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__________________________________________________________________________

Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää  4-6  -vuotiaiden  lasten  vanhempien  näkemyksiä 
medialukutaidon ja mediavanhemmuuden merkityksestä lasten hyvinvointiin. Tarkoitus oli 
selvittää,  miten  perheissä  opetellaan  medialukutaitoa  ja  millaisena  näyttäytyy  terveyttä 
edistävä  mediavanhemmuus  sekä  millaista  tukea  vanhemmat  odottavat  neuvolasta. 
Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen. Tutkimusaineisto kerättiin ryhmähaastatteluina 
toteutetun väljän teemahaastattelun (n=9) avulla. Kolmen ryhmän ryhmähaastattelut tehtiin 
elokuussa 2010. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysillä.

Tulosten  perusteella  lasten  tutustuminen  nettielämään  alkaa  jo  4-vuotiaana.  Vanhemmat 
olivat  kiinnostuneita  lapsen  mediaympäristöstä.  Vanhempien  puheissa  medialukutaitoa 
opeteltiin ja harjoiteltiin yhdessä.  Vaikka lapset eivät osanneet lukea eivätkä kirjoittaa, he 
käyttivät  tietokonetta  rohkeasti.  Vanhemmat  ohjasivat  lasta  terveyttä  tukeviin  valintoihin 
sääntöjen,  ohjelmien  sisällön  valikoinnin  ja  oman  mallin  avulla.  Vanhempien  puheista 
muodostui  näkemys,  että  toiminnan  kautta  yhdessä  opeteltiin  kriittistä  medialukutaitoa. 
Vanhempien näkemyksen mukaan lapsen omien voimavarojen kasvu edistää hyvinvointia 
nettielämän  ensiaskeleissa.  Voimavarat  vahvistavat  salutogeenisen  terveyskäsityksen 
mukaisesti  koherenssin  tunnetta.  Vanhempien  kokemukset  ja  mielipiteet  neuvolan  tuesta 
olivat hyvin erilaisia.

Luku- ja kirjoitustaidon puute ei estä lapsia toimimasta verkkoympäristössä, jonka vuoksi 
medialukutaidon opetus on tärkeää aloittaa jo neuvolaiässä. Tutkimuksen tuloksia voidaan 
hyödyntää  kehitettäessä  lastenneuvolatyön  tarkastusten  sisältöjä.  Tulevissa  tutkimuksissa 
keskittyminen  mediakasvatukseen  terveyden  edistämisen  näkökulmasta  valitsemalla 
kohderyhmäksi  alle  kouluikäiset  lapset  olisi  suositeltavaa.  Tietoa  tarvitaan  lisää,  koska 
lapset aloittavat Internetin käytön jo 4-vuotiaana.

Asiasanat:  lapset,  medialukutaito,  mediavanhemmuus,   salutogeneesi,  sisällönanalyysi, 
terveyden edistäminen
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The purpose of this study was to assess what kind of views with 4-6 year old children  had 
on influences of media literacy and media parenthood on children´s well-being. The purpose 
was  to  find  out  how  they  learn  media  literacy  in  the  families  and  what   is  a  media 
parenthood which promotes health and what kind of support parents are expecting from 
child health care.The study approach was qualitative. The research material was composed 
of three group interviews (N=9) in the form of informal thematic. The data was interpreted 
by content analysis.

Based on the results children start to familiarize themselves with Internet Life already at age 
four year old. The parents were interested in children´s media environment. According to 
the parents, they were learning and parcticing media literacy together with their children. 
Even though children couldn't read and neither write, they used computer without any fear. 
Parents guided their  children pick and choose  healthy choices by rules and by selecting TV 
programmes and by being a role model for own children. In parents´ opinion, the running 
and  learning  together  was  the  way  to  learn  specific  skills  of  critical  media  literacy. 
According to the parents, the growth of children´s own resources promote the well-being of 
the children in the first steps of Internet Life. These resources promote a sence of coherence 
in line with the salutogenic health orientation. Parents had divergent views, experiences and 
opinions on a support of child health care.

The lack of ability to read and write do not prevent children from using the Internet, and for 
this reason it is important to begin teaching media literacy already during early childhood. 
The research results can be utilized in developing the contents of health examinations at 
health care for children. In the future, the focusing on the media education from the health 
promotion´ viewpoint by choosing children under school age as a target group would be 
recommended. We need more information, because children start using the Internet already 
at age four year old.

Keywords:  content  analysis,  early  childhood,  health  promotion,  media  literacy,  media 
parenthood, salutogenesis



1  JOHDANTO

Yhteiskunnassa  tapahtuvat  muutokset  heijastuvat  lasten  elämään  perheen  arkiympäristön 

kautta.  Lapsiasiavaltuutettu  ja  Kerhokeskus  -  koulutyön  tuki  ry:n  asiantuntijaryhmä  on 

laatinut  ehdotuksen  lasten  ja  nuorten  kanssa  tehtävän mediakasvatuksen  parantamiseksi. 

Mediakasvatuksen  puutteet  näkyvät  lasten  hyvinvoinnissa,  vaikka  puutteiden  suoraa 

vaikutusta lapsen hyvinvointiin on vaikea mitata (Aula & Järvinen, 2007). Viime aikojen 

julkista  keskustelua on  sävyttänyt  suuri  huolestuneisuus  erilaisista  riskeistä,  joita  lapset 

joutuvat  kohtaamaan  nykyajan  suomalaisessa  mediayhteiskunnassa  (Tuononen,  2006, 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Hyvinvointiohjelma, 2008).

Media  on  vahvasti  läsnä  lasten  jokapäiväisessä  arjessa.  Ensimmäinen kosketus  mediaan 

tulee  jo  erilaisten  äänikokemusten  kautta  sikiöaikana.  Taaperosta  leikki-ikäiseen  lapset 

kuuntelevat romppusatuja, katsovat lastenohjelmia televisiosta ja pelaavat tietokonepelejä. 

Medialaitteet ja median sisällöt kietoutuvat entistä tiiviimmin osaksi lasten elämää (Niinistö 

& Ruhala, 2007, 123).  Mediaympäristöt ovat muuttuneet yhä moninaisempaan suuntaan. 

Kehitys on ollut niin nopeaa, että aktiivisimmankin kasvattajan on vaikea pysyä perässä. 

Näyttää toisinaan myös siltä, että lapset elävät maailmassa, joka on aikuisten silmin melko 

outo ja vaaroja täynnä. 

Mediaan  liittyvät  ongelmat  ovat  lisääntyneet  kulutuksen  myötä.  Julkinen  keskustelu  on 

nostanut  uhkakuviksi  viihdeväkivallan,  pelaamiseen  liittyvän  riippuvuuden  ja  internetin 

sopimattomat tai jopa vaaralliset sisällöt. Monien perheiden taloudellinen vaurastuminen on 

johtanut  siihen,  että  perheissä  on  runsaasti  erilaisia  mediavälineitä.  Osalla  lapsista 

esimerkiksi  televisio  löytyy  jo  omasta  huoneesta  (Koivusalo-Kuusivaara,  2007,  42, 

Korhonen, 2008, 23). Vanhempien lapsuus median parissa on ollut hyvinkin erilainen tämän 

päivän lapsiin verrattuna. Tästä syystä heidän aiemmat tiedot eivät välttämättä riitä omien 

lasten mediakasvatuksen toteutuksessa. Vanhemmat saattavat olla hämmentyneitä ja tuntea 

voimattomuutta median muuttumisesta kirjallisesta yhä visuaalisempaan ja digitaalisempaan 

suuntaan. Heidän on hankittava ja saatava ajankohtaista tietoa lastensa mediakasvatukseen. 

Lasten  median  käyttöön  heijastuu  myös  perheiden  uudenlainen  ajankäyttö,  joka  siirtää 

lapsia yhä enemmän sähköisten ajanvietevälineiden pariin, kuten television ja tietokoneen 

pariin (Korhonen, 2008, 25-26, Carlsson, 2010, 126, Livingstone & Haddon, 2010, 71-72).
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Perheiden  mediankäytön  tavat  heijastuvat  lastenneuvolan  arkeen  muun  muassa  lasten 

leikeissä, tarinoissa, tunteissa, tiedoissa ja taidoissa. Lasten hyvinvointi voi vaarantua, jos 

lapsi  joutuu  kohtaamaan  liian  paljon  sellaista  median  sisältöä,  jota  hän  ei  pysty 

ymmärtämään.   Hallituksen  lasten,  nuorten  ja  perheiden  hyvinvointiohjelman 

painopistealueena on ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen. Ohjelman yhtenä tavoitteena 

on  edistää  lapsille  ja  nuorille  turvallista  mediaympäristöä  ja  medialukutaitoa.  Lapset 

tarvitsevat  aikuisen  läsnäoloa  ja  tukea  median  käytössä  sekä  vanhemmat  ammattilaisten 

tukea  mediakasvatustyössään.  Tavoitteena  on  nostaa  lasten  asema  tietoyhteiskunnan 

kansalaisina  esiin  (Hallituksen  politiikkaohjelma,  2007).    Lasten  tasapainoisen 

emotionaalisen kehityksen ja turvallisuudentunteen säilymisen näkökulmasta tämän päivän 

iso haaste on lasten ja heidän perheidensä suhde mediaan (Ahlqvist-Björkroth, 2007, 137). 

Tämä  asettaa  haasteita  lastenneuvolatyölle  tarjota  tietoa  ja  tukea   perheille 

mediavanhemmuuteen ja lapsen mediakasvatukseen liittyen.

Tutkimuksessa  selvitetään 4-6 -vuotiaiden lasten vanhempien valmiuksista ottaa huomioon 

pienten  lasten  mediaympäristö  kasvatuksessaan,  millaista  on  terveyttä  edistävä 

mediavanhemmuus  sekä  millaista  tukea  vanhemmat  odottavat  saavansa  lastenneuvolasta 

mediavanhemmuuteensa kotona toteutettavaan mediakasvatukseen. Vaikka aiheesta käydään 

paljon  julkista  keskustelua,  tutkimukseen  perustuvaa  tietoa  on  erityisen  vähän  alle 

kouluikäisistä lapsista. Alle kouluikäisten lasten kyky hahmottaa kuvaa voi olla suuri, mutta 

heidän kykynsä ymmärtää sähköistä informaatiota on rajallinen (Lahikainen, Korhonen & 

Paavonen, 2007, 99, Walamies 2011, 9-14). 



3

2  TERVEYDENHOITAJA MEDIAVANHEMMUUDEN TUKIJANA

2.1  Lastenneuvolatyö ja terveyden edistäminen

Suomalaisella  lastenneuvolatyöllä  on  ollut  keskeinen  merkitys  jo  1940-luvulta  alkaen 

ennaltaehkäisevässä  kansanterveystyössä  ja  lastenneuvolatyötä  on  pidetty  terveyden 

edistämisen edelläkävijänä Suomessa (Kolimaa & Pelkonen, 2007, 64, Lindholm, 2007, 19). 

Lastenneuvolatyö  on universaali  eli  kaikille  tarkoitettu  palvelu,  joka tavoittaa  Suomessa 

lähes kaikki lapset ja ainakin toisen vanhemmista.  Lastenneuvolatyön tavoitteena on lasten 

fyysisen,  psyykkisen  ja  sosiaalisen  terveyden  ja  perheiden  hyvinvoinnin  paraneminen. 

Yleistavoitteena voidaan pitää lisäksi seuraavan sukupolven terveyden ja vanhemmuuden 

voimavarojen lisääntymisen. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, 2004, Lindholm 2007). 

Neuvoloissa tehtävä työ on osa kunnallista terveydenedistämistyötä (Lindholm, 2007, 113, 

20).  Työ perustuu  suosituksiin  ja  määräaikaistarkastukset  liittyvät  perustehtävään.  Vahva 

ohjeistus  (Lastenneuvola  lapsiperheiden  tukena,  2004,  Valtioneuvoston  asetus  380/2009) 

raamittaa  työntekijöitä  ja  asioiden  esiin  ottamista,  mutta  joustolle  tulisi  löytyä  tilaa. 

Lastenneuvolatyön tehtävänä on kehittää yleisellä tasolla neuvolapalveluja ja pitää huolta 

uuden  tiedon  kanavoitumisesta  neuvolatoimintaan.  Perheiden  tasolla  tehtävänä  on 

mahdollistaa vanhemmille ajantasainen, tutkimuksin perustuva tieto ja antaa riittävästi tukea 

vanhemmuuteen  sekä  puuttua  varhain  terveyttä  varantaviin  tekijöihin  (Lastenneuvolatyö 

lapsiperheiden  tukena,  2004,  20-22,  Lindholm,  2007,  110).  Terveyden  edistäminen 

lastenneuvolassa  lisää  perheen  mahdollisuuksia  vaikuttaa  terveytensä  taustalla  oleviin 

tekijöihin  ja  siten  kohentaa  perheen  terveyttä.  Lapsen  ja  perheen  kanssa  yhteistyössä 

selvitetään  perheen  elämäntilanne,  voimavarat  ja  neuvonnan  tarpeet  (Lastenneuvola 

lapsiperheen tukena, 2004, Hakulinen-Viitanen & Pelkonen, 2009).

Lastenneuvolan  terveydenhoitaja  tapaa  perusterveydenhuollon  työntekijänä  ja  ainoana 

perheen  ulkopuolisena  tahona  lapsen  ja  hänen  vanhempansa  säännöllisin  väliajoin 

vauvaiästä  kouluikään  määräaikaistarkastusten  yhteydessä.  Terveydenhoitajan  työn 

tavoitteena  on  rakentavan  vuorovaikutuksen  syntyminen  ja  lapsen  ja  perheen  omien 

voimavarojen  löytäminen  ja  tukeminen  (Lastenneuvola  lapsiperheen  tukena,  2004, 

Lindholm,  2007).  Lapsiperheellä  on  myös  käytössä  (Sirviö,  2010,  137)  erilaisia 

tietokanavia, joiden avulla se pystyy hankkimaan uutta tietoa. Terveydenhoitajan on otettava 
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muualta hankittu tieto ja kyettävä tuomaan esille oma näkökulmansa asiaan. Neuvolatyössä 

hyvään terveyden edistämisen tulokseen voidaan päästä avoimella dialogilla vanhempien 

kanssa (Lehtimaja, 2007, 235).

Lapsiperheiden  käsityksiä  neuvolatyöstä  Suomessa  on  tutkittu  erilaisilla  kyselyillä  ja 

haastatteluilla     (Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen, 2000).      Kailan              (2001, 33-38)

kirjallisuuskatsauksen ja  neuvolatyön kehittämiseen liittyvän tutkimuksen mukaan monet 

vanhemmat toivovat neuvolalta enemmän keskustelua ja neuvoja arjen kasvatustilanteisiin. 

Vanhemmat toivovat myös enemmän tukea ja rohkaisua vanhemmuuteensa (Viljamaa 2003, 

Kekkonen, 2004).  Huomioitavaa on se,  että  perheiden tarpeet  ovat  yksilöllisiä  ja  lapsen 

kehitysvaiheen  ja  perheiden  elämäntilanteen  mukaan  vaihtelevia.  Myös  yhteiskunnan 

neuvolatyölle  asettamat  tavoitteet  vaihtelevat   yhteiskunnassa   tapahtuvien    muutosten 

mukaan.  Neuvolan  terveydenhoitajien  mahdollisuudet  tukea   lapsiperheitä  ovat 

tilannesidonnaisia  ja  vaihtelevat  työntekijän  tieto-  ja  taitoperustan  mukaan.  Kolimaan ja 

Pelkosen  (2007)  mukaan  lasten  terveyden  edistämiseen  tulee  panostaa,  sillä  terveyden 

perusta luodaan lapsuudessa. Tällöin muodostuvat elinikäiset tottumukset oman terveyden ja 

hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. 

Yksi  tämän  vuosituhannen  keskeisimmistä  terveyden  edistämisen  ja  terveyskasvatuksen 

haasteista  on  suunnata  ja  parantaa  väestön  terveyden  lukutaitoa.  Tämä  luo  pohjan  ja 

mahdollisuuden parantaa  yksilön  medialukutaitoa (Nutbeam, 2000).  Neuvolassa  tarvitaan

tietoa  median eduista ja haitoista, jotta vanhemmille ja lapsille suunnattua  mediakasvatusta

sekä  medialukutaidon  hyödyllisyyttä  voidaan  huomioida  ja  edistää.  Lastenneuvola 

lapsiperheiden  tukena,  opas  työntekijöille  (2004)  suosittaa,  että  lastenneuvolassa otetaan 

lapsen täytettyä kaksi vuotta aktiivisesti esiin median hyödyt ja haitat  ja aiheeseen tulee 

palata  myös myöhemmillä  käynneillä  (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena,  2004,  209). 

Myös  Sirviö  (2010)  näkee  olennaisena   perheen  terveyttä  ja  voimavaroja  ennakoivasta 

näkökulmasta  (promotion)  tarkastelun,  miten  perheen  määrittämiä  terveyttä  edistäviä 

tekijöitä  ja  voimavaroja  voidaan vahvistaa  ja  lisätä.  Sirviön  (2010)  mukaan vanhemmat 

toivovat, että kasvatukseen liittyviä seikkoja tulisi huomioida ennen kuin ongelmat syntyvät.
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2.2  Salutogeeninen terveyskäsitys ja voimavarat

Tutkimuksen näkökulma terveyteen on salutogeeninen, terveyslähtöinen, joka on vastakohta 

patogeeniselle,  sairauksista  ja  riskitekijöistä  lähtevälle  tarkastelutavalle.  Media  tuo  iloa 

lasten arkeen. Se on merkittävä tiedonlähde sekä osallistumisen kanava (Aula & Järvinen, 

2007). Salutogeenisessa  terveyskäsityksessä keskitytään terveyden vaalimiseen ja terveyttä 

tukevien  tekijöiden  vahvistamiseen sairauksien  ja  riskitekijöiden  sijaan. Salutogeenisessa

lähestymistavassa yksilö nähdään kokonaisuutena ja terveyttä ylläpitäviä tekijöitä pyritään 

vahvistamaan  (Eriksson  &  Lindström,  2008,  190-199).   Salutogeenisen  terveyden 

edistämisen  näkemyksessä  nousevat  Lindsrömin  ja  Erikssonin  (2006)  mukaan  kolme 

ulottuvuutta. Ensimmäisenä näkemyksenä on ongelmanratkaisu ja ratkaisujen löytyminen, 

seuraavaksi  yksilöidään  GRR  (generalized  resistance  resources)  eli  voimavarat,  jotka 

auttavat  yksilöä  suuntaamaan  kohti  positiivista  terveyttä.  Kolmantena  tekijänä  nähdään 

yleismaailmallinen koherenssintunne (yksilöt, ryhmät, väestö tai järjestelmät).

Koherenssintunne kehittyy jo lapsuudessa ja jatkuu aikuisuuteen asettuen tasolleen vasta 

25-30 vuoden iässä (Virtanen, 2010, 153). Lapsi saa perheessä suojaa, turvaa ja rakkautta. 

Uusien  tilanteiden  myötä  lapsi  saa  elämänkokemusta,  joka  auttaa  häntä  eteenpäin  taas 

uusien  tilanteiden  ilmaannuttua  eteen  (Eriksson  &  Lindström,  2008,  190-199,  Feldt  & 

Mäkikangas,  2009).  Mustonen  (2001)  korostaa,  että  erityisesti  tilanteet,  joissa  lapsi  voi 

opettaa vanhempiaan, vahvistavat lapsen itsetuntoa. Aikuisen tuella on suuri vaikutus lapsen 

elämänhallinnan  opettelussa.  Positiiviseen  terveyskäsitykseen  nojaten  terveyden 

edistämisessä lähdetään liikkeelle terveysvarannon kasvattamisesta (health promotion), kun 

taas  terveyttä  suojelevasta  (health  protection)  lähtökohdasta  katsotaan  terveyden 

edistäminen terveellistä käyttäytymistä ja yksilötason rakenteita muuttavaksi ja tukevaksi 

toiminnaksi (Lindholm, 2007, 21). Salutogeenisen terveyskäsityksen mukaan (Morgan & 

Ziglio,  2007),  mitä  paremmin  yksilö  ymmärtää  ympäröivää     yhteiskuntaa    ja 

ympäristöään,  sitä   paremmin  hän   voi   hyödyntää omia voimavaroja lisäämään terveyttä 

ja hyvinvointia (Kuva 1). Koherenssin tunne muodostuu vahvaksi, kun lapsella on vahva 

itsetunto ja  itseluottamus.  Savola & Koskinen-Ollonqvist  (2005)  kuvaavat  tätä  prosessia 

yksilön voimaantumiseksi, joka helpottaa kykyä tehdä omia päätöksiä ja terveysvalintoja. 

Ottawan   julistuksen   periaatteet (WHO, 2009)   ja   salutogeneesin   peruskäsitteet voidaan 



6

Linströmin ja Erikssonin (2010) mukaan yhdistää terveelliseen (healthy)  oppimismalliin. 

Kyseessä olisi elinikäinen oppimisprosessi, johon kuuluu terveyden voimavarojen kehitys, 

hyödyntäminen  ja  käyttö  omaksi  hyväksi.  Prosessi  on  tietoinen  ja  pyrkii  ongelmien 

ratkaisuun  kokemuksien  kautta  lisäten  yksilön  ratkaisukapasiteettia.  Prosessi  tuottaa 

loppujen  lopuksi  hyvinvointia  ja  parempaa  elämänlaatua  (Lindström & Eriksson,  2010, 

38-39).  Salutogeenisen teorian mukaan terveyden edistämisessä tulisi  keskittyä  hyvää  ja 

mielekästä elämää tukeviin voimavaroihin. Lapselle terveys merkitsee mieluisten asioiden 

tekemistä ja hyvää oloa (Okkonen, 2004, 61, 63).

Terveyden edistäminen

Lapsen kehitysvaiheet Hyvinvointi ja

Mediavanhemmuus terveys

Lastenneuvola

Media salutotogeneesi

Kuva 1.  Voimavaroja, joista muodostuu lapsen hyvinvointia

2.3 Lapsen kehitysvaiheet ja media

Lapsen  kehityksen  säännönmukaisuutta  on  kuvattu  erilaisten  kehitysteorioiden  avulla. 

Niiden avulla esimerkiksi lapsuus on jaettu erilaisiin vaiheisiin. Lapsen kehityskaari voidaan 

jakaa esimerkiksi neljään ikäkauteen. Vauvaikä on 0-1 vuotta, taaperoikä 1-2 vuotta, leikki-

ikä 3-7 vuotta ja kouluikä 7-12 vuotta. Kullakin kaudella on oma kehitystehtävänsä, jotka 

lapsen  pitäisi  käydä  läpi  kehittyäkseen  tasapainoiseksi  ihmiseksi.  Mustonen (2006)  sekä 

Niinistö  ja  Ruhala  (2007)  ovat  avanneet  kyseiset  ikävaiheet  mediakasvatuksen 

näkökulmasta.  Vauva-  ja  taaperoikä  (0-2  vuotta)  ovat  myötäelämisen  alkeiden  opettelun 

aikaa ja mallioppimista. Tällöin kehittyvät perusluottamus ja kiintymyssuhteet, jotka ovat 

myöhemmän   tunne-elämän   ja   ihmissuhteiden   perusta. Median   käytön   malli   opitaan 



7

matkimalla vanhempia lapsia ja aikuisia. (Mustonen, 2006, 16-20, Niinistö ja Ruhala, 2007, 

128).

Leikki-iässä (3-7 vuotta) lapsi omaksuu ympäristön normeja, sääntöjä ja käyttäytymistapoja. 

Sukupuoli-identiteetti  alkaa  hahmottua  ja  tytöt  ja  pojat  etsivät  mediasta  vahvistusta 

sukupuolirooleihinsa.  Mediahahmojen  toimintamallit  imetään  leikkeihin.  Lapsen  kyky 

erottaa   faktaa  ja  fiktiota  alkaa  kehittyä.  Leikki-ikäiselle  monipuolisten  mediasisältöjen 

tarjoaminen   luo  pohjan  median  monipuoliselle  käytölle  ja  tunnetaitojen  harjoittelulle. 

Leikki-iässä  alkaa  usein  jo  neuvottelu  median  käytön  pelisäännöistä.   Kouluiässä (7-12

vuotta) koulun aloittaminen tuo mukanaan itsenäisyyttä, myös median käytössä. Lukutaito 

kehittyy ja se avaa uusia median käytön mahdollisuuksia. Tässä iässä lapsi myös harjoittelee

omien  mediavalintojen  tekemistä,  tiedonhakua  ja  sisältöjen  kyseenalaistamista.  Median 

käyttö ei enää ole pelkästään kotona tapahtuvaa, joten lapsen on tärkeä harjoitella aikuisen 

kanssa yhdessä turvallista median käyttöä ja sopia siihen liittyvät säännöt (Valkonen ym. 

2005,  63,  Mustonen  2006,  16-20,  Niinistö  & Ruhala  2007,  128).  Suhde  vanhempiin  ja 

perheeseen on  keskeinen lapsen hyvinvoinnin kannalta, mutta lapsen kasvaessa elämänpiiri 

laajenee ja  erilaiset kehitykseen vaikuttavat tekijät lisääntyvät.

Arkipäivän  median  käyttö  ja  median  läsnäolo  leikeissä,  harrastuksissa  ja  muussa 

toiminnassa kehittävät lasten medialukutaitoa. Tutkimuksessa jopa 5- ja 8 -vuotiaat arvioivat 

itse  mediataitonsa  varsin  korkeiksi.   He  uskoivat  olevansa  taitavia  median  käyttäjiä   ja

sanoivat  osaavansa  käyttää  esimerkiksi  televisiota  ja  kuvanauhuria  itse  (Noppari  ym. 

2008,138).  Lapset  oppivat  television  käytön  itsenäisesti  seuraamalla  muiden  toimintaa. 

Lasten kehitykseen kuuluvat jäljitteleminen ja kopioiminen. Näihin  toimiin aineksia  lapset 

ottavat  myös  mediasta  (Kytömäki,  1999,  Koivusalo-Kuusivaara,  2007,  222,  Korhonen, 

2010,  11).  Pienet  lapset  käyttivät  tietokonetta   valvotusti  ja  yhdessä  vanhempien  tai 

sisarusten kanssa. Lapsen omat taidot pääsivät esiin vasta, kun vanhemmat olivat avanneet 

koneen ja mahdollistaneet sen käytön (Noppari ym. 2008, 139).

Pienet lapset eivät vielä tunne kaikkia ohjelmakielen hienouksia, mutta osaavat havainnoida 

eroja  eri  ohjelmissa.  Ensimmäisenä  he  oppivat  erottamaan  piirretyt  ohjelmat  ”oikeista” 

ohjelmista. Pienille lapsille piirrostekniikka  onkin vihje  mielenkiintoisesta  mediasisällöstä 
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(Suoninen, 2004, 145). Nykyisessä mediaympäristössä yksi medialukutaidon perustaidoista 

onkin  faktan  ja  fiktion  erottaminen  toisistaan.  Se  on  pienen  lapsen  kannalta  kaikkein 

keskeisin  medialukutaidon  osa-alue,  jota  ilman  muut  tulkinta-  ja  käyttötaidot  eivät  voi 

kehittyä (Suonien, 2004, 169, Noppari ym. 2008, 146).

Lapsen suhde mediaan vaihtelee eri ikä- ja kehitysvaiheissa samoin kuin mediaan liittyvät 

riskitekijät  vaihtuvat  ikävaiheiden  myötä  (Matikainen,  2008,  169).  Lapsen  ollessa  2-3 

-vuotias kaikki televisiossa esitetyt asiat ovat totta, mutta niillä on hänelle merkitystä vain, 

jos  ne  ovat  tuttuja  hänen  omasta  elämästään.  Faktan  ja  fiktion  rajanvedon  tekemiseen 

pienelle lapselle riittää tieto siitä, ettei jokin asia esitä todellisuutta. Yleensä 3-4 -vuotiaat 

lapset  tietävät  ja  ymmärtävät,  että  piirrosfilmit  ovat  fiktiota,  sillä  ne  eroavat   lasta 

ympäröivästä  todellisuudesta  esitystapansa  puolesta. Pienellä  lapsella ei ole vielä sellaista 

mielikuvitusta, että hän voisi kuvitella jonkun keksivän ja kuvittelevan asioita, joita ei ole 

olemassakaan.  Kun  asiasta  kerran  on  olemassa  kuva,  niin  silloin  tämä  asia  täytyy  olla 

olemassa. Miten lapsen pitäisi arvioida sellaisia esitettyjä asioita, jotka näyttävät todelta ja 

voisivat  olla  totta?  Tärkeä edellytys  sille,  että lapsi  kykenee ymmärtämään kuvitteellista 

ohjelma-aineistoa on, että  lapsen  kyky abstraktiin ajatteluun on  kehittynyt sille tasolle, että 

hän tulee tietoiseksi mielikuvituksen olemassaolosta. Lapsen kyky erottaa ohjelma-aineiston 

faktaa  ja  fiktiota  toisistaan  on  rajallisempi  kuin  aikuisilla,  koska  heillä  on  vähemmän 

kokemuksia todellisesta maailmasta (Noppari ym. 2008, 170-173).

Ohjelmatyypistä riippuen lapset oppivat erottamaan fiktion ja faktan  noin 5-vuoden iässä. 

Tutkimusten  mukaan  5-6  -vuotiailla   lapsilla   ei  yleensä  ole   enää  vaikeuksia   erottaa 

seikkailu- ja toimintasarjoja fiktioksi, sillä  ne  eivät   muistuta  erityisemmin   lasten  omia 

arkikokemuksia.  Sen  sijaan  perhesarjat saattavat lasten silmissä olla edelleen täyttä totta 

( Salokoski & Mustonen, 2007, 21, Noppari ym. 2008, 174).

2.4  Mediavanhemmuus

Mediavanhemmuudella  tarkoitetaan  Lindroosin  (2005)  mukaan  roolia,  jossa  vanhemmat 

huomioivat lapsen kehitysvaiheen, herkkyyden ja aseman median keskellä lapsen arjessa. 

Lapsi tarvitsee median käytössään rinnalla kulkijaa, opastusta, tukea, kuuntelua ja läsnäoloa 



9

sekä  yhdessä  tekemistä.  Vanhemmat  ovat  lapselle  esimerkkien  ja  käyttäytymismallien 

antajia.  Vanhempien oma mediatietoisuuden pohdinta auttaa heitä toimimaan tietoisemmin 

lapsensa mediavanhempina (Halmesmäki ym. 2004, 24, Lindroos, 2005, 12, Niinistö ym. 

2006,  25).  Pienten  lasten  vanhempien  käsityksistä  mediavanhemmuudesta  löytyy  kovin 

vähän tutkittua tietoa. Pääosin kasvattajien omat kokemukset ja totutut tavat sekä yleisesti 

hyväksytyt  käytännöt  näyttävät  vaikuttavan  mediavanhemmuuden  syntyyn  (Niinistö  & 

Ruhala, 2007, Engdahl & Turja, 2009). Tämän päivän vanhempien haasteista suurimpia on 

kasvattaa lapsia mediatulvan keskellä. Se vaatii uudenlaisia tietoja ja taitoja ilmiöistä, joita 

aikuisen on joskus vaikea hahmottaa. Suurimmat haasteet liittyvät mediavälineisiin (Mares 

& Woodard,  2005, Livingstone,  2007, Tuominen & Mustonen, 2007 ).  Mustosen (2006) 

mukaan  vanhemmilla  on  merkityksellinen  rooli  myös  siinä,  ettei  lapsen  arvo-  ja 

todellisuuskäsitys tai maailmankuva  muodostu  yksinomaan   mediasta. Kun aikuinen pohtii 

omaa   mediatietoisuuttaan, on   hän  samalla  perillä  myös  lapsensa   mediatodellisuudesta.

Vanhemmat  vaikuttavat  lapsen  terveyteen  ja  hyvinvointiin  epäsuorasti  omien 

kasvatustyyliensä, perheen ilmapiirin ja perheen arvojen kautta. Lasten hyvinvoinnissa on 

kyse elinoloista, minkälaisia puitteita lasten kasvulle ja kehitykselle on tarjolla (Pulkkinen, 

2002,  119).  Hyvinvointitutkimuksen  piirissä  lapsen  hyvinvointi  nähdään  vaikeana  ja 

moniulotteisesti  määriteltävänä  sekä  yksilön  että  yhteisön  tasoilla.  Se,  mikä  edesauttaa 

lapsen  hyvinvointia  tällä  hetkellä,  on  tärkeää  myös  lapsen  tulevaisuudessa  (Lasten 

hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit, 2011). 

Vanhemmat näkevät oman mediavanhemmuutensa hyvin eri tavoin riippuen siitä, mikä on 

heidän  oma  mediasuhteensa  (Lemish,  2008,  Aaltonen,  2009,  Herkman,  2010,  63)  ja 

koulutustaustansa (Baxter & Hayes, 2007, Skouteris & McHardy, 2009). Kaiken lapsen ja 

vanhemman välisen vuorovaikutuksen on todettu vaikuttavan lapsen terveyskäyttäytymiseen 

(Pulkkinen,  2009,  336)  ja  lapsen  hyvinvointiin  (  Mannerheimin  Lastensuojeluliiton 

Hyvinvointiohjelma,  2008).  Kolimaa  ja  Peltonen  (2007)  näkevät  vanhempien  antaman 

mallin ja vanhempien luoman ilmapiirin kotona yleensäkin vaikuttavan lapsen terveellisten 

elämäntapojen  omaksumiseen.  Vanhemmuus  on  käytännössä  tasapainoilua  erilaisten 

kasvatuskäytäntöjen välillä (Halmesmäki ym. 2004, 24) ja oleellista on pyrkiä elämään niin, 

kuin lastaan opettaa, muutoin opetus menettää uskottavuutensa (Lehtimaja (2007). Siksi on 

tärkeää, että vanhemmat saavat tarvittaessa tukea lastenneuvolasta lastensa kasvattamisessa.
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3  MEDIALUKUTAITO OSANA TERVEYDENLUKUTAITOA

3.1 Terveydenlukutaito

Terveydenlukutaito on suhteellisen uusi käsite terveyden edistämisessä. Terveydenlukutaitoa 

kuvastaa yksilön kognitiiviset eli tiedolliset ja sosiaaliset taidot. Tavoitteena on osata käyttää 

terveydenlukutaitoa terveyttä edistävällä ja ylläpitävällä tavalla (Nutbeam, 2000, Nutbeam, 

2008). Terveyden  lukutaidossa  on  Nutbeamin  (2000,  2008)  mukaan  erotettavissa  kolme 

tasoa.  Toiminnallinen  terveydenlukutaito kuvaa  peruslukutaitoa,  jota  voidaan  lisätä 

arkipäivän tilanteissa. Se on terveystietojen lisäksi taitoa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa. 

Vuorovaikutuksellinen  terveydenlukutaito kehittyy  henkilökohtaisella  tasolla  sosiaalisten 

taitojen  kanssa.  Sitä  voidaan  kehittää  kohdentamalla  viestintää  tiettyyn  tarpeeseen, 

esimerkiksi  lapsen ja vanhemman keskustelu terveyttä tukevien valintojen merkityksestä. 

Tavoitteena  on,  että  lapsi  löytää  keskustelun  avulla  perustelut  toiminnalleen.  Kriittinen 

terveydenlukutaito taas  perustuu  edellisiin  tasoihin  (Kuva 2).  Tuolloin  taidot  riittävät  jo 

kriittiseen tiedon analysointiin, kontrolliin ja toimintaan eri elämäntilanteissa. Kyse on jo 

silloin  yksilön  voimaantumisesta  (empowerment)  (Mogford  ym.  2010).  Kriittisen 

terveydenlukutaidon  saavuttanut  pystyy  itsenäisesti  kriittiseen  pohdintaan  ja 

terveysvalintojen tekemiseen (Nutbeam, 2000, 259-267; 2008, 2074, Savola & Koskinen-

Ollonqvist, 2005, 84-85, Jakonen, Tossavainen & Vertio 2005, 2891-2895, von Wagner ym. 

2008, Mogford ym. 2010).  

   

Kuva 2.  Terveydenlukutaidon portaat

Terveydenlukutaito  on  jatkuva  ja  elinikäinen  kehitysprosessi,  joka  on  yhteydessä 

ympäristöön  ja  kulttuuriin. (Savola & Koskinen-Ollonqvist, 2005, 84.)  Laajassa   mielessä 

Toiminnallinen lukutaito

Vuorovaikutuksellinen 
lukutaito

Kriittinen lukutaito
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terveydenlukutaito tarkoittaa lapsen kykyä ja harjaantumista vuorovaikutukseen, hyödyntää

saamaansa  tietoa, tunnistaa  riskitekijöitä  ja  hankkia  uutta  tietoa sekä  pohtia  terveyttä ja 

siihen liittyviä asioita (von Wagner ym. 2008). Vanhempien omalla terveyden lukutaidolla 

näyttää olevan (DeWalt & Hink, 2009) yhteys lasten hyvinvointiin. Terveyden lukutaidon 

aakkoset lapsi oppii kotonaan ja terveydenlukutaito kasvaa siitä vähitellen ( Ratzan 2001, 

212, Jakonen ym.  2005, 2891, 2895, Street & Epstein, 2008, 256-257, Mogford ym. 2010) . 

Kirckbusch  (2006)  sekä  Peerson  ja  Saunders  (2009)  näkevät  terveydenlukutaidon 

voimavarana ja elämäntaitona, jota tarvitsemme modernissa yhteiskunnassa, sillä erilaiset 

päivittäiset valintamme vaikuttavat meidän terveyteen ja hyvinvointiin.

3.2 Medialukutaito

Medialukutaito on käsite, jota käytetään kuvaamaan yksilön kykyä käyttää ja tulkita mediaa 

ja  sen sisältöjä  (Suoninen,  2004,  25).  Se on  perinteistä  lukutaitoa  laajempi.   Englannin 

kielen   termi   media  literacy    voi   tarkoittaa   sekä   median   lukutaitoa   että 

mediakasvatustoimintaa  (Salokoski  &  Mustonen,  2007,  111).   Kirjallinen  lukutaito  on 

kulttuurissamme  hyvin  korostunutta,  mutta  sen  lapset  oppivat  melko  myöhään. 

Ensimmäinen lukutaitomme on visuaalista lukutaitoa, muotojen hahmojen ja äänien virtaa. 

Kun  lapsi  tutkii  uutta,  informaation  käsittelyssä  tapahtuu  ensin  visuaalinen  analyysi 

Näköhavainnon myötä lapselle aukeaa myös kirjoitettujen tekstien maailma (Chauvin, 2003, 

Karvonen, 2005). Tämän päivän lasten lukutaidossa korostuu erilaisten mediaelementtien, 

kuten kirjoituksen ja piirroksen  sekä äänen ja kuvan käyttö samanaikaisesti  (Kupiainen 

2006, 19-20). 

Medialukutaito  on  nähtävä  prosessina,  jossa  kukaan  ei  ole  täysin  vailla  lukutaitoa  eikä 

kukaan voi  tulla  täysin  oppineeksi.  Kupiaisen ym.  (2009)  mukaan medialukutaidolla  on 

kolme tehtävää; se kehittää yksilöä, opettaa median toimintamuotoja ja herättää aktiivista 

toimintaa. Lukutaidon saavuttaminen on tärkeä etappi mediaymmärryksen kehittymisessä. 

Lukutaidon  myötä  havaintojen  kielellinen  prosessointi  kasvaa  ja  yleinen  analyyttisyys 

lisääntyy (Salokoski & Mustonen, 2007, 22). Potter (2004) on tarkastellut medialukutaidon 

merkitystä kognitiivisen teorian kautta ja näkee, että siinä on rakennusaineita siihen,  kuinka 

kohdata valtavaa  mediaviestien  tulvaa  yksilöiden  arjessa. Se  auttaa ymmärtämään (Potter 
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2004, Nutbeam 2008), miten ihmismieli toimii päätöksenteossa eri viestien suhteen, miten 

oma  terveyskäyttäytyminen  toimii  yksilön  omassa  media-arjessa   yhdistäen  eri  viestien

symbolien merkityksen opittuun merkitykseen. Kasvaminen mediavaltaisessa  ympäristössä 

ei  Kupiaisen & Sintosen (2009) näkemyksen mukaan tee meistä vielä medialukutaitoisia, 

vaan tarvitsemme mediakasvatusta avuksi.

3.3  Mediakasvatus

Ilmiönä mediakasvatus on moninainen, monitieteinen ja monikäytäntöinen,  joka muuttuu ja 

hakee muotoaan jatkuvasti (Kupiainen & Sintonen 2009, 5). Mediakasvatus on oppimista ja 

kasvua median parissa. Se on toimintaa, jolla tietoisesti yritetään vaikuttaa yksilön median 

käyttöön  ja  mediataitoihin  (Niinistö  ym.  2006,  8).  Tänä  päivänä  pienten  lasten 

mediakasvatuksessa  korostuvat  lapsen  hyvinvointi,  turvallisuus,  toiminnallisuus, 

lapsilähtöisyys ja osallisuus (Niinistö & Ruhala, 2007, 128).  Mediakasvatuksella kehitetään 

Niinistön  ja  Ruhalan  (2007)  mukaan  mediakulttuurissa  elämiseen  tarvittavia 

perusvalmiuksia,  mediataitoja.  Mediakasvatuksen  avulla  kasvattajat,  lapsen  vanhemmat, 

opettavat  lasta  elämään  median  keskellä.  Tavoitteellisen  mediakasvatuksen  tarkoitus  on 

kehittää  yksilön  medialukutaitoa.   Medialukutaito  saavutetaan  vähitellen.  Lapsena  otetut 

ensimmäiset askeleet ovat alku elinikäiselle harjoittelulle. Tavoitteena on mediataitojen ja 

medialukutaidon ohella  myös vahvistaa lapsen identiteetin  ja  tunnetaitojen rakentumista. 

Pienten lasten mediakasvatuksessa tapaillaan ensiaskeleita kohti kriittistä medialukutaitoa.

Mediakasvatuksessa tulee huomioida lapsen ikä- ja kehitystaso. Se on osa lapsen arjessa 

toteutuvaa  kasvatusta,  ei  mikään  erillinen  kasvatustapahtuma (Niinistö  & Ruhala,  2007, 

126-127).  Mediakasvatus  voidaan  jakaa  formaaliseen  ja  informaaliseen  oppimiseen. 

Mediakasvatuksen formaalinen määritelmä pitää sisällään tavoitteellisen toiminnan, jonka 

taustalla  on  pedagoginen  ote  tavoitteena  lapsen  taitojen,  tietojen  ja  osaamisen 

harjaannuttamiseen. Formaalin kasvatuksen ohella tapahtuu oppimista normaalissa arjessa 

informaalina  oppimisena.  Vanhemmat  eivät  puhu  mediakasvatuksesta,  vaan  heidän 

toteuttamat  kasvatustoiminnot,  liittyen  lasten  mediakasvatukseen,  limittyvät  perheen 

normaaliin  arkielämään  ja  koetaan  osana  yleistä  kasvatustoimintaa (Aaltonen, 2009, 11). 

Tätä oppimisen menetelmää voidaan verrata tutkivaan oppimiseen, joka on Hakkaraisen ym. 
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(1999) näkemyksen mukaan ihmiselle luonnollinen tapa oppia uutta.

Mediakasvatuksen  avulla  turvataan  lapsen  hyvinvointi  tietotekniikkakehityksessä.  Sen 

avulla  syntyvät   mediataidot  tuottavat   lapselle  iloa  ja    mielihyvää,  mutta  myös 

samalla  rokottavat  tietotekniikan  tunne-,  sosiaalisia  ja  käyttäytymisriskejä  vastaan. 

Kasvatuksen tavoitteena on, että lapsi  oppii  käyttämään mediaa aktiivisesti  ja valikoiden 

sekä suhtautumaan kokemaansa kriittisesti  myös silloin,  kun aikuinen ei  ole läsnä.  Mitä 

vanhemmaksi  lapsi  varttuu,  sitä  tärkeämmäksi  tulee  oman,  kriittisen  ajattelun  rooli 

(Mustonen  & Pulkkinen,  2003,  83).  Digitaalisessa  maailmassa  suojaamattomampia  ovat 

Mustosen  ja  Pulkkisen  (2003)  sekä  Yanin  (2005)  mukaan  ne,  joilla  on  vähän  kriittisiä 

tulkintataitoja, kokemusta oikeasta elämästä ja ihmissuhteista. Tähän ryhmään Yan (2005) 

lukee 5-8 -vuotiaat tai nuoremmat lapset. Hänen mukaansa keskimäärin 9-12 -vuoden iässä 

kasvaa tiedollinen ja yhteiskunnallinen ymmärrys  Internetistä ihmiskäden aikaansaamana 

monimutkaisena tuotteena.

Johnson (2008) kartoitti tutkimuksessaan vanhempien mediakasvatusasenteita. Tutkimuksen 

mukaan  useimmat  vanhemmat  pitivät  lasten  mediakasvatusta  tärkeänä. Suurin  osa 

vanhemmista ei uskonut lastensa pärjäävän yksin median kanssa. Vanhemmat olivat lisäksi 

epävarmoja sekä lastensa mediataidoista että mediakäytön monipuolisuudesta. Nuorimmat, 

alle  30-vuotiaat,  tutkimukseen  osallistuneet  vanhemmat  epäilivät  lastensa  mediataitoja 

enemmän kuin yli 30-vuotiaat vanhemmat. Tutkimuksen mukaan vanhemman koulutus oli 

yhteydessä siihen, miten tärkeänä mediakasvatusta pidettiin. Korkeasti koulutetut (Baxter & 

Hayes,  2007,  Johnson,  2008,  Skouteris  &  McHardy,  2009)  olivat  tarkempia  lastensa 

mediankäytöstä  ja  pitivät  mediakasvatusta  tärkeämpänä  kuin  peruskoulun  käyneet 

vanhemmat.  Vanhemmat  pohtivat  (Johnson,  2008)  mediavanhemmuuden  vaikeutta  ja 

mediakäytön  valvomisen  mahdottomuutta.  He  tunsivat  tasapainoilevansa  lasten  media-

ajanhallinnan  kanssa.  Etenkin,  jos  perheessä  oli  eri  ikäisiä  lapsia,  vanhemmat  kokivat 

rajojen asettamisen mutkikkaaksi. Yleisesti ottaen mediavanhemmuus tarkoitti vanhemmille 

peli- ja katseluaikojen asettamista, mediasisällöistä keskustelemista ja rajoituksia (Johnson, 

2008, 93-94, Engdahl & Turja, 2009).

Edellä  mainituissa  tutkimuksissa  nousi  esiin  kotien  mediakasvatuksessa  puute  lapsen 

katsomiin  ja  kokemiin  mediasisältöihin. Syyksi   tähän   ilmoitettiin   lasten   mediakäytön 
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valvonnan  vaikeus.   Tietokoneenkäyttöä  pitävät  silmällä  ja  ohjaavat  Critcherin  (2008) 

näkemyksen  mukaan  äidit  enemmän  kuin  isät,  vaikka  äidit  ymmärtävät  vähemmän 

teknologiasta.  Kodeissa rajoitetaan mediakäytön kestoa ja ajankohtaa,  mutta ei  sisältöjen 

sopivuutta  (Johnson,  2008,  94).   Matikkala  ja  Lahikainen  (2005)  toteavat,  että    ne 

mediasisällöt, joihin lapset törmäävät ja joiden avulla he pyrkivät ymmärtämään maailmaa, 

vaikuttavat  heidän  kehittymässä  olevaan  minäkuvaansa.  Aikuiset  saattavat  unohtaa,  että 

vaikka lapsille  uusi  teknologia on  olennainen osa arkea, heidän  medialukutaitonsa  ei aina

ole  samalla  tasolla  median  teknisen  osaamisen  kanssa  (Matikkala  &  Lahikainen,  2005, 

98-99).  Yan  (2006)  päätyi  tutkimuksessaan,  mitkä  tekijät  vaikuttavat  lasten  ja  nuorten 

Internetin ymmärtämiseen,  kolmeen tekijään.  Ikä nousi vallitsevammaksi tekijäksi,  mutta 

Internetin käytön tiheydellä tai vapaamuotoisella opetuksella näytti olleen vain merkittävä 

osuus tekniseen ja sosiaaliseen ymmärtämiseen. Myös World Summit on Media for Children 

and Youth -mediakasvatuksen konferenssissa Karlstadissa Ruotsissa asiantuntijat totesivat 

haasteelliseksi mediakasvatuksen määrittelyn. Asiantuntijoiden mukaan mediakasvatusta ei 

ole  suojelu  medialta  vaan  voimaantuminen  median  kautta  ja  sen  avulla  (Carney,  2006, 

Livingstone & Helsper, 2010, Tuominen, 2010).

Ermi ym. (2004) ovat tarkastelleet lapsille suunnatun kyselylomakeaineiston sekä lasten ja 

vanhempien haastattelujen pohjalta 10-12 -vuotiaiden tietokonepelaamista. Digitaaliset pelit

herättivät vanhempien mielissä monenlaista huolta ja uhkakuvia. Pelien arvostusta nostivat 

oppimisen  ja  hyödyllisten  taitojen  kehittäminen.  Useimmat  vanhemmat  mainitsivat 

uskovansa,  että  pelien vetovoiman avulla  niillä  voitaisiin  opettaa lapsille  myös etiikkaa, 

moraalia, arvoja ja filosofiaa, mutta esimerkkejä tällaisista peleistä he eivät osanneet antaa. 

Vanhempien  mukaan  lapsen  oma  osaaminen,  joka  peleissä  kehittyi,  nähtiin 

voimaannuttavana  ja  onnistumisen  kokemuksia  lapselle  tuottavana.  Vanhemmissa  huolta 

herätti peleihin uppoutuminen. Mielenkiintoista oli, että usein huoli ei liittynyt kuitenkaan 

oman perheen lapsiin, vaan vanhemmat olivat yleisesti huolestuneita pelien mahdollisista 

vaikutuksista kasvavaan sukupolveen (Ermi ym. 2004, 65-91).
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4  LAPSET JA MEDIA

4.1  Lasten mediavälineympäristö

Tämän päivän mediaympäristölle on ominaista intensiivisyys ja jatkuva läsnäolo. Medialla 

on  merkittävä  rooli  pienten  lasten  jokapäiväisessä  elämässä.  Lapset  aloittavat  median 

säännöllisen  seuraamisen  keskimäärin  kolmen  vuoden  iässä  (Kotilainen  ym.  2011,  6). 

Mediasisällöt,  mediavälineet  ja  mediaan  liittyvät  sosiaaliset  suhteet  muodostavat  lapsille 

mediaympäristön, jossa he rakentavat identiteettejään ja oppivat sosiaalista kanssakäymistä 

(Koivusalo-Kuusivaara  2007,  14).  Yleisin  kotona  oleva  mediaväline  oli  eri  tutkimusten 

( Suoninen, 2011, Lemish, 2008, Noppari ym. 2008, Koivusalo-Kuusivaara, 2007, Valkonen 

ym.  2005)  mukaan  televisio.  Lasten  television  katseluun  ja  sen  säätelyyn  vaikuttaa 

kotiympäristö. 

Koivusalo-Kuusivaara  (2007)  selvitti  4-6  -vuotiaiden  suomalaisten,  englantilaisten  ja 

saksalaisten lasten audiovisuaalisen median tulkintaa ja median roolia heidän elämässään. 

Tämän tutkimuksen kokoamisen aikaan vuonna 2000 yli 90 prosentilla eurooppalaisista 6-7 

-vuotiaista  lapsista  oli  televisio  ja  videolaite  kotonaan.  Saksalaisilla  ja  englantilaisilla 

lapsilla  televisio  oli  kaikilla  ja  suomalaisistakin  lapsista  (Koivusalo-Kuusivaara,  2007, 

Valkonen ym. 2005, 55) melkein kaikilla. Puolella englantilaisista 6-7 -vuotiaista lapsista oli 

omassa  huoneessaan  televisio  ja  11  prosentilla  myös  videot.  Saksalaisilla  lapsilla  oma 

televisio oli 32 prosentilla ja 5 prosentilla videolaite. Suomessa pienillä lapsilla sen sijaan 

televisio löytyi joka viidennen lapsen huoneesta ja video oli 6 prosentilla lapsista (Taulukko 

1). Selkeä eroavaisuus lasten mediavälineympäristössä löytyi  USA:sta, jossa televisio oli 

jokaisen alle 6-vuotiaana kotona, puolella jopa kolme tai enemmän ja kolmasosalta televisio 

löytyi  omasta huoneesta.  Lähes kaikilla (3/4) lapsista oli  tietokone kotona ja 2/3 -osalla 

heistä oli Internet-yhteys (Lemish, 2008, 152-153).

Merkittävä  ero  vertailumaiden  lasten  käytettävissä  olevien  medialaitteiden  määrässä  oli 

erilaisten  elektronisten  pelien  kohdalla.  Eniten  elektronisia  pelejä  löytyi  englantilaisten 

lasten  perheistä  ja  vähiten  saksalaisten.  Suomalaiset  lapset  ja  perheet  sijoittuivat  näiden 

maiden väliin siten, että 36 prosentilla perheistä oli pelejä kotona ja 12 prosentilla pienistä 

lapsista niitä oli omassa huoneessa (Koivusalo-Kuusivaara, 2007, 42). 
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Taulukko 1. Medialaitteet eri maissa 4-6 -vuotiailla lapsilla

__________________________________________________________________________
Maa Televisio lapsen huoneessa (%) Videolaite (%)

_________________________________________________________________________________________

Suomi 15-20  6

Saksa 32 5

Englanti 50 11

USA 33

_________________________________________________________________________________________

Media ja erilaiset elektroniset pelit näyttävät olevan luonnollinen ja aiempaa suurempi osa 

tämän  päivän  arkielämää.  Nopparin  ym.  (2008)  näkemyksen  mukaan   lastenhuoneiden 

varsinainen  medioituminen  alkaa  usein  radiosta. Vajaa puolet tutkimukseen osallistuneista 

5-vuotiaista omisti jo radion tai cd-soittimen. Muutamalla 5-vuotiaalla oli myös kannettava 

musiikkilaite. Musiikin tai satulevyjen kuunteluun tarkoitettu laite on usein ensimmäinen 

lapsen  omaan  käyttöön  hankittu  medialaite.  Televisio  seuraa  lastenhuoneisiin  heti 

seuraavaksi. Tämän tutkimuksen 5-vuotiaista 15 prosentilla oli televisio omassa huoneessa. 

ja 8-vuotiaista jo 14 prosentilla oli huoneessaan oma tietokone (Noppari ym. 2008, 31-35).

4.2  Mediavälineiden päivittäinen käyttö

Korhosen  (2008)  tutkimuksen  mukaan  televisio  oli  auki  5-6  -vuotiaiden  lasten 

valveillaoloaikana  keskimäärin  neljä  tuntia  vuorokaudessa.   Arkisin  lapset  katselivat 

televisiota aktiivisesti keskimäärin 1-2 tuntia vuorokaudessa ja viikonloppuisin noin kaksi 

tuntia (Korhonen, 2008 100, Noppari ym. 2008, Koivusalo-Kuusivaara, 2007, Valkonen ym. 

2005). Sen sijaan Koivusalo-Kuusivaaran tutkimuksessa (2007) saksalaiset lapset katsoivat 

televisiota  tunnista  kahteen  ja  englantilaiset  lapset  noin  kaksi  tuntia.  Suomalaisissa  ja 

saksalaisissa  perheissä  televisio  oli  auki  kahdesta  kolmeen  tuntiin  päivässä  ja 

englantilaisissa perheissä yli neljä tuntia. Valkosen ym. (2005) mukaan suomalaiset lapset 

katsoivat passiivisesti  televisiota 1,2 tuntia päivässä.   Passiivisella katselulla tarkoitetaan 

oleskelua   tai   leikkimistä   huoneessa, jossa   televisio  on  päällä, vaikka  sitä   ei    seurata 
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aktiivisesti. Passiivinen television katselu saattaa jopa olla aktiivista katselua haitallisempaa, 

sillä  tällöin ohjelmasisällöt  eivät  ole  lapsen tietoisen kontrollin  alaisena (Valkonen yms. 

2005,  64).   Schmidt  ym.  (2008)  havaitsivat  tutkimuksessaan,  että  alle  3-vuotiaan  leikin 

keskeyttää  televisio  herkästi.  Tutkimuksen  mukaan  lyhyilläkin  keskeytyksillä  voi  olla 

kumulatiivinen vaikutus, jos passiivinen televisiolle altistuminen on päivittäistä. Vaikutukset 

voivat  näkyä  myöhemmin  lapsen  kehityksessä  kognitiivisen  ja  kielen  kehityksen 

vaikeuksina (Schmidt ym. 2008).

Tietokoneen  parissa  suomalaiset  ja  saksalaiset  lapset   viettivät  tunnin  verran  päivässä. 

Internetissä  he  eivät  viettäneet  aikaa  lainkaan  (Koivusalo-Kuusivaara,  2007,  207)  ja 

tietokonetta  valtaosa  5-vuotiaista  käytti  aikuisen  avustamana  (Noppari  ym.  2008,  41). 

Amerikassa  sen  sijaan  (Lee  ym.  2009)  4-5  -vuotiaat  katsoivat  televisiota  3,5  tuntia  ja 

koululaiset 4,5 tuntia päivässä. Vanderwaterin ym. (2005) mukaan televisio oli keskiverto 

amerikkalaisperheissä  auki  6  tuntia  päivässä.  Australiassa  puolestaan  (Baxter  &  Hayes, 

2007;  Skouteris  &  McHardy,  2009)  4-5  -vuotiaat  lapset  katsoivat  televisiota  2,3  tuntia 

päivässä ja viettivät aikaa tietokoneen parissa 9-10 minuuttia (Taulukko 2). Näiden maiden 

lasten mediavälineiden päivittäinen käyttö on selkeästi suurempaa kuin vastaavan ikäisillä 

lapsilla Euroopassa ja Suomessa.

Amerikkalaisen  tutkimuksen  (Lee  ym.  2009)  mukaan  lasten  television  katselu-  ja 

lukutottumukset  muodostuvat  varhaislapsuudessa  ja   lapsen  kehitysnäkökulmasta 

katsottuna, mitä enemmän televisiota ja tietokonetta lapsi käyttää, sitä vähemmän hän lukee 

kouluiässä. Runsas television katselu varhaislapsuudessa ennustaa lisääntyvää videopelien 

pelaamista  esikouluiässä.  Toisaalta   tutkimuksessa  (Lee  ym.  2009)   todettiin,  että 

vanhempien mediankäyttöä rajoittava toiminta lisää lukemista ja tämän lukutottumuksen on 

osoitettu  säilyvän  aikuisuuteen.  Samoihin  johtopäätöksiin  ovat  tulleet  Vanderwater  ym. 

(2005)  tutkimuksessaan  runsaan  television  käytön  vaikutuksesta  lapsen  kehitykseen. 

Tutkimuksen mukaan elektronisen median käyttö näissä perheissä näyttää olevan lukemista 

arvostetumpaa.  Tutkijat  nostavat  esiin  myös  television  jatkuvan  päällä  olon  taustalla 

vaikuttavan  lapsen  huomion  kääntymisen  pois  lukemisesta  tai  jopa  ulkoliikunta- 

aktiviteeteista.  Selkeämpi näyttö löytyy vaikutuksesta lasten lukutaidon kehitykseen kuin 

lasten  ulkona  liikkumiseen  käytettyyn  aikaan.  Lee  ym.  (2009)  toteavat,  että  lukemiseen 

käytetty aika on lapsilla vähentynyt aikaisemman television katselun aloittamisen myötä. He 
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näkevät, että lukeminen on vapaa-ajan harrastus, jonka voi helposti siirtää syrjään television 

katselulta. Television katselu taas ei syrjäytä helposti muita aktiviteetteja. Televisio nähdään 

opettavaisena viihteenä ja ilon tuottajana (Lee ym. 2009, Vanderwater ym, 2005).

Taulukko 2. Television ja tietokoneen päivittäinen käyttö eri maissa 4-6 -vuotiailla lapsilla

__________________________________________________________________________
Maa Television katselu/vrk Televisio auki/vrk Tietokone

_________________________________________________________________________________________

Suomi 1-2 h 3-4h 1h

Saksa 1-2h 3-4h 1h

Englanti 2h yli 4h

USA 2,5h - 4,5h 6h

Australia 2,3h 9-10 min.

_________________________________________________________________________________________

Euroopassa Eurobarometrin mittaukset vuosina 2005 ja 2008  Safer Internet -ohjelmassa, 

EU Kids  Online -projektissa  osoittivat,  että  lasten  (6-17 vuotta)  Internetin  käyttö  jatkaa 

kasvuaan. Vuonna 2008 Internetiä käytti 60 % 6-10 -vuotiaista. Useimmat tutkimukset ovat 

tosin keskittyneet  teini-ikäisiin ja  pienten lasten Internetin käytöstä tiedetään vielä hyvin 

vähän. Pääasiassa tutkimukset ovat määrällisiä, kuvaavat frekvenssiä ja lasten aktiviteetin 

jakautumista  paremmin  kuin  sitä,  miten  lapset  kokevat  tietokoneen  käytön  ja  missä 

ympäristössä se tapahtuu (Livingstone & Haddon, 2010, 71-72).

Ruotsissa Internetin  käyttäjien aloitusikä on pudonnut yhdeksässä vuodessa, vuodesta 2000 

vuoteen  2009,  13-ikävuodesta   neljään  ikävuoteen.  Lapset  opettelevat  Internetin  käyttöä 

vanhempiensa  tai  sisarustensa  avulla.  Useat  tutustuvat  Internetin  ympäristöön  jo 

kolmevuotiaana  (Kuva  3).  Myös  esikouluikäisille  suunnattujen  nettisivustojen  määrä  on 

lisääntynyt  huomattavasti  viime  vuosien  aikana  (Findahl,  2009,  11).  Tuomisen  (2010) 

mukaan joka  viides  kolmivuotias  Ruotsissa  surffaa  netissä  ja  50  % 4-vuotiaista  käyttää 

Internetiä.  Vuonna  2008  tuo  ikä  oli  5  vuotta  (Carlsson  ym.  2010).  Suomessa  Lasten 

mediabarometri 2010 -tutkimuksen (Suoninen 2011, 25-29) mukaan  3-4 -vuotiaista 35 % ja 



19

5-6  -vuotiaista  59% käytti  Internetiä  ainakin  joskus.  Internetin  käyttö  näytti  yleistyvän 

pojilla 3-4 vuoden iässä ja tytöillä vasta 5-6 -vuotiaana. Tämän tutkimuksen mukaan yksin 

Internetiä käytti 24 % kaikista 3 - 8 -vuotiaista.

Kuva 3. Internetin käyttö 3-8 -vuotiailla vuonna 2008 (%) Ruotsissa (Unga svenskar och 

Internet, Carlsson, 2010, 126).

4.3  Lasten mediasisällöt ja niiden kokeminen

Viisivuotiaiden  lasten  suosikkimediasisällöt  olivat  yleensä  selvästi  lapsille  suunnattuja 

ohjelmia  ja  DVD-sisältöjä,  kuten  piirrettyjä  (Noppari  ym.  2008,  106).  Eurooppalaisen 

vertailututkimuksen mukaan pienillä lapsilla Suomessa, Englannissa ja Saksassa oli varsin 

samanlainen maku televisio-ohjelmien suhteen. Kaikissa näissä maissa 6-7 -vuotiaat lapset 

valitsivat  piirretyt  suosikkiohjelmikseen.  Erilaiset  sarjat  nousivat  toiseksi  suosituimmiksi 

(Koivusalo-Kuusivaara,  2007,  45).  Pikku  Kakkonen  oli  lasten  katsotuin  ohjelma, 

seuraavaksi nousi luonto-ohjelmat (Johnson, 2008, 44).

Mediarutiinit näyttäytyvät koko perheen rutiineina, joita lapset omaksuvat vanhemmiltaan. 

Ohjelmat  toimivat  perheessä  arkipäivän  rytmittäjinä  ja  lapset  seurasivat  niitä päivittäin. 
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Kauppareissut  saatettiin  suunnitella  Pikku  Kakkosen  lähetysaikojen  mukaan  ja  toisaalta 

lastenohjelmat toimivat siirtymäriittinä päiväkodista kotiin tultaessa. Vanhemmat arvostivat 

lastenohjelmat luotettaviksi lastenvahdeiksi, joiden pariin lapsen saattoi huolella jättää yksin 

(Noppari ym. 2008, 56, 107). Kyrönlampi-Kylmänen  (2010)  puolestaan  havaitsi 

tutkimuksessaan  lapsen  pelaamisen  ilon  tietokoneella  katoavan,   mikäli  vanhempi  asetti 

pelaamisen lapsenvahdiksi vanhemman tehdessä muuta.

Viisivuotiaat  lapset  pelasivat tietokonepelejä tai  Internetistä löytyneitä lasten pelejä, kuten 

Pikkukakkosen  internetsivujen  pelejä.  Joissakin  perheissä  lapset  pelasivat  Nintendo  tai 

Playstation  -pelejä  (Johnson,  2008,  46,  Noppari  ym.  2008,  107).  Johnsonin  (2008) 

tutkimuksessa 2-9 -vuotiaat lapset käyttivät vanhempien näkemyksen mukaan tietokonetta 

harvoin. Viisivuotiaat lapset mieltävät tietokoneen harmittomana välineenä tai leluna. Vasta 

11-vuotias  ymmärtää  Internetin  moninaisuuden  ja  sen  sosiaalisen  systeemin  vaikutukset 

(Yan, 2005, 386).

Tytöt  ja  pojat  arvostavat  mediasisältöjä  valitessaan  erilaisia  asioita.  Pojille  tärkeintä  oli 

televisio-ohjelman hyvä, mukaansatempaava ja jännittävä juoni. Tytöt  sen sijaan  arvostivat

henkilökuvauksia ja henkilöiden välisiä suhteita. Tämä ero ilmenee jo varsin pienten lasten 

ohjelmavalinnoissa ja pysyy läpi elämän hyvin samanlaisena. Adjektiivit ”hassu” ja ”jännä” 

olivat mieluisiin mediasisältöihin liittyvät tyypilliset ilmaukset (Suoninen, 2004, 75). Pienet 

lapset  käyttivät  mielellään  myös  sellaisia  mediasisältöjä,  jotka  antoivat  heille 

mahdollisuuden  seurustella   muiden   perheenjäsenten   kanssa.   Tällöin   esimerkiksi   itse

mediasisällön viihteellisyys lapsen itsensä kannalta oli täysin toissijaista. Alle kouluikäisten 

lasten  ”televisionkatselusta”  suuri  osa  koostui  sellaisista  ohjelmista,  jotka  lasten  itsensä 

mielestä  olivat  suorastaan  tylsiä.  He  halusivat  vain  viettää  aikaa  vanhempiensa  tai 

vanhempien sisarusten kanssa (Suoninen, 2004, 86).

Lastenohjelmiin  on  tullut  yhä  enemmän  piirteitä  aikuisten  ohjelmista,  kuten  erilaisia 

kauhuelementtejä (Korhonen,  2008, 99).  Korhonen (2008)  on tutkinut  alle  kouluikäisten 

lasten  televisio-ohjelmiin  liittyviä  pelkoja.  Hänen  tutkimuksessaan  televisio-ohjelmiin 

liittyvät  pelot  osoittautuivat  hyvin  yleisiksi  5-6  -vuotiailla  lapsilla.  Lähes  80  prosenttia 

lapsista kertoi pelkäävänsä yhtä tai useampaa televisio-ohjelmaa. Tutkimuksessa (Korhonen, 

2008) vuonna 1993 lapset  pelkäsivät  useimmiten aikuisten ohjelmia, kun taas vuonna 2003 
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he pelkäsivät useimmiten lastenohjelmia. Lastenohjelmiin liittyvät pelot olivat lisääntyneet 

tilastollisesti  merkitsevästi  kymmenen  vuoden  aikana.  Pelot  liittyivät 

mielikuvitusolentoihin,  kuten hirviöihin,  kummituksiin,  noitiin  ja  avaruusolentoihin.  Alle 

kouluikäinen  lapsi  ei   yleensä   pysty  erottamaan  toisistaan   faktaa  ja  fiktiota  ja  saattaa

siksi pelätä televisio-ohjelmissa esiintyvien hahmojen olevan todellisia ja jopa voivan tulla 

televisioruudun    läpi.    Televisio    tekee    toden    ja    epätoden    välisen   eron       entistä

monimutkaisemmaksi,  erityisesti  ohjelmat,  jotka  eivät  ole  piirrettyjä,  voivat  tuntua  5-6 

-vuotiaista hyvin todellisilta, vaikka niissä esiintyisi mielikuvitushahmoja, kuten hirviöitä tai

kummituksia. Televisio-ohjelman sisällön ei tarvitse olla väkivaltainen pelottaakseen lasta. 

Lapset saattavat kokea pelottavina myös sellaisia elementtejä, joita aikuiset eivät aina osaa 

ennakoida tuottavan lapsille pelkoa (Korhonen, 2008, 110). Pelko voi olla lapselle myös 

kiinnostavaa.  Selitys  pelon  kiehtovuuteen  Mustosen  (2001,  108)  mukaan  saattaa  olla 

uteliaisuus erikoista, pelottavaa ja outoa kohtaan.

Väkivalta  on  toinen  ohjelmasisältö,  jonka suurin  osa  lapsista  koki  pelottavana.  Sotaa  ja 

kärsimystä ei juurikaan esiinny lastenohjelmissa, mutta sen sijaan väkivalta on yleistynyt 

myös  lapsille  suunnatuissa  televisio-ohjelmissa  (Korhonen,  2008,  108-109).  Reaalisesti 

esitetty väkivalta pelottaa lapsia siitä syystä, että he miettivät, voiko televisiossa nähty olla 

oikeasti  mahdollista  ja  toteutua  myös  lapsen  elämässä  (Valkonen  ym.  2005,  78). 

Pääasiallisesti television ja elektronisten pelien sisällöstä on tutkittu eniten väkivalta-aihetta. 

Mares & Woodad (2005, 316) toteavat, että positiiviset näkökulmat, kuten rohkeus ja jalous 

ovat  jääneet  vaille  tutkimusta. Heidän  mielestä  televisio opettaa lapsille suvaitsevaisuutta

toisia kohtaan, rohkaisee katsojia auttavaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Mitkä 

tekijät  saavat  aikaan  positiivisen  vaikutuksen,  on  vaikea  yksiselitteisesti  osoittaa,  mutta 

elektronisen median voisi  myös kääntää positiivisen sosiaalisuuden työkaluksi (Mares & 

Woodard,  2005,  315-317).  Myös  McBrien  (1999)  sekä  Livingstone  (2007)  ovat 

tutkimuksissaan  päätyneet  siihen,  että  on  hyvä  kyseenalaistaa  väitettä,  että  media  on 

haitallista lapselle sekä aiheuttaa ongelmia. Tästä puuttuu selkeä näyttö. Heidän mukaansa 

erilaisia vaikutuksia medialla on todettu olevan lapselle, mutta mitään selvää syy-seuraus 

suhdetta ei ole voitu osoittaa.

Kun lapsi näkee televisiosta jotakin pelottavaa, on eri asia, katseleeko hän televisiota yksin 

vai  yhdessä  vanhempiensa  kanssa.  Vanhempien  läsnäolo  voi  luoda  lapselle   turvallisen 
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katseluhetken,  jossa  pelottavaa  ohjelmasisältöä  voidaan  purkaa  keskustelun  avulla 

(Valkonen ym.  2005,  63).  Erityisesti  pienet  lapset  käyttävät  konkreettista  tai  symbolista 

pakoa, kuten huoneesta poistumista tai silmien sulkemista, pelonhallintakeinona. Se voi olla 

hyvin  tehokas  keino  pelontunteen   lieventämiseen  alle  kouluikäisillä  lapsilla.  Korhonen 

(2008)  toteaa,  että  alle  kouluikäiset  lapset  ovat  kognitiivisessa  kehityksessään 

esioperationaalisessa  vaiheessa,  jolloin  kognitiivisten  keinojen  käyttö  on  vielä  varsin 

vähäistä. Katselun lopettamisen hän luokittelee kognitiiviseksi pelonhallintakeinoksi, jonka 

avulla  pelottavaa  ärsykettä  ei  enää nähdä.  Itkeminen on keino,  jonka  hän on luokitellut 

puutteelliseksi pelonhallintakeinoksi. Itku on lapsen keino ilmaista hätää, mutta sen avulla ei

välttämättä  pystytä  poistamaan  pelontunnetta (Korhonen, 2008, 129-135).  Valkonen  ym.

(2005) havaitsivat omassa tutkimuksessaan, että jo 5-6 -vuotiaat lapset käyttävät hyväkseen 

myös teknisiä taitoja eli sulkivat television, nähdessään sieltä sellaista, mitä eivät välittäneet

nähdä (Valkonen ym. 2005, 54-91).

Monet televisiosta tutut sisällöt siirtyvät lasten leikkeihin. Alle kouluikäisten lasten yleisesti 

käyttämä  pelonhallintakeino  on  symbolinen  leikki,  jonka  avulla  lapsi  käy  kokemaansa 

tilannetta leikin avulla läpi.  Leikkiminen on tärkeä osa lapsen kehitystä (Hintikka, 2009, 

155) ja televisio-ohjelmien herättämien tunteiden läpikäyminen leikkimisen avulla voi olla 

pelonhallinnan suhteen erittäin merkittävä (Korhonen, 2008, 189). Vaikka tunteita koetaan, 

eikä niinkään ruodita, tunteiden tulkinnan osuutta ei tulisi vähätellä medialukutaidon osana 

(Mustonen, 2001, 34).

Oleellista  on  muistaa,  että  median  käytön  tavat  ja  tottumukset  muodostuvat 

varhaislapsuudessa,  ei  ainoastaan  ajan  käytön  suhteen,  vaan  myös  vanhempien  antamat 

mallit  ja asenteet mediaa kohtaan luovat kehyksensä tulevalle käyttäytymiselle ja lapsen 

hyvinvoinnille. 
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5  TUTKIMUKSEN  TARKOITUS

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 4-6 -vuotiaiden lasten vanhempien näkemyksiä  lasten 

television  ja  tietokoneen  käytöstä,  mediavanhemmuudesta  sekä  medialukutaidosta. 

Tutkimuksessa pyritään nostamaan esiin medialukutaitoon ja mediavanhemmuuteen liittyviä 

voimavaroja  sekä  niiden  käyttöä  terveyttä  edistäen.  Tutkimus   auttaa  ymmärtämään 4-6 

-vuotiaiden lasten vanhempien tuen tarvetta mediavanhemmuudessa terveyden edistämisen 

näkökulmasta. 

Tutkimuskysymykset:

1.  Miten lapset opettelevat medialukutaitoa?

2. Millaista on terveyttä edistävä mediavanhemmuus?

3. Millaista tukea vanhemmat saavat lastenneuvolasta mediavanhemmuuteensa?
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6  TUTKIMUSAINEISTO

Tutkimuksen   kohderyhmänä   ovat   neuvolaikäisten,  4-6 -vuotiaiden   lasten   vanhemmat.

Tutkimusaineisto  kerättiin  haastattelemalla  vanhempia.  Aineistonkeruumenetelmänä  oli 

ryhmähaastattelu,  joka  toteutettiin  kolmessa  ryhmässä,  joissa  jokaisessa  oli  kolme 

vanhempaa  (n=9).  Haastattelut  nauhoitettiin  ja  litteroitiin  tutkijan  omasta  toimesta. 

Välimaan  ja  Mäntyrannan  (1998)  kokemuksen  mukaan  menetelmä  antaa  uutta  tietoa 

tutkittavasta  aiheesta  tavalla,  joka  on  mielenkiintoinen,  innostava  ja  samalla  haastava. 

Pötsösen  &  Pennasen  (1998)  näkemys  ryhmähaastattelusta  on  ryhmässä  tapahtuva 

keskustelu,  joka  on  enemmän  tai  vähemmän  ohjattua.  Ohjattu  keskustelu  muistuttaa 

ryhmässä tapahtuvaa teemahaastattelua, jolloin haastattelija ohjaa ryhmää keskustelemaan 

valituista teemoista. Tässä tutkimuksessa ryhmähaastattelu oli ryhmässä tapahtuvaa ja oli 

haastattelijan ylläpitämää keskustelua ennalta laaditun haastattelurungon pohjalta (Liite 4).

Ennen aineiston hankintaa anottiin kaupungilta,  jossa tutkimus suoritettiin,  tutkimuslupa. 

Tästä saatiin kirjallinen päätös. Haastateltavien rekrytointi alkoi kesäkuun alussa 2010 ja 

jatkui  elokuun puoliväliin  asti.  Rekrytointi  tapahtui  avoimen päiväkodin henkilökunnan 

toimesta,  joka oli  apu haastateltavien kokoamisessa.  Tavoitteena oli  löytää tutkimukseen 

vanhempia, joiden lapset eivät ole varsinaisessa päivähoidossa, vaan pääsääntöisesti kotona. 

Henkilökunta esitteli tulevaa tutkimusta ja ohjasi avoimessa päiväkodissa käyviä vanhempia 

tutustumaan  ja  harkitsemaan  tutkimukseen  osallistumista.  Tutkimuksesta  jaettiin 

vanhemmille  kirjallista  tiedotetta  (Liite  1)  tutkimuksen aiheesta  ja  tarkoituksesta.  Koska 

laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, on tärkeää, että henkilöt, joilta 

tietoa  kerätään,  tietävät  aiheesta  mahdollisimman paljon tai  heillä  on kokemusta  asiasta 

(Tuomi  & Sarajärvi,  2009,  87-88).  Vanhemmat  täyttivät  yhteystietolomakkeen (Liite  2), 

jonka laittoivat päiväkodin tilassa olevaan laatikkoon. Laatikko tyhjennettiin viikoittain ja 

myönteisen  vastauksen  antaneisiin  henkilöihin  tutkija  otti  puhelimitse  yhteyttä 

haastatteluajan  sopimiseksi.  Haastateltavien  tavoittaminen  ja  yhteisen  ajan  löytäminen 

tuntui  työläältä,  sillä  aina  ei  puheluihin  vastattu.  Tekstiviesti  oli  lopulta  tehokkain  tapa 

tavoittaa haastateltavat ja sopia haastatteluajat. Tutkimukseen  löytyi  kymmenen  henkilöä, 

joista   yhdelle   aikataulujen  yhteensovittaminen muodostui  mahdottomaksi.  Tämä johti 

lopulta haastattelusta pois jäämisen. Näin  muodostui kolme ryhmää, joissa  kussakin  oli 

kolme osallistujaa. Määrä  katsottiin  sopivaksi. Perusteluna  käytettiin  suositusta (Hirsjärvi 
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ym.  2010)  rajata  haastateltavien  määrä  kahteen  tai  kolmeen käytännöllisistä  syistä,  sillä 

haastattelujen nauhoituksessa saattavat usean haastateltavan äänet sekoittua toisiinsa nauhaa 

kuunneltaessa.

Haastattelurungon toimivuutta ja ajankäyttöä sekä haastattelun käytännöllistä toteuttamista. 

testattiin esihaastattelulla kesäkuun puolivälissä (Välimaa & Mäntyranta, 1998, 79, Hirsjärvi 

ym. 2010, 206).  Samalla testattiin myös nauhurin käyttöä.  Tähän haastatteluun osallistui 

kaksi äitiä, joilla oli alle kouluikäisiä lapsia perheessä. Esihaastattelu antoi itseluottamusta ja 

osoitti, että teemarunko toimi. Muutoksia teemarunkoon ei tehty.

Ryhmähaastattelut  suoritettiin  avoimen  päiväkodin  tiloissa  9.8.2010,  16.8.2010  ja 

23.8.2010. Tila oli kaikille tuttu, mutta neutraali, ei kenenkään oma maaperä. Haastattelujen 

kesto  oli  1-1,5 tuntia.  Haastatettavilta  pyydettiin  kirjallinen  lupa  (Liite  3)  haastattelujen 

nauhoittamiseen. Haastattelut tapahtuivat illalla klo 17.30-19.00. Haastatteluun osallistujien 

lapsille  järjestettiin  samassa  rakennuksessa   lastenhoito  MLL:n  lastenhoitajan  toimesta 

haastattelun    ajaksi    sitä    tarvitseville.  Ryhmähaastatteluihin  osallistuneiden  kesken 

arvottiin  myös  yksi  MLL:n lasten  hoitajan   lastenhoitohoitokerta  (1h)  perheelle.  Kaikki 

haastateltavat (n=9) olivat äitejä.
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7. TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI

Tutkimuksessa  olin  kiinnostunut  siitä,  millaisia  näkemyksiä  vanhemmat  tuottavat 

neuvolatyöhön  medialukutaidon  ja  vanhemmuuden  merkityksestä  lapsen  hyvinvointiin. 

Tässä  tutkimuksessa  aineistona  oli  kolmesta  ryhmähaastattelusta  kerätty 

ääninauhamateriaali, joka oli litteroitu sanatarkasti tekstiksi. 

Analyysia ohjasi laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysi. Tuomen ja Sarajärven (2009, 91) 

sekä  Latvalan  ja  Vanhanen-Nuutisen  (2001,  23)  mukaan  sisällönanalyysi  on  laadullisen 

tutkimuksen  perusmenetelmä,  jonka  avulla  voidaan  analysoida  erilaisia  dokumentteja 

systemaattisesti.   Sisällönanalyysiä  voidaan  tehdä  joko  aineistolähtöisenä  tai 

teorialähtöisenä.  Aineistolähtöisessä  analyysissä  tavoitteena on löytää  tutkimusaineistosta 

jonkinlainen  toiminnan  logiikka  tai  tutkimusaineiston  ohjaamana  tyypillinen  kertomus. 

Tutkimusaineiston  keräämisen  jälkeen  aineistolähtöisessä  sisällönanalyysissä,  ennen 

analyysia, päätetään, mistä toiminnan logiikkaa tai tyypillistä kertomusta lähdetään etsimään 

(Vilkka, 2007, 140). 

Aineiston  analyysi  perustui  induktiiviseen  päättelyyn,  mutta  siinä  oli  myös  joitakin 

deduktiivisia  (Tuomi  ja  Sarajärvi,  2009,  117)   teoreettisia  kytkentöjä,  jotka  eivät 

suoranaisesti pohjaudu teoriaan, mutta teoreettiset käsitteet voivat toimia apuna analyysin 

etenemisessä. Analyysiyksiköt valittiin aineistosta, mutta aikaisempi tieto toimi ohjaavana ja 

auttavana  analyysissä  (Tuomi  ja  Sarajärvi,  2009).  Analyysi  lähti  etenemään  (Kuva  4) 

litteroinnin eli haastattelujen tekstiksi purkamisen jälkeen lukemalla tekstit useaan kertaan 

ja  tutustumalla  näin   haastateltavien  kertomaan.   Lukemista  ohjasi  teemarunko,  mutta 

pyrkimys  oli  olla  avoin  keskusteluille  ja  tekstille.  Aluksi  ryhmäkohtaisesti  karsittiin 

tutkimusaineistosta  tutkimuksen  kannalta  epäolennaista  informaatiota,  hävittämättä 

kuitenkaan  tärkeää  informaatiota.  Tuomi  ja  Sarajärvi  (2009,  110)  kutsuvat  tätä  vaihetta 

redusoinniksi.  Tässä  kohdassa  myös  merkittiin  tunnuskoodilla  yksittäisten  puhujien 

kommentit, jotka purkamisvaiheessa oli merkitty nimikirjaimella. Aineistoa pelkistettiin sen 

sisältöä  kuvaavilla  koodeilla  teemahaastattelurungon  mukaisten  kysymysten  ohjaamana 

edeten  aluksi  ryhmätasolla.  Analyysiyksikkö koostui  lauseesta  tai  useammasta  lauseesta, 

lauseen osasta tai sanasta.    Tässä   vaiheessa saman kysymyksen alle liitettiin koodattuna 

haastateltavien   kommentit.  Haastateltavat   kertoilivat  ja   keskustelivat   rönsyilevästi  eri 
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teemoista.

Kuva 4.  Sisällönanalyysin etenemisen prosessi (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, 109)

Seuraavassa  vaiheessa  ryhmät  yhdistettiin  vielä  sekä  teemahaastattelurungon  että 

tutkimuskysymysten  mukaan  (Liite  5).  Haastattelumateriaaliin  tutustumista  jatkettiin 

lukemalla  ja  perehtymällä  materiaalin  sisältöön  tarkoituksena  etsiä  yhteisiä  ja  erottavia 

tekijöitä  sekä  tutkimuskysymysten  kannalta  oleellisia  kokonaisuuksia  ja  niiden  osia. 

Aineiston pelkistämisessä Latvalan ja Vanhanen-Nuutisen (2001) sekä Kylmän ja Juvakan 

(2007)  mukaan  aineistolle  esitetään  tutkimustehtävän  mukaisia  kysymyksiä  ja 

pelkistämisessä  saadut  vastaukset  kirjataan  aineiston  alkuperäisin  termein.  Tässä 

pelkistämisen  vaiheessa  tein  alustavaa  ryhmittelyä  aihepiireistä,  jotka  nousivat  esiin 

aineistoa  lukiessa.  Koodasin  nämä  kokonaisuudet  ja  kokosin  ne  seuraavassa  vaiheessa 

omaksi   erilliseksi  tiedostoksi.  Tarkoituksena  oli  pilkkoa  aineistoa  ja  luoda  uusi 

kokonaisuuden  ryhmittely sen  mukaan, mitä  tutkimusaineistosta  ollaan  etsimässä.  Tässä

koodit  toimivat aineiston ryhmittelyn apuvälineenä. Latvalan ja Vanhanen-Nuutisen (2001) 

  Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanalta

Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja merkitseminen

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistyksistä

Pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen
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sekä Vilkan (2007) mukaan ryhmittely voi tapahtua niiden ominaisuuksien, piirteiden tai 

käsitysten mukaan, jotka löytyvät analyysin kohteena olevasta analyysiyksiköstä. 

Analyysiyksiköt ryhmiteltiin yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien perusteella alaluokkiin ja 

annettiin  alaluokalle  sen  sisältöä  kuvaava  nimi.   Tässä  vaiheessa  aineistoa  luettiin, 

tarkasteltiin  ja  arvioitiin  moneen  kertaan.  Tuomi  ja  Sarajärvi  (2009)  toteavat,  että 

ryhmittelyssä  eli  klusteroinnissa  luodaan  pohja  kohteena  olevan  tutkimuksen 

perusrakenteelle. Tutkimusaineisto ja tutkimuksen tekijän tulkinta ohjaa Kylmän ja Juvakan 

(2007)  sekä  Vilkan  (2007)  mukaan  näiden  pelkistettyjen  ilmaisujen  yhdistämistä. 

Ryhmittelyssä  yhdistettiin  samansisältöiset  alaluokat  toisiinsa  muodostaen  yläluokkia. 

Lopulta  yhdistettiin  yläluokat  pääluokkiin,  joista  muodostui  yhdistävä  käsite  (Liite  6). 

Analyysin  työstämisvaiheissa  käytettiin  apuna  muistivihkoa,  johon  kirjattiin  huomioita 

sisällöstä ja luokkien muodostamiseen vaikuttavista ajatuksista.
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8  TULOKSET

8.1 Lasten mediavälineiden käyttö ja medialukutaidon opettelu

Tulosten mukaan neuvolaikäisen lapsen perheissä opetellaan medialukutaitoa tuottamalla 

lapselle  voimaannuttavia  kokemuksia  (Kuva  5).  Voimaannuttavien  kokemuksien 

tuottaminen  lapselle  muodostuu  kolmesta  yläluokasta  jotka  on  nimetty: lapsen  ehdoilla, 

perheenjäsenet yhdessä ja tutkien uutta.

Lapsen ehdoilla

Perheenjäsenet yhdessä      Voimaannutavat kokemukset

Tutkien uutta

Kuva 5. Voimaannuttavat kokemukset

Lapsen  ehdoilla sisälsi  ryhmät  leikille  tilaa,  itse  tekemällä  ja  lapsi  teknisesti  taitava. 

Lapsella  oli  mahdollisuus  itse  valita,  milloin  hän  halusi  katsoa  televisiota,  pelata 

tietokoneella ja milloin leikki oli se tärkein asia, jota lapsi halusi tehdä. Leikille annettiin 

tilaa ja leikki koettiin tärkeäksi lapsen kasvussa ja kehityksessä.  

"kun  on  leikit  kesken,  ettei  opettelekaan  siihen,  että  lopetan  leikit  ja  menen  

katsomaan telkkaria,  vaan osaa ajatella  itsekin,  että  mä voin  katsoa  sen  sieltä  

netistä." (V1/1)

Vanhempien näkemyksen mukaan lapset oppivat itse tekemällä. Itse tekeminen on lapsille 

hauskaa ja motivoivaa, mikä selittää lasten nopean oppimisen ja omaksumisen. 

"Saa valita niitä ohjelmia. Se opettaa esimerkiksi kirjaimet, A niin kuin aurinko ja 

siinä A:n vieressä on aurinko ja lukeekin, että aurinko." (V1/2)  

Perheissä  (n=9)  lapsilla  oli  oma  lasten  Muumitietokone  viidessä  perheessä  ja  kahdessa 

perheessä  lapsilla  oli  käytössä  oikea  tietokone. Kahdessa  perheessä   tietokone  oli   vain

medialukutaito
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aikuisilla ja lapset saivat käyttää sitä vähäisesti.

Vanhemmat  kuvasivat  lapsiaan  teknisesti  taitaviksi.  Lapset  osasivat  avata  tietokoneen, 

mennä sinne ja etsiä haluamansa, vaikka eivät vielä osanneet lukea eivätkä kirjoittaa. Lasten 

rohkeuden ja ennakkoluulottomuuden tietokonetta kohtaan vanhemmat näkivät positiivisena 

oppimisena ja olivat hyvin tyytyväisiä ja iloisia lastensa taidoista. Lasten teknisiä taitoja 

vanhemmat myös hämmästelivät ja ihmettelivät.

 "... 5 -vuotias on tosi tehokas YouTuben käyttäjä. Se ei osaa lukea eikä kirjoittaa,  

niin miten se löytää kaikki Cheekit?" (V3/3)

Perheenjäsenet  yhdessä  osallistuivat  eri  tavoin  lasten  medialukutaidon  opetteluun  ja 

opettamiseen  perheissä.  Haastateltavien  mukaan  aikuiset  auttavat  aluksi  ja  sitä  kautta 

lapsille  rakentuu  matalampi  kynnys  lähteä  itsenäisesti  tai  sisarusten  kanssa  yhdessä 

pelaamaan tietokoneella.

Haastateltavat  kuvasivat,  miten  aluksi  ensin  yhdessä  katsottiin,  mitä  tehtävässä tehdään, 

näytettiin  ja  selvitettiin  yhdessä,  mikä  milloinkin  tulee  ja  missä  järjestyksessä  edetään. 

Yleensä aikuinen etsi  polut ensin tietokoneella ja sen jälkeen vasta yhdessä opeteltiin ja 

harjoiteltiin. Neuvolaikäinen on innokas oppimaan ja opettelemaan uutta, mutta lukutaidon 

puute nähtiin rajoittavana tekijä vielä uusissa tilanteissa.

" Jotain sivua etsitään,  johon haluavat päästä tai  kuulleet  jostain paikasta,  että  

siellä on semmoiset pelit. Alkuun ensin näytettiin ja sit ne sieltä jotenkin, siellä on 

linkkejä ja ne osaa sieltä mennä. " (V2/2)

Vanhemmat kuvasivat, miten hauskaa ja toisaalta vaivatonta oli yhdessä lasten kanssa etsiä 

netistä tietoa sekä lasten toiveita esimerkiksi leluista tai peleistä. Vanhemmat kokivat myös 

asioiden perustelemisen lapselle helpommaksi ja miellyttävämmäksi kotona tietokoneelta, 

verrattuna  kaupassa  paikanpäällä   leluhyllyn  luona  tehtävään  perusteluun.  Myös  lapset 

suhtautuvat  vanhempien  mukaan  perusteluihin  joustavammin  ja  mutkattomammin. 

Vanhempien mukaan kotona oli myös aikaa rauhassa käydä lapsen kanssa asiaa läpi ennen 

lopullista päätöstä. Tulosten  mukaan netti  toimi perheissä tiedonhaun kanavana. Se koettiin 
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nopeaksi, ei tarvinnut lähteä esimerkiksi kirjastoon, vaan tietoa voitiin etsiä yhdessä kotona 

kaikessa rauhassa.

"yhdessä katsellaan netistä, mitä on olemassa, minkä hintaisia ja sitten päätetään." 

(V2/2) 

Lastenohjelmat  koettiin  tutuiksi  ja  turvallisiksi.  Tulokset  osoittivat,  että  perheissä  lapset 

katsoivat paljon lastenohjelmia keskenään. Tutut lastenohjelmat tulevat aina säännöllisesti 

tiettyyn  aikaan  ja  lapset  osasivat  jo  vanhempien  mukaan odottaa  niitä.  Säännöllisyys  ja 

ohjelmien tuttuus loivat turvallisuuden tunnetta sekä lapsille että aikuisille.

"pikkutytöt on alkaneet katsomaan jo keskenään lastenohjelmia." (V3/1)

"..., ne osaa itse katsoa kellosta, milloin alkaa." (V1/2)

Uusien asioiden opettelu lapsen kanssa perheessä oli ihmettelyä, pohdintaa ja keskustelua. 

Lähtökohtana oli edetä lapsen kehityksen, asioiden käsittelykyvyn ja tiedonhalun ehdoilla 

aikuisen  turvallisessa  valvonnassa.  Tutkien  uutta koostui  ryhmistä:  aikuinen  seuraa  ja 

valvoo, selitetään ja arvioidaan, irrallisten asioiden selvittely ja lapsi opettaa.

Seuraaminen  ja  valvonta  tapahtui  arjen  askareiden  lomassa.  Vanhempi  oli  koko  ajan 

tietoinen  lapsensa  tekemisistä,  vaikka ei  istunutkaan lapsen  vieressä.  Vanhempi  kuunteli 

lapsen  ja  television  ääniä.  Tietokone  sijaitsi  perheissä  yleensä  keskeisellä  paikalla  joko 

keittiön  sivupöydällä  tai  olohuoneessa  ja  se  oli  näin  vanhemman valvovan  silmän  alla. 

Kaikki äidit olivat herkistyneet kuuntelemaan lapsensa reaktioita ja ilmaisuja.

"...tiedän kyllä koko ajan, mitä X katsoo."(V3/2)

Vanhemmat pohtivat paljon sitä, miten asioista tulisi kertoa lapsille. Toisaalta vanhemmat 

halusivat  kertoa asiat  niin  realistisesti  kuin ne olivat,  mutta ymmärsivät sen,  että lapsen 

käsityskyky on  vielä  kehittymätön  ja  realistiset  asiat  voivat  olla  liian   vaikeita   lapsen 

ymmärtää. Lasten  kanssa  vanhemmat  pohtivat  ovatko asiat totta vai tarua ja miten asia 

tulisi  kertoa  lapselle. Vanhemmat  näkivät  positiivisena  asiana  sen, että  lapset   kyselevät 
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paljon.  Se  avaa  luonnollisen  väylän  käydä  asioita  läpi  lapsen  kanssa.  Sen,  että  lapset 

ymmärtäisivät,  miten  löytyy  oikeaa  faktatietoa  ja  mikä  on  vaan  jonkun  henkilön 

kirjoittamaa mielipidettä, vanhemmat kokivat haastavaksi asiaksi selittää lapselle.

"Minusta on hyvä, että niillä on semmoinen aktiivinen kyselyikä, niin asioita voi  

selittää ja yrittää vähän pehmentää niitä. Vastataan sen mukaan, mikä se juttu on." 

(V2/2)

Irrallisten  asioiden  selvittely  oli  moninaista  ja  monitahoista.  Irralliset  asiat  näyttivät 

koostuvan erilaisista hahmoista, joita lapsi matki tai irrallisista lauseista tai asioista, joita 

lapsi joko toisti tai jopa pelkäsi. Vanhemmista jotkut asiat olivat hauskoja lapsen esittämänä, 

mutta  jotkut  taas  ärsyttivät.  Irralliset  asiat  tuntuivat  vanhempien  kokemuksena  tarttuvan 

lapselle  herkästi  ja  lapsi  toisti  niitä  siksi,  että  ne herättivät  vastakaikua  joko äidissä  tai 

isässä. Jotkut äidit pohtivat, miksi niinkin turvallisessa lastenohjelmassa kuin Muumi, on 

ärsyttäviä  sanoja  tai  lauseita.  Vanhemmat  tulkitsivat  ja  suodattivat  lasten  omaksumia 

sanontoja ja toimintatapoja.

"Sithän niistä puhutaan ja saattaa tulla semmosta, että miksi tehtiin ja noi kyselee ja  

selittää vielä monta päivää sen jälkeenkin."(V1/1)

Vanhemmat näkivät television katsomisesta ja tietokoneen käytöstä olevan hyödyn lapselle 

suuremmaksi kuin haittojen. Lapsen omat taidot pääsivät esiin, kun lapsi näytti oppimisensa 

vanhemmalle.  Vanhemmat  arvostivat  television  katsomista  ja  tietokoneen käyttöä  lapsen 

ajatusmaailmaa  avartavana  ja  tietoa  jakavana  toimintona.  Haastateltavien  puheissa 

korostuivat  enemmän  positiiviset  kuin  negatiiviset  tekijät.  Vanhemmista  tietokone  ja 

Internet  on  mahdollisuus  kaikkeen  hyvään  sekä  uuden  oppimiseen  yhtälailla  kuin 

mahdollisuus hankalaankin.

"Kirahvilla on sininen kieli, tiesitkö äiti?"  "Sit on tää palomies Sami. Joka jaksossa 

on se tulipalo ja pelastustehtävä, niin sit se aina kertailee, että noin ei voi tehdä,  

siitä syttyy tulipalo." (V3/2)
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8.2  Vanhempien mediakasvatus lapsen hyvinvoinnin edistäjänä

Vanhempien  mukaan  terveyttä  edistävä  mediavanhemmuus  näyttäytyy  valintojen 

opastamisena  (Kuva  6).  Tässä  tuli  esiin  suojaavien  ja  vahvistavien  kokemuksien 

huolehtiminen lapsille sekä pyrkimys toimia lapsen kehitystä tukevasti. Vanhempien oma 

mallivaikutus  näkyi  lapsen  ohjaamisessa.  Tulosten  perustella  valintoja  opastavaan 

vanhemmuuteen sisältyy turvallisuuden ja suojan antaminen, esimerkin ja mallin antaminen 

sekä lapsen kehityksen tukeminen.

Turvallisuus ja suoja Valintoja opastava

Esimerkki ja malli vanhemmuus

Lapsen kehityksen tukeminen

Kuva 6. Valintoja opastava vanhemmuus

Turvallisuuden  ja  suojan  antamisessa korostuu  neuvolaikäisen  lapsen  suojelu  pahan 

ulkomaailman kohtaamisessa.  Vanhempien  puheissa  lapsen  suojelu  vaihteli  ehdottomista 

kielloista  sallivaan  ja  soveltavaan  suojeluun.  Turvallisuuden  ja  suojan  antaminen  piti 

sisällään rajoituksien asettamisen, säännöt ja sisällön valikoinnin.

Rajoituksien  asettaminen  koski  pääsääntöisesti  television  katseluun  tai  tietokoneella 

pelaamiseen käytettävää aikaa. Rajoitukset olivat seurausta siitä, että lapset riehaantuivat 

televisiota  katsoessaan  tai  vanhemmat  olivat  huomanneet  lapsen  saavan  fyysisiä  oireita, 

kuten päänsärkyä,  liiallisesta  pelaamisesta.  Runsas  ohjelmatarjonta  sai  myös vanhemmat 

rajoittamaan  television  aukioloa.  Vanhempien  puheissa  ongelmana  näyttäytyi  se,  että 

joiltakin lastenkanavilta ohjelmaa tuli ympäri vuorokauden. Rajoituksia ei tarvinnut asettaa, 

jos television katselu tai tietokoneen käyttö pysyi vanhempien mielestä kohtuudessa.

"Me lopetettiin telkkari, kun lastenkanavia tuli ympäri vuorokauden. Rajoitettiin se 

siihen, että sieltä katsotaan DVD:ltä se leffa ja aikuisille jää televisio." (V1/3)

mediavanhemmuus
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Rajoitusten  asettaminen  oli  sidoksissa  vuodenaikoihin.  Vanhemmat  kertoivat,  että 

kesäaikaan televisio ja tietokone olivat lähes unohduksissa, kun taas syksyn ja talven tullen 

käyttö selkeästi lisääntyy.

Säännöt  koskivat  ohjelmien  ja  pelien  ikärajoja.  Ikärajat  vanhemmat  kokivat  hyviksi  ja 

pääsääntöisesti niitä noudatettiin. Perheissä, joissa oli eri-ikäisiä lapsia, säännöt saattoivat 

joskus lipsua. Sääntöjä  myös  tarkistettiin ja  säädeltiin tilanteen mukaan.

"Aikalailla. Mutta se on kyllä vähän hankalaa, kun ne on niin eri-ikäisiä, mutta kyllä  

se niin on, että mielummin laittaa katsomaan joku pienempien ohjelma, kun sitten 

isompien  ohjelma,  mitä kaikki  katsoo.  Sanotaan,  että  ei  nyt  ihan pilkuntarkasti,  

mutta suuntaa antava. (V1/2)

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että äidit huolehtivat pääasiassa televisio-ohjelmien 

ja  tietokoneen  sisältöjen  valikoinnista  ja  karsimisesta.  Äidit  olivat  sitä  mieltä,  että 

lastenohjelmia  kannattaa  seurata  ja  katsoa,  sillä  ikäsuosituksista  huolimatta  ohjelmien 

sisällöissä voi olla lapsen ikätasolle sopimatonta tai pelottavaa. Vanhempien näkemys oli, 

että kaikki piirretyt  eivät ole hyviä ja laadukkaita, vaan niistä löytyi  paljon räiskintää ja 

väkivaltaisia  juttuja  sekä  ärsyttävää  kieltä.  Vanhemmat  olivat  todenneet,  että  liian  rajut 

ohjelmat tai pelit  vaikuttivat lasten yöuniin. Internetissä vanhempien huolenaiheeksi nousi 

myös  sisältö  siinä  tapauksessa,  jos  lapsi  vahingossa  painaakin  jotain  linkkiä  ja  joutuu 

sivustoille,  jonne  ei  pitäisi  mennä.  Pääasiassa  lapsille  oli  laitettu  suosikkeihin  sivustot, 

joihin heillä oli lupa mennä.

"Olen koittanut karsia kaikki väkivaltaiset, kun olen sitä mieltä, että ne turpiin

 lätkimiset tulee sieltä telkkarista." (V1/2)

Vanhemman  oma  esimerkki  ja  malli näytti  kumpuavan  hänen  omasta  lapsuudesta, 

elämänhistoriasta  ja  näyttäytyi  erilaisena  äidin  ja  isän  antamana  mallina  lapsen 

medialukutaidon opetuksessa.  Vanhemmuudessa vanhemman oma kokemus ja kiinnostus 

mediaa  kohtaan  oli  yksilöllistä  ja  kuvasti  suhtautumista  oman  esimerkin  merkitykseen 

lapsen   medialukutaidon   oppimisessa.   
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Vanhemman  omalla  mallivaikutuksella  on  merkitystä  lapsen  oppimisessa.  Vanhemmat 

opettavat  omalla  toiminnallaan,  miten  mediaan  tulee  suhtautua  ja  mitkä  asiat  siinä  ovat 

merkityksellisiä.  Tulosten mukaan isän antama malli  eroaa äidin antamasta mallista.  Isät 

eivät olleet äitien kertoman mukaan kovin tarkkoja lastensa televisionkatselun ajankäytön 

tai passiivisen television katselun suhteen.  Isät pitivät televisiota päällä koko ajan, vaikka 

sitä ei kukaan aktiivisesti katsellutkaan. Isän kanssa lapset katsoivat televisiosta hauskoja 

ohjelmia kuten piilokameraa tai komediajuttuja sekä tietokoneelta YouTubesta myös jotain 

hauskuuksia. Toisaalta tulosten perusteella isän apuun turvauduttiin, kun peleissä tuli esiin 

jotain hankalia kohtia, joista ei lapsi itsenäisesti selviytynyt. 

Äidit  olivat  tarkempia kuin isät  omassa suhtautumisessaan televisioon ja tietokoneeseen. 

Äidit  katsoivat  televisiota  vähemmän  kuin  isät  ja  tietokone  oli  äideille  pääasiassa 

tiedonhaku-  ja  yhteydenpitoväline.  Ikärajojen  suhteen  äidit  olivat  tarkkoja.  Äidit  tekivät 

pääasiassa päätökset lasten tietokoneen käytöstä ja television katselusta arjessa, mutta suuret 

linjat  vanhemmat päättivät  yhdessä.  Äidit  myös rajoittivat  omaa television katsomistaan, 

kun he arvioivat sitä lapselle sopivuuden kannalta. 

Vanhemman omalla kokemuksella oli merkitystä esimerkin ja mallin antamiseen lapselle. 

Vanhempien  puheissa  oma  kokemus  nousi  omasta  lapsuudesta,  omista  arvoista  ja 

kokemuksesta vanhempana olemisesta. Perheissä, joissa oli eri-ikäisiä lapsia, vanhemmat 

olivat jo useampaa kokemusta rikkaampia ja kokeneempia vanhempana. Vanhemmat toivat 

esiin myös omia kokemuksia siitä, miten perheen lapset olivat reagoineet erilaisiin televisio-

ohjelmiin. Kokemus koettiin kasvattavana ja opettavana.

Vanhemman  oma  kiinnostus  auttaa  opastamisessa  lasta  pienestä  pitäen  käyttämään  ja 

ymmärtämään mediaa.  Vanhemman tehtävä  on  antaa  tilaa  hyville  mediakokemuksille  ja 

samalla suojella lasta haitallisilta sisällöiltä ja vaikutuksilta. Tulosten mukaan vanhemmat 

kokivat, että ikäsuositukset eivät kerro tarpeeksi ohjelmien sisällön laadusta, vaan ohjelmat 

kannattaa  itse katsoa  ensin, jotta saa  käsityksen ohjelmasta. Vanhempien  uteliaisuus lasten

katsomiin  ohjelmiin  ja  peleihin  kuvasti  vanhemman  kiinnostusta  jakaa  lapsen  kanssa 

oppimisen ilo. 

"Oppi ja ilo -sivut on ihan hauskoja. Lasten mielestä ne on kans hyviä. Sitten mä 
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olen itsekin niin utelias, että meillä on välillä riitaa, kun mä haluun ton pelin, ei kun 

mä haluunkin ton pelin tai otetaan sittenkin toi." (V1/1)

Lapsen  kehityksen  tukeminen.  Lapsen  kehityksen  tukemisessa  on  kyse  lapsen 

kehitystarpeiden ymmärtämisestä ja niihin vastaamisesta. Rajoitukset tulee asettaa lapsen 

kehitystasoon  sopivalla  tavalla  unohtamatta  kuitenkaan  ilon  ja  elämyksien  merkitystä 

lapselle.  Lapsen  kehityksen  tukeminen  muodostui  alaluokista  lapselle  kehittävää  ja 

lapsilähtöistä.

Vanhemmat  arvostivat  pelien  hyödyllisyyttä  ja  niiden  avulla  lapsen  kehittymistä  sekä 

taidollisesti  että  tiedollisesti.  Pääasiallisesti  vanhemmat  etsivät  lapsilleen  pelejä,  jotka 

olisivat sekä kiinnostavia että opettavia. Vaikka vanhemman ajatus oli kehittävästä pelistä, 

sen tuli myös tuottaa iloa lapselle. Pelit ja ohjelmat toimivat mallin antajina, joita lapset 

sitten  harjoittelevat  leikeissään.  Koska  media  kiehtoo  lasta,  sitä  kannattaa  vanhempien 

mielestä hyödyntää monipuolisesti.

"  Ti-Ti  Nallesta  X on kaikki  värit  opetellut  ja  kaikki  numerot.  Olisin  voinut  ne  

itsekin opettaa, mutta meni kätevästi siinä laulun seassa." (V3/2)

Vanhemmat  korostivat  lastensa  erilaisuutta.  Saman  perheen  lapset  olivat  tunteidensa 

ilmaisun suhteen hyvinkin erilaisia. Osa oli herkkiä ja osa taas hyvin voimakastahtoisia ja 

päättäväisiä.  Vanhemmat  keskustelivat  lastensa  kanssa  ja  pyrkivät  antamaan  lapselle 

ymmärrettävän selityksen lastensa  esittämiin kysymyksiin.  Vanhemmat  näyttivät  antavan 

aikaa lapselle ja luottavan myös lapsen omaan arvioon ja tuntemukseen ohjelmista, jotka 

lasta  joko  miellyttivät  tai  eivät  miellyttäneet.  Vaikka  vanhemmat  asettivat  lapselle 

rajoituksia,  he  halusivat  myös  antaa  lapselle  tilaa  ja  vapautta  oppia  ja  opetella  asioita 

mediasta. 

" Luotan jossain määrin tuohon lastenkin fiksuuteen. Kyllä nekin tulee sanoo, että en  

mä haluu kattoo tätä. Kyllä ne aika pienenäkin jo osaa itse säädellä ehkä sitten, kun

sitä on säädelty." (V1/1)
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8.3  Näkemyksiä neuvolan tuesta mediavanhemmuuteen

Neuvolan  merkitys  tuen  antajana  koettiin  vaihtelevana.  Se,  millaista  tukea  vanhemmat 

saavat  lastenneuvolasta  mediavanhemmuuteensa  näyttäytyi  hyvin  erilaisena.  Vanhempien 

tuen tarpeet myös vaihtelivat kovasti vähäisestä melko oleelliseen tukeen. Osa vanhemmista 

koki, että mediakasvatukseen liittyviä asioita ei tarvitse käydä neuvolassa läpi ja osalla  taas 

oli kokemus, että terveydenhoitaja on ollut hyvinkin tärkeä henkilö mediavanhemmuuden 

tukemisessa. Neuvola vanhemmuuden vahvistajana koostuu kolmesta yläluokasta (Kuva 7), 

jotka ovat osallistuva tuki, varhainen tuki ja tiedon tuki. 

Neuvola vanhemmuuden

vahvistajana

Kuva 7.  Tuen muotoja mediavanhemmuuteen

Osallistuva  tuki käsittää  keskustelua  ammattihenkilön  ja  vanhempien  kanssa  sekä 

vanhempien  vastuun  arvostamisen  ja  osoittamisen.  Keskeistä  on  kuulla  vanhempien 

näkemyksiä lapsensa mediakasvatuksesta. Osallistuva tuki muodostui ohjeista ja neuvoista, 

keskustelusta ja vanhempien vastuusta.

Vanhemmat  kokivat  saaneensa  neuvolasta  hyviä  neuvoja,  ohjeita  ja  raameja 

mediavanhemmuuteensa. Neuvolaan oli soitettu, jos jotain kysyttävää oli ollut. Vanhemmat 

kokivat  myös  keskustelun  neuvolassa  terveydenhoitajan  kanssa  hyvänä  ja  positiivisena 

asiana. Keskustelussa vanhemmat kokivat tulleensa kuulluksi ja heidän mielipiteitään  oli 

arvostettu. Toisaalta  löytyi  myös  kokemus  siitä, että asiasta ei tarvinnut puhua, jos siihen 

ei  vanhempi nähnyt  tarvetta.  Äidit  kokivat,  että  keskustelussa kunnioitettiin  vanhempien 

näkemyksiä, kokemusta ja taitoa huolehtia lapsensa mediakasvatuksesta. 

Haastatteluissa  vanhemmat  korostivat, että lasten kasvatus oli heidän tehtävänsä ja  sitä  oli

ulkopuolisen vaikea ohjeistaa. Äitien kokema tuen tarve neuvolasta poikkesi toisistaan. 

Osallistuva tuki
Varhainen tuki
Tiedon tuki
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Minimissään se oli mediakasvatusasian lyhyesti läpi käymistä. Asian liiallinen läpikäyminen 

tuntui  osasta  vanhempia  epämiellyttävältä.  Keskustelussa  lapsen  mediatottumuksista  oli 

huomioitava koko perhe, ei ainoastaan lapsi.

"Nää kasvatusasiat on niinku vanhempien vastuulla ja mehän tunnetaan parhaiten 

omat lapsemme. Ulkopuolisen on hyvin vaikea tulla sanomaan, miten meidän pitäisi 

kasvattaa omat lapsemme. (V2/1)

Pienet lapset katselevat lastenohjelmia jo hyvin varhain sekä näkevät television uutisia ja 

alkuillan  aikuisten  ohjelmia.  Leikki-ikäisille  myös  hankitaan  omia  lasten  tietokoneita  ja 

tietokonepelejä.  Varhainen tuki näyttäytyi  paitsi  ennakointina tulevaan,  myös perheiden 

kannalta liian myöhäisenä keskusteluna mediasta.

Vanhemmat kokivat, että neuvolassa voisi käynnistää keskustelua mediavanhemmuudesta jo 

ennen  kuin  asia  nousee  perheessä  ajankohtaiseksi.  Vanhempien  puheissa  yleisesti  arjen 

myötä asiat vain ilmaantuvat ja siihen sitten yhdessä kasvetaan. Terveydenhoitajan visioimat 

esimerkit tulevasta uskottiin toimivan hyvänä ajattelun ja pohdinnan avaajana siitä, miten 

toimia mediakasvattajana kotona.

"Minusta sitä olisi voinut käynnistää ja kertoa jo etukäteen. Minulle se oli ainakin 

suuri  yllätys,  miten  se  voi  vielä  mukanaan.  Tavallaan  sellainen  valmistaminen.  

Yleensä se kysytään sitten, kun se on jo päällä ja alkanut. Joku sellainen vinkki 

-juttu  tai  vihje  tulevasta,  että  tää  on siis  ensi  vuonna edessä.  Kaikki  lapsethan  

imeytyy niihin jossain vaiheessa" (V2/2)

Mediasta keskustelu pienten lasten elämässä aloitetaan vanhempien näkemyksen mukaan 

liian myöhään. Vanhemmat  totesivat, että  lapset  aloittavat  television seuraamisen jo hyvin

varhain. Televisio on niin arkipäiväinen asia perheissä, että sen vaikutusta lapseen ei tule 

edes ajateltua. Tulosten perusteella vanhempien kokemus oli, että  pääsääntöisesti  mediasta 

lapsen elämässä keskustellaan vasta sitten, kun sen tuomat uhkakuvat nousevat esiin, vaikka 

ne liittyisivätkin  normaalina asiana lapsen kokemusmaailmaan. 

"Joku 2-4 -vuotiaana. Silloin  ne  on  semmoisessa  iässä, että  ne  koukuttuu  jostain 
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ohjelmasta tai pelistä. Ne jää kiinni vaikka johonkin Puuha Peteen hetkellisesti ja  

mikään muu ei merkkaa mitään." (V3/3)

Tiedon tuki.  Haastatteluissa nousi esiin,  miten moninaista  ja monelta  eri  taholta  löytyy 

tietoa lasten mediakasvatukseen liittyen.  Kyse ei  enää ole  yksinomaan lapsen suojelusta 

haitalliselta  medialta  vaan  siihen  liittyy  useita  tekijöitä  lapsen  kasvuympäristössä. 

Vanhempien puheissa nousi esiin erilaisia tiedon väyliä, joita he käyttivät keskustellessaan 

ja pohtiessaan lasten mediaan liittyvistä asioista.

Vanhemmat etsivät ja löysivät tietoa Internetistä sekä aihetta käsitteleviltä nettisivuilta että 

erilaisilta  keskustelupalstoilta.  Keskustelu  ystävien  kanssa,  joilla  on  samanikäisiä  lapsia 

todettiin hyväksi tiedon väyläksi ja kokemusten jakajaksi. Jonkun verran tietoa vanhemmat 

olivat  saaneet  lehdistä.  Neuvolan  roolia  vanhemmat  eivät  erityisesti  nostaneet  esiin 

ensisijaisena tiedon väylänä, mutta tärkeänä tukea antavana tahona se koettiin ja nähtiin.

Tulevaisuus  askarrutti  vanhempia  ristiriitaisin  tuntein.  Medialla  on  paljon  myönteistä 

annettavaa  lasten  elämään.  Toisaalta  lapset  kasvavat  hyvin  erilaisista  lähtökohdista  ja 

lapsille on asetettu erilaisia rajoja median käytön suhteen. Toisissa kodeissa sallitaan paljon, 

toisissa ollaan tiukempia. Toisaalta vanhemmat arastelivat puhua lasten median käytöstä ja 

siihen liittyvistä säännöistä toisten vanhempien kanssa. Vanhemmat olivat pohtineet paljon 

omassa mielessään jo sitä, mitä tapahtuu, kun lapsi siirtyy kodin kasvuympäristöstä koulun 

vaikutusmaailmaan.  Vanhemmat  pohtivat  omien  ratkaisujensa  merkitystä  lapsen 

kasvattajana  ja  opastajana  kohti  kriittistä  medialukutaitoa  ja   vastuullista  toimintaa 

erilaisissa mediaympäristöissä.

"Jossain  vaiheessa  kysyivät,  että  pitäisi  saada  oma  Facebook,  että  saisi  oman  

maatilapelin.  Sanoin, että sitten vasta, kun osaa lukea ja kirjoittaa.  Olen paljon  

lukenut, että miten suositellaan, minkä ikäisenä. Olen sitäkin kriittisesti ajatellut ja  

pohtinut jo tulevaisuuden varalta." (V2/2)

Medialukutaidon  ja  mediavanhemmuuden  merkitys  neuvolaikäisen  lapsen  hyvinvointiin 

näyttää  perustuvan  alkupääoman  kasvattamiseen  ja  rakentamiseen  lapselle. Tutkimuksen

tulosten  mukaan  lapsen  nettielämän alkupääoma rakentuu voimaannuttavien kokemuksien 
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tuottamisesta lapselle. Voimaannuttavat kokemukset kasvavat itsetuntoa ja itseluottamusta 

oman toiminnan, itse tekemisen ja ilon sekä onnistumisen kautta aikuisen avulla yhdessä 

tekemällä.  Vanhempien  ohjaus  terveyttä  tukeviin  valintoihin  perustuu  sääntöihin, 

rajoituksin,  ohjelmien sisällön valikointiin  ja  vanhemman omaan esimerkkiin  ja  malliin. 

Neuvolan roolia mediavanhemmuuden tukijana vanhemmat eivät ole selkeästi kohdanneet. 

Nämä  kaikki  tekijät  yhdessä  näyttävät  tuloksissa  vanhempien  näkemyksen  mukaan 

tuottavan hyvinvointia tukevaa alkupääomaa lapsen nettielämään.
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9  POHDINTA

9.1  Tutkimuksen eettisyys 

Laadullisessa  tutkimuksessa  eettisiä  ongelmia  tuovat  erityisesti  luottamuksellisuus  ja 

anonymiteetti sekä tietojen keruussa, käsittelyssä että raportoinnissakin, sillä kohderyhmänä 

on  valikoitunut  joukko  vanhempia  (Eskola  ja  Suoranta,  2000,  57,  Latvala  ja  Vanhala-

Nuutinen,  2001,  39,  Tuomi  ja  Sarajärvi,  2009,  131-132).  Ihmisoikeudet  muodostavat 

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat henkilöt  kohdattiin henkilökohtaisesti  ja näin he eivät 

jääneet  haastattelijalle  tuntemattomiksi.  Haastateltaville  vakuutettiin,  että  heidän 

henkilöllisyys peitetään kaikin mahdollisin keinoin. Tuloksia raportoidessa haastateltavien 

tunnistetietoja  ei  ole  julkistettu  ja  luottamuksellisuus  ja  anonymiteetti  ovat  toteutuneet. 

Yksityisyyden säilyttäminen on ongelmallista ryhmähaastattelutilanteessa.   Haastateltavat 

olivat  saaneet  jo  etukäteen  kirjallisen  tiedotteen  tutkimuksesta  sekä  kirjallisen 

suostumuslomakkeen  haastatteluun  osallistumisesta,  jossa  korostettiin  tutkimuksen 

osallistumisen  vapaaehtoisuutta  ja  luottamuksellisuutta.   Ennen  haastattelua  selostettiin 

haastateltaville  vielä,  millainen  tutkimus  oli  kyseessä  ja  mitä  tutkimus  heiltä   edellytti. 

Tutkimusetiikkaan kuuluu, että tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta eikä käytetä 

muuhun  kuin  haastateltaville  luvattuun  tarkoitukseen  (Tuomi  ja  Sarajärvi,  2009,  131). 

Haastattelut sekä niiden kirjoitus äänityksestä tekstiksi tutkija teki itse, joten alkuperäistä 

aineistoa  eivät  ole  muut  nähneet.  Äänitykset  tuhottiin  työn  valmistumisen  jälkeen. 

Haastatteluteksteihin  kirjoitettiin  haastateltavan  koodi  ja  lapsia  koskevat  maininnat 

korvattiin, muun muassa sukupuoli, samalla merkillä, koska sillä ei tässä tutkimuksessa ole 

merkitystä tutkimuksen kannalta.

Sitaattien käyttö on tunnistettavuuden kannalta ongelmallista etenkin pienessä aineistossa. 

Tässä  tutkimuksessa  anonymiteettiongelma  on  ratkaistu  siten,  että  haastatteluissa  olevat 

murreilmaisut on muutettu yleiskieleksi  tai  paikkakunnan murresanastoa vastaavaksi.  On 

mahdollista,  että  haastateltavat  tunnistavat  itsensä  tekstistä,  mutta  on  erittäin 

epätodennäköistä, että ulkopuolinen lukija voi heidät tunnistaa.

Tutkijan on arvioitava haastatteluun osallistuville koituvat hyöty, haitta ja mahdolliset  riskit 
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(Tuomi ja Sarajärvi, 2009, 131). On epätodennäköistä, että tutkimukseen osallistuminen toi 

haastateltaville sanottavaa hyötyä tai aiheutti haittaa, mutta luultavasti tutkittavien tietoisuus 

tutkittavasta  asiasta  parani.  Ulkoisia  riskejä  ei  myöskään  havaittu.  Haastattelussa  tosin 

käsiteltiin  asioita,  joita  haastateltavat  eivät  ehkä  olisi  tulleet  muutoin  pohtineeksi. 

Haastattelujen  jälkeen  haastateltavilta  tiedusteltiin,  miten  he  olivat  haastattelutilanteen 

kokeneet. Negatiivisia vaikutuksia ei tuotu esiin. Avoimen tiedonkeruun lähtökohtana oli, 

että osallistujia ei voinut painostaa eikä ohjailla.

Eettiseen hyvään tutkimustapaan kuuluu, että tutkimukseen osallistuvien tulee saada tietoa 

ja  tehdä  tarkentavia  kysymyksiä  halutessaan.  Osallistujilla  oli  tiedossaan  haastattelijan 

yhteystiedot,  jotta  he  olisivat  voineet  ottaa  haastattelijan  halutessaan  yhteyttä  jo  ennen 

haastattelua.  Yhteydenottoja ei  kuitenkaan tullut.  Haastattelun aikana haastateltavat  tosin 

esittivät tarkentavia kysymyksiä ennen kysymyksiin vastaamista.

9.2 Tutkimuksen luotettavuus

Ryhmähaastattelua pidetään luotettavana menetelmänä. Menetelmän ja sillä saatavan tiedon 

luotettavuutta parantaa Välimaan (2000) mukaan se, että tutkija saa haastattelutilanteessa 

välitöntä  palautetta  siitä,  ymmärsivätkö  haastateltavat  kysymyksen  oikein.  Tutkijalla  on 

myös mahdollisuus tehdä lisä- ja jatkokysymyksiä tarvittaessa. 

Laadullisessa tutkimuksessa sekä tutkijan että tutkittavien suhde nousee objektiivisuuden ja 

puolueettomuuden tarkastelussa esiin. Tutkimuksen tekijänä sekä lastenneuvolassa pitkään 

työskennelleenä terveydenhoitajana että äitinä tuo oman kehyksensä tutkimukselle (Tuomi 

ja Sarajärvi, 2009, 135-136). Tutkijan tietoisuus esioletuksista (Eskola ja Suoranta 2000, 17, 

Kylmä  &  Juvakka,  2007,  129)  ja   aineiston  avaaminen  sekä  pyrkimys  raportoida 

yksityiskohtaisesti tutkimuksen vaiheet, lisäävät tutkimuksen luotettavuutta.

Tuomen  ja  Sarajärven  (2009)  mukaan  tutkimuksen  luotettavuutta  arvioidaan  erilaisten 

totuusteorioiden  pohjalta.  Totuusteorioissa  totuuteen  ja  tiedon  objektiivisuuteen 

suhtaudutaan eri tavoin. Konsensukseen perustuvassa totuusteoriassa nähdään, että "totuus"

liittyy     ihmisten     luomiin     sopimuksiin   ja      kielikuviin.   Laadullisen     tutkimuksen 
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luotettavuuteen, uskottavuuteen ja totuusarvoihin on pyritty kehittämään kriteereitä. 

Erityisen  vaikeaksi  laadullisen  tutkimuksen  luotettavuuden  arvioinnin  tekee  se,  että 

laadullinen tutkimus on historiallista ja kokemusta voi tulkita vasta sen jälkeen, kun se on 

tapahtunut (Eskola & Suoranta, 2000, 74-76). Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että 

henkilöt,  joilta  tietoa  kerätään,  tietävät  tutkittavasta  ilmiöstä  mahdollisimman  paljon  ja 

heillä on myös kokemusta asiasta (Kylmä & Juvakka, 2007, 128, Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

87-88). Tutkimukseen  osallistuneiden  kotona  oli  useita  mediavälineitä  ja  perheiden 

neuvolaikäiset  lapset  sekä  aikuiset  käyttivät  niitä  aktiivisesti.  Haastateltavat  olivat 

käyttäneet  myös  lastenneuvolan  palveluja  usean  vuoden  ajan  ja  heillä  oli  runsaasti 

kokemusta  neuvolasta  sekä  terveydenhoitajista.  Tutkimukseen  osallistujat  olivat 

asiantuntijoita  kertomaan  näkemyksiään  medialukutaidon  ja  mediavanhemmuuden 

merkityksestä lapsen hyvinvointiin. Osallistujien valinta tapahtui tarkoituksenmukaisuuden 

perusteella,  jolloin  haastateltaviksi  valikoitui  joukko  vanhempia,  jotka  sijoittuivat 

haastatteluryhmiin  sattumanvaraisesti  oman  aikataulunsa  mukaan.  Tässä  tutkimuksessa 

haastateltaviksi  osallistui  ainoastaan  äitejä  ja  valikoitunut  aineisto  vaikuttaa  myös 

tutkimuksen tuloksiin.

Vahvistettavuus  liittyy  koko  tutkimusprosessin  kirjaamiseen,  jotta  toisen  tutkijan  on 

mahdollista seurata prosessin etenemistä (Kylmä & Juvakka, 2007, 129, Hirsjärvi ym.2010). 

Raportti on laadittu siten, että lukija voi seurata tutkimuksen kulkua, tehtyjä ratkaisuja ja 

muodostettujen  luokkien  syntyä,  joiden  kautta  on  päädytty  tuloksiin  ja  johtopäätöksiin. 

Analyysissä  käytetyt  luokitteluluokat  ovat  tunnistetavia  ja  riittävän  pieniä.  Näiltä  osin 

tutkimus  on  siis  toistettavissa  ja  vahvistettavissa.  Laadullisessa  tutkimuksessa  tuotettu 

tulkinta on aina tutkijan persoonallinen näkemys, jossa on mukana hänen omat tunteensa ja 

intuitionsa. Todellisuuksia on monia ja se on hyväksytty laadullisessa tutkimuksessa (Kylmä 

& Juvakka,  2007, 129). Vaikka tutkimuksessa on määritelty tutkimuksen kohderyhmä ja 

viitekehys, todennäköistä on, että tulkinta ei ole toistettavissa eikä siirrettävissä sinällään 

toiseen  kontekstiin,  mutta  samantyyppiseen  kohderyhmään  kylläkin.  Välimaa  (2000) 

toteaakin tulosten siirrettävyyteen vaikuttavan sen, miten samankaltaisia tutkittu ympäristö 

ja sovellutusympäristö ovat. Toisaalta erilaiset tulkinnat Kylmän ja Juvakan (2007) mukaan 

eivät merkitse välttämättä luotettavuusongelmaa, koska erilaiset tulkinnat tutkimuskohteesta 

lisäävät samanaikaisesti  ymmärrystä  tutkittavasta ilmiöstä. Yleistyksiä ei voi tehdä suoraan 
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aineistosta, mutta  siitä tehdyistä  tulkinnoista  se  on  mahdollista. Tällöin kriteeriksi nousee

(Eskola ja Suoranta, 2000, Tuomi ja Sarajärvi, 2009) järkevän aineiston kokoaminen. 

Välimaa  (2000)  lisää  vielä  yleistettävyyden  parantuvan,  kun  tuloksia  verrataan  muihin 

tutkimustuloksiin  ja  tulkintoihin.  Työssäni  verrattiin  ryhmähaastatteluaineiston  tuloksia 

muihin  tuloksiin  (triangulaatio)  tulosten  tarkastelun  yhteydessä  ja  pohdittiin 

samanaikaisesti, vastaako saatu tutkimuksen tulos todellisuutta. 

9.3  Tutkimustulosten tarkastelua

Tämän  tutkimuksen  mukaan  lasten  tutustuminen  nettielämään  alkaa  varhain,  jo 

neljävuotiaana. Vahvistusta tulokselle antavat aikaisemmat tutkimukset (Carlsson ym. 2010, 

Kotilainen ym.  2011,  6,  Suoninen,  2011).   Lapset  olivat  rohkeita  ja  taitavia.  Terveyden 

edistämisen näkökulmasta keskeinen tulos oli se, että lapsen luku- ja kirjoitustaidon puute ei 

ole  esteenä  Internetin  käytölle.  Lapset  pelasivat  Internetissä  pelejä,  katsoivat  televisio-

ohjelmia ja videoita sekä kävivät lastenohjelmien verkkosivuilla. Vanhempien tai sisarusten 

seurassa  käytiin  myös  muilla  sivustoilla.  Tämän  tutkimuksen  vanhemmat  olivat 

kiinnostuneita  lapsen  mediaympäristöstä.  Medialukutaitoa  opeteltiin  ja  harjoiteltiin 

perheissä  yhdessä  toiminnallisen  lukutaidon  avulla  kohti  kriittistä  lukutaitoa  lapsen 

kiinnostuksen ehdoilla. Terveyttä edistävä mediavanhemmuus näyttäytyi lapsen kehitystä ja 

hyvinvointia  tukevana  toimintana,  joka  toisaalta  oli  suojelua,  toisaalta  oppimisen 

mahdollisuuksia lisäävää toimintaa. Sen sijaan lastenneuvolasta saadusta tuesta vanhempien 

näkemykset olivat suppeita.

9.3.1 Medialukutaidon opettelu

Vanhempien  näkemykset  lasten  medialukutaidon opettelusta  on  aihe,  josta  on  vähäisesti 

tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa vanhemmat tukivat lapsen valintoja, arvostivat lapsen 

leikkiä ja osallistuivat  lapsen kanssa yhdessä mediaan tutustumiseen.  Tutkimuksessa tuli 

hyvin esiin se, miten luonnollinen ja arkinen asia perheissä tietokoneen käyttö on. Tulosten 

mukaan   medialukutaidon   opettelu   perheissä    rakentaa   voimaannuttavia    kokemuksia. 
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Voimaannuttavat  kokemukset  näyttäytyivät  tutkimuksen  tuloksena  useisiin  aikaisempiin 

tutkimuksiin  ja  teorioihin  (Niinistö  ja  Ruhala,  2007)  peilaten  lapsen  kehityksestä 

säännönmukaisuutta    korostavana    ja     mediakasvatuksen    ikävaiheiden    kehitysmallia 

noudattavana.  Tämän  tutkimuksen  vanhempien  näkemyksen  mukaan  voimaannuttavat 

kokemukset  kehittivät  lasta,  opettivat  median  toimintamuotoja  ja  herättävät  aktiivista 

toimintaa.  Vanhempien  näkemykset  saavat  tukea  Carneyn  (2006)  ja  Tuomisen  (2010) 

näkemyksistä,  että  yksinomaan  suojelu  medialta  ei  tue  medialukutaidon  oppimista. 

Medialukutaitoa  edistää  voimaantuminen  medioiden  kautta  ja  avulla  sekä  kriittinen 

keskustelu  ja  medioiden  sisällön  avaaminen  erilaisten  käyttäytymis-  ja  elämäntyylien 

suhteen.  Nämä  ovat  yhtenevät  Kupiaisen  ym.  (2009)  kolmen  medialukutaidon  tehtävän 

kanssa (luku 3.2) eli kehittää yksilöä, opettaa median toimintamuotoja ja herättää aktiivista 

toimintaa.

Haastateltavat  tukivat  lastensa  valintoja,  mutta  pyrkivät  erilaisin  rajoituksin  siihen,  että 

pääasiassa ohjelmien ja pelien sisällöt ovat ikätasolle ja lapsen omalle herkkyydelle sopivia. 

Haastateltavien toiminta  poikkeaa Mustosen (2001)  näkemyksestä,  jonka mukaan lapsen 

olisi hyvä kohdata vaikeita ja ristiriitaisia tilanteita, jotta minäkuva kehittyisi. Media on osa 

ympäröivää  todellisuutta,  joka  omalta  osaltaan  rakentaa  lapsen  minäkuvaa  ja  maailmaa. 

Lapsen  kehityksessä  leikki  on  tärkeä  (  Hintikka,  2009,  155)  ja  vanhemmat  antoivatkin 

leikille  tilaa  sekä  arvostivat  sen  televisio-ohjelmia  korkeammalle  virikkeiden  antajana. 

Vanhempien mukaan televisio suljetaan tai  pidetään kiinni silloin,  kun lapsella on leikki 

meneillään,  vaikka  olisikin  lastenohjelmien  aika.  Lastenohjelmat  on  mahdollista  katsoa 

myöhemmin niiden verkkosivuilta. Aikaisemmat tutkimukset vahvistavat, että vanhempien 

malli,  arvostus ja asetetut  rajoitukset  edistävät  lapsen muuta aktiviteettia  (  Schmidt  ym. 

2008, Lee ym. 2009).

Tulosten  mukaan lapsilla  on  perheissä  mahdollisuus  toimia  itsenäisesti  ja  oppia  median 

käyttöä  kokeilemalla.  Vanhempien  mukaan  lapset  oppivat  nopeasti  itse  tekemällä.  Itse 

tekeminen on nähty myös aikaisemmissa tutkimuksissa ( Morgan & Ziglio, 2007, Eriksson 

& Lindström, 2008,  Feldt  & Mäkikangas,  2009, Lindström & Eriksson,  2010) terveyttä 

edistävänä  voimavarana.   Medialukutaidon  ja  terveyden  lukutaidon  kehittyminen  on 

oppimisprosessi, jota voidaan verrata tutkivaan oppimiseen (Hakkaraisen ym.1999), joka on

ihmiselle   luonnollinen  tapa  oppia  uutta.  Jo  olemassa  olevan  tiedon   avulla   pystymme
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luomaan  uutta  tietoa ja  ratkaisemaan vastausta vaille olevia kysymyksiä (vrt. luku 3.1). 

Tulosten mukaan tämä näkemys vahvistui.

Tutkimuksessa lapsia kuvattiin  teknisesti   taitaviksi,  rohkeiksi  ja ennakkoluulottomiksi. 

Medialukutaidon ensimmäiset  taidot ovat funktionaaliset  taidot,  kyky  käyttää mediaa ja 

hallita  sitä  teknisesti  (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa,  2008).  Tämän  tutkimuksen 

kiinnostava havainto oli, että lasten luku- ja kirjoitustaidon puute ei vaikeuttanut sivustojen 

löytämistä.  Tulokset  kertovat,  että  lapset  osasivat  avata  tietokoneen  ja  löysivät  sieltä 

etsimänsä  sivut  tuttuja  polkuja  edeten.  Vanhemmat  kertoivat  esimerkkejä,  kuinka  lapset 

osasivat kirjoittaa itse haluamansa ohjelman tai pelin tietokoneeseen hakusanaksi, vaikka he 

eivät vielä osanneet lukea eivätkä kirjoittaa. Tätä tulosta vahvistavat aiemmat tutkimukset 

(Chauvin, 2003, Karvonen, 2005) visuaalisen lukutaidon vahvuudesta lapsella ennen kieltä 

ja lukutaitoa. Jos sana on lapselle tuttu ja sen merkityssisältö selvä, sanan tunnistamiseen 

riittävät sanan pituus ja muoto, ensimmäinen ja joskus viimeinen kirjain. Tämä vahvistui 

tässäkin tutkimuksessa.

Tekniikan  opettelu  ei  riitä,  vaan  opettelun  on  liityttävä  lapsen  omaan  kiinnostukseen  ja 

tiiviiseen  vuorovaikutukseen  aikuisen  kanssa,  jotta  saavutetaan  perustasosta  seuraava, 

vuorovaikutuksellinen medialukutaito (Kupiainen, 2002, Nutbeam 2008, von Wagner ym. 

2008). Tutkimuksessa vanhemmat kuvasivat, miten lapsi nauttii siitä, kun hän saa näyttää 

taitojaan  vanhemmalle  sekä  tehdä  yhdessä  vanhemman  kanssa  tehtäviä  ja  iloita 

osaamisestaan.  Suhteessa  aikaisempiin   tutkimuksiin,  tulokset  näyttivät  siltä,  että  lapset 

oppivat asioita televisiosta, peleistä tai videolta, koska ohjelmat tai pelit olivat vanhempien 

näkemyksen  mukaan  lapsista  kiinnostavia, iloa tuottavia, mielenkiintoisia  ja leikin avulla 

oivalluksia antavia. Lapsesta television katsominen ja pelaaminen on hauskaa, kun ne ovat 

koko  perheen  juttu.  Oppiminen  tapahtuu  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  lapselle 

merkityksellisissä yhteyksissä lasten hallitsemien taitojen pohjalta ( Kytömäki, 1999, Ermi 

ym.  2004,  Aaltonen,  2009,  Kyrönlampi-Kylmänen,  2010).  Lapsilla  ei  ole  oppimiseen 

hyötynäkökulmaa ja tavoitteisuutta, joten lapselle on olennaista asioiden tekeminen yhdessä 

(Karvonen, 2005, 14, 47).    Huomioitavaa oli, että myös vanhemmat  itse kertoivat olevansa 

aidosti  kiinnostuneita ja uteliaita lasten peleistä ja ohjelmista sekä pelasivat ja katselivat 

niitä lasten kanssa yhdessä.
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Näiden tulosten  perusteella  voidaan todeta,  että  tietokone  tai  televisio  eivät  sinänsä  ole 

pahoja  tai  hyviä.  Tässä  tutkimuksessa  vanhempien  näkemyksien  mukaan  median 

vaikutukset vaihtelevat yksilöittäin ja riippuvat lapsen kehitysvaiheesta.  Tämän he olivat 

todenneet  perheiden  eri  lasten  reaktioita  seuratessa.  Television  katselu  yhdessä  koko 

perheen kanssa on todettu opettavan lasta mediakriittisyyteen (Kytömäki, 1999, Korhonen, 

2010,11).  Kun  lapsella  on  välineet  käsitellä  median  herättämiä  tunteita  ja  kokemuksia, 

rakentaa  se  pohjan  mediataitojen  seuraavalle  vaiheelle.  Tunnetaitojen  päälle  voi  laskea 

medialukutaidon seuraavat tavoitteet, jotka ovat analyysi ja kriittisyys. Tässä tutkimuksessa 

vanhemmat  selittivät  ja  arvioivat  yhdessä  lasten  kanssa  ohjelmista  tai  peleistä  nousseita 

asioita.  Vanhemmat  näkivät  positiivisena,  mutta  haasteellisena  sen,  että  lapset  kyselivät 

luonnostaan paljon. Se, miten lasten kysymyksiin vastattiin, kytkeytyi vanhempien puheissa 

lasten  ikä-  ja  kehitystasoon.  Pulkkinen  (2002)  näkee  lapsen  kysymyksiin  vastaamisen 

rohkaisevan  tiedonhalua  ja  keskustelua  oikeasta  ja  väärästä  sekä  auttaa  lasta  löytämään 

oman moraalitajunsa. Toisaalta tutkimuksessa tuli esiin näkemys siitä, kun vanhemmat itse 

olivat perillä lapsensa tietokonepeleistä tai televisio-ohjelmista, he eivät rajoittaneet lapsen 

pelaamista tai ohjelmien katsomista ilman yhteistä pohdintaa ja arviointia. Tämä toiminta 

kertoi myös vanhempien omasta terveyden lukutaidon tasosta ja sen merkityksestä lapsen 

medialukutaidon opetteluun (DeWalt & Hink, 2009).

9.3.2  Terveyttä edistävä mediavanhemmuus

Tämän  tutkimuksen  tulosten  mukaan  terveyttä  edistävä  mediavanhemmuus  on valintoja

opastavaa,  lasta  suojaavien  kokemuksien  ja  vahvistavien  kokemuksien  mahdollistamista 

sekä toimimista vanhempana lapsen kehitystä tukevasti. Vastuullisen vanhemman   tehtäviin 

kuuluu  sopivien  sisältöjen  valitseminen  ja  lapsen  kehitysvaiheeseen  sopimattomien 

sisältöjen rajaaminen pois (Pulkkinen, 2009). Tuloksissa ilmeni selkeästi, että vanhemmat 

rajoittivat   television   katseluun ja   tietokonepelaamiseen  käytettyä  aikaa.  Ohjelmien  ja 

pelien  ikärajoja  noudatettiin  pääsääntöisesti  ja  niiden  sisältöjä  valikoitiin  ja  karsittiin 

ikätasoon nähden sopivaksi.  Tulokset ovat samansuuntaiset Engdahlin  ja  Turjan (2009) 

tutkimuksen  tuloksiin, jonka  mukaan  perheissä, jossa  on 3-6-vuotiaita lapsia ikärajoja ja 

katseluaikoja noudatetaan pääsääntöisesti aina.  Tutkimuksessa huolenaiheiksi vanhemmat 

nostivat  väkivallan ja huonon kielen käytön, joka tulee esiin myös aiemmissa tutkimuksissa 



48

(Koivusalo-Kuusivaara,  2007,  Engdalh  &  Turja,  2009).  Usein  haitallisuudesta  ja 

haavoittuvaisuudesta  puhutaankin  uhkakuvina  ja  pelkoja  paisuttelemalla.  Mitä  uudempi 

mediaväline, sitä herkemmin näin tapahtuu (Mares & Woodard, 2005, Livingstone, 2007), 

mutta mitään selvää syy-seuraus -suhdetta aikaisemmilla tutkimuksilla ei ole voitu osoittaa 

(McBrien, 1999, Livingstone 2007). 

Tässä  tutkimuksessa  äidin  ja  isän  antamat  mallit  erosivat  toisistaan.  Äidit  katsoivat 

televisiota  vähemmän  kuin  isät  ja  tietokone  oli  äideille  lähinnä  tiedonhaku-  ja 

yhteydenpitoväline. Äitien kertoman mukaan isät olivat huolettomampia television suhteen. 

Isät  eivät  huomioineet  passiivisen television merkitystä  lapselle,  kuten äidit  huomioivat. 

Isän  kanssa  lapset  katsoivat  komediajuttuja  sekä  televisiosta  että  tietokoneelta. 

Samansuuntaisen huomion äitien ja isien suhtautumisesta mediaan oli todennut Kytömäki 

(1999) omassa aineistossaan. Vanhemmat näkevät oman mediavanhemmuutensa hyvin eri 

tavoin riippuen siitä, mikä on heidän oma mediasuhteensa (Lemish 2008, Aaltonen, 2009, 

Herkman, 2010, 65). Vanhemmuus on sekä äitiyttä että isyyttä. Vanhemmuus on sanallisen 

kasvatuksen lisäksi vanhempien mallin antamista lapselle ja yhdessä elämistä lapsen kanssa, 

jolloin perheen elämäntapa välittyy lapselle (Pulkkinen, 2009, 336). 

Pääasiassa äidit tekivät päätökset lasten tietokoneen käytöstä ja television katselusta kodin 

arjessa.  Suurista  linjauksista,  kuten  jonkin  pelilaitteen  ostamisesta,  vanhemmat  päättivät 

yhdessä. Tulosten mukaan vanhemman oma kokemus ja kiinnostus lapsen median parissa 

vietettävään aikaan  ja  sisältöihin  vaikuttivat  positiivisen  esimerkin  ja  mallin  antamiseen 

lapselle.  Tässä tutkimuksessa äidit  ymmärsivät  median eräänlaisena oppimisympäristönä, 

informaalisen  oppimisen  paikkana,  jolloin  he  seurasivat  ja  arvioivat  ohjelmia,  jotka 

kiinnostivat  lasta.  Aikaisemmissa   tutkimuksissa  äidin  koulutustausta  on  näyttäytynyt 

vahvana  tekijänä   mallin   antajana   sekä   asenteen   kasvattajana,  mutta  isän  mallin 

vaikutuksista tutkijat sen sijaan kaipaavat tutkimustietoa (Baxter & Hayes, 2007, Skouteris 

&  McHardy,  2009).  Omassa   tutkimuksessani   vanhempien   koulutustausta  ei  ollut 

tarkastelun kohteena,  eikä sitä  heiltä  kysytty.  Sen sijaan tutkimus antoi  vahvistusta  sille 

löydökselle, että äidin malli on vahva. Äidit olivat myös itse sen havainneet ja muuttaneet 

omia television katselutottumuksiaan lapsen hyvinvointia tukevaan suuntaan.

Lapsen  kehityksen  tukeminen  on terveyttä  edistävän  mediavanhemmuuden  tavoite  sekä 
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oppimisessa että hyvinvoinnissa. Vanhemmat huolehtivat, että ohjelmat ja pelit olivat lapsen 

kehitystä  tukevia  ja  lapsen  kehitystasoon  sopivia.  Rajoitukset  myös  asetettiin  lapsen 

kehitystasoa   peilaten.  Vanhempien  näkemys oli, että  mediaa  tulee  hyödyntää,  jos  se 

kiehtoo  ja  kiinnostaa  lasta  sekä  tuottaa  iloa.  Vanhemmat  halusivat  antaa  lapselleen 

paremmat  mahdollisuudet  oppia  ja  opetella  toimimaan  median  parissa,  mitä  itse  olivat 

aikoinaan saaneet omassa lapsuudessaan tai nuoruudessaan. Tulos ei eronnut kansainvälisen 

vertailevan tutkimuksen tuloksista, jossa valtaosa vanhemmista näki television myös hyvänä 

välineenä lapsilleen. Se tarjosi mahdollisuuden uuden oppimiseen ja lapsen maailmankuvan 

avartumiseen  (Koivusalo-Kuusivaara,  2007).  Tähän  tulokseen  päätyivät  myös  tämän 

tutkimuksen haastateltavat vanhemmat.

9.3.3  Neuvolan antama tuki

Lastenneuvolan  tuki  mediavanhemmuuteen  näyttäytyi  vaihtelevana  tähän  tutkimukseen 

osallistuneille vanhemmille. Vaikka vanhempien tuen tarpeet vaihtelivat,  neuvola koettiin 

paikkana, jossa mediakasvatuksesta on mahdollista keskustella. Tämän tutkimuksen mukaan 

neuvolan tuki on osallistuvaa,  riittävän varhaista sekä tiedollista tukea. 

Osallistuva  tuki antaa  kokemuksen  osallisuudesta,  joka  muodostuu  riittävän  tuen  ja 

arvostuksen  kokemuksesta.  Sen  edellytyksenä  on  tasavertaisuus  asiakassuhteessa, 

mielipiteen ilmaisussa ja päätöksenteossa (Sirviö, 2010, 131-133). Vanhempien osallisuutta 

perheen terveyden edistämiseen on  kuvattu neljällä tasolla (Sirviö, 2010). Mukanaolon ja 

osatoimijuuden  tasoilla  tämän  tutkimuksen  vanhemmat  kokivat  saaneensa  neuvoja  ja 

ohjeita,  sitoutumisen  tasolla  vanhemmat  ja  työntekijä  keskustelivat  eri  näkemyksistä  ja 

vanhemmat arvioivat perheen elämäntilanteessa ja  arjessa perheen mediaan ja hyvinvointiin

liittyviä  tekijöitä.  Vastuunoton  tasolla  vanhemmat  vastaavat  toiminnastaan  eivätkä 

välttämättä  odota   työntekijältä   hyväksyntää  päätöksilleen   (Sirviö,  2010).  Tämän 

tutkimuksen mukaan lasten kasvatus koettiin vanhempien omaksi tehtäväksi eikä sitä voi 

vieras ohjeistaa. Oman tilanteen hallinta merkitsee vanhemmille kokemusta selviämisestä ja 

tunnetta  oman  elämän  hallinnasta (Sirviö, 2010), minkä  vanhemmat  toivat  esiin  myös 

tässä tutkimuksessa. 
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Vanhempien näkemyksen mukaan neuvolassa otetaan lasten ja perheiden median käyttöön 

liittyvät  asiat  puheeksi  vasta  sitten,  kun  ongelmia  on  jo  näkyvissä.  Vanhempien  toive 

neuvolalta on promotiivinen (Kaila, 2001, Viljamaa 2003, Kekkonen, 2004, Sirviö, 2010) eli 

keskustella ja luoda heille jo mielikuvia siitä, mitä tulevaisuus median parissa mahdollisesti 

tuo lapsen kasvaessa ja kehittyessä sekä miten niistä voidaan selvitä. Tieto on osa hyvää 

toiminnallista terveydenlukutaitoa, joka auttaa ja mahdollistaa asian sovellettavuutta uusissa 

tilanteissa. (Nutbeam 2008, von Wagner ym. 2008, Jakonen, Tossavainen & Vertio, 2005, 

Savola  &  Koskinen-Ollonqvist,  2005).  Tähän  tutkimukseen  osallistuneet  äidit 

peräänkuuluttivat  myös  neuvolalta  varhaista  tukea.  Olennaista  on  tarkastella  perheen 

hyvinvointia ja voimavaroja ennakoivasta näkökulmasta.  Lastenneuvolaopas työntekijöille 

(2004) suosittaa perheiden median käytön puheeksi ottamisen jo lapsen 2 -vuotisneuvolassa, 

mutta tämän tutkimuksen mukaan tämä ei ollut toteutunut.

Neuvolaa  ei  nähty  tutkimukseen  osallistuneiden  vanhempien  näkemyksissä  ensisijaisena 

tuen  lähteenä.  Perheillä  on  käytössä  erilaisia  tietokanavia,  joiden  avulla  he  pystyvät 

hankkimaan  uutta  tietoa  (Sirviö,  2010,  137).  Tässä  tutkimuksessa  vanhempien 

tietokanaviksi nousivat kaveripiiri, Internet ja sen keskustelupalstat sekä lehdet. Neuvolasta 

he  toivoivat  tutkimuksiin  ja  suosituksiin  perustuvaa  tietoa.  Äidit  ja  isät  osaavat  entistä 

enemmän kysyä, mihin neuvolan ohjeet ja käytetyt toimintatavat perustuvat (Viljamaa 2003, 

Lastenneuvola  lapsiperheiden tukena, 2004,  65).  Tässä  tutkimuksessa  vanhemmat  olivat 

toisaalta  tyytyväisiä  neuvolasta  samaansa  tukeen  yleensä,  toisaalta  taas  he  kokivat 

kasvatusasioista  puhumisen  terveydenhoitajan  kanssa  arkaluontoisena.  Kasvatukseen 

liittyvät  asiat  ja  niistä  keskusteleminen  saattaa  aiheuttaa  syyllisyydentunteita  joissakin 

vanhemmissa (Pulkkinen, 2002). Tämän tutkimuksen vanhempien näkemyksen perusteella 

tutkimuksiin perustuva tieto mahdollistaisi  vanhempia entistä paremmin katsomaan kohti 

tulevaisuutta mediakasvatustehtävässään. 

Tutkimuksessa tuli esiin, miten vanhemmat  pohtivat jo esikouluun ja  kouluun  siirtymisen 

vaikutuksia tulevaisuudessa lapsen hyvinvointiin. Tulevaisuus askarrutti myös vanhempana 

ja kasvattajana sitä, miten paljon vastuuta ja vapautta lapselle uskaltaa antaa. Lasten median 

käytön suhteen tämä nähdään myös aikaisemmissa tutkimuksissa kasvattamisen keskeisenä 

pulmana ja siihen lääkkeenä nähdään, että vanhempi tuntee ja  tietää  lapsen kehitysvaiheet 

(Yan, 2006,   Niinistö & Ruhala, 2007,    Salokoski & Mustonen, 2007,    Matikainen, 2008, 
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Livingstone  &  Helsper,  2010)  ja  niissä  tapahtuvat  muutokset.  Neuvolan  tuki  tässä 

tutkimustiedon jakajana ja vanhemmuuden tukijana ja vahvistajana on oleellinen. 

9.4 Neuvolatyön haasteet terveyttä edistävän mediavanhemmuuden tukijana

Terveyden  edistäminen  näkyi  vanhempien  toiminnassa  ohjata  ja  opastaa  lasta  median 

parissa.  Vanhemmat  jakoivat  ajatuksia  arjessa  lasten  kanssa  mediasta  nousevista 

kysymyksistä.  Terveys  vanhempien  puheissa  sisälsi  kokonaisvaltaista  ja  moniulotteista 

hyvinvointia ja turvallista toimintaa median parissa. Vanhempien näkemyksissä terveyteen 

kuului  myös  turvallisuus,  jossa  korostui  vanhempien  läsnäolo,  suojelu  ja  hoiva. 

Tutkimuksen  tuloksissa  näyttäytyi  mediavanhemmuuden  lapselle  antamat  tärkeät  tekijät, 

hauskuus, ilo ja itse tekeminen, jotka ovat myös lapsen kokemana terveyteen vaikuttavia 

tekijöitä (Okkonen, 2004, 61-63). Vanhemmat rakensivat erilaisilla rajoituksilla, ohjauksella 

ja  keskustelulla  lapselle  suojaavia  ja  vahvistavia  kokemuksia,  voimavaroja.   Terveyden 

edistäminen  on  parhaimmillaan  yhdessä  oppimista,  jonka  perustana  on  hyvä 

vuorovaikutussuhde  ja  perheen  arvojen  ja  näkemysten  arvostaminen  (Sirviö,  2006, 

Lehtimaja 2007). 

Terveyttä  edistävässä  mediavanhemmuudessa  oli  nähtävissä  salutogeeniseen 

terveyskäsitykseen kuuluvia ratkaisuja. Lapset saivat opetella itse tekemällä ja toimimalla 

rohkeasti sekä ennakkoluulottomasti tietokoneen parissa. Näin lapset oppivat hyödyntämään 

omia voimavarojaan ja kasvattamaan koherenssin tunnetta. Tehtävän ollessa lapselle vaikea, 

vanhempi tuli apuun ja ongelma ratkaistiin yhdessä. Tällöin vanhempi toimi voimavarana ja 

lapsi koki turvallisuuden ja suojan, eikä jäänyt yksin ongelmansa kanssa. Varhaislapsuuden 

kokemukset  rakentavat  koherenssintunnetta,  joka  vahvistaa  ongelmalähtöisen, 

turvattomuuden  suhtautumisen  sijasta  terveyttä  edistävää  positiivista  ja  kriittistä 

suhtautumista  mediaan.  Turvallinen  mediakasvatus  toimii  rokotuksen   tavoin 

mediaympäristön negatiivisiin vaikutuksiin.

Terveyden  edistäminen  neuvolatyössä  on  haasteellista.  Terveyslähtöisessä  ja 

ennaltaehkäisevässä  toiminnassa  perheiden  näkemykset  tulee  huomioida ja lähestyä asiaa 

niiden   kautta.   Vanhemman   osallisuuden   ja   vastuun    merkitystä   painotetaan,    mutta 
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osallisuuden  vahvistamisen  menetelmiä  on  kehitettävä  edelleen  (Sirviö,  2010,  133). 

Lapsiperheen terveyttä edistävän toiminnan vaikuttavuutta lisää se, että lähtökohtana tulee 

olla  perheen  näkemys  terveyteen  liittyvistä  tekijöistä.  Neuvolatyön  haasteena  onkin 

huomioida ja nostaa keskusteluun vanhempien oma näkemys mediasta ja sen merkityksestä 

perheessä  sekä  ajankäytön  suhteen  että  perheen  arvoista  mediaympäristön  ja 

medialukutaidon  suhteen.  Tässä  tutkimuksessa  vanhemmat  toivat  tämän  näkökulman 

selkeästi  esiin.  Mediakasvatuksen  keskeinen  lähtökohta  on  lapsen  mediasuhde  ja 

mediakokemukset, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa kotona.

Terveyden edistämisen ja terveyden lukutaidon näkökulmasta vanhempien omalla terveyden 

lukutaidolla  ja  medialukutaidolla  on yhteys  lapsen kehittyvälle  terveyden lukutaidolle  ja 

tästä  on  hyvä  keskustella  vanhempien  kanssa  neuvolakäynneillä.  Terveyden  edistämisen 

sekä  neuvolatyön  yhtenä  tehtävänä  on  antaa  vanhemmille  mahdollisuuksia  ymmärtää 

terveyteen liittyviä erilaisia tekijöitä, kokemuksia ja tunteita sekä tarkastella niitä yhdessä 

laajemmassa viitekehyksessä (Välimaa, 2000). Tieto ja konkreettiset tavoitteet ovat tärkeitä, 

sillä vanhemmat eivät välttämättä tiedä, mihin terveyttä edistävällä toiminnalla tähdätään, 

vaikka he itse ovat tärkeimmässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa (Sirviö, 2006). 

Yhä  nuoremmat  neuvolaikäiset  lapset  käyttävät  tietokonetta  ja  viettävät  runsaasti  aikaa 

television  parissa.  Siihen,  miten  lapset  opettelevat  medialukutaitoa,  tutkimus  avasi 

näkökulman  medialukutaidon opettelusta kodeissa. Lapset tarvitsevat aikuisen läsnäoloa ja 

tukea  median  käytössä  sekä  vanhemmat  ammattilaisen  tukea  mediavanhemmuuteensa 

mediakasvatustyössään.  Tutkimus  nosti  esiin  sen  tosiasian,  että  mediasta  lapsen 

kasvuympäristössä tulee puhua ja ohjata vanhempia jo varhain. Lapsen saama nettielämän 

alkupääoma koostuu kasvuympäristöstä tulevista arvoista ja normeista, vanhempien tuesta 

sekä luottamuksesta. Terveyden  eriarvoisuus  saa  alkunsa  siitä, että  voimavarat jakautuvat

epätasaisesti    jo    lapsuudessa.   Ennaltaehkäisevässä    työssä    on    oleellista   huomioida

vuorovaikutus  ja  lapsen  oma  osallisuus  mediataitojen  kasvattamisessa,  turvallisen 

mediaympäristön ja medialukutaidon turvaamisessa. Haaste neuvolatyössä on tunnistaa  ja 

huomioida    perheiden   erilaiset   tarpeet   mediavanhemmuudessa.  

Tutkimus   vahvistaa   lasten  median  käytön  puheeksi  ottamisen  painopisteen  siirtämistä 

neuvolaikäisten lasten vanhempiin. Neuvolatyön näkökulmasta haaste on tukea vanhempien
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mediavanhemmuutta tarjoamalla heille lapsen kehitystä tukevaa ajankohtaista tietoa median 

hyödyistä  sekä  haitoista,  mutta  myös  herättää  sellaista  keskustelua,  joka  auttaa  ja  tukee 

heitä luomaan omia ohjeistuksia lapsen kehitystaso huomioiden.

9.5  Tulosten merkitys ja hyödyntäminen

Tutkimustietoa  perheiden  medialukutaidon  opettelusta  ja  mediavanhemmuudesta  on 

vähäisesti. Medialukutaitoa ei ole myöskään tutkittu neuvolatyön näkökulmasta, joten tällä 

tutkimuksella  tuotettiin  uutta  tietoa.  Tuloksista  nousseet  sisällöt  vahvistivat 

mediakasvatuksen  ja  medialukutaidon  tärkeyttä  jo  neuvolaikäiselle  lapselle.  Lisäksi 

mielenkiintoisena  asiana  mediavanhemmuudessa  nousivat  esille  isien  ja  äitien 

eroavaisuudet, joita ei aikaisemmissa  tutkimuksissa  ole nostettu  esiin tai jotka ovat jääneet

huomioimatta. Mediavanhemmuus näyttäytyi tuloksissa pääosin positiivisena, lapsen kasvua 

ja  kehitystä  tukevana,  edistävänä,  mutta  myös  turvallisena,  huolehtivana  ja  suojelevana. 

Tulokset kertoivat myös sen tosiasian, että lasten luku- ja kirjoitustaidon puute ei estä heitä 

toimimasta verkkoympäristössä. Tämä osittaa sen, että medialukutaidon opettelu on tärkeää 

aloittaa jo neuvolaiässä. 

Lastenneuvolan tuen kokemukset  olivat  tutkimustulosten valossa vähäisiä  mutta  nostivat 

esiin vanhempien näkemyksen tuen odotuksista.  Vanhempien näkemyksiä lastenneuvolan 

tuesta mediavanhemmuuteen voidaan hyödyntää terveystarkastusten sisällön kehittämisen 

pohdiskelussa koskien yhä  varhaisempaa asioiden esille  ottamista.   Aiheen keskusteluun 

tulee löytää uusia muotoja jo ennen kuin ongelmia on havaittavissa, sillä se pois sulkee 

syyllisyyden tunteen ja edistää ennaltaehkäisevää toimintaa ja työotetta.

Lastenneuvolasta  saatu  tuki  mediavanhemmuuteen  on  sidoksissa  perheen  tarpeisiin. 

Vanhempien   kokemukset   korostavat   keskustelun   sisällön   lähtökohtana  neuvolatyössä

huomioida  entistä  enemmän  perheiden  yksilöllisten  tilanteiden  ja  lähtökohtien  mukaan 

median  vaikutuksia  lapsen  hyvinvointiin.  Tuloksista  ilmenee  neuvolatyön  arvostus  ja 

toisaalta myös asiantuntemuksen puutteita tukea mediavanhemmuutta. Media keskustelun 

aiheena  lastenneuvolassa voi olla myös terveydenhoitajalle vieras alue. Terveydenhoitajalta

aihe vaatii  kiinnostusta ja tietoa  asian  suhteen. Tulosten  mukaan  neuvolasta on  kuitenkin 
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mahdollista  saada  tukea  median  käyttöön  liittyviin  ongelmatilanteisiin,  jos  perheet  vain 

haluavat lähteä niistä avoimesti keskustelemaan.

Perheiden kanssa median hyötyjen ja haittojen puheeksi ottaminen luo pohjaa sekä lasten 

että  vanhempien  hyvälle  medialukutaidolle.  Vaikka  tutkimuksen  otos  oli  pieni  ja 

valikoitunut joukko vanhempia, nousi tuloksista esiin asian ajankohtaisuus, tärkeys ja se, 

miten median käytön aloittaminen on siirtynyt  yhä nuorempiin lapsiin  ja miten aiheesta 

keskustelun tärkeys nousi esiin vanhempien näkemyksissä. Medialukutaidon yhteyttä lapsen 

terveyteen ja hyvinvointiin ei ollut vanhemmille helppoa sanoittaa ja tuoda esiin, vaikka he 

näkivät sen tärkeäksi.

Nettielämän  alkupääoma  on  käsite,  joka  on  lapselle  itselleen  kertyvää  pääomaa 

vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Käsite nettielämän alkupääoma soveltuu terveyden 

edistämiseen  ja  medialukutaidon   sekä   terveydenlukutaidon   portaiden  askelmilla 

etenemiseen. Lastenneuvolatyössä tämän käsitteen avulla perheiden kanssa on mahdollista 

lähteä  tarkastelemaan  keskustelun,  ohjauksen  ja  neuvonnan  tarvetta  vanhempien 

mediakasvatustehtävässä.  Jokaisella  medialukutaidon  portaalla  on  oma  tehtävänsä,  joka 

valmistaa seuraavan askeleen ottamista turvallisesti uudelle oppimisen tasolle.

9.6  Katse tulevaisuuteen

Terveystieteellistä  tutkimusta  tai  lähestymistapaa  ei  juurikaan  ole  pienten  lasten  median 

käyttöön   tai   mediavanhemmuuteen   liittyen.  Nuoriin  ja  kouluikäisiin  kohdistuvaa 

tutkimusta löytyy  runsaasti, mutta erittäin tärkeää on siirtää mediatutkimuksen painopistettä 

neuvolaikäisiin lapsiin ja heidän vanhempiinsa. Vastakohtana median haitoille ja ongelmille 

tarvitaan   positiivista   tietoa    mediasta.  Terveyteen   liittyvä    näkökulma   näyttäytyy  eri

tutkimuksissa  pääosin  suojelun  ja  vaarojen  korostamisena.   Pelkkä  rajoittaminen  on  jo 

vanhanaikaista, sillä teknologia valtaa alaa perheiden arjessa. Lähes jokaisessa kännykässä 

on jo nettimahdollisuus, kirjastoista löytyvät päätteet ja tietokoneen käyttö  on arkipäivää 

kodeissa.  Kansainvälisestikin  yhä  nuoremmat  lapset  aloittavat  internetin  käytön  selvästi 

ennen kouluikää. On hyvä muistaa, että media  on myös iloinen ja opettavainen asia lapsille. 

Tutkimuksia  on  syytä  kohdentaa eri tieteenalojen kesken keskustelemaan medialukutaidon 
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merkityksestä ja pienten lasten asemasta tämän päivän  tietoyhteiskunnan kansalaisina eri 

mediaympäristöissä.

Lastenneuvolassa median puheeksi ottamisen toteutumista, sisältöä, aikataulua, ohjausta ja 

tukea  voitaisiin  selvittää  sekä  määrällisten  että  laadullisten  tutkimusten  avulla. 

Tiedonhankintamenetelmänä hyödyllistä näkökulmaa antavat terveydenhoitajien haastattelut 

ja  havainnointi.   Myös  perheiden  toiveita  tuen  ja  ohjauksen  suhteen  tulisi  selvittää 

laajemmin, koska toiveissa ja tarpeissa on ristiriitaisia tuloksia.

Isien ja äitien suhtautuminen mediaan näytti myös tulosten mukaan eroavan toisistaan. Isien

ja  äitien  toimintatavat,  näkemykset  ja  voimavarat  mediavanhemmuudessa  olisivat  myös 

mielenkiitoinen  tutkimuskohde.  Kehityksen  pyörää  emme  voi  pysäyttää,  mutta  voimme 

lisätä tutkimusta ja pohdintaa siitä, mihin kaikkiin terveyttä edistäviin ja tukeviin tekijöihin 

nettielämän tarkastelu perheissä antaa mahdollisuuksia.
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TIEDOTE VANHEMMILLE   

Ennakkoilmoitus tutkimuksesta

Hyvä äiti ja isä!

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa liikunta- ja terveystieteen laitoksella terveyskasvatusta. 

Teen  opiskeluuni  kuuluvaa  pro  gradu  -tutkielmaa  aiheesta  Nettielämän  ensiaskeleet  – 

mediavanhemmuuden ja medialukutaidon merkitys lapsen hyvinvointiin. Tutkimusta varten 

haluan  kerätä  tietoa  kokemuksistanne  mediavanhemmuudesta.  Tutkimuksen  tarkoitus  on 

tuoda  tietoa  lastenneuvolatyöhön.  Tutkimusluvan  olen  saanut  kirjallisena  kaupungilta. 

Yliopistolla työtäni ohjaa erikoistutkija, dosentti Tarja Kettunen.

Tutkin aihetta  television ja tietokoneen sekä -pelien näkökulmasta.  Tämän päivän lapset 

kasvavat  median  ympäröiminä.  Lapset  aloittavat  median  käytön  yhä  nuorempina. 

Tavoitteeni  on  haastatella  vanhempia,  joilla  on  4-6  -vuotiaita  lapsia.  Haastattelu  tulee 

tapahtumaan  ryhmähaastatteluna,  jolloin  ryhmässä  on  3-4  vanhempaa/ryhmä 

keskustelemassa aiheesta. Haastattelun kesto on n. 1 tunti.

Tutkijana  sitoudun  noudattamaan  tutkimusaineiston  säilyttämiseen  ja 

tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita. Nauhoitan ja kirjoitan itse puhtaaksi haastattelut. 

Tutkimuksessa  ei  tule  näkyviin  nimiä  eikä  mitään  muitakaan  elementtejä,  joista 

haastateltavan  voisi  tunnistaa,  joten  henkilöllisyys  pysyy  salassa.  Haastattelumateriaali 

hävitetään tutkielman valmistuttua. Tutkimustulokset ovat saatavissa sekä neuvolasta että 

avoin päiväkodista työn valmistuttua 2011.

Annan tarvittaessa lisätietoja, yhteystiedot alla.

_____________   ______/______   _______

Tarja Vähämartti, terveydenhoitaja, terveystieteen yo

tarja.l.vahamartti@jyu.fi

mailto:tarja.l.vahamartti@jyu.fi
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YHTEYSTIETOLOMAKE

Kiitos, kun päätitte osallistua haastatteluun. Panoksenne on erittäin arvokas.

Kirjoittakaa  yhteystietonne  ja  ajankohta,  jolloin  parhaiten  tavoitan  teidät  sopiaksemme 

haastattelun  ajankohdasta  ja  paikasta.  Tällöin  voin  vastata  myös  esittämiinne 

lisäkysymyksiin.

Nimi:   ____________________________________

puh.nro ____________________________________

Lomakkeen voitte palauttaa päiväkodin odotustilassa olevaan laatikkoon.
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SUOSTUMUS

Tämä  suostumus  koskee  tutkimusta,  jonka  aiheena  on  Nettielämän  ensiaskeleet  – 

mediavanhemmuuden ja medialukutaidon merkitys lapsen hyvinvointiin.

Minulle on selvitetty tutkimuksen tavoitteet ja tekotapa. Haastattelussa antamiani tietoja saa 

käyttää tutkimusaineistona pro gradu -tutkielmaan, joka kuuluu osana Jyväskylän yliopiston 

terveyskasvatuksen opintoja. 

____________________            ________/________2010

________________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys
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HAASTATTELUN RUNKO

TELEVISIO, TIETOKONE JA -PELIT

Mikä on lapselle mieluisin perheessänne oleva mediaväline ja miksi?

Onko lapsellanne oma tietokone?

TELEVISIO, TIETOKONE JA -PELIT ARJESSA

Kuinka monta tuntia lapsi katsoo tv:tä tai pelaa tietokonepelejä, arkisin, viikonloppuisin?

Onko televisionne auki taustalla vaikka sitä ei kukaan aktiivisesti katso? Mitä mieltä olet 

passiivisesta katselusta lapsen kehitykselle?

Kenen kanssa lapsi käyttää tietokonetta, -pelejä tai katsoo tv:tä?

Saako/osaako lapsi mennä tietokoneelle yksin?

Onko lapsellanne jokin muu harrastus?

VANHEMPIEN MEDIALUKUTAITO

Millaisia ohjelmia/pelejä annatte lapsenne katsoa ja pelata?

Katsotko/pelaatko itse näitä ohjelmia/pelejä?

Kuka etsii netistä pelit lapselle?

Mistä saat tietoa näistä ohjelmista/peleistä? Kaipaatko tietoa enemmän?

Onko sinulle noussut huoli jostakin ohjelmasta/pelistä, tietokoneen käytöstä joskus?

Pelaatko itse/puolisosi tietokonepelejä?

Millainen on hyvä ohjelma/peli lapselle?, miksi?

Millainen on huono ohjelma/peli lapselle, miksi?

Mikä on ohjelman/pelin merkitys lapselle? Mitä lapsi oppii? Vaikutus lapseen? Posit./negat 

Miten näet/koet tietokoneen luomat/tuomat mahdollisuudet lapselle, perheelle?

YHDESSÄ KATSOMINEN/PELAAMINEN 

Katsotko lapsen kanssa yhdessä televisiota/käytättekö yhdessä tietokonetta?

(mitä, miksi ei?)

Arvioitko yksin vai yhdessä lapsesi kanssa, mitä hän saa katsoa televisiosta ja mitä/miten 

hän saa käyttää tietokonetta? Millaisin kriteerein?

Etsittekö yhdessä tietoa netistä esim. eläimistä, luonnosta jne.?
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Katsooko lapsenne teidän kanssanne aikuisten ohjelmia? Sallitteko lapsen katsoa aikuisten 

ohjelmia?

HYÖTY/HAITTA  - NÄKÖKULMA

Mitä  hyötyä/haittaa  mielestäsi  lapselle  on  television  katsomisesta/tietokoneen 

käytöstä/pelaamisesta?

Oletko huomannut lapsesi oppineen niistä jotakin? Missä näkyy lapsen omat taidot?

Vievätkö ne aikaa muulta toiminnalta?

Onko niillä ollut vaikutusta lapseenne arjessa? Millaisia? Posit./negat.

Missä ja miten näkyvät7tulevat esiin lapsen omat taidot?

MEDIAKASVATUS 

Millaisissa  tilanteissa  lapsen  terveyteen  ja  hyvinvointiin   liittyvä  asioita  suhteessa 

tietokoneen, television ja -pelien käyttöön liittyen perheessänne käsitellään?

Käsittelettekö lapsenne kanssa televisio-ohjelmista, tietokonepeleistä nousevia/syntyneitä

tunteita(pelot, unet), kysymyksiä, toimintatapoja? Miten?

Millaiset valmiudet lapsellasi on käsitellä televisiosta, tietokone/-peleistä saatuja viestejä?

Pidätkö kiinni ohjelmien ja pelien ikärajoista? Ovatko ne perheessänne suositus vai sääntö?

Onko mahdollista, että lapsi päätyy netissä hänelle sopimattomille sivustoille?

Pelaatteko yhdessä jotain pelejä?

NEUVOLAN ANTAMA TUKI VANHEMMILLE

Onko neuvolassa otettu puheeksi lapsenne television/tietokoneen käyttöön liittyviä asioita?

Miten? Oletteko saanut tukea? Millaista? Jos ette, miksi?

Olisitko toivonut, halunnut asiasta keskustelua, kysymyksiä?

Missä ikävaiheessa olisi mielestäsi otollisin aika puhua tästä aiheesta?

Mistä olet saanut tietoa ja tukea, kun olet sitä tarvinnut?

Mihin seikkoihin koet  tarvitsevasi  erityisesti  tukea lapsesi  TV:n ja  tietokoneen käyttöön 

liittyvissä asioissa ajatellen lapsen terveyttä ja hyvinvointia?

Millaisesta tuesta hyötyisit eniten?

KÄYTÄNNÖT JA SÄÄNNÖT PERHEESSÄ

Onko perheessänne television katsomiseen, tietokoneen käyttöön, tietokonepelien 
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pelaamiseen liittyviä sääntöjä/käytäntöjä?

Miten olette näihin sääntöihin päätyneet? Toimivatko ne? Tarvitaanko kontrollointia?

Seuraatko TV-ohjelmien tarjontaa? Valitsetko aina lapsellenne sopivia ohjelmia?

Mitä pidätte väkivaltana ja aggressiona tietokoneella pelaamissa peleissä? 

MITÄ  SINULLE  MERKITSEE  TERVEYTTÄ  EDISTÄVÄ  VANHEMMUUS  TÄMÄN 

PÄIVÄN TIETOTEKNISESSÄ YHTEISKUNNASSA?

Mitä se on kodin arkipäivässä?

Millainen  on  perheen  aikuisten  suhde  TV:n  ja  tietokoneen  käyttöön  arkipäivässä?  Oma 

ajankäyttö?

Miten kuvaisit omaa kiinnostustasi lapsesi television, tietokoneen ja -pelien käytön suhteen?
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PELKISTÄMISTÄ JA RYHMITTELYÄ

1. Miten lapset opettelevat medialukutaitoa?

Alkuperäinen ilmaus                                                                                     Pelkistetty ilmaus               Alaluokka

...sanon aina, että katso telkkarista silloin, kun ne tulee, mutta ei                     
se aina silloin malta katsoa. (V3/1)                                                              ei malta silloin katsoa
...kun on leikit kesken, ettei opettelekaan siihen, että lopetan leikit            leikit kesken, katson ne
ja menen katsomaan telkkaria, vaan osaa ajatella itsekin, että mä               sitten netistä
voin katsoa sen sieltä netistä. (V1/1)                                                                                                                    Leikille 
Lapsi noukkii irrallisia asioita ja saattaa sitten pelätä niitä. Jos                   ei välitä telkkarista                          tilaa    
niillä on leikki kesken ei ne välitä siitä telkkarista. (V1/2)                                   

...kun saa tehdä sillä itse (V1/2)                                                                   tehdä itse                                                             

...pääsee nettiin ja saa siellä pelata ja touhuta. (V2/2)                                 saa pelata ja touhuta
Sieltä saa valita niitä ohjelmia. Se opettaa esim. kirjaimet, A niin              saa valita
kuin aurinko ja siinä A:n vieressä on aurinko ja lukeekin, että                                                                              Itse 
aurinko. (V1/2)                                                                                                                                                       tekemällä
4v. käyttää tietokonetta itse, kun se tietää leikepöydällä, missä                  käyttää itse
lukee X:n elokuvat. (V2/3)

Sitten on kyllä hauskojakin hahmoja, joista se esittää ja ne minua             hahmoja, joita se esittää
naurattaa. (V1/3)
Meillä X apinoi ihan liikaa. Yleensä oudot jutut napataan ja sitten            apinoi ja oudot jutut
niitä testataan vanhemmilla, nauravatko ne. (V2/3)                                     napataan 
Sithän niistä puhutaan ja saattaa tulla semmosta, että miksi tehtiin                                                                             
ja noi kyselee ja selittää vielä monta päivää sen jälkeenkin. (V1/1)            puhutaan ja kysellään                        Hahmot ja
Ihmettelin, miksi X sanoi jotain tiettyä juttua, niin Muumeistahan             Muumeistahan se tuli                         äänet
se tuli. (V2/3)
Lapsi noukkii sieltä kaikki tyhmät lauseet. (V3/2)                                      noukkii tyhmät lauseet
Lapsi noukkii irrallisia asioita ja saattaa sitten pelätä niitä. /V1/2)             noukkii asioita
Viikkojenkin päästä lapsi voi kysellä ja sit ihmetellään, mistä se
on tän imaissut. (V2/2)                                                                                mistä tän imaissut
Kyllä se tietää ne, mitä paljon näkee. (V3/1)                                              tietää, kun näkee

...pikkutytöt on alkaneet katsomaan jo keskenään lastenohjelmia.
(V3/1)                                                                                                           katsovat keskenään                             Sisarukset 
Meillä noi nyt katsoo nykyään aika paljon keskenään. (V1/1)                    katsoo keskenään 
..., ne osaa itse katsoa kellosta, milloin alkaa. (V1/2)                                  ne itse katsoo 

...tiedän kyllä koko ajan, mitä tyttö katsoo. (V3/2)                                     tiedän, mitä katsoo
Tietokone aikuisen valvonnassa. Äiti laittaa pelit koneelle.                       aikuisen valvonnassa
(V2/3)                                                                                                                                                                       Aikuinen 
Pakko kuunnella koko ajan, js se osaa sen Cheek sinne kirjoittaa,              Pakko kuunnella                                 seuraa ja 
niin sinne saattaa tulla jotain tosi hävytöntä,...(V3/3)                                                                                              valvoo
Viikonloppuaamuna yritän nuokkua siinä sohvalla, kun ne                         nuokkua sohvalla, kun
katsoo. (V1/1)                                                                                               ne katsoo

...osaa Yle Arenan sivuille mennä ja sieltä etsiä. lukea ei vielä                    osaa mennä ja etsiä
osaa. Tutut sanat tuntee. (V3/1)
Osaavat avata molemmat, ovat valitettavasti teknisesti taitavia,                  osaavat avata
...lyhyessä ajassa tajuttiin, mitä tapahtuu. (V2/2)                                                                                                  Teknisesti
Se osaa itse mennä ja laittaa ne PuuhaPetet päälle, äänet ja                         osaa mennä ja laittaa                        taitavia
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kaikki. (V2/3) 
Osaa mennä. Se kirjoittaa Googleen Arena ja sitten "dix", sieltä                 osaa mennä ja kirjoittaa
sitten lastenohjelmat...(V2/3)
X 5v on tosi tehokas YouTuben käyttäjä. Se ei osaa lukea eikä                    tehokas käyttäjä ja löytää
kirjoittaa, niin miten se löytää sieltä kaikki Cheekit. (V3/3)                         kaikki
Ne itse löytää niitä...(V2/2)                                                                            itse löytää 

...olenhan minä ne varmaan alkuun etsinyt sieltä. Mutta nyt                         Minä etsinyt alkuun
osaa jo itse etsiä. (V3/1)
...sitten selvitetään yhdessä, mikä se on ja milloin se tulee. (V2/2)               selvitetään yhdessä
Jotain sivua etsitään, johon haluavat päästä tai kuulleet jostain                    etsitään yhdessä                              Aikuisen
paikasta, että siellä on semmoiset pelit. (V2/2)                                                                                                     avulla alkuun
Alkuun ensin näytettiin ja sit ne sieltä jotenkin, siellä on linkkejä                ensin näytettiin 
ja ne osaa sieltä mennä. (2/2) 
...harjoitellaan, tulee matala kynnys ja.. (V2/2)                                              harjoitellaan
ei osaa vielä lukea, ni pysty itse pelaamaankaan ennen kuin 
katsoo sen kanssa, että mitä tässä tehdään. (V1/1)                                         katsotaan, mitä tehdään
...mitä se haluaa tehdä ja sitten etsitään yhdessä. (V1/1)                               etsitään yhdessä

Minusta on hyvä, että niillä on semmoinen aktiivinen kyselyikä                  asioita selittää ja pehmentää
niin voi asioita selittää ja yrittää vähän pehmentää niitä. (V2/2)
..., että ne ymmärtää, että mistä löytää oikeat tiedot ja mikä on                    mistä löytää oikeat tiedot
vaan jonkun päästä kirjoitettua mielipidettä. (V2/3)                                                                                             Selitetään ja 
Vastataan sen mukaan, mikä se juttu on. (V2/2)                                            vastataan juttuun                            arvioidaan
...se niille täytyy opettaa, että täytyy pikkuisen suodattaa, että ei                 täytyy opettaa, ettei kaikkea
kannata uskoa ihan kaikkea, mitä...(V3/3)                                                     kannata uskoa                               
...selittämään lapselle, että vähän realismia kohtaisivatkin,... (V1/2)            selittää lapselle
Paljon pohditaan, onko tämä totta vai tarua. (V2/2)                                      pohditaan yhdessä

Kun mennään sinne yhdessä, niin ne näyttävät minulle, että näin                ne näyttävät minulle                        Lapsi         
sinne mennään. (V2/2) 
Kirahvilla on sininen kieli, tiesitkö äiti? (V3/2)                                            tiesitkö äiti                                      opettaa

...meillä on ainakin koppakuoriaisia etsitty sieltä. (V1/1)                             etsitty yhdessä

...meillä on joskus tehty yhdessä ostoksia netissä. (V1/1)                             tehty yhdessä ostoksia

...yhdessä katsellaan netissä, mitä on olemassa, minkä hintaisia                   yhdessä katsellaan
ja sitten päätetään. (V2/2)                                                                                                                                      Yhdessä
....yhdessä etsittiin niitä hahmoja ja löydettiinkin ja nehän oli                      yhdessä etsittiin ja                          tehden
aivan ihanat sivut sitten. (V3/1)                                                                     löydettiin                                                       
Maatilapeliä he sitten pelaavat äidin Facebookissa. Se on 
semmoinen, mitä yhdessä sitten katsellaan. (V2/2)                                       katsellaan yhdessä
Usein tämmöinenkin tilanne, että tullaan varmistamaan, 
että saako, tämmöinen löytyi. (V3/1)                                                             varmistetaan lupa

2.  Millaista on terveyttä edistävä mediavanhemmuus?

Me lopetettiin telkkari, kun lastenkanavia tuli ympäri                                  television katselu pois
vuorokauden. (V1/3)
Kaksi tuntia aamulla, ei yhtäjaksoisesti, sitten illalla                                    Ei yhtäjaksoista katselua
vielä se tunti. (V2/1)
En ole rajoittanut sitä, kun se ei ole liiallisuuksiin mennyt.(V3/1)               Pysynyt kohtuudessa                        Rajoituksien
Läheskään joka päivä ei sinne koneelle kuitenkaan pääse.(V2/2)                Ei joka päivä koneelle                      asettaminen
Televisio pois päältä, jos lapset alkaa heilumaan siinä ja                             Televisio sammuu jos sitä
pitämään painimatsia. (V2/1)                                                                        ei katsota
Meillä tolla keskimmäisellä huomaa, että sillä tulee päänsärkyä                  Oireita, jos kauan katsoo
eli kauaa ei anneta istua eikä peliä jököttää. (V1/2)
Viikonloppuisin on rajoitettu sen aukioloa. (V2/3)                                        Aukioloa rajoitetaan
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...jos et ole paikalla, mies vaan, siellä saattaa olla eri kuviot                         miehellä eri kuviot
meneillään. (V2/1)
Syytän miestäni siitä....hän laittaa telkkarin päälle ja ei itse sitä                    Mies pitää televisiota
kuitenkaan katsele. (V3/3)                                                                              päällä jatkuvasti
...mies tulee semmoisesta perheestä, et pitäis telkat olla päällä                      Miehellä telkat pitää olla                          
koko ajan. (V2/1)                                                                                            päällä                                                Isän kanssa
Se on yleensä iskä, kun ne pyytää apuun. (V2/3)                                           Isältä pyydetään apua
Isänsä kanssa katsoo jotain hauskuuksia YouTubesta. (V1/1)                        Isän kanssa katsotaan hauskuuksia
...ne katsoo tällassia splas out komediajuttuja, piilokameraa
isänsä kanssa. (V2/1)                                                                                       Isän kanssa komediajuttuja
...kyllä yksien monstereitten painajaisten jälkeen isäkin on                            Isäkin oppinut tarkaksi
ollut hyvin tarkka. (V1/1)

...kun ruvetaan katsomaan, kun ruvetaan, eikä niin, että                                Kun katsotaan, ei tehdä
maataan tässä kaikki koko päivä. (V1/1)                                                        muuta samalla
...meillä on sitten tarkkaa, että ne on sitten niitä pienten                                Ikärajoissa ollaan tarkkoja                              
juttuja. (V1/1)                                                                                                                                                          Säännöt
Vaikka joku yrittää tuoda, niin niitä ei sitten katsota. (V3/2)                         Niitä ei sitten katsota
...tämä on nyt semmoinen ohjelma, että tämä ei ole lapsille.                         Ohjelma ei ole lapsille
(V1/2)
Sääntöjä pitää säätää aina tilanteen mukaan. (V2/2)                                      Sääntöjä tarkistellaan

Et sit ku muuttuu vasta todelliseksi, kun huomaa, että itketään                      itse huomaa pelon
jotain hirviötä. (V1/1)                                                                                                                                             Vanhemman
Tulee kokemuksesta, mitä itse on nähnyt pienenä, niitä                                omat hyvät muistot                          oma
mielummin syöttää, kun näitä ufo-juttuja. (V1/3)                                                                                                   kokemus
Tietysti Salkkarit on semmoinen, mitä katsotaan. Se on sitä                          kokee ohjelman hyväksi                          
oikeaa elämää. (V3/1)
En anna katsoa Salkkareita, ...joka toinen ei ole homo. (V2/1)                     kokee ohjelman huonoksi
...mun mielestä semmossia, että on kuitenkin todellista, mutta                     omasta mielestä ei haittaa
ei siinä mun mielestä vois olla haittaa lapselle. (V1/2)                                  lapselle                               

Ne kannattaa katsoa, koska ikäsuositukset ei välttämättä kerro                    ohjelmat kannattaa katsoa
sisältöä. (V2/1)                                                                                               ensin itse                                           Vanhemman
Sitten mä olen itsekin niin utelias,..(V1/1)                                                     Olen utelias                                       oma
Mä olen sitten varmaan käynyt näissä YouTuben sivustoissa. (V1/3)           Olen tutustunut                                 kiinnostus 
...joku traileri etsitty Internetistä, että on joku käsitys itsellä,                        Saada käsitys ohjelmasta
mitä ne katsoo. (V1/2)

...ne opettavaiset pelit, mistä saa jotain hyötyäkin. (V3/1)                             Saada peleistä hyötyä
Ei mikään viihdekeskus ole ajatuksena, vaan nimenomaan se                       Ajatuksena hyöty kehitykselle
hyöty, kasvaminen ja kehittyminen. (V2/2)
...toi Wii, harjoittaa motoriikkaa. (V2/3)                                                        Motoriikka harjaantuu                      Lapselle
Olisin voinut ne itsekin opettaa, mutta meni kätevästi siinä                           Laulu opettaa                                   kehittävää 
laulun seassa. (V3/2) 
lapsi ei saa siitä mitään. (V1/3)                                                                      kokee, että lapsi ei hyödy
aika vähän netistä löytyy semmoisia, mitä kauhean kauan jaksaa                 hyviä pelejä löytyy vähän
pelata. (V1/1)                                                                                                  netistä

Mulla on huono tapa, kun haluan katsella aina Uutiset ja muuta                  haluan katsella TV:tä
aamulla. (V2/2)                                                                                              aamuisin                                            Äidin
Telkkaria katsosin jos kerkiäisin. (V3/2)                                                        en ehdi, vaikka haluaisin                   malli
Facebook on yhteydenpitoväline. (V2/2)                                                       Netissä pidän yhteyttä ystäviin
Äiti on tarkka ikärajojen kanssa. (V3/3)                                                        Tarkkailen ikärajoja
Internetiä käytän tiedon etsimiseen. (V1/2)                                                   Etsin vain tietoa netistä                                        

..., että saa kaikki toimimaan, niin yleensä katson, mitä sieltä                       yleensä katson, mitä tulee
tulee. (V2/3)                                                                                                    televisiosta
Ne kannattaa katsoa, koska ikäsuositukset ei välttämättä kerro                     ikäsuositukset ei kerro
sisältöä. (V2/1)                                                                                               sisällöstä kaikkea
en minä yleensä niitä katso, koska se kuuluu mitä 6v X                                olen kuulolla, kun lapsi              
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katsoo. (V3/1)                                                                                                 katsoo 
Olen koittanut karsia kaikki väkivaltaiset, kun olen sitä mieltä,                    Karsin sisältöjä 
että ne turpiin lätkimiset tulee sieltä telkkarista. (V1/2) 
Hirveän tarkka olen, ei mitään räiskintäjuttuja. (V2/2)                                  Olen tarkka sisältöjen suhteen     
...lastenkanava Juniori on hyvä, ei tarvi miettiä onko sopivaa                       lapsille sopivaa tarjontaa
vai ei. (2/2)                                                                                                                                                              Sisällön
Katson tarkkaan, kun ostan DVD:n...(V1/3)                                                  arvioi ostaessaan                             valikointi
Sellaset on hyviä, missä on ihmisiä, ne ei ole piirrettyjä. (V2/3)                   todennut hyväksi ohjelmaksi
ei epämääräisiä örkki-, wanabe -ihmisiä. (V3/3)                                            hahmot epämääräisiä
Netissä huolettaa se sisältö, jos ne joku kaunis kerta painaa jotain,               sisältö huolettaa netissä
mihin ei pitäisi mennä. (V2/2)
Kyllä aika vähän netistä löytyy semmoisia, mitä kauhean kauan                  netin tarjolla vähän hyviä 
jaksaa pelata. (V1/1)                                                                                       pelejä

...lapset on niin erilaisia, meidän 4v on aika herkkä. (V2/1)                         Lapset ovat erilaisia
Se ei ole vielä sen ikäinen. (V2/3)                                                                 ikää ei ole riittävästi
...sit hirvee tapelu siitä, kun se pitää lopettaa. (V1/1)                                    Lopettaminen vaikeaa
pitäis antaa vähän enemmän sitä vapautta siihen, että ne                              Antaa lapselle tilaa oppia
oppis,...(V2/3)                                                                                                                                                           Lapsi-
Kyllä sitä piti käsitellä, missä se karhu on ja tuleeko se meille.                    asioita pitää käsitellä paljon              lähtöistä
(V1/2)
Se täytyy vaan puhua,... ja selittää ne asiat mahdollisimman                        asiat pitää selittää ymmärret-
järkevästi, niin kun ne oikeasti on. (V3/3)                                                     tävästi lapselle
Kyllä ne aika pienenäkin jo osaa itse säädellä, ehkä sitten, kun                    lapsi osaa, jos on opetettu
sitä on säädelty. (V1/1)

3.  Millaista tukea vanhemmat saavat lastenneuvolasta mediavanhemmuuteensa?

...juuri hyvä neuvo, että yhtä paljon ulkoilua, kun pelaa.(V1/1)                     saa neuvoja

...hyvät ohjeet ja raamit saatu. (V2/2)                                                             saa ohjeita                                         Ohjeita ja 

...olen soittanut neuvolaan, jos on ollut jotain. (V2/3)                                    voi soittaa ja kysyä                            neuvoja

...puhuttiin neuvolan tädin kanssa ihan perusteellisesti näitä                          keskustelua th:n kanssa
asioita. (V1/3)
...puhuttiin positiivisessa hengissä ja ollut tyytyväinen meidän                      kokee keskustelun hyvänä
tuntimääriin. (V3/2)
...on ollut puhetta. (V1/2)                                                                                asiasta on puhuttu                            Keskustelua
ei me ainakaan takerrettu sihen. (2/1)                                                             ei koe tarvetta puhua
Meiltä on aina kysytty ja neuvolan täti on aina ollut kiinnostunut
asiasta. (V3/2)                                                                                                  kokee tulleensa kuulluksi
...siinä jää vanhemmille joku ajatus tuonne päähän, että se ei                         kokee keskustelun hyvänä
pääse ryöpsähtämään vahingossa käsistä. (V2/2)

Ulkopuolisen on hyvin vaikea tulla sanomaan, miten meidän                       tuen vastaanottaminen
pitäisi kasvattaa omat lapsemme. (V2/1)                                                        vaikeaa
Eiköhän se vanhemmille kuulu suurimmaksi osaksi se                                  korostaa omaa vastuuta
kasvatus. (V3/1)                                                                                                                                                      Vanhempien 
En taas tykkää semmoisesta tuputtamisestakaan. (V1/2)                                 tuputtaminen vastenmielistä           vastuu
Kyllä täytyy ottaa huomioon koko perhe ja perhetilanne. (V2/1)                   huomioitava koko perhe

...ois voinut jonkun varoittavan esimerkin heittää. (V1/2)                              esimerkeistä apua

...voisi vähän painottaa, ettei jätetä niitä lapsia katsomaan yksin                    painotuksia asian suhteen
niitä ohjelmia. (V2/3)                                                                                                                                              Ennakointia 
Minusta sitä olisi voinut käynnistää ja kertoa jo etukäteen... joku                  kertoa asiasta etukäteen                  tulevaan
pikkuvinkki, että tää on siis ensi vuona edessä. (V2/2)
Tavallaan siinä vaiheessa sitä on enää hirveän vaikee mitenkään                   lasten kasvaessa asia
rajata ja tietenkin siitä voi aina puhua. (V1/1)                                                 voi vaikeutua
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Yleensä se kysytään sitten, kun se on jo päällä. (V2/2)                                   Puhutaan liian myöhään
...jotain ohjeita, suosituksia, mitä on olemassa kerrottas jo                             kerrottaisi jo aiemmin
2-vuotisneuvolassa. (V2/2)
...jo siinä vaiheessa, kun lapset opettelee puhumista. (V1/1)                          asia esiin jo varhain                        Liian 
kaikki paha n jo opittu siinä vaiheessa. (V1/3)                                                Liian myöhään                               myöhään
3-4 -vuotta ois se ehkä paras ikä. (V2/3)                                                         paras ikä
2-4 -vuotiaana ne on semmoisessa iässä, että ne koukuttuu                            ikä, joka olisi paras
jostain ohjelmasta tai pelistä. (V3/3)

Hirveästi kaikkia keskustelupalstoja (V2/3)                                                   lukee keskustelupalstoja 
Töissä nää on parhaat kahvipöytäkeskustelut (V3/3)                                      keskustelee töissä
Netistä (V1/1, V3/1, V2/3)                                                                              tietoa haetaan                                   Tiedon
Ystäviltä (V2/1, V1/2, V2/3)                                                                           tietoa saadaan                                   väylät
Lehdistä (V2/1)                                                                                               tietoa haetaan    
...ainoa, mitä oon neuvolassa jutellut (V1/3)                                                  tieto neuvolasta

                             
Miten opettais ne kyseenalaistamaan asioita ja arvioimaan                           pohtii itse asioita
omalla päällään. (V1/1)                                                                                                                                            Tulevaisuus 
Kun lapsella on monenlaisia kavereita ja jokaisella on ihan                          rajojen asettamisessa                        askarruttaa
eri rajat kotona, niin se tekee siitä vaikean. (V2/3)                                        monenlaista vaikeutta                                  
Tietyllä tavalla tosta telkkarin katsomisesta ja pelailusta ja                           asiasta tehty mörkö
kaikista on tehty sellainen mörkö...
Olen paljon lukenut, miten suositellaan, minkä ikäisenä. Olen
kriittisesti ajatellut ja pohtinut jo tulevaisuuden varalta (V2/2                       ajatuksia tulevasta
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YLÄLUOKIEN YHDISTÄMINEN JA  KOKOAVAN KÄSITTEEN MUODOSTAMINEN

1. Medialukutaidon opettelu perheissä

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka

______________________________________________________________________________________

Leikille tilaa

Itse tekemällä Lapsen ehdoilla

Lapsi teknisesti taitava

Lapsen

Aikuisen avulla alkuun  Voimaannuttavat nettielämän

Yhdessä tehden Perheenjäsenet kokemukset alkupääoma

Sisarusten kesken yhdessä lapselle

Lapsi opettaa

Irrallisten asioiden selvittely

Aikuinen seuraa ja valvoo Tutkien uutta

Selitetään ja arvioidaan

2. Mediavanhemmuuden merkitys lapselle

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka

_______________________________________________________________________________________

Rajoituksien asettamista

Säännöt Turvallisuuden ja

Sisällön valikointi suojan antaminen

Lapsen

Isän antama malli Esimerkin ja Valintoja opastava nettielämän

Äidin malli mallin antaminen vanhemmuus alkupääoma

Vanhemman oma kokemus

Vanhemman oma kiinnostus

Lapselle kehittävää Lapsen kehityksen

Lapsilähtöistä tukeminen
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3. Vanhempien näkemyksiä neuvolasta saamastaan tuesta

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka

______________________________________________________________________________________

Ohjeita ja neuvoja

Keskustelua Osallistuva tuki

Vanhempien vastuu

Ennakointia tulevaan Varhainen tuki Vanhemmuuden Lapsen 

Liian myöhään vahvistaminen nettielämän

neuvolassa alkupääoma

Tiedon väylät Tiedon tuki

Tulevaisuus askarruttaa




