehdä ohjel-

mia, koska meillä on siinä perinteet ja selvät systeemit. 
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Vuoden 2001 kanavauudistuksen myötä TV2:n katsojaryhmä laajeni koulunsa 

aloittaneisiin. Tälle ikäryhmälle aloitettiin tehdä ohjelmaa, mutta ohjelmat eivät 

kuitenkaan valmistu välittömästi. Kanavalla ei ole myöskään perinteitä vanhem-

mille lapsille tehtävien ohjelmien tekemiseen kuten alle kouluikäisille. Tilanne 

varmasti tulee kuitenkin tasoittumaan ajan myötä. 

 

Tasa-arvo. Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi kanavan lastenohjelmien ar-

voista. Tämä on mainittuna ohjelmapolitiikassa muutamaan kertaan, mutta se ei 

noussut haastattelussa esille. Ohjelmissa halutaan tuoda esille, että tytöt ja pojat 

voivat tehdä samoja asioita (Koskiranta 1999, 3) ja että jokaisella yksilöllä tulisi 

olla mahdollisuudet kasvaa ”omien taipumustensa mukaisesti ilman sukupuoleen 

sidottuja tavoitteita ja odotuksia.” (Koskiranta 1999, 6 .) 

 

7.4 Lasteohjelmien kasvatukselliset tavoitteet 

 

TV2:n lastenohjelmatoimituksella on kasvatuksellisia tavoitteita, joihin ohjelmil-

la pyritään. Nämä tavoitteet muuttuvat hieman ajan myötä. Kasvatustieteellistä 

keskustelua seurataan, ja uusia tuulia tulee ja menee myös lastenohjelmatoimi-

tuksessa. Ohjelmatoimituksessa työskentelee media-alan ammattilaisten lisäksi 

myös kaksi lastentarhanopettajaa, joten toimituksessa on töissä myös kasvatuksen 

ja oppimisen asiantuntijoita.  

 

7.4.1 Lapsi yhteiskunnan jäsenenä 

 

TV2:n lastenohjelmissa tärkeänä tavoitteena on suomalaisen identiteetin vahvis-

taminen tuomalla esiin tapoja ja perinteitä sekä kertomalla suomalaisesta luon-

nosta. Lastenkulttuurin heijastaminen, kehittäminen ja siirtäminen nähdään erityi-

sen tärkeänä. (Koskiranta 2001.) Laululeikkiperinteen siirtämistä on Pikku Kak-

kosessa tehty jo vuosia. Satuleikit -ohjelmasarjassa päiväkoti- ikäiset lapset leik-

kivät perinteisiä laululeikkejä. Uusin leikkiperinteen levittäjä ohjelma on Huvitut-

ti. (Koskiranta 2002.) 

 

Lähdettiin siitä, että lasten laulu- ja leikkiperinnettä pitäisi saada tunne-

tuksi. Vanhemmat osaa vanhat laulut ja lapset osaa uudet laulut, jotka on 

opetettu tarhassa. Nämä laulut eivät kohtaa missään. Ajattelimme, että 
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laittaisimme ne sitten kohtaamaan....Kyllä mää väitän, että miten Huvitut-

tia on pyöritetty, me ollaan nostettu laululeikkiperinteen tiedostamista 

varmaan jonkin verran Suomen maassa. 

 

Kanavan tavoitteena on myös kansainvälisyyskasvatuksen tukeminen. Laaduk-

kaiden kansainvälisten lastenohjelmien hankintoihin halutaan panostaa, mutta 

kansainvälisyyskasvatusta tehdään myös kotimaisten lastenohjelmien keinoin. 

Lastenohjelmissa pyritään käyttämään Suomeen muuttaneita maahanmuuttajia 

ohjelmiin osallistujina ja tekijöinä. Suomalaisissa lastenohjelmissa kerrotaan 

myös muista kulttuureita. (Koskiranta 1999, 2; 2002.)  

 

Suomalainen yhteiskunta on menossa kovaa vauhtia moniarvoiseksi, mo-

nirotuiseksi ja monikansalliseksi yhteiskunnaksi. Kuinka se näkyy meidän 

ohjelmistossa? Näkyy aivan liian vähän. 

 

Uskontoon liittyviä asioita on tavoitteena käsitellä kulttuurisena ilmiönä ottama t-

ta kantaa esimerkiksi kristillisten juhlien perimmäiseen tarkoitukseen. Lasteno h-

jelmat reagoivat vuoden kiertokulkuun ja juhliin, mutta niissä ei haluta tuoda 

esiin uskonnollista sanomaa.  

 

Meitä syytetään aina siitä, että meillä vaan kerrotaan trulleista, mutta 

koskaan ei kerrota pääsiäisen todellisesta olemuksesta. Se on ihan totta, 

että pääsiäisen sisältö on vaikea. Syntymä on helpompi asia kertoa kuin 

ristiinnaulitseminen. 

 

Oman identiteetin merkitys ja omien juurien tunteminen ovat kansainvälistyvässä 

ja moniarvoistuvassa maailmassa terveen minäkuvan luomisen pohjalla. TV2:ssa 

halutaan tukea suomalaista identiteettiä ottamalla kuitenkin huomioon, että emme 

ole tässä maassa ja maailmassa yksin. Asennoituminen muihin kulttuureihin ja 

kansallisuuksiin on suvaitsevaa, mutta omista kansallisista arvoista kiinni pitävää.  

 

7.4.2 Lapsi kasvavana yksilönä 

  

Tavoitteena on auttaa lasta rakentamaan minäkuvaansa; kehittää myönteistä suh-

tautumista sekä itseensä että ympäröivään maailmaan. (Koskiranta 1999, 2.) Ta-
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voitteena on antaa aineksia elämänhallintaan sekä taitoja selviytyä muuttuvassa 

maailmassa. (Koskiranta 1999, 3, 6.) 

 

Kanavalla pyritään ohjaamaa lapsia sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Lastenoh-

jelmissa tytöt ja pojat voivat tehdä samoja asioita ja heitä kannustetaan siihen. 

(Koskiranta 1999, 2.) Tavoitteena on tukea lapselle omaleimaista kehitystä hänen 

luonteenpiirteistä ja taidoista lähtien ilman sukupuoleen sidottuja odotuksia.  

 

Oman identiteetin rakentaminen ja vahvuuksien löytäminen nähdään tärkeänä 

tänä individualismin aikana. Toisaalta myös toisten huomioon ottaminen ja käy-

töstavat ovat palaamassa kunniaan. Tässä suhteessa lastenohjelmatoimituksessa 

ollaan menossa konservatiivisempaan suuntaan. Hyvät tavat ja käyttäytyminen 

nousivat haastattelussa kirjoitetun ohjelmapolitiikan ulkopuolelta tärkeiksi kasva-

tustavoitteiksi. (Koskiranta 2002.) 

 

Ohjelmien tavoitteena on stimuloida omaan luomiseen, mielikuvitukseen ja 

leikkiin. Tavoitteena on myös viihdyttää, naurattaa, leikkiä, tarinoida ja satuilla. 

Nämä elementit toimivat lasten stressinpoistajina ja mentaalisen hyvinvoinnin 

edistäjinä. (Koskiranta 1999.) Televisio vaikuttaa ihmiseen emootioiden kautta ja 

lastenohjelmien tavoitteena onkin tarjota mahdollisuuksia kokea vahvoja 

emootioita. Tähän oivallinen keino on esimerkiksi sadut ja animaatiot, joiden 

kautta lapset saavat myös esteettisiä elämyksiä. 

 

Lastenohjelmilla on myös psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita. Tele-

vision tehtävänä on viihdyttää, tuoda iloa lapselle ja poistaa stressiä. Lapsilla on 

ollut pitkä päivä koulussa tai hoidossa, ja heille televisio on rentoutumisen väline 

kuten aikuisillekin.  

 

7.5  Lastenohjelmien tiedolliset tavoitteet  

 

Koska Yleisradio on julkisen palvelun laitos, ei ohjelmisto voi olla ainoastaan 

viihdettä. Toiminta rahoitetaan lupamaksuilla ja Yleisradion tavoitteena on olla 

sivistävä ja valistava. (Koskiranta 2002.) Vaikka TV2:n tavoitteet ovat selkeästi 

opetukselliset ja kasvatukselliset, se ei kuitenkaan halua opettaa, vaan virikkeitä 
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halutaan antaa viihteellisessä muodossa. Pikku Kakkonen haluaa irtisanoutua 

perinteisestä opettamisesta. (Koskiranta 1999; 2002; Kivimäki 2000.)  

 

Meillä on kasvattavaa ohjelmistoa, joka paketoidaan viihteelliseksi.... 

Viihteellinen on huono sana, mutta kuitenkin sellaiseksi, että se ei ole  

Topelius-opettamista. 

  

Vaikka TV2 ei halua opettaa, on moni ohjelma hyvinkin opettavainen, mutta se 

on puettu viihteellisempään muotoon ja televisioon sopivaksi. Heikoilla jäillä 

liikkumisesta varoitetaan ja vesiturvallisuus -sarja ovat hyvinkin opettavaisia. 

Tämän lisäksi on laskettelukoulua, luistelukoulua ja uinninopetusta. Tsirlps -

sarjassa Eno Elmeri kertoo suomalaisista linnuista. Tällä hetkellä kehittelytyön 

alla on lääkärisarja lapsille, jonka tavoitteena on poistaa lasten lääkäripelkoa, 

mutta toisaalta myös samalla opettaa ensiaputaitoja. Vaikka lastenohjelmat pyr-

kivät opettamaan, ei niillä ole samanlaisia vaatimuksia kuin koulu-tv:n ohjelmil-

la.  Ruotsin Yleisradion (Svenska Radion) lastenohjelmapäällikkö Johanna Fre-

liin onkin todennut lastenohjelmien tehtävästä seuraavasti: 

 

”Tv är väldigt pedagogiskt, tyvärr. Något som är stark förankrat på vår 

avdelning är tanken att föräldrarna har huvudansvaret för barnens pada-

gogiska lärande. Inte vi. Vissertligen vill vi ändå ha med element av pe-

dagogic, men vi måste inte. Vi gör inte skol- tv. Det är befriande.”  (Frelin 

2001, 285.) 

 

Lastenohjelmatoimituksessa halutaan irtisanoutua opettamisesta, josta on tullut 

kirosana myös koulussa. Opettajajohtoisuus ja opettaminen ovat väheksyttyjä ja 

vanhanaikaisia opetusmetodeja. Elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja oppilas-

lähtöisyys ovat syrjäyttäneet perinteiset behavioristiset mallit ainakin teorioiden 

tasolla. Lapset tarvitsevat kuitenkin tietoa ja ohjausta sekä asennekasvatusta, joka 

on heidän turvallisuudekseen. Kaikkea ei voi oppia kokeilemalla ja elämykselli-

sesti. 

 

Metakognitiiviset taidot. Oppimaan oppiminen on yksi tavoite, jota lastenohjel-

milla halutaan lisätä. Nyky-yhteiskunnassa informaation lisääntymisen myötä 

lapsi tarvitsee entistä enemmän oppimaan oppimisen taitoja. Tähän pyritään 
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säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia tutkimalla. (Koskiranta 1999, 6.) Meta-

kognitiiviset taidot eivät nousseet haastattelussa esille, vaan ainoa maininta on 

ohjelmapolitiikan toisessa osassa, joka on Peruskoulun opetussuunnitelman pe-

rusteiden (1994) pohjalta kerättyä tietoa.  

 

Ajattelutaitojen kehittäminen television avulla tuntuu vaikealta. Ajattelun tasot 

ovat hyvinkin erilaiset katsojakunnalla. Tavoite on kirjattu ohjelmapolitiikan toi-

seen osaan Opetussuunnitelman pohjalta.  

 

Kielellinen kehitys. Lapset saavat kokemuksia, elämyksiä ja mielikuvitusta laa-

jentavia aineksia kirjallisuuden, teatterin ja joukkoviestimien kautta. Lapsella on 

mahdollisuus kiinnostua kielestä satujen, kertomusten, runojen, lorujen ja näy-

telmien kuuntelemisesta ja keksimisestä. Näiden avulla pyritään myös kielen tie-

dostamisen vahvistamiseen, kuuntelu- ja keskittymistaidon kehittymiseen sekä 

sana- ja käsitevaraston laajenemiseen.  (Koskiranta 1999, 7.) Kielellisen kehityk-

sen merkitys on ymmärretty tärkeäksi arvoksi lastenohjelmatoimituksessa. Se on 

ainoa tiedollinen tavoite ympäristö- ja luontokasvatuksen lisäksi, joka on kirjattu 

ohjelmapolitiikan ensimmäiseen osaan.  

 

Kielellinen kehitys on ajattelun perusta ja onkin erittäin tärkeätä, että sen merki-

tys on tiedostettu myös lastenohjelmapolitiikassa. Televisio tarjoaa monipuolisen 

mahdollisuuden tuoda kielellisiä tarjoumia lapsille. Satuja on käytetty Pikku 

Kakkosessa jo vuosia. Lasse Pöystin kertomia satuja uusitaan tälläkin hetkellä. 

Sadut ovat kuitenkin herättäneet keskustelua, jaksavatko nopeaan sykkeeseen ja 

pelien maailmaan tottuneet lapset kuunnella televisiosta puhuvaa päätä.  

 

Ympäristö- ja luontokasvatus. Ympäristö- ja luontokasvatuksen tavoitteena on 

sekä rakennetun että luonnonvaraisen ympäristön kunnioittaminen. Lapsen tulisi 

myös oppia huolehtimaan ja ottamaan vastuuta lähiympäristöstä. Ympäristökas-

vatus halutaan kuitenkin tehdä lasta ahdistamatta. (Koskiranta 1999, 7; 2002.) 

Ympäristö- ja luontokasvatuksen pohjana on lapsen omat havainnot. Oppiminen 

etenee havainnoista tutkimukseen, johtopäätösten kautta käsitteiden omaksumi-

seen. Lasten aktiivisuutta halutaan tukea ja käyttää ongelmakeskeisiä työtapoja, 

jotka kehittävät ajattelun taitoja ja kykyä sekä hankkia että soveltaa tietoa. (Kos-

kiranta 1999, 7.) 
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Ympäristöstä huolehtiminen ja ekologisuus ovat mainittuna ohjelmapolitiikan 

ensimmäisessä osassa. Lasten havainnot ja johtopäätökset sekä aktiivisuus tuntu-

vat vaativilta tavoitteilta television kautta tehtävään opetukseen. Tavoitteet on 

otettu peruskoulun opetussuunnitelmasta ohjelmapolitiikkaan.  

 

Matematiikka. Matemaattisten taitojen omaksumisen lähtökohtana on leikki, toi-

minta ja keskustelu, joiden avulla lapsi omaksuu matemaattisia käsitteitä, termejä 

ja symboleita. Tavoitteena on oppia soveltamaan näitä yksinkertaisissa onge l-

manratkaisutilanteissa. Tavoitteena olisi myös kehittää lapsen avaruudellista 

hahmotuskykyä. Tähän pyritään geometrisien kappaleiden havaitsemisen, tunnis-

tamisen ja kuvaamisen kautta.  (Koskiranta 1999, 7.) 

 

Matemaattisten taitojen ja ajattelun kehitysmahdollisuudet television avulla esi-  

ja alkuopetusikäisille tuntuvat vaikealta. Esi- ja alkuopetusikäisillä matematiikan 

tulisi olla konkreettista, omilla käsillä tehtävää. Televisio ei ole ehkä paras keino 

tai sitä ei olla vielä osattu käyttää hyväksi ainakaan ongelmanratkaisutasolla esi-  

ja alkuopetusikäisille lapsille.  

 

Taito- ja taideaineet. Keskeiset arvot taito- ja taidekasvatuksessa ovat esteetti-

syys ja eettisyys. Taidekasvatuksen avulla pyritään mahdollistamaan lapsen aktii-

vinen havainnointi ja ympäristön jäsentäminen tietoja, taitoja ja elämyksiä hank-

kimalla. Esteettisessä kasvatuksessa on olennaista aistitoimintojen herkistyminen, 

luova toiminta ja tunne-elämysten syventäminen. (Koskiranta 1999, 7.) 

 

Kuvaamataidon tavoitteena on selkeyttää värejä, tiloja, varjoja, muotoja, liikettä, 

materiaaleja, aikaa ja kuvia (Koskiranta 1999, 8). Musiikin tavoitteena on toimia 

persoonallisuutta eheyttävänä ja tunne-elämän kehittäjänä. Sen avulla pyritään 

myös rentoutumiseen ja luovuuden esiin tuomiseen. Tavoitteena on tutustua ke-

honsoittimien lisäksi muihin soittimiin. Musiikin ja liikunnan keinoin kehitetään 

lapsen auditiivista hahmottamista. Musiikki on merkityksellistä myös kulttuur i-

sessa mielessä. (Koskiranta 2002, 8.) Musiikki- ja musiikkiliikunta-ohjelmilla on 

pitkät perinteet lastenohjelmatoimituksessa. Televisio tarjoaa oivallisen välineen 

tuoda lapsille monipuolista musiikkia ja elämyksiä.  
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7.6 TV2:n lastenohjelmaprofiili 

 

Yhteenvedon lastenohjelmien arvoista ja tavoitteista sain kokoamalla aineistosta 

olennaisimpia asioita yhteen ilman jäykkää valmista luokitteluperustaa. Tavoit-

teena oli koota yhteen tavoitteet ja arvot tiivistäen. Halusin unohtaa jäykät luokit-

teluperusteet ja keskittyä arvoista nouseviin tavoitteisiin ja niiden ilmenemismuo-

toihin. Kaikki arvot, tavoitteet ja toteutustavat on mainittu aineistoissa, joista pää-

lähteinä oli Lastenohjelmapolitiikka ja Koskirannan haastattelu. Kuvio on omaa 

tulkintaa ja jäsentelyä niiden pohjalta. Tämä kuvio ja yhteenveto muokkautui 

koko tulkintaprosessin ajan, kunnes sain sen mieleiseeni muotoon. Mielestäni 

kuvio auttaa hahmottamaan lastenohjelmatoimituksen toiminnan periaatteita ja 

tavoitteita. Kuvio on auttanut jäsentämään omaa ajatteluani ja se on auttanut 

huomaamaan, kuinka arvot ja tavoitteet näyttävät perustuvan käyttökelpoisiin 

arvoihin ja realistisiin tavoitteisiin, jotka ovat helposti toteutettavissa ja nähtävis-

sä ohjelmissa. Ohjelmapolitiikan toisen osion kaikkien tiedollisten tavoitteiden 

kanssa ei mielestäni ole samoin. Tavoitteet on poimittu peruskoulun opetussu-

suunnitelmasta miettimättä, kuinka ne voidaan televisiossa toteuttaa. Mielestäni 

kuitenkin on hyvä, että lastenohjelmatoimituksessa tiedostetaan esiopetuksen ja 

opetussuunnitelman tavoitteet. 
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KUVIO 5. TV2:n lastenohjelmien arvoista nousevia tavoitteita ja toteutustapoja. 

 

Keskeisimpinä arvoina lastenohjelmatoimituksessa pidetään suomalaisuutta, kan-

sainvälisyyttä, riippumattomuutta, tasa-arvoa, lapsilähtöisyyttä, väkivallattomuut-

ta, monipuolisuutta, ajankohtaisuutta sekä luotettavuutta. (Kuvio 5) Alleviivatut 

arvot ovat myös Yleisradion määrittelemiä arvoja koko yhtiön ohjelmille ja toi-

minnalle. Tämän lisäksi Yleisradion arvona on korkea laatu, joka TV2:n las-

tenohjelmatoimituksessa sisältää monipuolisuuden, ajankohtaisuuden ja luotetta-

vuuden. Lastenohjelmatoimituksessa näyttää Yleisradion arvot sisäistyneen erit-

täin hyvin. 

 

Tärkeimpänä yhteiskuntaeettisenä arvona kanavalla on suomalaisuus. (Kuvio 5) 

Tästä arvosta nousee tavoitteita, joita ovat suomalaisen kulttuurin, tapakulttuurin 

ja lastenkulttuurin edistäminen. Tämä näkyy ohjelmistossa suomalaisen luonnon 

kunnioittamisena ja siitä opettamisena sekä perinteiden ja juhlien vaalimisena.  

Suomalaisuuden lisäksi kansainvälisyys on tärkeä arvo. Tavoitteena on monikult-

tuurisuuden ja kansainvälisyyskasvatuksen edistäminen. Nämä näkyy ohjelmis-

tossa  vieraiden kulttuureiden esiin tuomisena sekä kansainvälisten ohjelmien 

avuin. Kolmantena yhteiskuntaeettisenä arvona nähdään riippumattomuus uskon-
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nosta. Kanavan tavoitteena on käsitellä uskontoa kulttuurisena ilmiönä. Tämän 

vuoksi ohjelmistossa uskonnolliset juhlat näkyvät, koska ne liittyvät olennaisesti 

vuoden kiertokulkuun ja kulttuuriimme. Uskonnollisista juhlista kerrotaan kui-

tenkin ilman uskonnollista sanomaa.  

 

Lastenohjelmatoimituksessa ensimmäisenä ihmisyyteen liittyvänä arvona näh-

dään lapsilähtöisyys. (Kuvio 5) Ohjelmantekijöiden tavoitteena onkin tiedostaa 

lasten kehitystaso, metakognitiiviset taidot, sekä auttaa heitä rakentamaan elä-

mänhallinnan taitoja. Tämä näkyy ohjelmistossa kohderyhmälle tehtyinä ohjel-

mina, joissa otetaan heidän tarpeet huomioon. Toisena ihmisyyteen liittyvänä 

arvona on tasa-arvo. Tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Oh-

jelmistossa tämä näkyy siinä, että tytöt ja pojat voivat tehdä samoja asioita, eikä 

ohjelmistossa anneta viestiä tai mallia sukupuoleen tiukasti sidotuista rooleista. 

Kolmantena ihmisyyteen liittyvänä arvona lastenohjelmatoimituksessa on väki-

vallattomuus. Tavoitteena on tuottaa ja esittää tuttuja ja turvallisia ohjelmia. Tä-

mä näkyy ohjelmistossa väkivallattomina lastenohjelmia. Lapsia tahdotaan viih-

dyttää väkivallattomin keinoin. 

 

Ohjelmiston tasoon liittyvistä arvoista nousee tavoitteita ohjelmien sisältöön. 

Monipuolisuus on arvo, jonka pohjalta nousee tavoite tuottaa ohjelmia koko koh-

deryhmälle (eri tyyppisiä ohjelmia kaikille ikäryhmille). Tavoitteena on viihdyt-

tää ja antaa lapsille kokea elämyksiä television välityksellä. Monipuolisuus näkyy 

ohjelmistossa sekä omana tuotantona että hankintaohjelmina. Ajankohtaisuus on 

arvo, josta nousee tavoite tuoda esiin lapsille ajankohtaisia asioita. Ajankohtai-

suus ei tarkoita uutismaisuutta, vaan lapsen kehitystason tiedostavaa suhtautumis-

ta lapsen maailmassa tärkeinä oleviin asioihin. Tavoitteena on nostaa aiheita las-

ten arkipäivästä ja tuoda esiin lastenkulttuuria. Tämä näkyy ohjelmistossa vuoden 

kiertokulun mukaan elämisenä ja lasten elämää lähellä olevien asioiden seuraa-

misesta. Kolmantena ohjelmien tasoon liittyvänä arvona on luotettavuus. Tavoit-

teena on lähettää tuttuja ja turvallisia ohjelmia höystettynä uusilla ja yllätykselli-

sillä ohjelmilla. Tämä näkyy ohjelmistossa sekä vanhojen hyvien klassikoiden 

käyttönä että uusien ohjelmien tekemisenä. 
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Kasvatukselliset tavoitteet. Kasvatukselliset tavoitteet pyrkivät identiteetin muo-

dostumisen tukemiseen voimakkaasti. Suomalaisuutta pidetään arvokkaana ja sitä 

halutaan tuoda lastenohjelmissa sekä suomalaisen luonnon, kulttuurin että kielen 

(sadut, tarinat) muodossa.  
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8  POHDINTA  

 

 

Vaikka ohjelmapolitiikka on työntekijöitä sitova asiapaperi, en usko kaikkien 

noudattavan sitä tai tiedostavan ohjelmapolitiikan sisältöä kovin syvällisesti. Us-

koisin myös toimittajien ammattiryhmässä olevan ammattilaisia, jotka toimivat 

oman intuitionsa mukaan, usein vailla tavoitteita. Olisin saanut tutkimukselleni 

realistisemman kuvan kanavan noudattamista arvoista kysyessäni toimittajilta ja 

tuottajilta, kuinka he ovat sisäistäneet arvot ja tavoitteet. Tavoitteena oli kuiten-

kin tutustua heitä sitoviin asiakirjoihin ja koota arvot ja tavoitteet hajanaisesta 

aineistosta. 

 

Lastenohjelmatoimituksessa on nähtävissa rakennemuutos, joka on vallalla koko 

yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa. Yleisradiossa on perustettu osaamiskeskuk-

sia, jotka tuottavat ohjelmaa koko yhtiön käyttöön. Ammattitaito on näin keski-

tetty ja tuotantoprosessit on pilkottu pienemmiksi ja helpommin hallittaviksi osa-

kokonaisuuksiksi. Uudistuksella pyritään tehokkuuteen ja kustannussäästöihin. 

Digitaalisen tiedonvälityksen ja kilpailun lisääntyessä Yleisradiokin on joutunut 

tarkastelemaan omia käytänteitään ja vastaamaan  

haasteisiin. Rahojen vähentyessä ohjelmatarjonnan tulee lisääntyä, mikä tuntuu 

miltei mahdottomalta yhtälöltä. Näihin haasteisiin Yleisradio on pyrkinyt vas-

taamaan keskittämällä osaamistaan ja poistamalla päällekkäisyyksiä ohjelmatuo-

tannostaan.  

 

Kanavauudistus näkyy lastenohjelmissa kanavan kohderyhmän muuttumisena, 

joten ohjelmien sisältökin on muuttunut ja elää edelleen. Samat arvot ja tavoitteet 

eivät päde vanhemmille lapsille kuin Pikku Kakkosta varten kirjatut tavoitteet. 

Tämä on tiedostettu TV2:n lastenohjelmatoimituksessa, ja ohjelmapolitiikkaa 

tullaan tarkastelemaan uudestaan. Kanavalla ei ole perinteitä koulunsa aloittane i-

den ohjelmien tekemiselle. Tämän vuoksi kanavan tuttu ja turvallinen asetelma 

on horjumassa. Vanhemmat luottavat TV2:n lastenohjelmiin ja laadukkaiden las-

tenohjelmien vuoksi monet maksavatkin tv- lupamaksunsa mielellään. Ohjelmien 

sopivuus ja tämän myötä vastuu eivät ole kuitenkaan enää helppoa kohderyhmän 

vanhennuttua. Ohjelmantekijät pyrkivät lastenohjelmien sijoittelulla rajaamaan 

pienimmät katsojat pois koulunsa aloittaneiden ohjelmien äärestä. Viikonloppui-
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sin koulunsa aloittaneille suunnattu, jännittävä Sätkyt ja tärinät-ohjelmaa tulee 

tietokilpailun jälkeen. Tietokilpailu ei jaksa varmasti kiinnostaa aivan perheen 

pienimpiä ja näin katsojaryhmän toivotaan vaihtuvan hieman vanhempaan. Van-

hemmille ei kuitenkaan ole varmasti selkeää, mille ikäryhmälle ohjelma on tar-

koitettu, ja he luottavat TV2:n perinteiseen lastenohjelmien tuttuun ja turvalliseen 

linjaan. Muutoksen myötä vanhempien tulisi kuitenkin mielestäni suhtautua vii-

konlopun ohjelmiin pienellä varauksella ja ainakin aluksi katsella ohjelmia alle 

kouluikäisten kanssa. Jos kanavan ohjelmien sisällöt eivät muutu ollenkaan, ka-

navauudistuksessa ei olla onnistuttu, koska nyt tarkoituksena on tuottaa ohjelmaa 

laajemmalle ikäryhmälle. Toisaalta jos kanavan linja muuttuu radikaalisti, tulee 

vanhempien tarkkailla lastensa television katselua tutulta ja turvalliseltakin kana-

valta. Kanavan linjan radikaali muuttuminen on kuitenkin mielestäni epätodennä-

köistä. TV2:n lastenohjelmien peruskonsepti on säilynyt toimivana jo 25 vuotta, 

eikä sille koeta olevan suuria muutospaineita. 

  

Lastenohjelmapolitiikasta on nähtävissä ajalle tyypillinen moniarvoisuus ja arvo-

jen suhteellisuus. Ohjelmien takana on selkeitä arvoja, mutta toisaalta uskonno l-

listen asioiden suhteen lastenohjelmissa halutaan olla varovaisia tässä muuttuvas-

sa ja kansainvälistyvässä maassa. Televisio ei ole välttämättä oikea väline kerto-

maan lapsille maailmankatsomuksellisista asioista. Syynä tähän on katsojakunnan 

heterogeenisyys. Jos lastenohjelmissa käsiteltäisiin uskonnollisia asioita, niiden 

tulkinnat saisivat varmasti aikaan erimielisyyksiä jo luterilaisenkin kirkon sisällä. 

Tämän vuoksi lastenohjelmatoimituksessa kunnioitetaan eri näkemyksiä ja arvo-

maailmoita. Suomalaisista arvoista ja suomalaisesta kulttuurista ei kuitenkaan ole 

tarkoitus luopua, vaan kulttuurin siirto on lastenohjelmien yksi tärkeimmistä teh-

tävistä. 

 

Mielestäni TV2:n lastenohjelmatoimituksessa kasvatusvastuu on tiedostettu hy-

vin. He pyrkivät tekemään mahdollisimman hyviä ohjelmia määrittelemiensä 

arvojen ja tavoitteiden pohjalta. He haluavat seisoa omien ohjelmiensa takana ja 

tiedostavat vaikuttamismahdollisuutensa.  Tämän vuoksi heillä onkin paljon ta-

voitteita ohjelmilla. Minusta vastuusta kertoo myös se, että pelottavia asioita ei 

käsitellä alle kouluikäisten ohjelmistossa. Aikuiset luottavat TV2:n lastenohjel-

miin ja käyttävät televisiota lapsenvahtina laittaakseen ruokaa tai saadakseen he t-

ken aikaa itselleen työpäivän jälkeen. Ohjelmantekijät eivät voi tietää, katsooko 
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lapsi televisiota yksin tai pystyykö hän käsittämään siellä käsiteltäviä vaikeita 

asioita. Ohjelmantekijä ei voi myöskään tietää, onko lapsella perusturvallisuutta, 

jonka avulla hän saattaisi pystyä käsittelemään asia yksinkin. Minusta vastuullista 

kasvatustoimintaa toimittajilta on myös, että vaikeita asioita ja ajatuksia ei jätetä 

leijumaan ilmaan ja oleteta, että lapset keskustelevat niistä vanhempiensa kanssa, 

vaan asiat käsitellään ohjelmissa loppuun. Suomalaisen lastenohjelmatuotannon 

jatkuvuus ja sen laadun takaaminen ovat tärkeitä päämääriä. Tuotettaessa itse 

ohjelmat, ne pystytään räätälöimään tavoitteiden ja arvojen suuntaisiksi sekä kult-

tuuriimme sopiviksi. Sisällön muokkaaminen ei onnistu hankintaohjelmien suh-

teen kuin ainoastaan suomennosten keinoin.  

  

Mielestäni TV2:n lastenohjelmien yhteinen nimittäjä on se, että niissä ei käsitellä 

vaikeita. Lastenohjelmissa käsitellään lasten maailman liittyviä ongelmia kuten 

kavereita tai kiusaamista. Nämä ovat lapsille päivän polttavia asioita. Mielestäni 

aikuisten maailmaa ei pidä tuoda liikaa lastenohjelmiin, sillä he näkevät sitä tar-

peeksi. Kannanotto terrorismiin, sotiin, tulviin ja nälänhätään esi- ja alkuope-

tusikäisille suunnatuissa ohjelmissa sotisi kanavan tuttua ja turvallista linjaa vas-

taan. Lapset tulkitsevat näkemäänsä ja kokemaansa omista lähtökoh-distaan kä-

sin. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 86.)  Vaikeat asiat voivat ylittää monen lapsen 

asioiden käsittelykyvyn. Kuten olen jo aiemmin todennut, lapset ovat hyvin hete-

rogeeninen katselijaryhmä sekä ikänsä, kypsyytensä että media- lukutaitojen pe-

rustella, eikä televisio pysty aistimaan, kuka ohjelmaa katsoo. 

 

Tämän päivän sähköisten medioiden keskellä kasvavat lapset tarvitsevat aineksia 

mediaympäristönsä järjestämiseen ja ymmärtämiseen. Tähän haasteeseen tulisi 

mielestäni koulun pyrkiä vastaamaan. Mediamaailma on muuttunut hyvin paljon 

minunkin lapsuudestani ja sen mukana pysymiseksi tulee tehdä töitä. Tarkoituk-

sena ei ole viihdyttää ja hauskuuttaa lapsia, vaan opettaa taitoja, joista on hyötyä 

minäkuvan ja maailmankuvan rakentamisessa.  Mediakasvatus on erittäin tärkeä 

osa kasvatusta. Opettajat eivät ole ehkä vielä ymmärtäneet sen tarpeellisuutta, 

mutta kehitystä tapahtuu koko ajan. Mediamaailma on monelle opettajalle hyvin 

kaukainen ja vieras eikä sen merkitystä välttämättä ymmärretä varsinkaan, jos ei 

ole omia pieniä lapsia, jotka elävät tämän hetken medioiden keskellä. Useilta 

opettajilta puuttuu tekninen osaaminen sekä kiinnostus mediakasvatukseen. Las-

ten tekemät videot ja muut projektit vievät aikaa joltain muulta pois. Monella 
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opettajalla on hyvin tiukka käsitys siitä, mitä kullakin vuosiluokalla tulee opettaa. 

Näihin sisältöihin mediakasvatus ei ole perinteisesti kuulunut. Kuitenkin me-

diakasvatus on aihekokonaisuus, joka voidaan sitoa hyvinkin moneen projektiin 

ja sen avulla voidaan harjoittaa monia taitoja. Tämä kuitenkin vaatii opettajalta 

asiasta kiinnostumista ja siihen panostamista. Myös TV2 on osallistunut omalla 

tavallaan jo usean vuoden ajan mediakasvatukseen. Pikku Kakkoseen on voinut 

lähettää postia, jota on näytetty lähetyksessä. Hieman uudempaa teknologiaa 

edustaa tällä hetkellä Pikku Kakkosessa esitettävä 20-osainen sarja, jossa esikou-

lulaiset tekevät animaatioita, jotka ovat nähtävillä myös Internetissä. 

 

Vaikka televisio-ohjelmilla on monenlaisia tavoitteita, täytyy kuitenkin muistaa 

että TV2:n yksi tavoite on myös viihdyttää lapsia. Lapsi on saattanut olla päivän 

päiväkodissa tai koulussa ja hän tarvitsee rentoutumisen välineitä kuten aikuiset-

kin. Täytyy muistaa, että vaikka me aikuiset haluaisimme siirtää omia arvojamme 

ja kulttuuriamme lapsille mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti myös television 

välityksellä, lapsille on annettava aikaa ja mahdollisuuksia myös viihtymiseen ja 

rentoutumiseen.  

 

Lastenkulttuurin siirtäminen ja välittäminen ovat TV2:n tavoitteita. Myös ”roska-

kulttuuri” on osa tätä kulttuuria. Kuitenkaan tätä kaupallista ohjelmistoa ei 

TV2:lla ole eikä se sopisikaan kanavan linjaan. Mielestäni yhteiskunnan varoin 

maksettava ohjelmisto ei missään nimessä pidäkään olla kaupallista animaatiota, 

vaan lapsille ammattitaidolla räätälöityä laadukasta ohjelmaa. Muilla kanavilla on 

viihdyttävämpää ohjelmistoa ja näin kanavat tukevat toinen toistensa ohjelmistoa. 

Televisio-ohjelmiston tempo kiihtyy ja ohjelmisto on yhä elämyshakuisempaa 

(Mustonen 2002). Tämän vuoksi minusta myös perinteisemmällä lasteohjelmalla 

on paikkansa lastenohjelmatarjonnassa. Lastenohjelmien tulee seurata aikaansa ja 

vastata lasten muuttuviin tarpeisiin, mutta mielestäni TV2:n lastenohjelmien ei 

tarvitse olla kärjessä luomassa uusia tarpeita katsojille. Televisio-ohjelmien mää-

rä on lisääntynyt maailmanlaajuisesti ja kehitys näyttäää jatkuvan saman suuntai-

sena. Myös lastenohjelmatarjonta on lisääntynyt, jonka vuoksi  lapsilla on mah-

dollisuus valita suosikkinsa useammista lastenohjelmista. 

 

TV2:n lastenohjelmilla on sekä kasvatuksellisia että opetuksellisia tavoitteita. 

Tarkoituksena ei ole kuitenkaan opettaa perinteisessä mielessä. Kanavan las-



 

 

71 

 

tenohjelmapolitiikasta näkyy, kuinka lapsi käsitetään aktiivisena oppijana ja kon-

struktivismi on lyönyt oppimisteoriana läpi jollakin tasolla myös lastenohjel-

matoimituksessa. Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi konstruktivismin 

toteutuminen lastenohjelmissa.   

 

Lapsen itsetunnon kehittäminen ja tukeminen eivät ole välttämättä helppoja teh-

täviä lastenohjelmien kautta. Kuitenkin lastenohjelmat voivat antaa lapselle mah-

dollisuuden tuntea onnistumisen ja oivaltamisen hetkiä. Lapsi voi kokea itsensä 

viisaammaksi tai nokkelammaksi kuin esim. käsinukke tai hän voi tietää asiasta 

enemmän kuin joku ohjelman roolihenkilö. Ohjelmien tietty kaava ja kuvio auttaa 

lasta ennakoimaan ja tämä voi tuoda onnistumisen kokemuksia. Lapsi arvioi itse-

ään onnistumisten ja epäonnistumisten mukaan (Piaget 1988, 58).  

 

Pienen lapsen kieli kehittyy aluksi lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteessa 

(Piaget 1988, 40.). Kielelliset taidot on nostettu kanavan lastenohjelma-

politiikassa tiedollisten taitojen tärkeimmäksi osa-alueeksi. Kanavalla koetaan 

tärkeänä antaa lapsille aineksia kielellisen kehityksen rikastuttamiseksi. Mieles-

täni televisiolla on erinomaiset mahdollisuudet tuoda monipuolista ja elävää kie l-

tä lasten jokapäiväiseen arkeen. Minusta puhekielen ja värikkään kielen käytön 

lisäksi on tärkeätä, että lapset kuulevat kirjoitetun kielen mallia esimerkiksi satu-

jen muodossa.  

 

Koin tutkimusprosessin haastavana moneltakin osin. Tutkimuskenttä oli minulle 

melko vieras ja tämän vuoksi se tuntui haasteelliselta. Toisaalta ehkä myös sen 

vuoksi aihe pysyi mielenkiintoisena loppuun asti. Pro gradu -työni on valoittanut 

minulle lastenohjelmakenttää. Lastenohjelmat eivät ole massaa, vaan niissä on 

hyvin erilaisia ohjelmia ja kohderyhmiä. Uskoisin työstäni olevan hyötyä myös 

muille kasvatustieteen opiskelijoille, jotka harkitsevat perinteisen opettajan am-

matin sijaan kasvatuksellisissa media-alan tehtävissä toimimista. Toivoisin työs-

täni olevan hyötyä myös TV2:n lastenohjelmatoimitukselle, joka on päivittämäs-

sä lastenohjelmapolitiikkaansa. Pro gradu -työstäni näkyy TV2:n lastenohjelma-

politiikka ulkopuolisen silmin. Jos tutkimuksessani jonkin osa-alueen merkitys on 

korostunut tai heidän mielestään tärkeä osa-alue on jäänyt pois, he ehkä tarkaste-

levat asiaa tarkemmin seuraavassa ohjelmapolitiikassaan. 
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Televisio-ohjelmilla on paljon kasvatuksellisia ja tiedollisiakin tavoitteita. Tele-

visio välineenä mahdollistaa kertomisen asioista mukavalla tavalla. Television 

avulla saadaan eri alojen taitajat lähelle lasta. Uimaan opettaa henkilö Uinti- ja 

hengenpelastusliitosta, musiikkiesitykset ovat omaa luokkaansa ammattilaisten 

käsissä. Televisio-ohjelmat ovat yksi tärkeä kasvattaja opettajien ja vanhempien 

rinnalla. Lapset näkevät ja oppivat televisiosta paljon. Minusta on tärkeää, että 

lastenohjelmat saavat ansaitsemaansa arvostusta myös meiltä opettajilta. Olemme 

yhdessä kasvattamassa lapsia. Tavoitteet ovat hyvin esi- ja alkuopetussuunnitel-

man kanssa saman henkisiä. Televisio on väline, jonka avulla voi tarjota lapsen 

elämään paljon virikkeitä ja mahdollisuuksia, joihin opettaja tai vanhemmat eivät 

pysty. 
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LIITTEET 

Liite 1: Katsotuimmat lastenohjelmat marraskuussa 2002. (Kuukauden TOP 20, 

2002.)  

 

  Ohjelma  Kanava  
Viikon- 
päivä  Pvm  Kello  

Katsojat  
3-14 vuotiaat  

Markkina 
osuus %   

 
1. 

 
Nooan saari: Norsuvauva 
kateissa 

 
YLE2 

 
su 

 
10.11.2002 

 
09:33 

 
196 000                         

 
84 

 
2. 

 
Pikku Kakkonen 

 
YLE2 

 
ma 

 
18.11.2002 

 
17:20 

 
186 000 

 
80 

 
3. 

 
Arttu 

 
YLE2 

 
to 

 
7.11.2002 

 
16:55 

 
177 000 

 
82 

 
4. 

 
Viiru ja Pesonen 

 
YLE2 

 
su 

 
3.11.2002 

 
09:09 

 
166 000 

 
74 

 
5. 

 
Muumilaakson tarinoita 

 
YLE2 

 
      ti 

 
12.11.2002 

 
16:56 

 
166 000 

 
78 

 
6. 

 
JUU EI: Kännykkä 

 
YLE2 

 
la 

 
9.11.2002 

 
09:00 

 
165 000 

 
74 

 
7. 

 
Richard Scarryn touhu-
kas maailma 

 
YLE2 

 
pe 

 
29.11.2002 

 
16:55 

 
163 000 

 
77 

 
8. 

 
Franklin 

 
YLE2 

 
ke 

 
27.11.2002 

 
16:55 

 
155 000 

 
78 

 
9. 

 
Kahden kerroksen karhut 

 
YLE2 

 
ma 

 
18.11.2002 

 
16:55 

 
153 000 

 
72 

 
10. 

 
Petteri Kaniini 

 
YLE2 

 
ma 

 
25.11.2002 

 
16:55 

 
153 000 

 
79 

 
11. 

 
Cubix 

 
MTV3 

 
la 

 
23.11.2002 

 
09:44 

 
152 000 

 
66 

 
12. 

 
Merirosvolaiva 

 
YLE2 

 
pe 

 
29.11.2002 

 
17:19 

 
151 000 

 
74 

 
13. 

 
Risto Räppääjä: Risto 
tapaa tytön 

 
YLE2 

 
su 

 
3.11.2002 

 
09:01 

 
144 000 

 
78 

 
14. 

 
Pokémon 

 
MTV3 

 
la 

 
23.11.2002 

 
09:16 

 
144 000 

 
59 

 
15. 

 
Veturi 

 
YLE2 

 
la 

 
16.11.2002 

 
08:25 

 
139 000 

 
89 

 
16. 

 
Jauhon kauppa: Erikois-
tarjous 

 
YLE2 

 
la 

 
2.11.2002 

 
09:04 

 
139 000 

 
76 

 
17. 

 
Vili-kissan seikkailut 

 
MTV3 

 
ti 

 
5.11.2002 

 
14:51 

 
124 000 

 
87 

 
18. 

 
Vaarallinen tehtävä? 

 
YLE2 

 
su 

 
17.11.2002 

 
09:04 

 
121 000 

 
62 

 
19. 

 
Hetkinen 

 
YLE2 

 
la 

 
30.11.2002 

 
09:17 

 
118 000 

 
48 

 
20. 

 
Renada 

 
MTV3 

 
ma 

 
18.11.2002 

 
14:46 

 
112 000 

 
90 

 

Liite 2: Haastattelurunko apukysymyksineen 
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Taustatietoja, lämmittelykysymyksiä 

- Kuinka päädyit töihin lastenohjelmiin? 

- Onko omia lapsia? Tuleeko seurattua muiden kanavien ohjelmia? 

- Lastenohjelmatoimituksen työntekijät ja heidän toimenkuva? 

- Miten eroaa aikuisten  ohjelmien toimituksesta? 

 

Ohjelmatarjonta 

- Mille ikäryhmälle kanava tarjoaa ohjelmaa? 

- Millainen on lastenohjelmien valintaprosessi? 

- Kuinka testaatte ohjelman toimivuutta kohdeyleisölle? 

- Palaute? 

 

Lastenohjelmapolitiikka 

- Kenelle kirjoitettu? 

- Ketkä ovat osallistuneet tekemiseen? 

- Kuinka ohjelmapolitiikka on muuttunut vuosien saatossa? 

 

Arvot 

- Mitä arvoja TV2 haluaa välittää lastenohjelmilla? 

- Mitä arvoja painotetaan eniten?  

- Mikä on tällä hetkellä tärkeää? 

- Mikä ei ole enää yhtä tarpeellista kuin ennen? 

- Kuinka arvojen toteutumista seurataan?  

- Onko asioita, joihin ei oteta kantaa? Tabuja?  

- Muiden kanavien arvot. Onko yhtenäisiä arvoja kanavilla? 

 

Tavoitteet ja tehtävät 

- Miksi teette lastenohjelmia? (kasvattajia, opettajia, viihdyttäjiä,        

  tuottajia, kulttuurityöntekijöitä?) 

- Mitä haluatte lasten oppivan? 

- Irtisanoudutte opettamisesta mutta perustatte ohjelmapolitiikan 

  esiopetussuunnitelmaan. Tarkentakaa hieman.     Jatkuu    
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            Jatkuu 

- Onko ohjelmilla kasvatuksellisia tavoitteita? Miten ne näkyvät? 

- Tarkastus, keskustelu, sensuuri?  

 

Lastenohjelmien taso 

- Kanavallanne. Resurssit, ohjelmapaikat jne 

- Onko saatavilla laadukasta materiaalia, työntekijöitä? 

- Mitä muutoksia digi- tv tuo lastenohjelmiin? 

diaiasdfaslkdfjdlkfjasdölfkaMM 

Kasvatusvastuu         

- Kuinka paljon olette valmiita ottamaan vastuuta lasten televisionkatse- 

 lusta? 

 

Mediakasvatus  

Millaista mediakasvatusta tulisi mielestänne antaa?  

Kuinka vanhempien tulisi tukea lastensa televisionkatselua? 

 

Mitä muuta haluaisit sanoa? 

KIITOS haastattelusta.     


