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Abstract: The school and the media play an important role in the everyday life of chil-
dren and young people. The changes in communications and education brought about by 
constant development set challenges for schools, while answers to the challenges of the 
times are sought from teachers. Slowly during the past few centuries, media education 
and ICT have become part of the everyday at schools. Much remains to be done for media 
education to take a role in schools and teacher education similar to that it occupies in 
modern culture.  
 
In the national core curriculum for basic education (2004), media education is given some 
attention in a number of subjects and cross-curricular themes. The Government has on 28 
June 2012 issued a decree on the national objectives and distribution of teaching hours in 
basic education, based on which preliminary work on the new national core curriculum 
has been launched. With the ongoing curriculum development, more focus will be placed 
on developing multi-literacy, media education and the use of information and communi-
cation technologies in teaching; they will be made an integral part of school work and 
teaching (National Board of Education, 14 November 2012). 
 
My pro gradu thesis discusses fifth-graders' notions and use experiences of digital 
media. I also chart media sources and contents popular among children, and their time 
use. I as well take a look at how parents feel about, and are aware of, their children 
using these media. 
 
My thesis is qualitative and phenomenographic in nature. The theoretical framework 
consists of some relevant key concepts, a curriculum review, and presentation of ear-
lier studies. The research material comprises surveys for children (75 respondents) 
and a parent survey (25 respondents). 
 
The research results suggest that fifth-graders have a strong daily bond with media 
sources and contents. For digital natives, their existence is a fact of the everyday. 
Children's concepts focus around the themes of media sources, media contents, in-
formation overflow, critical attitude, and safety. The time children spend on these 
media is concurrent with previous studies and recommendations given. Parents are 
well aware of all aspects of how their children use media. Like their children, they 
also consider that a range of media are part of the everyday life of children, though 
the rules of how media can be used and this use monitored should be set together with 
children. Furthermore, parents also limit their children's media use, if it takes away 
too much time from children's duties and obligations. 
 
Keywords: fifth-grader, digital media, attitudes, use experiences, multi-literacy, media 
literacy, media education 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

Elämme tällä hetkellä ajassa, jossa kärjistetysti ja vanhat medialähteet ja mediasisällöt toi-

mivat rinnakkain osana lähes jokaisen ihmisen arkipäivää. Yhä suurempi osa kokemuksis-

tamme ja tiedoistamme on median välittämää, joten voidaan sanoa yhteiskuntamme medio-

ituneen. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna Suomi on muuttunut suuresti tultaessa 2000-

luvulle. Kenties merkittävimpiä muutoksia ovat olleet nopea tietoyhteiskunnaksi kehittymi-

nen ja Suomen johtava asema kansainvälisenä tietoteknisesti edistyksellisenä maana. Käy-

tännössä tämän tulisi näkyä muun muassa erilaisten teknologisten laitteiden ilmestymisenä 

osaksi tavallisten ihmisten arkea, esimerkiksi kotona ja kouluissa. (Hankala 2011, 177; 

Mustonen 2001, 8; Nyyssölä 2008, 40; Wiio 2006, 19.) Mediakasvattajana on kuitenkin 

ollut huolestuttavaa havaita luokanopettajaopintojen opetusharjoitteluiden sekä tehtyjen 

opettajansijaisuuksien aikana, vaikka resurssit ja puitteet kouluissa olisivat miten laaduk-

kaita tahansa, tietoteknisiä välineitä ei juurikaan käytetä rikastamaan ja monipuolistamaan 

opetusta. Omakohtainen käytäntö on osoittanut, että etenkin vanhemmat opettajat turvautu-

vat tuttuihin opetusratkaisuihin, liitutaulut etunenässä, nykyaikaisen teknologian pölyttyes-

sä luokassa (vrt. Hankala 2011, 181). 

 

Niin opettajien, lasten vanhempien, kuin kenen tahansa muiden olisi syytä kuitenkin ym-

märtää, että tämän päivän digitaalisilla medioilla on varsin keskeinen ja merkittävä rooli 

nykylasten arjessa. Heidän ensimmäiset kosketukset medioihin tulevat jo ennen syntymää 

esimerkiksi erilaisten äänten muodossa ja alakouluikään mennessä lapsista on kasvanut 

monipuolisia mediankäyttäjiä sekä vastaanottajia aloittaen erilaisiin medioihin tutustumisen 

pelien ja leikkien kautta, tarkastellen muun muassa ääniä, kuvia, satuja, elokuvia, pelejä ja 

televisio-ohjelmia. (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 31–32; Stakes 2008, 6-11.) Pian 

mediasisällöt alkavat näkyä leikeissä, puheessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Moni-

ilmeinen mediakulttuuri on diginatiivin nykylapsen keskeinen toiminta-, oppimis- ja kas-

vuympäristö tänä päivänä ja tulevaisuudessa (ks. esim. Wiio 2006; Stakes & OPM 2008, 6-

11.) Diginatiivit ovat 1980-luvun jälkeen syntyneitä lapsia ja nuoria, jotka ovat syntyneet 

teknologisoituneeseen maailmaan. Esimerkiksi kotitietokoneet sekä matkapuhelimet ovat 
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aina olleet heille olemassa, ja sukupolvi käyttää luontevasti eri medioita. (ks. esim. Helsper 

& Eynon 2010, 503–504; Merikivi, Timonen & Tuuttila 2011, 14.) 

 

Kuten todettua, lapset ja nuoret ovat edelläkävijöitä tietoyhteiskunnan kehityksessä ja he 

ovat eläneet koko tähänastisen elämänsä tietoyhteiskunnassa. Tästä syystä diginatiivien 

media- ja monilukutaidot ovat kehittyneet usein paremmiksi kuin aikuisilla tai etenkin 

ikäihmisillä. (Lahikainen, Hietala, Inkinen, Kangassalo, Kivimäki & Mäyrä 2005, 5–6; Uu-

sitalo, Vehmas & Kupiainen 2011, 10; 119.) Tällaisen pioneeritoiminnan johdosta lapset ja 

nuoret ovat saaneet kokea voimakkaasti myös yhteiskunnan medioitumisen kääntöpuolet: 

jatkuvalla syötöllä erityisesti digitaalisissa medialähteissä esiintyvän audiovisuaalisen 

pommituksen, vanhemmissa ja huoltajissa ilmenevän hektisyyden, sekä sähköisissä ver-

koissa ja viestimissä alati vaanivat vaarat ja uhkat. (Koivusalo-Kuusivaara 2007, 14–16; 

134; Korhonen 2008, 211–217; Lahikainen ym. 2005, 5–6; Livingstone & Bovill 2000.).  

 

Tämän luokanopettajanopintojeni pro gradu-tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisia 

käsityksiä ja käyttökokemuksia viidesluokkalaisilla lapsilla on digitaalisista medioista. Sa-

malla kartoitan kuinka paljon aikaa lapset käyttävät digitaalisten medioiden parissa ja mil-

laisia medialähteitä ja -sisältöjä lapset suosivat. Tarkastelen myös tutkimuksen kohdejouk-

kona olevien lasten vanhempien käsityksiä ja tietoisuutta lastensa käyttämistä digitaalisista 

medioista ja mediasisällöistä, ja miten hyvin vanhemmat ovat selvillä lastensa ajankäytöstä 

medioiden parissa. (ks. 4.)   

 

Pro gradu-tutkielmani mukailee perinteistä laadullisen tutkimuksen rakennetta koostuen 

seuraavista osioista. Luvussa yksi johdatan lukijan sisään tutkielmani aiheeseen ja taustoi-

hin. Luku kaksi käsittää tutkielmani teoreettisen viitekehyksen ja kolmannessa luvussa 

avaan fenomenegrafista tutkimusotetta. Neljäs luku esittelee tiiviisti tutkimuskysymykseni, 

ja viidennessä luvussa raportoin tutkimuksen empiirisen toteutusprosessin. Kuudennessa 

luvussa esittelen tutkimustulokset. Tutkimuksen loppuosa käsittelee yhteenvedonomaista 

koontia tutkimusaiheesta, tutkimustuloksista sekä luotettavuuden ulottuvuudesta loppupoh-

dintana sulkien samalla kuvitteellisen tutkimusympyrän. Vielä lopuksi nostan esiin joitain 

tutkimusteemoja, joihin olisi hyvä jatkossa palata. 
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2 MEDIA HALTUUN 

Johdatan luvussa kaksi lukijan median maailmaan ja sen haltuunottoon. Esittelen digitaalis-

ta mediakulttuuria, mediakasvatusta sekä media- ja monilukutaidon käsitteitä. Tämän luvun 

kautta avaan tutkielmani teoreettista viitekehystä, joka muodostuu olennaisista käsitteistä, 

opetussuunnitelmakatsauksesta ja aiemmista tutkimuksista nivoutuen yhtenäiseksi kokonai-

suudeksi viidesluokkalaisten mediankäyttäjien arkeen.   

2.1 Digitaalinen mediakulttuuri 

Herkman (2005, 65–80) määrittelee digitaalisen mediakulttuurin aikakauden alkaneen käy-

tännössä 1990-luvulta, television valtakauden jälkeen (ks. Hankala 2011, 64–65; 68). Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita television suosion laskua, ennemminkin on syytä huomioida televisi-

on asema edelleen länsimaisen digitaalisen mediakulttuurin valtamediana. Televisio on 

kiistatta viestintäväline, jonka parissa edelleen suurin osa suomalaisista ikään, sukupuoleen 

tai esimerkiksi sosiaaliseen asemaansa nähden viettää aikaansa. Tästä kertoo muun muassa 

Finnpanelin ja Tilastokeskuksen vuosittaiset television katsomista mittaavat tutkimukset, 

joiden mukaan suomalaisten television katseluun käyttämä aika ei näyttäisi olevan ainakaan 

merkittävässä laskussa, pikemminkin päinvastoin (Finnpanel 2013; Pääjärvi 2012; Suoni-

nen 2013; Tilastokeskus 2013.) Digitaalitekniikkaan pohjautuvan sisällön tekeminen, tal-

lentaminen ja lähettäminen muun muassa joukkoviestinnässä entistä korkeatasoisemmalla 

ja häiriövapaammalla tekniikalla kuluttajaystävällisemmin on nähdäkseni nostattanut digi-

talisoituneen median merkityksen ja käyttötottumukset aiempaa viihteellisemmälle tasolle. 

Median digitalisoitumisen, hyödykkeiden yleistymisen ja hintojen halpenemisen myötä 

suomalaisilla on käytössään varsin monipuolinen, ja lähes jatkuvasti päivittyvä, valikoima 

erilaisia viihdemedialaitteita kuten monipuoliset tietotekniset laitteet, älypuhelimet, tabletit 

sekä erilaiset pelikonsolit muutamia mainitakseni. (ks. Hankala 2011, 177; Luukka, Huja-

nen, Lokka, Modinos, Pietikäinen & Suoninen 2001, 20). Media tarjoaa nykyisin entistä 

enemmän viihdykkeitä ja tunneruokaa vastaanottajille, ja sitä siltä enenevissä määrin odote-

taan. (Kupiainen & Sintonen 2009, 129–131; Mustonen 2001, 37–41; Mäyrä 2002, 89).  
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2.2 Mediakasvatus 

Mediakasvatuksen moninainen kokonaisuus on jaettu jo viime vuosituhannen lopussa kol-

meen alueeseen: median käyttöön ja oppimiseen mediaympäristössä koulun ulkopuolella, 

opetukseen mediasta ja kolmanneksi opetukseen medialla. Toisin sanoen mediakasvatusta 

nähdään ja koetaan olevan ne sisällölliset ja pedagogiset ratkaisut, joilla pyritään kaikin 

tavoin tukemaan oppilaan kasvua medialukutaidon ajankohtaisella ja moninaisella alueella. 

(ks. esim. Kotilainen 2001, 49; Kotilainen 1999, 32–34; Nyyssölä 2008, 15.)  

 

Mediakasvatuksen on määritelty olevan tavoiteltavaa vuorovaikutusta. Tämän toiminnan 

osapuolina ovat kasvattaja, kasvatettava ja mediakulttuuri. Mediakasvatus määrittyy moni-

ulotteiseksi ilmiöksi etsien kehityksen edetessä vakiintuvaa muotoaan. Tämän vuoksi me-

diakasvatusta on vaikea määritellä, sillä samalla alan tutkijat ja toimijat antavat sille sisäl-

löllistä merkitystä. (Kupiainen & Sintonen 2009, 5; 31.) Vastaavasti Buckinghamin (2003, 

4) kuvaa mediakasvatusta oppimisen ja opetuksen yhteyteen liittyväksi prosessiksi, jossa 

yritetään kehittää mediatajua ja tietämystä mediasta. Tässä prosessissa opitaan ja opetetaan 

asioita mediasta ja sen avulla pyritään kehittämään sekä kriittisten suhtautumisen taitoja, 

että tuottamaan media-aineistoja.  

 

Mediakasvatus nähdään opettamisen ja oppimisen välille kietoutuneena prosessivyyhtenä ja 

tutkijat mainitsevat sen olevan monisyinen kokonaisuus, jonka tulkinnat konkretisoituvat 

eri tavoin käytännöissä; esimerkiksi miten opetat median lukemista ja miten mediakasvatta-

jan omat arvotukset heijastuvat tässä (Buckingham 2003; Kupiainen 1999; Kupiainen & 

Sintonen 2009; Nyyssölä 2008.) Myös Nevgi (2001, 93) on tarkastellut verkkoviestintää ja 

vuorovaikutusta erityisesti opetuksellisesta näkökulmasta. Hän mainitsee vuorovaikutuksen 

toistuvan opettajuuden keskeisenä elementtinä, verkon tarjotessa erinomaiset mahdollisuu-

det vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen opetukseen sekä sen rikastamiseen. 

 

Ruutumedian käyttö, kuten elokuvien katselu, verkkolehtien lukeminen, tietokone- sekä 

konsoli- ja mobiilipelit, on yleistynyt vuosi vuodelta, ja sen kasvaessa kasvaa eri medioiden 

parissa vietetty päivittäinen aika helposti hyvin suureksi. Media muovaa ihmisten kuvaa 

maailmasta ja vaikuttavan sisällöillään vastaanottajien mielipiteisiin. Kärjistetysti pohdittu-
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na näyttääkin siltä että media on ottanut sekä koululta, perheeltä että esimerkiksi kirkolta 

paikkaa nykyihmisten sosiaalistajana ja osittain jopa kasvattajana; jota ainakin osittain pu-

hekieleen vakiintunut sanonta ”TV kasvattaa” hyvin kuvaa (ks. Mäkelä 2006). Juuri tämän 

vuoksi mediakasvatuksen lisääminen koulujen opetukseen on noussut erittäin tärkeäksi ja 

päivänpolttavaksi asiaksi. (ks. Buckingham 2003, 5–6.) Mediakasvatusta on huomioitu jo 

käytössä olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS 2004), mutta entistä 

enemmän sitä ja tieto- ja viestintätekniikkaa ollaan tuomassa kouluopetukseen kehitteillä 

olevan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden myötä syksyllä 2016 (ks. OPH 

14.11.2012.) Hieman tähän liittyen Savon Sanomat (16.3.2014) uutisoi sotatieteiden tohtori 

Jarno Limnellin ja kansanedustaja Tom Packalen (ps.) ehdotuksesta, jossa kyberturvalli-

suutta esitettiin omaksi oppiaineeksi alakoulun ensimmäiseltä luokalta alkaen. 

 

Lapsilla ja nuorilla mediakasvatuksen ja -lukutaidon opettelun, oppimisen ja harjoittelun 

pelikenttänä mediakulttuurinen ympäristömme (ks. 2.1), jossa elämme. Kuvaus on yhteis-

kunnallemme osuva, sillä media on jatkuvasti oleva läsnä, eli näin myös koko ajan saatavil-

la ja käyttäjien ulottuvilla. Koulumaailmassa opettajien tarkoituksena on saada lapset ym-

märtämään mediakulttuuria sekä siinä toimimista opettaen ja kasvattaen. Samalla kenties 

tärkeimpänä tekijänä esiin nousee myös kriittisen suhtautumisen opettaminen, jonka taito-

jen opetteluun on syytä kiinnittää huomiota myös kodin ympäristössä. Mikäli median käyt-

täjillä ja vastaanottajilla ei olisi minkäänlaista kriittisyyttä tai suodinta itsensä ja vastaanot-

tamansa mediasisältöjen välillä, ihmiset olisivat täysin median vaikutusten vallassa uskoen 

ja hyväksyen kaiken sinisilmäisinä ilman minkäänlaista kritiikinhiventä. Kriittisyys puoles-

taan on yksi merkittävä selviytymis- ja elinehto tämän päivän tietotulvaisessa maailmassa. 

Näitä edellä mainittuja kriittisyyteen pyrkiviä taitoja kutsutaan niin sanotuiksi turvataidoik-

si. Näkemystä turvataidoista voisi kritisoida negatiivisyyttä huokuvasta ensivaikutelmasta; 

media on pahaa ja siltä täytyy kaikin keinoin suojautua (vrt. Wartella & Jennings 2000). 

Mediakasvatuksen käsite ei itsessään ole turvataito. Pikemminkin mediasuhde tulisi nähdä 

lukuisina mahdollisuuksina haittapuolia unohtamatta ja liikaa fobisoimatta sitä (vrt. Are 

2010).  Hyvä mediasuhde muodostuu arvioivan ja ymmärtävän medialukemisen ja -

sisällöntuottamisen kautta. Vastaavasti kriittisen tarkastelun kautta median vastaanottaja 
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kykenee puntaroimaan mediasisällön todenperäisyyttä ja esimerkiksi sen tekijän (tarkoituk-

sellisia) näkökulmia.  (Salokoski & Mustonen 2007, 24.) 

 

Lapsia on yritetty suojella medialta jo television kotitalouksissa yleistymisestä saakka. Me-

dian ja mediakulttuurin hyvät puolet jäävät usein kielteisten puolien alta näkemättä, kun 

fokuksen ollessa median kielteisissä puolissa. Etenkin, kun nämä diginatiivit lapset ovat 

erittäin hyviä muun muassa mediateknisissä taidoissa sekä esimerkiksi tiedonhankinnassa. 

(Jenkins, Clinton, Purushotma, Robinson & Weigel 2006, 11; Kupiainen & Sintonen 2009, 

12; Pääjärvi 2012; Suoninen 2013.) Samalla mediakasvatuksen tutkimuksissa on esitetty 

erilaisia suojelevia lähestymistapoja, joista ensimmäisen näkemyksen mukaan mediavälit-

teisesti nähty väkivalta lisäisi aggressiivista toimintaa. Vastaavasti passiivinen mediakult-

tuuri haittaa lapsen älyllistä kehittymistä. Näiden kahden kohdan lisäksi mediaa on pidetty 

käyttäjää ja vastaanottajaa passivoittavana sekä heidän arvoihin negatiivisesti vaikuttavana 

tekijänä. (Buckingham 1991, 12–35; Kupiainen, Sintonen & Suoranta 2007, 22–23; Salo-

koski & Mustonen 2007; Wartella & Jennings 2000.)  

2.3 Medialukutaito 

Lukutaidon saavuttaminen on tärkeä ja merkittävä hetki myös mediasuhteessa ja sen ym-

märryksen kehittymisessä. Tutkielmani kohdejoukko, viidesluokkalainen alakoululainen on 

aktiivinen tiedon etsijä, innostunut monilukija, viihdekäyttäjä, pelaaja sekä esimerkiksi te-

levision, tietokoneen ja mobiililaitteiden käyttäjä. Mediakasvatuksen yhteydessä on alettu 

puhua myös medialukutaidosta (ks. esim. Hankala 2011, 75–78; OKM 2013:11, 12; 15–

16). Medialukutaito on yksi olennainen osa tämän päivän erilaisia taitovaatimuksia, ja me-

dialukemisen taitoja tarvitaan nykyisessä informaatioyhteiskunnassamme erilaisissa roo-

leissa. Hyvä medialukutaito antaa avaimia ymmärtää ja suhtautua järkevästi maailmaan ja 

ympäröivään kulttuuriin. (Salo 2006, 180.) Samalla hankittu medialukutaito vahvistaa ja 

voimaannuttaa medialukijaa; eli yksilö ottaa hallintaansa itseään koskevia asioita muun 

muassa tiedonsaannin, tekemisen ja kokemusten avulla (ks. esim. Hokkanen 2009; Kupiai-

nen & Sintonen 2009, 95; Salokoski & Mustonen 2007, 32; 94–95; 116; 132–134.) Salo 

(2006, 180) luonnehtiikin medialukutaitoa ”omaehtoiseksi kyvyksi luoda merkityksellinen 
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suhde omaan elinympäristöönsä sekä valmiudeksi toimia yhdessä muiden kanssa hyvän ja 

mielekkään elämän saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi”.   

 

Medialukutaidon käsitettä on määritelty Suomessa jo 1990-luvun lopulla, ja sen on mainittu 

olevan alati kehittyvä yksilön henkilökohtainen valmius tai kyvykkyys. Huomionarvoista 

on, ettei hyvän medialukutaidon tavoitteena ole ainoastaan teknisen tason medialukutaito, 

vaan sen merkitys tulisi nähdä syvemmin, kykynä rakentaa omia merkityksiä sekä käsityk-

siä. Taitojen karttuessa osaava median vastaanottaja kykenee käyttämään erilaisia ja moni-

puolisia mediasisältöjä eri tavoin; niin hyödyksi kuin huviksi. Puhekielessä on käytetty me-

diakompetenssin käsitettä synonyymina medialukutaidolle. Mediakompetenssia ei kuiten-

kaan voida pitää täydellisenä valmiutena ja medialukutaitona medioiden muuttuessa ympä-

ristöineen koko ajan. (Tuominen 1999, 22–25.) 

 

Mediakasvatuksen yhdeksi päätehtäväksi on määritelty opettaa taitoja mediasisältöjen tuot-

tamiseen ja vastaanottamiseen, sekä kriittiseen suhtautumiseen. Yhdessä näistä tietotaidois-

ta muodostuu lopulta medialukutaito, jota nykyihminen tarvitsee selviytyäkseen mediatul-

vassa. (Buckingham 2003, 4; Hankala 2011, 75–76; Kupiainen & Sintonen 2009, 15; 31; 

Pekkala 2007; Salo 2006;Tuominen 1999.) Vastaavasti Kiesiläinen (2006, 31–32) on ha-

vainnut medialukutaidon kehittymisessä kolme eri vaihetta: mekaaninen, ymmärtävä ja 

kriittinen lukutaito. Huomioitavaa on, että perinteiseksi ymmärretyn lukutaidon oppiminen 

ja rakentuminen kehittyy edellä mainitussa järjestyksessä.  

 

Medialukutaidolle on laadittu periaatteita, jotka voidaan tiivistää seuraavasti: Kaikki me-

diaesitykset ovat konstruktioita (1.) ja ne ovat konstruoitu käyttämällä kullekin medialle 

ominaista kieltä (2.). Erilaiset ihmiset kokevat saman viestin eri tavoin (3.). Media sisältää 

arvoja ja näkökulmia (4.) ja lukuisat mediaviestit on suunniteltu hankkimaan hyödykkeitä, 

kuten rahaa ja valtaa (5.). (Center for Media Literacy 2005; Kupiainen & Sintonen 2009, 

123; Share, Jolls & Thoman 2005, 7.) 
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2.4 Monilukutaito  

Monilukutaidon käsite on vielä tarkasti määrittelemättä. Monilukutaidon vaateisiin on hil-

jattain herätty, ja sitä ollaan tuomassa uutena laaja-alaisena osaamisalueena tekeillä olevaan 

opetussuunnitelman perusteisiin (ks. OPH 14.11.2012; 2.5). Monilukutaidolla tarkoitetaan 

erilaisten, monipuolisten, tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoa, jota ilman ihminen ei 

juuri tule toimeen nykypäivän mediamaailmassa. Samalla on tiedostettava, että käsitteenä 

monilukutaito kattaa monet muut erilaiset lukutaidot, kuten perusluku- ja kirjoitustaidon, 

numeerisen lukutaidon, kuvanlukutaidon, media- ja digitaalisen lukutaidon. Tätä voisi ku-

vailla kompetenssiksi, jonka avulla kyetään toimimaan monenlaisten tekstien parissa erilai-

sissa tilanteissa; vastaanottaen, arvioiden ja tuottaen informaatiota eri muodoissa ja erilais-

ten välineiden avulla (ks. OPH 14.11.2012). Kansainvälisesti monilukutaidon käsite tunne-

taan englanninkielisellä termillä multiliteracy. (ks. esim. Ahvenisto, can den Berg, Löf-

ström & Virta 2013, 40–42; Cope & Kalantzis 2000; Hankala 2011, 75.) 

 

POPS 2016-luonnoksen mukaan monilukutaitoa opiskeltaisiin säännöllisenä jatkumona 

koko perusopetuksen ajan osana kaikkia oppiaineita. Monilukutaidon opettelu ja harjaan-

nuttaminen tulisi integroitumaan eri oppiaineisiin ja ylipäänsä koulunkäynnin muuhun ar-

keen. Monilukutaidon oppiminen etenee kielellisten, visuaalisten ja numeeristen perustaito-

jen hallinnasta kohti laajempaa ja syvempää tekstien ymmärtämis- ja tuottamistaitoja. Vas-

taavasti esimerkiksi tulevissa oppimistilanteissa oppilaat välittävät hankkimaansa tietoa, 

etsivät ratkaisuja ongelmiin ja tuottavat uutta tietoa monessa eri muodossa eri välinein, ja 

opetus mahdollistaisi oppilaan viestintätaitojen kehittymisen niin perinteisessä, monime-

diaisissa teknologisesti tuetuissa oppimisympäristöissä. (OPH 14.11.2012.) 

 

Perusopetuksessa tullaan kannustamaan ja kehottamaan oppilasta laajentamaan moniluku-

taitoaan kaikin puolin, sekä löytämään ja tuottamaan itselleen merkityksellisiä viestinnän 

muotoja. Monilukutaidon opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaan vapaa-ajan 

tekstejä sekä taitoja ja niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Monipuoliset oppimistilanteet 

mahdollistavat sen, että mahdollisimman moni oppilas voi nauttia erilaisista teksteistä ja 

käyttää taitojaan aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana. (OPH 14.11.2012, 13–14.)   
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2.5  Opetussuunnitelmakatsaus 

Lähtökohtaisesti opetussuunnitelmat ja niiden perusteet ovat kansallisia kehyksiä, joiden 

pohjalta paikalliset ja oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan kulloisenkin koulu-

tustason vaatimusten mukaisiksi. Opetuksen järjestäjillä on vastuu ja velvollisuus opetus-

suunnitelmien laadinnasta ja sen kehittämisestä. Opetussuunnitelmissa päätetään kasvatus- 

ja opetustyöstä, tarkennetaan perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita ope-

tuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviä seikkoja. (Salmio 2004.)  

 

Opetussuunnitelma voidaan nähdä kapea- tai laaja-alaisena. Usein se ymmärretään kapea-

alaisena opinto-ohjelmana, jossa kuvataan opetuksen tavoitteita ja sisältöjä, opetettavia 

oppiaineita ja opetuksen käytännönjärjestelyjä. Laaja-alaisessa merkityksessä opetussuun-

nitelmassa huomioidaan yhteiskunnan moraaliset, demokraattiset, kasvatukselliset ja ideo-

logiset näkemykset. Opetussuunnitelman käsite kattaa kokemusten kokonaisuuden, jonka 

opiskelija saa ennalta suunnitellun koulutuksen vaikutuksesta. Siten se tulisi ymmärtää il-

mentämässä koulutusta, osana oppijan autonomista älyllisen kehittymisen ja kognitiivisen 

toiminnan kehittymisen prosessia. (Kelly 2004, 2–8; 78; 219; ks. myös Salmio 2004.)  

 

POPS 2004 

Koulu ja media ovat yhdessä merkittäviä osatekijöitä nykyajan lasten ja nuorten identiteetin 

rakentajina; etenkin, kun lapset ja nuoret viettävät huomattavan paljon aikaansa niin kou-

lussa kuin median parissa keräten monenlaisia käsityksiä ja kokemuksia molemmista. Kou-

lun ja median suhteella on siis merkitystä. (Kotilainen 2001, 26.) Näin ollen teknologian ja 

kulttuurin kehityksen mukanaan tuomat muutokset niin viestinnässä kuin opetuksessakin 

asettavat haasteita kouluille ja etenkin mediakasvatukselle sekä mediakasvattajille. Varsin-

kin, kun murroksessa oleva yhteiskunta edellyttää kansalaisilta monenlaisia taitoja ja ym-

märrystä viestimistä. Samalla opettajilta odotetaan vastausta ajan haasteisiin.  

 

Mediakasvatus on tullut hiljalleen osaksi peruskoulun arkea, mutta edelleen on tehtävä pal-

jon työtä, jotta se saisi kouluissa ja etenkin tulevien opettajien koulutuksessa arvostuksensa. 

(Herkman 2007, 10–11; Kotilainen 2001, 8). Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa mediakasvatus on erityisesti esillä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kuvataiteen op-
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piaineissa, sekä kaikkiin oppiaineisiin limittyvissä, viestintä- ja mediataito sekä ihminen ja 

teknologia, aihekokonaisuuksissa. (POPS 2004.)  

 

Perusopetuksen on annettava ja tarjottava lapsille mahdollisuus mahdollisimman monipuo-

liseen oppimiseen, kasvuun sekä luonnollisen terveen itsetunnon kehittämiseen. Näin siksi, 

että edellä mainittujen ansiosta lapsi voi ja kykenee hankkimaan elämässä tarvittavia tietoja 

ja taitoja, luoda edellytykset opinnoilleen sekä toimia osallistuvana ja aktiivisena kansalai-

sena demokraattisessa yhteiskunnassa. Samoin perusopetuksessa on kehitettävä kriittisen 

arvioinnin kykyjä ja luovuuden kykyjä, sekä tarjota uusia toiminta- ja ajatustapoja. (POPS 

2004, 14; vrt.  2.2–2.4.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) sisältää seitsemän aihekokonaisuutta 

varsinaisten oppiaineen sisältöjen ja tavoitteiden lisäksi. Aihekokonaisuuksia ovat: ihmise-

nä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä- ja mediataito, osallistuva 

kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudes-

ta, turvallisuus ja liikenne, ja ihminen ja teknologia. (POPS 2004, 36–41.) Edellä maini-

tuista aihekokonaisuuksista useat sisältävät mediakasvatukseen liittyviä teemoja, ja erityi-

sesti jo nimiensä puolesta, viestintä- ja mediataito sekä ihminen ja teknologia ovat tällaisia. 

Esimerkiksi Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuus ”kehittää oppilaan vuorovaikutus- ja 

ilmaisutaitoja, pyrkiä edistämään median aseman ja merkitysten ymmärtämistä sekä har-

jaannuttaa ja kehittää median käyttötaitoja”. Tähän aihekokonaisuuteen liittyvät olennaisi-

na osina tiedonhallinta- ja hankintataidot ja kriittisyys median välittämiä sisältöjä kohtaan; 

menestyksekäs selviytyminen tietotulvan keskellä. Huomioitavaa on viestintäympäristön 

muuttumisen sekä median roolin ja merkityksen korostaminen. (POPS 2004, 39–40.)  

 

Mediakasvatus liittyy läheisimmin Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kuvataiteen oppiainei-

siin. Mediakasvatuksellisista tehtävänjaoista on keskusteltu jonkin verran näiden oppiainei-

den välillä. Oppiaineellisissa rooleissa äidinkielen keskittyessä teksteihin ja kielelliseen 

viestintään, kuvakulttuurin moninaiset ilmenemistavat sisältyvät kuvaamataidon oppitun-

neille. Vastaavasti opiskelutavoissa analysointi, pohtiminen ja kielellinen ilmaisu ovat osa 

äidinkieltä sekä kielihuoltoa, ja varsinainen tekeminen painottuu kuvaamataidossa. (Herk-
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man 2007, 56.) Tosin oppiainerajoja ylittäviä ja yhdistäviä keinoja on monia, esimerkiksi 

äidinkieltä, kuvaamataitoa, käsitöitä, musiikkia ja vaikka historiaa yhdistelevän videotuo-

toksen tekeminen.. (POPS 2004, 46.) 

 

Kuvataideopetuksessa oppilasta tulee tukea ja kehittää kuvallisen ajattelun ja esteettisen 

tietoisuuden puoleen, sekä tarjota valmiuksia ja keinoja oppilaan oman kuvallisen ilmaisun 

saloihin. Olennaista on myös ymmärtää erilaisia visuaalisen kulttuurin ilmenemis- ja ilmen-

tämismuotoja, taidetta, ympäristöä ja mediaa. Alakoulun ylimmillä luokilla painotetaan 

kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun ja -kerronnan 

perusteita ja tekotapoja, sekä mediateknologian hallintaa. (POPS 2004, 236–238.) 

 

Tällä hetkellä käytössä olevan opetussuunnitelman perusteiden mukaan mediakasvatusta 

toteutetaan parhaimmillaan erilaisin yhteistyökeinoin, ja heikoimmillaan mediakasvatuksen 

näkyvyys koulussa on olematonta tai se jää pieneksi pintaraapaisuksi esimerkiksi hätäisesti 

toteutetun elokuva- tai mainosanalyysina. (Kupiainen, Sintonen ja Suoranta 2007, 16–18.) 

Myös opetusministeriön mediakasvatuksen kehittämiseksi tehdyn raportin perusteella pe-

ruskoulutasolla tulisi olennaisesti korostaa, että mediakasvatus ei ole yksittäinen menetel-

mä, tekniikka tai teko, vaan merkittävä kouluun liittyvä nykypäivän perustehtävä, jossa 

ollaan kiinnostuneita lasten ja nuorten maailmasta. (ks. OKM 2005.) Laitisen (2007, 67–68) 

mukaan mediakasvatuksen asemaa opetussuunnitelmassa ei siis pidetä tällaisenaan toimi-

vana ja tilaus tilanteen muuttumiselle on kehitteillä olevan opetussuunnitelmauudistuksen 

parissa. Vastaavasti mediakasvatuksellisissa tutkimuksissa ja mediakasvatusta koskevissa 

keskusteluissa on selvästi virinnyt tarve mediakasvatuksen yhdistämiseksi osaksi kaikkea 

peruskouluopetusta; oppiaineiden sekä opetushenkilöstön olisi kyettävä mukautumaan me-

diaympäristön muutoksiin. Toisin sanoen mediakasvatus ei saa olla koulun muusta toimin-

nasta irrallinen kokonaisuus, vaan sen tulisi olla osana lapsen kasvatusta ja opetusta kaut-

taaltaan, joka paikassa ja koko ajan. (Niinistö & Sintonen 2007, 28; vrt. OPH 14.11.2012).  

 

POPS 2016-luonnos 

Valtioneuvosto on antanut 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 

tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Finlex: Valtioneuvoston asetus 422/2012). Tässä 
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asetuksessa määritellään tavoitteet niin esiopetukselle, kuin perusopetuksellekin, lisäope-

tukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös muun muas-

sa perusopetuksen tuntijaon. Edellä mainitun asetuksen pohjalta on käynnistynyt opetus-

suunnitelman perusteiden valmistelu koskien esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta. 

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman uudet valtakunnalliset 

perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä ja uusien opetussuunnitelman perus-

teiden mukaan laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksytty siten, että 

niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.  

 

POPS 2016-luonnoksessa (OPH 14.11.2012) jo heti johdannossa, kohdassa 3. ”Perusope-

tuksen tehtävä ja tavoitteet”, mainitaan ”Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaami-

nen” alaotsikko, ja jonka alla on listattuna muun muassa monilukutaito (vrt. alaluku 2.3.3) 

ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.  Kappale 5., ”Oppimisen edistäminen koulu-

työssä” on mainittuna oppimisympäristöt ja etäyhteyksiä hyödyntävä opetus.  

 

Luonnoksen varsinaisessa tekstiosiossa kappaleessa 1 ”Opetussuunnitelmasta koulutyö-

hön” (OPH 14.11.2012, 1) mainitaan, että opetussuunnitelmaperusteiden uudistamisen 

taustalla on halu ja tarve vastata alati muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomiin 

haasteisiin. Uudistus- ja kehitystyössä huomioonotettavia seikkoja ovat muun muassa glo-

balisoituminen, monipuoliset ekologiset kysymykset, teknologinen kehittyminen, informaa-

tio kasvu (tietotulva) sekä esimerkiksi monikulturisoituminen. Edellä mainitut tekijät ja 

muutokset heijastelevat puolestaan lasten kasvuun ja koulutyöhön vaikuttaviin muihin teki-

jöihin. Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa entistä enemmän ja suuremmissa määrin toimi-

taan monenlaisten eri tietojen parissa ja työn tekeminen perustuu yhdessä, pienryhmissä ja 

verkostoissa tekemiseen, sekä erilaisten medioiden ja teknologioiden hallintaan. Itseohjau-

tuvuus, yhteisvastuullisuus sekä vuorovaikutus, kuten myös monipuolinen oppiminen, ajat-

telu, ongelmanratkaisu, soveltaminen ja luova toiminta ovat tarvittavia tulevia kykyjä.   

 

Luvussa 3, ”Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet”, korostetaan edellä mainittuja taitoja, ja 

”niihin liittyvät omatoiminen ja kriittinen tiedonhankinta, tieto- ja viestintätekniikan käyt-

töön liittyvä osaaminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön taidot. Oppilas elää teknologi-
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soituneessa maailmassa. Hän tarvitsee perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vai-

kutuksista sekä opastusta järkeviin valintoihin. Koulutyössä ja eri oppiaineiden yhteydessä 

avataan ymmärrystä teknologian monimuotoisuudesta sekä opiskellaan sen käyttöä ja toi-

mintaperiaatteiden ymmärtämistä. Oppilasta ohjataan pohtimaan teknologiaan liittyviä 

eettisiä kysymyksiä ja vastuullista käyttöä.” (OPH 14.11.2012, 9; 13.)  

 

Luvussa 5, ”Oppimisen edistäminen koulutyössä”, oppimisympäristöistä puhuttaessa tär-

keintä on ottaa huomioon sekä kouluyhteisön, että oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

Tämä tarkoittaa sitä, että oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä, jotka 

puolestaan edistää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja hyvin-

vointia. Turvallisuuden monipuoliset näkökulmat otetaan huomioon myös digitaalisissa 

oppimisympäristöissä, joissa harjoitellaan erilaisia työskentelytapoja. Luonnoksen mukaan 

olosuhteet pyritään suunnittelemaan sellaisiksi, että toiminta on kestävän kehityksen tavoit-

teiden mukaista. Toisin sanoen oppimisympäristöissä ja niiden suunnittelussa otetaan huo-

mioon, että nykyiset oppilaat elävät monimuotoisessa ja globalisoituvassa mediamaailmas-

sa, jota erilaiset tieto- ja viestintäteknologiat muokkaavat. Ja tähän liittyvät taidot mahdol-

listavat oppilaan kasvamisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi.   

 

Samalla oppilaita ohjataan ja kannustetaan omatoimiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan ja 

heille annetaan valmiudet sitä edellyttävän tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. ”Oppi-

laat harjoittelevat tiedon parissa työskentelyä ja luovat uutta tietoa yksin ja yhdessä mui-

den kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen. Oppimisen 

edistämiseksi ja tukemiseksi otetaan käyttöön uusimpia teknologioita ja sovelletaan niitä 

tarkoituksenmukaisella tavalla jokapäiväiseen opetukseen ja oppimiseen.” Mediakasvatta-

jana on mielenkiintoista havaita, että uuden Opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa 

pyritään opetuksessa oppilaiden omia välineitä, joita voidaan käyttää oppimisen tukena. 

”Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan tietoverkoissa. Tieto- ja vies-

tintätekniikkaa ja sähköisiä oppimateriaaleja hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa 

sekä oppiaineiden rajat ylittävässä oppimisessa. Yhteisöllisen työskentelyn taitoja vahviste-

taan tieto- ja viestintätekniikan avulla ja oppilaan henkilökohtaisia oppimispolkuja tukevia 

välineitä ja sovelluksia otetaan käyttöön.” (OPH 14.11.2012, 22–23.)  
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Alaluvussa ”Yhteisöllisen oppimisen tukeminen” on mielenkiintoista havaita, yhteisöllisten 

työskentelyn taitojen vahvistamiseksi kouluissa tullaan mahdollisesti käyttämään sosiaalista 

mediaa ja muita yhteisöllisiä toimintatapoja kehittäviä verkkopalveluja. Niiden avulla oppi-

laita on mahdollista ohjata toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja 

olemaan vastuussa henkilökohtaisista sekä yhteisistä tavoitteista. Tällaiset työtavat edistä-

vät oppilaan sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun 

kantamista. Toisaalta tieto- ja viestintätekniikka hyödyntävä opetus voi toimia linkkinä 

koulun ja sen ulkopuolisten oppimista tukevien yhteistyöympäristöjen ja -verkostojen välil-

lä. Lisäksi ”oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja kehitetään siten, että oppi-

laat saavat valmiudet omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan, 

tiedonkäsittelyyn ja tuottamiseen. Uutta teknologiaa ja sen eri sovelluksia, ohjelmia ja pal-

veluita käytetään monipuolisesti hyväksi oppimisen tukemisessa. Mobiiliteknologia, sosiaa-

linen media ja kehittyvät verkkopalvelut laajentavat oppimista ympäröivään yhteiskuntaan 

ja informaaleihin ympäristöihin. Tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan lisätä oppilai-

den motivaatiota oppimiseen, tuottaa oppimisen elämyksiä, tukea ajattelun kehittymistä ja 

vahvistaa oppilaiden yhteisöllisen työskentelyn taitoja.”  (OPH 14.11.2012, 24.) 

 

Jyväskylän Normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 

Jyväskylän Normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan, että ”Kou-

lumme fyysinen oppimisympäristö on monipuolinen ja opetusteknologisesti hyvin varustel-

tu”  ja ”tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena mahdollisuuksien mukaan” (Jyväskylän 

Normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 30.6.2011, 8; 48). Tämän lisäksi 

alakoulua koskeva, koulukohtainen opetussuunnitelma ei sisällöllisesti tarjoa juurikaan 

lisäinformaatiota tai tarkennuksia liittyen mediaan ja mediakasvatukseen sekä esimerkiksi 

tieto- ja viestintäteknologiaan verrattuna valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteisiin (2004.) Normaalikoulun opetussuunnitelman teksti on luonnollisesti 

lähes samansisältöinen kuin valtakunnallisessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (POPS 2004, 18–19) ja uudessa luonnoksessa (OPH 14.11.2012, 8-16). 
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Jyväskylän Normaalikoulun esi- ja perusopetusta koskevassa koulukohtaisessa opetussuun-

nitelmassa avataan ja täsmennetään valtakunnallista opetussuunnitelman perusteita (2004) 

tarkemmin etenkin aihekokonaisuuksia ”Viestintä ja mediataito” ja ”Ihminen ja teknologia” 

seuraavien kuvien kaltaisesti: 

 

Kuvio 1. Viestintä ja mediataidot aihekokonaisuus koulun toimintakulttuurissa. (mu-
kaillen Jyväskylän Normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 
30.6.2011, 9). 

 

 

Kuvio 2. Ihminen ja teknologia aihekokonaisuus koulun toimintakulttuurissa. (mu-
kaillen Jyväskylän Normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 
30.6.2011, 10). 

 

Jyväskylän Normaalikoulun oppiaineissa käytetään monipuolista lähdemateriaalia, samalla 

oppilasta opetetaan kriittiseen suhtautumiseen eri lähteistä löytämäänsä tietoon. Oppilaita 

kannustetaan itsenäiseen tiedonhankintaan ja opetetaan ymmärtämään asioiden syitä ja seu-

rauksia. Opitaan erilaisten tiedonvälitystapojen ja tietolähteiden käyttöä tekemällä posterei-

ta, työselostuksia ja suullisia esityksiä. Tiedonhankinnassa oppilasta ohjataan kriittiseen 
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ajatteluun. Omien esitysten tekemisessä oppilas harjaantuu myös uusien viestintävälineiden 

käyttöön sekä lähteiden lukutaitoon. (Jyväskylän Normaalikoulun esi- ja perusopetuksen 

opetussuunnitelma 30.6.2011, 71; 103; 122.) 

 

Äidinkielen oppiaineessa alakoulun vuosiluokilla tiivistettyinä TVT- ja mediakasvatusta-

voitteina on muun muassa kehittää oppilaan medialukutaitoa, kirjoittamisen harjaantumista 

ja tuottamista tietokoneella, tiedon hakemista ja tietoverkon suunnitelmallista hyödyntämis-

tä tiedonhaussa, lähdekritiikkiin herättelyä, mediatekstien tulkitsemista ja tuottamista, sekä 

teatterin ja median rakentamaan fiktioon tutustumista (Jyväskylän Normaalikoulun esi- ja 

perusopetuksen opetussuunnitelma 30.6.2011, 12–16.)  

 

Kuvataiteessa opitaan tulkitsemaan sekä taide- että arkikuvien kuin myös niin sanottujen 

media- ja mainoskuvien viestejä. Lisäksi kuvaamataidon oppiaineessa opetellaan tiedosta-

maan kuvamedian vaikutusmekanismeja ja esimerkiksi sitä, miten mainoksen kuvalla vai-

kutetaan katsojaan. Kuvataiteen oppisisältöihin kuuluvat muun muassa valokuvan, liikku-

van kuvan ja sarjakuvan ilmaisukeinojen analysointi ja kuvailmaisukeinot. Lisäksi siinä 

perehdytään myös kuvantuottamisen teknisiin apuvälineisiin ja niiden käyttöön. (Jyväsky-

län Normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 30.6.2011, 135–136.) 

2.6  Lasten mediankäyttö ja mediaympäristöt 

Suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä tietoyhteiskunnaksi on tutkittu ja raportoitu laajasti 

(ks. esim.. Castells & Himanen 2001; Nurmela, Parjo & Ylitalo 2002; Nurmela & Ylitalo 

2003; Valtioneuvoston kanslia 2007). Viimeistään 2000-luvun puolella samoin on käynyt 

myös lasten digitaalisten medioiden käyttöä sekä mediakasvatusta koskevien tutkimusten 

kohdalla niin Suomessa kuin ulkomaillakin (ks. Hankala 2011, 71). Vaikka tutkimustyötä 

lapsista ja heidän median käytöstä sekä mediasuhteista on tehty, on jokseenkin herättelevää, 

ettei digitaalisten medioihin ja niiden käyttöön liittyvää käsitysten kartoitustutkimusta suo-

ranaisesti löydy. Huolimatta siitä, että lapset ovat yhtä lailla olennainen osa nykyajan digi-

taalista mediakulttuuria ja näin sen toimijoita.  Tämä havainto aukosta tutkimuskentässä 

antaa tukea myös oman tutkielmani toteuttamiselle. 
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Lasten median käyttöä käsittelevissä tutkimuksissa näkökulmat ovat näyttäytyneet varsin 

monipuolisesti, ja 2000-luvulla lapsitutkimuksessa on selvästi haluttu antaa tieten tahtoen 

sijaa lapsille itselleen puhujina, määrittelijöinä ja tietoyhteiskunnallisina toimijoina. Tätä 

kuvastaa myös varsin tuore Mediakasvatus ja kuvakeskus MEKU:n sekä Kulttuuripoliitti-

sen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE:n kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee suomalai-

sen mediakasvatustutkimuksen kenttää erityisesti vuosien 2007–2012 aikana valmistunei-

den opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta (Pekkala, Pääjärvi & Palsa 2013). Kir-

jallisuuskatsaus on varsin kattava, mutta esimerkiksi Lapin yliopiston kasvatustieteen pro-

fessori ja Mediapedagogiikkakeskuksen johtaja Heli Ruokamo (2014) on puheenvuoros-

saan kritisoinut katsauksen tekijöitä heidän jättäessään pois ansiokkaita väitöskirjoja 

asiasanapuutteiden tai sähköisen tiivistelmän puuttumisen johdosta. Näkökulmien avartu-

minen median haittavaikutuksista sen tuomiin mahdollisuuksiin on alettu kiinnittää aiem-

paa enemmän huomiota. (ks. esim. Hankala 2011; Koivusalo-Kuusivaara 2007; Korhonen 

2008; Noppari, Uusitalo, Kupiainen & Luostarinen 2008; Paavonen, Roine, Korhonen, 

Valkonen, Pennonen, Partanen & Lahikainen 2011; Pöntinen 2013; Suoninen 2013; Tuo-

minen 1999; Uusitalo, Vehmas & Kupiainen 2011; Valkonen 2012.) 

 

Suonisen (2013) tekemässä Lasten mediabarometrissä tutkittiin 10–12-vuotiaiden varhais-

nuorten mediankäyttöjä, ja erityisesti huomio kohdistui sukupuolten välisiin mediankäytön 

eroavaisuuksien tarkasteluun. Vuoden 2011 Lasten mediabarometri-tutkimus (Pääjärvi 

2012) fokusoitui puolestaan 7-11-vuotiaiden lasten mediankäyttöön ja kokemuksiin me-

diakasvatuksesta tarkastellen kuitenkin samalla vuoden 2012 (Suoninen 2013) tavoin tut-

kimuksen tavoin myös median käyttöä, suosituimpia medialähteitä ja -sisältöjä. Suonisen 

(2013) tutkimustulosten mukaan kuvaohjelmien katselu on varhaisnuorten yleisin median-

käytön muoto, mutta osa katselusta tapahtuu Internetissä, eikä kohdistu perinteisiin televi-

sio-ohjelmiin vaan pikemminkin ruutumediaan yleisemmin. Sisällöllisesti poikien katselu 

keskittyy tyttöjä useammin vain muutamiin ohjelmatyyppeihin, kun tytöt seurasivat use-

amman tyyppisiä mediasisältöjä. Tytöillä oli pelikonsoleita käytössään harvemmin kuin 

pojilla. Suoninen (2013, 17–20) mainitsee tämän olevan pikemminkin seurausta tyttöjen 

vähäisemmästä kiinnostuksesta digitaalisia pelejä ja pelaamista kohtaan kuin syy pelaamat-

tomuuteen.  Internetin käyttöä selvitettäessä ilmeni, että yhteisöpalvelujen ja pelien käyttö 
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on lisääntynyt, kun taas chattien ja pikaviestinten suosio on vähentynyt. (Suoninen 2013, 

58; 65–67; 86.) Tytöt ja pojat suhtautuivat eri tavoin tuntemattomiin ihmisiin ja tietojensa 

luovuttamiseen Internetissä; tiivistetysti pojat olivat huolettomampia ja tytöt kriittisen val-

veutuneempia asian suhteen (Suoninen 2013, 79–85.) Vanhemmat valvoivat huomattavasti 

tarkemmin tyttöjen kuin poikien mediankäyttöjä. 98 % kaikista vastaajista mainitsi osaa-

vansa käyttää tietokonetta turvallisesti. (Suoninen 2013, 131–140.) 

 

Uusitalon (ym. 2011) tekemä ”Naamatusten verkossa” tutkimus on vuonna 2007 käynnis-

tyneen lasten ja nuorten mediaympäristön muuttumista kartoittavan seurantatutkimuksen 

toinen vaihe (ks. ensimmäinen osa Noppari, Uusitalo, Luostarinen & Kupiainen 2008). 

Kännykällä on merkittävä rooli 11- ja 14-vuotiaiden lasten sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

He ovat yhteydessä kavereihin ja vanhempiin kännykällä lähinnä sopiessaan käytännön 

asioista tai vaihtaessaan pikaisia kuulumisia. Vuonna 2007 lapset ja nuoret käyttivät matka-

puhelinta ensisijaisesti yhteydenpidon välineenä (ks. Noppari ym. 2008), kun vuonna 2010 

kännykkä oli enenevästi jo moniin tarkoituksiin käytetty ajanvietemediana: matkapuhelin 

oli monella haastateltavalla korvannut iPodit tai MP3-soittimet. Vanhempien lasten ryhmis-

sä Internetin merkitys on suuri. Etenkin 11- ja 14-vuotiaat olivat aktiivisia sosiaalisen me-

dian käyttäjiä. Lisäksi he pelasivat sivustoilla tarjolla olevia pelejä. Nuoret jakoivat linkkejä 

toisilleen, ja toisinaan ironisoivat mediasisältöjä tuottamilla verkkoon omia pilaversioitaan 

peleistä tai ohjelmista. Nuorimmat ikäryhmät käyttivät Internetiä yleensä rajoitetusti. Lap-

set ovat usein myös ennakkoluulottomia median käyttäjiä, jotka edelläkävijöiden tapaan 

omaksuvat erilaisia mediamuotoja ja itsensä ilmaisun tapoja. Heidän mediakulttuurilleen on 

tyypillistä aktiivinen itsetekeminen, joka ulottuu sosiaalisen median sisällöntuottamisesta jo 

valmiiden sisältöjen muunteluun ja arviointiin. Uusitalon (ym. 2011) tulosten mukaan nuo-

ret kertoivat saaneensa vanhemmiltaan ohjeistusta Internetin käyttöön. Nuoren kasvaessa 

lapsesta nuoreksi heidän netin ja median käyttöään ei enää rajoitettu konkreettisesti, esi-

merkiksi estämällä tiettyjen nettisivujen käyttöä tähän tarkoitetuilla ohjelmilla tai vaikkapa 

Internetin käytön rajoittamisella, pikemminkin nuorten netin käyttö perustui vanhempien ja 

nuorten väliseen luottamukseen. (Uusitalo ym. 2011, 129–130; vrt. 7.)  
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Nopparin (ym. 2008) ”Mä oon nyt online!” Lasten mediaympäristö muutoksessa -

tutkimuksen ensimmäinen osa tarkastelee 5-14-vuotiaiden mediankäytön tapoja sisältäen 

myös pohdintaa mediaympäristön muutoksesta. Tutkimustulosten mukaan vastaajat kokivat 

jo pienestä pitäen olevansa taitavia median käyttäjiä, ja opastavansa jopa vanhempiaan 

(myös opettajia) siinä. Suuri osa vanhemmista vastaajista osoittautui monikanavanuoriksi, 

jotka käyttävät lähes päivittäin useita erilaisia digitaalisia mediateknologioita yhtä aikaa. 

Vastaavasti nuoremmat 5-8-vuotiaat käyttivät erilaisia medioita tutustuen niihin usein van-

hempiensa ja sisarustensa opastuksella. Tarkemmista tutkimustuloksista nuorimpien vastaa-

jien pelot kohdistuivat digitaalisten medioiden osittain fiktiivisistä sisällöistä (vrt. Korho-

nen 2008), kun taas vanhemmat mediankäyttäjät olivat huolestuneita muun muassa uutisten 

ja todellisen reaalimaailman tapahtumista. Konkreettisella tasolla viihteelliset mediasisällöt 

heijastuivat lasten elämässä mediaperustaisina leikkeinä, ja ikäryhmien yhteisten puheenai-

heiden määrittelijöinä. (Noppari ym. 2008, 5-6; 162.) 

 

Valkonen (2012) on tutkinut ja tarkastellut väitöstutkimuksessaan sen nimen mukaisesti 

television merkityksen muotoutumista 5-6-vuotiaiden lasten arjessa. Hän erittelee kulttuuri-

sesta, vuorovaikutuksellisesta ja kokemuksellisesta näkökulmasta lasten televisiolle luomia 

merkityksiä tutkien lasten omien kokemusten yhdistymistä merkityksen rakentumiseen. 

Tutkimustulosten kautta avautuu näkemys, ettei televisio ole vallannut lasten koteja ja va-

paa-aikaa siitä huolimatta, että televisio ja muut medialaitteet ovat perheissä varsin yleisiä. 

Lasten katselumahdollisuudet ovat vahvasti sidoksissa perheen työn ja vapaa-ajan järjeste-

lyihin sekä vanhempien arvoihin. Katselun kontrolli välittyy yhteiskunnallisten asetusten 

suosittamien rajoitteiden kautta lapsiperheiden arjen toimiin ja käytänteisiin. Lapset pyrki-

vät myös omalla aktiivisella toiminnallaan vaikuttamaan katselun kontrollin toteutumiseen. 

Televisiosisältöjen vetovoimaisuuden perustana ovat lapselle tarjoutuvat mahdollisuudet 

käsitellä sisäisiä tuntemuksiaan. Televisioon liittyvien painajaisunien avulla lapsi jäsentää 

kokemuksiaan itsestään ja maailmasta. Tutkimuksen keskeisin tulos onkin, että televisio 

toimii lapsille mediakulttuurisena heijastuspintana itseä koskeville käsityksille, näkemyk-

sille toisista ihmisistä ja maailmasta. (Valkonen 2012, 16–23; vrt. Korhonen 2008.) 
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Koivusalo-Kuusivaaran vuonna 2007 ilmestyneen väitöstutkimuksen lähtökohtana on me-

dian merkittävä rooli pienten lasten jokapäiväisessä elämässä. Tutkimus tarkastelee audio-

visuaalisen median roolia ja sen tulkintaa 4-6-vuotiaiden suomalaisten, englantilaisten ja 

saksalaisten lasten elämässä. Kuten Korhosella (2008) ja Nopparilla (ym. 2008), myös tässä 

tutkimuksessa on havaittavissa lasten oman äänen kuulumisen tavoittelu. Lisäksi Koivusa-

lo-Kuusivaaran tutkimuksesta on havaittavissa Korhosen (2008, 211–217) pohdintoihin 

yhtyvä mielipide siitä, että lasten kasvavaan mediankäyttöön heijastuu auttamatta nykyper-

heiden kaventuneet sosiaaliset suhteet, josta seurauksena on uudenlainen ajankäyttö tai yh-

teisen ajan puute. Uudenlainen ajankäyttö perheissä on siirtänyt lapsia yhä enenevissä mää-

rin sähköisten ajanvietevälineiden, kuten television, tietokoneen ja pelikonsoleiden pariin. 

Suomalaiset ja saksalaiset lapset katselivat televisiota keskimäärin tunnista kahteen tuntia 

päivässä, englantilaislapset hieman yli kaksi tuntia päivässä. Tietokonetta käytettiin keski-

määrin tunnin verran päivässä, mutta kuitenkaan Internetiä ei mainittavasti, vaikka yhteys 

löytyikin suurimmalta osalta vastaajista. (Koivusalo-Kuusivaara 2007, 14–16; 134.) 

 

Rideoutin, Vandewaterin ja Wartellan (2003) tarkastelevat pienille lapsille suunnattuja me-

dialähteitä, ja kuinka kyseiset lapset käyttävät niitä. Tutkimustuloksia tarkastellessa merkit-

tävimmiksi yksittäiseksi tulokseksi osoittautui se, että oman tutkimusjoukkoni ikäiset lapset 

viettivät keskimäärin kaksi tuntia päivässä ruutumedian1 parissa. Tämän ajan suuruus on 

varsin yhteneväinen edellä esittelemieni muiden tutkimustulosten (Suoninen 2013; Valko-

nen 2012; Paavonen, Roine, Korhonen, Valkonen, Pennonen, Partanen & Lahikainen 2011; 

Korhonen 2008; Noppari, Uusitalo, Kupiainen & Luostarinen 2008; Koivusalo-Kuusivaara 

2007) kanssa; (ks. myös alaluku 6.3). Ruutumedian katselu myös aloitetaan hyvin varhai-

sessa ikävaiheessa, paljon lääketieteellisiä suosituksia aiemmin (ks. esim. American Aca-

demy of Pediatrics 2009). Television katsomiskulttuurin yleisyydestä kertoo paljon myös 

se, että noin 67 % Tutkimukseen osallistuneiden kotitalouksista TV oli päällä ainakin puo-

let valveillaoloajasta, ja noin 33 % vastaajista se oli päällä lähes aina, olipa katsojia tai ei. 

                                                 
1 Ruutumedialla tarkoitetaan tässä yhteydessä mediasisältöjä, joita mediakäyttäjä vastaanottaa konk-
reettisen ruudun (esimerkiksi tietokoneen, mobiililaitteiden näytön tai television ruudun) kautta. 
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Tutkimuksessa myös uudet digitaaliset mediat 2ovat merkittävästi edustettuina, sillä noin 

puolet vastaajista mainitsi käyttäneensä tai pelanneensa uuden ajan videopelejä3, ja yli 70 

% tietokonepelejä tai vastaavia sovelluksia Internet mukaan lukien. Vastaajavanhemmat 

kokivat uuden ajan median olevan tärkeä oppimisen ja kehityksen apuväline. Mitä myöntei-

semmin vanhemmat suhtautuivat uusiin medioihin, oli lähes suoraan verrannollinen heidän 

lastensa käyttämään aikaan medioiden parissa. (Rideout ym. 2003: vrt. 6.7.)  

 

Lapset, media ja hyvinvointi 

Suhteellisen tuoretta kotimaista tutkimusantia edustaa Korhosen (2008) väitöskirja, joka 

tarkastelee kouluiän kynnyksellä olevien pienten lasten TV-pelkoja ja pelonhallintakeinoja. 

Tutkimustulosten mukaan noin 80 % lapsista mainitsi pelkäävänsä jotain TV-ohjelmaa tai 

sisältöä. Sisällöllisesti lasten TV-pelot kohdistuivat fiktiivisiin hahmoihin, niin sanottuihin 

mielikuvitusolentoihin. Vastaavasti aikuisille suunnatuissa ohjelmissa lasten TV-pelot 

konkretisoituivat väkivallan käsittäviin sisältöihin. Yksi syy tällaiseen jakaumaan voisi olla 

se, että vuosikymmenessä televisio- ohjelmien sisältö on muuttunut suuresti yhä monimuo-

toisempaan, mielikuvituksekkaampaan ja osittain epärealistisempaan suuntaan (Herkman 

2005, 65–66; 131). Korhonen (2008, 65–68; 101–107) hakee syitä pelkojen profiilin muu-

tokseen mahdollisten katselutottumusten ja sosiaalisten tapojen muutoksilla. Lapset eivät 

enää vietä aikaa tai katsele televisiota vanhempien kanssa yhtä paljon kuin 1990-luvulla ja 

lasten katselutottumukset eivät enää suoranaisesti kohdistu aikuisten ohjelmatarjontaan 

johtuen vanhempien kontrollin tiukkenemisena lasten mediankäyttöä kohtaan (vrt. 7.2). 

 

Livingstone ja Bovill (2000) ovat tutkineet muuttuvan mediaympäristön vaikutuksia nyky-

päivän 6-17-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Lisäksi he yrittävät tutkimuksensa avulla ymmär-

tää muuttuvan mediaympäristön merkitystä etenkin lapsille, nuorille ja heidän vanhemmil-

leen. Uuden median yhteydessä mainittujen haittapuolien osalta tutkijat koettavat löytää 

mahdollisen yhteyden uusien medioiden ja sosiaalisen epätasa-arvon ja syrjäytymisen välil-

tä, mikä osittain sivuaa muun muassa Koivusalo-Kuusivaaran (2007, 16) ja Korhosen 

                                                 
2 Muun muassa tietokone, Internet, pelikonsolit, mobiililaitteet (älypuhelimet ja tabletit), televisio ja 
sen liitännäiset, kuten DVD/BlueRay-levyt monenlaisine sisältöineen. 
3 Esimerkiksi PlayStation-, Xbox- ja Nintendo-pelikonsoleiden pelit. 
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(2008, 211–217) pohdintoja perheiden kaventuneista sosiaalisista suhteista arjen hektisyy-

den keskelle. Tutkimustulosten mukaan lähes kaikki (99 %) tutkimukseen osallistuneista 

lapsista ja nuorista katselevat päivittäin televisiota ja viettävät keskiarvollisesti noin kaksi 

ja puoli tuntia aikaa ruutumedian äärellä. Yli 60 % pelaa video- tai tietokonepelejä muuta-

mia tunteja muutamana päivänä viikossa. Tutkimustuloksista on havaittavissa brittivastaaji-

en antama positiivinen ja luottavainen kuva uusista medioista, mikä on eräs yhdistävistä 

tekijöistä kaikkien esittelemieni tutkimusten välillä.  

 

Wartella ja Jennings (2000) luovat katsauksen median ja lapsen välisen suhteen tutkimuk-

seen viimeisen vuosisadan aikana; sijoittaen ajankohtaisen media/lapsi-tutkimuksen median 

tutkimuskentän historialliseen kontekstiin. Lähtökohtana on artikkelin nimen ”Children and 

computer – New media, old concerns” mukaisesti median uusiutuminen tuoden mukanaan 

suuret lupaukset moninaisista mahdollisuuksista, mutta yhtä suuret huolenaiheet lasten hy-

vinvoinnille ja kehitykselle. Wartella ja Jennings (2000) esittävät, että chatit, sähköpostin 

käyttö ja pikaviestimet ovat muuttaneet viimeisen vuosikymmenen aikana lasten ja nuorten 

kommunikointitaitoja etenkin toistensa keskuudessa. Lisäksi tietokoneista, television oh-

jelmasisällöistä ja videopeleistä on muodostunut lasten ja nuorten suosimia medialähteitä, 

sekä samalla vuorovaikutuksellisen keskustelun mahdollistavia kohteita ja sisältö.  

 

Kirjoittajat korostavat tutkimuksissa säännöllisesti esiintyvien teemojen ja ilmiöiden toistu-

vuuden vertailua. Ensimmäisissä aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa on käsitelty lasten uu-

den median parissa vietettyä aikaa ja ylipäänsä uuden tuotteen saatavuuden sekä yleisyyden 

teemoja.  Myöhempien tutkimusten näkökulmat siirtyivät tarkastelemaan lasta ja lapsen 

mediasuhteen vaikutuksia esimerkiksi tunteisiin, kehitykseen ja yleiseen hyvinvointiin en-

tistä enemmän. Nykyinen tutkimus seuraa tätä kaavaa myös suomalaisessa tutkimuskentäs-

sä muun muassa Korhosen (2008), Nopparin (ym. 2008) ja Koivusalo-Kuusivaaran (2007) 

tutkimuksissa sekä Salokosken ja Mustosen (2007) tutkimuskatsauksesta. Alati monipuolis-

tuvan tietoteknologian myötä vuorovaikutteisuuden ja viestinnän ulottuvuudet ovat laajen-

neet, kasvattaen näin lupauksia uuden teknologian oppimisen rikastuttamisen mahdolli-

suuksista, mutta yhtäältä myös kasvavina huolenaiheina (vrt. Wartella & Jennings 2000). 

Vaikka esitetty huolenaihe näyttäytyy uutena seikkana, vastaavanlaisia lupauksia ja huolen-
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aiheita on ilmentynyt jokaisen mediapainotteisen uuden aallon myötä viimeisen vuosisadan 

aikana. Aalloilla on ollut kannattajia, jotka ovat puhuneet uuden median koulutuksellisten 

hyötyjen puolesta, ja vastustajat ovat nostaneet esiin pelkoja negatiivisille sisällöille altis-

tumisen suhteen. EUKidsOnline-tutkimus (2011) kartoitti lasten ja nuorten pahimpia vaaro-

ja Internetissä on muun muassa päätyä esimerkiksi sivustoille, jotka sisältävät seksuaalista 

tai yltiöväkivaltaista materiaalia; saada seksuaalisia viestejä tuntemattomilta sekä joutua 

nettikiusatuksi. Muita vaaroja ovat Internetin käyttäjien tuottama ei-faktuaalinen mediasi-

sältö, henkilökohtaisten tietojen väärinkäyttäminen ja tuntemattomiin ihmisiin tutustumien 

ja heidän tapaaminen kasvotusten. (EuKidsOnline 2011, 1–5; vrt. 6.) 

 

Lopuksi esittelen vielä Paavosen, Roineen, Korhosen, Valkosen, Pennosen, Partasen ja La-

hikaisen (2011) tekemään katsaukseen mediasta ja lasten hyvinvoinnista. Kirjoittajien mu-

kaan televisionkatselu, video- ja tietokonepelit sekä Internet muodostavat merkittävän osan 

lasten arkipäivää. Lähes puolella lapsista on televisio omassa huoneessaan, ja suuri osa lap-

sista katselee televisiota enimmäkseen yksin. Suuri media-altistus lisää kuitenkin lasten 

oireilun vaaraa, kuten aggressioita ja vaikeuksia keskittymisessä. Mediaväkivalta on haital-

lista lasten hyvinvoinnin kannalta. Median haitallisia vaikutuksia voidaan todennäköisesti 

vähentää vanhemmille suunnatulla ohjeistuksella ja vanhempien sekä lasten yhdessä sopi-

milla pelisäännöillä median käytön suhteen. (Paavonen ym. 2011, 1565–1569.) 
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3 FENOMENOGRAFIASTA 

 

Pro gradu-tutkielmani on otteeltaan fenomenografinen. Fenomenografia on laadullinen tut-

kimusmenetelmä, jonka tarkastelun kohteena ovat ihmisen ja ihmisten erilaiset kokemukset 

sekä etenkin käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. Näin ollen sen tavoitteena ja tarkoituksena on 

avata, analysoida, kuvailla ja ymmärtää tutkittavaan ilmiöön liittyviä käsityksiä ja koke-

muksia. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei niinkään olla kiinnostuneita ajattelu- ja ha-

vainnointiprosesseista, eikä jonkin ilmiön oikeasta tai todellisesta olemuksesta. Pikemmin-

kin kiinnostuksen kohteina ovat ihmisten käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. (Järvinen & Jär-

vinen 2000, 86; Ahonen 1994, 114–117, 121.) Fenomenografisen tutkimusotteen käyttö on 

oikeutettua, koska tutkielmani keskiössä ovat viidesluokkalaisten lasten käsitykset ja käyt-

tökokemukset digitaalisesta mediasta.  

 

Tässä tutkielmassa vastaajien käsityksillä tarkoitan heidän kokemusperistä esiinnousseita 

tulkintoja; vastaavasti esimerkiksi Valkonen (2006, 22) on fenomenografisessa väitöskir-

jassaan määritellyt käsitykset sanoiksi puetuksi kokemuksiksi, ja kieltämättä se voisi olla 

selkein tapa ilmaista ymmärrettävästi käsitys myös omassa tutkielmassani.  

3.1  Laadullisena tutkimusmenetelmänä 

Fenomenografisen tutkimusotteen kehittely käynnistettiin 1970-luvun lopulla Göteborgin 

yliopistossa Martonin tutkimusryhmän alkaessa tutkia opiskelijoiden erilaisia käsityksiä 

oppimisesta (Järvinen & Järvinen 2004, 86; Ahonen 1994; 115; ks. myös Eskelä-Haapanen 

2013 diaesitys). Termi fenomenografia esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1979 tutki-

muksenteon yhteydessä, ja suoranaisessa merkityksessään se tarkoittaa sitä, miten yksilö 

käsittää jonkin asian tai ilmiön; kreikaksi phaino’menon = ilmiö ja graphein = grafiikka. 

(Niikko 2003, 8; Tervakari 2005). 

 

Fenomenografian avulla on vähitellen siirrytty tutkimaan ajattelun aluetta alkujaan käyttäy-

tymistutkimusten sijaan ja oppimista opetuksen sijaan. (Niikko 2003, 7.) Fenomenografista 

tutkimusta tehdään edelleen eniten kasvatustieteessä, fenomenografinen tutkimusote on 
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tänä päivänä vakiinnuttanut asemansa tutkimuksenteon piirissä etenkin Pohjoismaissa, 

Australiassa sekä Englannissa (Järvinen & Järvinen 2004, 83; Tervakari 2005, 1–2).  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on usein tulkita ja kuvailla merkityssisältöjä ja 

fenomenografiassa näitä merkityssisältöjä ovat ihmisten käsitykset erilaisista ilmiöistä. Fe-

nomenografiassa kuvailemisen, analysoinnin ja tulkinnan kohteena ovat siis ihmisten käsi-

tykset ja fenomenografisen otteen lähtökohtana on oletus siitä, että ihmiset antavat samalle 

ilmiöille erilaisia käsityksiä ja merkityksiä. Vastaavasti tutkijan käsitys siitä, millaisia vaih-

teluita on vastaajien käsityksissä jostakin ilmiöstä, ilmenee fenomenografisen analyysin 

tuloksissa (Marton & Booth 1997, 136). Tutkija näkee vastaajien käsitykset ja niiden vaih-

telut sekä eroavaisuudet omaksumansa todellisuuden ja katsomuksensa avulla.  

 

Tässä yhteydessä on merkittävää havaita ja ymmärtää, että vaikka fenomenografisessa tut-

kimuksessa näkyykin tutkijan ymmärrys vastaajien käsityksistä, tulevat luokittelukategoriat 

suoraan aineistosta eli vastaajajoukolta, ja toisaalta kategoriat eivät konkretisoidu aineistos-

ta ilman tutkijan subjektiivista tulkintaa. Tämä siksi, että merkitysten tulkintaan liittyvät 

vaatimus kontekstuaalisuuden huomioimisesta (ks. Huusko & Paloniemi 2006, 166).  

 

Fenomenografiassa käsitysten mielletään olevan suhteellisia sekä sosiaalisesti rakentuvia, 

saaden merkityksensä kokonaisuuksista luoden vaatimuksen asiayhteyden huomioimiseen 

(Huusko & Paloniemi 2006, 166; vrt. Valkonen 2006, 22). Vaikka tutkimuskohteena eivät 

ole käsitysten erojen syyt, ovat käsitysten ilmentymät ja niiden väliset yhteydet tärkeitä 

erojen tulkitsemiseksi ja ymmärtämiseksi.  

 

Tutkijalla on oltava jonkinlainen esiymmärrys tutkittavasta aiheesta ja taustatiedoista. In-

duktiivisen ajattelun mukaisesti on aineiston keruun ja analyysin menetelmiä ja vaiheita 

fenomenografisessa tutkimuksessa mahdotonta erottaa toisistaan. Jo aineiston keruun aika-

na tapahtuu analysointia ainakin alitajuisesti, joka taas osaltaan voi vaikuttaa myöhempään 

aineiston analyysiin sekä lisäaineistojen keräämisiin. Aineiston tulkinta ja varsinainen ana-

lysoiminen ei tapahdu hetkessä. (Ahonen 1994, 125; Niikko 2003, 32; Marton & Booth 

1997, 129.) Tutkija tulkitsee aineistoaan oman ajattelutavan mukaisesti, ja teoreettinen pe-
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rehtyneisyys välttämätön osa tutkimusta sen kaikissa vaiheissa (Ahonen 1994, 123–125; ks. 

2). Fenomenografisen tutkimuksen tuloksena ovat ilmiötä kuvaavat kuvauskategoriat. 

(Huusko & Paloniemi 2006, 166; Marton & Booth 1997, 136; ks. 6). Kuvauskategorioita ei 

voi päätellä etukäteen vaan ne näkevät lopullisen muotonsa aineistoanalyysin yhteydessä 

(Niikko 2003, 38). Toisin sanoen tutkija rajaa valtaisan määrä tulkintamahdollisuuksia tut-

kimusnäkökulman ja kysymyksenasettelun avulla(Ahonen 1994, 115; Tervakari 2005, 5.)  

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa käytetään kolmea erilaista kategorisoinnin tapaa: ho-

risontaalista, vertikaalista ja hierarkkista. Horisontaalisessa tavassa kategoriat ovat keske-

nään samanarvoisia ja tasavertaisia kategorioiden välisten erojen ollessa sisällöllisiä. Verti-

kaalisessa tavassa käsitykset sen sijaan järjestetään ylhäältä alas etenevään järjestykseen 

aineistosta löytyvän perusteen mukaan, esimerkiksi yleisyyden tai ajan perusteella. Hie-

rarkkisessa tavassa kategoriat ovat toisiinsa nähden eritasoisia esimerkiksi teoreettisuuden 

tai laaja-alaisuuden perusteella. (Huusko & Paloniemi 2006, 169.)  

 

Luotettavuus fenomenografiassa 

Fenomenografista tutkimusmenetelmää pidetään varsin henkilökohtaisena tutkijan ollessa 

teoreettisesti kietoutunut tutkimiinsa prosesseihin (Niikko 2003, 48). Ihminen nähdään itse-

näisenä toimijana, joka rakentaa tietoisesti käsityksiään ilmiöistä kyeten myös ilmaisemaan 

niitä. Tämän takia tutkija ei saa tyytyä pinnallisiin ja helppoihin vastauksiin, vaan hän on 

vuorovaikutuksessa aineistonsa kanssa koko tutkimusprosessin ajan. (Ahonen 1994, 121.) 

Niikko (2003, 39) toteaa, että kuvatessa tutkimustuloksia tulee tutkijan pitäytyä yleiskieles-

sä säilyttäen näin todellisen yhteyden kohdejoukon alkuperäisille käsityksille. Tutkija voi 

kuitenkin nimetä kategorioita parhaaksi katsomallaan tavalla (ks. 6). Lisäksi kuvauskatego-

rioiden yhteyteen tulee liittää suoria aineistolainauksia, jotta lukija voi seurata tutkijan päät-

telyä ja kategorioiden rakentamista; lainaukset osoittavat samalla myös tutkimuksen luotet-

tavuutta (Ahonen 1994, 131; Niikko 2003, 39.)  
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3.2  Fenomenografisen tutkimuksen eteneminen 

Fenomenografisen tutkimuksenteon etenemiseen liittyy selkeät vaiheet, joita seuraten olen 

pyrkinyt tekemään myös tämän tutkimuksen. Ahonen (1994, 132–136; Häkkinen 1996, 14; 

Tervakari 2005, 5) on koonnut kyseiset vaiheet seuraavaan muotoon:  

 

Fenomenografinen tutkimus alkaa teoreettisella perehtymisellä (Teoreettinen perehtyminen; 

vrt. 1. ja 2.). Tutkijan tulee ensinnäkin perehtyä sekä fenomenografiseen tutkimusnäkökul-

maan että tutkittavaan ilmiöön liittyviin käsityksiin ja teoriaperustaan. Tällä tavalla hän voi 

suorittaa tiedonkeruuta asiantuntevin kysymyksin ja aineistoa analysoidessaan erottaa eri-

laisia merkityksiä. (Ahonen 1994, 133; ks. myös Tervakari 2005, 5.)  

 

Teoreettisen perehtymisen jälkeen tutkijan tulee asettaa tutkimusongelma tai kysymys (vrt. 

4.), ja samalla valitaan teoreettinen näkökulma tutkimukselle. Kyseisen näkökulman tulee 

ohjata tutkimusaineiston hankintaa ja käsittelyä niin, että tutkijan omien teoriatulkintojen 

kehittely on mahdollista. Teoriapohjaisen ongelmanasettelun tarkoituksena on tukea aineis-

tonkeruuta siten, että esimerkiksi laadullisen aineistonkeruun yhteydessä tutkija osaa tarvit-

taessa tehdä ilmiötä syventäviä mahdollisia lisäkysymyksiä tai tarkennuksia. (Ahonen 

1994, 135–136.) Näin ollen fenomenografisessa tutkimuksessa aineistolla on keskeinen 

rooli. Tyypillisin aineistonkeruumenetelmä on haastattelu, tosin muitakin kirjallisia aineis-

toja, kuten käyttämääni kyselyä ja piirustuksia, voidaan käyttää tutkimusaineistona. (ks. 

Huusko & Paloniemi 2006, 163–164; Tervakari 2005, 5; vrt. kuvat 1.-6. & liitteet.) Feno-

menografinen tutkimusmenetelmä lukeutuu aineistopohjaiseen tutkimusperinteeseen ja sen 

eräs keskeinen pyrkimys on uusien mallien sekä tulkintojen synnyttäminen ja esittäminen 

aineistoanalyysissa, ja teoreettiset näkökulmat ovat läsnä tulkittaessa aineistoa. Siksi tutki-

jalla tulee olla tutkittavasta ilmiöstä teoreettinen perehtyneisyys, joka ilmenee tutkimuksen-

teon kaikissa vaiheissa. (Ahonen 1994, 123–125; Tervakari 2005.) 

 

Käsityksiä tutkittaessa ja Perttulan (2005, 136) mukaan niitä analysoitaessa tulisi pitäytyä 

niin sanotusti objektiivisena ymmärtäjänä. Toisaalta Ahonen (1994, 124) mainitsee, että 

fenomenografiassa tutkijalla on hyvä olla aiheestaan vahva teoreettinen ja jopa henkilökoh-
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taisen tietoisuus, jolloin aineiston analysointi ja vastausten muodostaminen voi olla moni-

puolisempaa; kuitenkin omien kokemusten liittämistä aineistoon tulee välttää. 

 

Tutustuessani fenomenografisiin väitöstutkimuksiin, esimerkiksi Anttonen (2009), Eskelä-

Haapanen (2012), Handolin (2013) ja Valkonen (2006), huomasin, ettei ole yksioikoista 

mallia tehdä fenomenografista tutkimusta. Poimin itselleni ja tutkielmalleni sopivimmat 

analyysikeinot esiin: aluksi tein sisällönanalyysin ja lähdin liikkeelle analyysiyksiköistä, 

jotka yhdistelin samankaltaisen yksiköiden muodostamiksi teemoiksi. Syntyneet teemat 

yhdistelin tämän jälkeen samantapaisten teemojen muodostamiksi käsitysryhmiksi. Lopuksi 

yhdistin toisiinsa yhteensopivat käsityskategoriat kuvauskategorioiksi, jotka ilmentävät 

viidesluokkalaisten käsityksiä digitaalisesta mediasta. Edellä kuvattua analyysipolkua ha-

vainnollistaa kuvio 3. 

 

 

Kuvio 3. Tutkielmani analyysipolku. 

 

 

Vaihe 1. 

•Tutkimusaineistoon tutustuminen

•Muistiinpanojen ja merkintöjen tekeminen

Vaihe 2.

•Sisällönanalyysi

•Analyysiyksiköiden muodostaminen

Vaihe 3.

•Analyysiyksiköiden yhdistely toisiinsa

•-> Teemakokonaisuudet syntyvät

Vaihe 4.
•Käsitysryhmien muodostaminen teemakokonaisuuksista

Vaihe 5.
•Lopulliset kuvauskategoriat

Vaihe 6.

•Tutkimusaineiston uudelleen läpikäynti

•-> Kontekstianalyysi käsitysten syntyyn vaikuttavista tekijöistä
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4  TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tutkielmani tehtävänä on kartoittaa viidesluokkalaisten lasten käsityksiä ja käyttökoke-

muksia, sekä heidän suhdettaan digitaalisiin medioihin liittyen. Samalla tarkastelen myös 

kyseisten viidesluokkalaisten lasten suosimia medialähteitä ja -sisältöjä sekä niihin käytet-

tyä aikaa. Lisäksi pyrin selvittämään lasten vanhempien käsityksiä ja tietämystä lastensa 

käyttämiä medioita kohtaan.  

 

Mediakasvattajana ja tulevana luokanopettajana olen kiinnostunut selvittämään edellä mai-

nittuja tekijöitä, jotta voisin tuoda tutkielmallani esiin havaintoja vanhempien alakoululais-

ten mediakäytänteistä. Käytännöstä esiin nostetut esimerkit ja havainnot voivat osaltaan 

myös toimia opettajien näkökulmien avartajina oppilaiden mediamaailmaan nähden. Haen 

edellä esittämääni tutkimustehtävään vastauksia esittämällä seuraavat kysymykset: 

 

 

1. Millaisia käsityksiä viidesluokkalaisilla lapsilla on digitaalisista mediois-

ta? 

2. Millaisia käyttökokemuksia viidesluokkalaisilla lapsilla on digitaalisista 

medioista? Eli millaisia medialähteitä ja mediasisältöjä he käyttävät? 

3. Millaisia käsityksiä ja tietämystä vanhemmilla on lastensa digitaalisten medioiden 

käytöstä ja käyttötavoista? 

 

 

Tässä tutkielmassa medialähteillä tarkoitan mediaviestintä tai -välinettä, joka välittää me-

diasisällön vastaanottajalle, esimerkiksi televisio, tietokone tai mobiililaite. Vastaavasti 

mediasisällöllä tarkoitan esimerkiksi ohjelmaa, elokuvaa, peliä tai sovellusta, jota median 

vastaanottaja ”käyttää”.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimukseni on laadullinen ja tarkastelee oppilaiden ja vanhempien antamia käsityksiä 

viidesluokkalaisten käsityksistä ja käyttötottumuksista digitaalisiin medioihin liittyen. Täs-

sä luvussa esittelen tutkimuksen kohdejoukkoni sekä tutkimuksessa käytetyn aineiston sekä 

aineistonkeruuprosessin ajallisen etenemisen. Lisäksi luku viisi käsittelee käyttämieni ky-

symyslomakkeiden laadintaa.  

5.1  Tutkimuksen kohdejoukko   

Tutkimusjoukkona toimivat erään jyväskyläläisen koulun viidesluokkalaiset. Valitsin tut-

kimuskohteekseni viidesluokkalaiset alakouluikäiset lapset, koska digitaalinen media mo-

ninaisuudessaan on tänä päivänä suuressa määrin osana tämän ikäisten lasten jokapäiväistä 

elämää mediasisältöjen vastaanottamisen (esimerkiksi katselu, pelaaminen, sosiaalinen me-

dia ja tiedonhankinta) ja niiden tuottamisen (esimerkiksi blogit) kautta. Muut syyt kyseisen 

luokka-asteen valitsemiselle tutkimusjoukokseni nousevat kahdesta taustatekijästä. Ensin-

näkin osa aiemmista tutkimuksista käsittelee joko alle kouluikäisten median käyttöä (esim. 

Korhonen 2008, Koivusalo-Kuusivaara 2007; Noppari ym. 2008) tai sitten esimerkiksi me-

diabarometrit käsittelevät muiden luokka-asteiden oppilaita (esim. Pääjärvi 2012; Suoninen 

2013). Olen suorittanut puolet opetusharjoitteluistani viidennellä luokalla, joten kyseinen 

ikäluokka ja luokka-aste vaikuttivat tutkielman aloitushetkellä helpoilta lähestyä. Aineis-

tonkeruu oli luontevaa suorittaessani ensimmäistä opetusharjoittelua viidennellä luokalla.  

 

Lasten kokemusten muuttumista mediavälitteiseksi voidaan kutsua termillä medialapsuus 

(Meriranta 2010, 10). Nykylapset, diginatiivit, ovat eläneet koko elämänsä median ja me-

diakulttuurin ympäröimänä ja lapsuus on kietoutunut olennaisesti erilaisiin mediaympäris-

töihin, joten median kasvatusvaikutus on kiistämätön. Median kautta lapset ja nuoret heijas-

tavat identiteettejä, esimerkiksi käsitystä sukupuolesta, seksuaalisuudesta, kansallisuudesta 

ja rodusta (Herkman 2007, 39). Tämän päivän kasvattajuuden ja kasvattajien merkittäviä 

haasteita onkin tarjota lapsille riittävät taidot ja valmiudet kohdata tämä mediatulva.  
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5.2 Aineistonkeruu  

Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmänä käytin laatimiani kysymyslomakkeita (ks. liit-

teet). Kyselyn ensimmäinen vaihe suoritettiin viikolla 45, 2012. Oppilaiden osalta vastaa-

minen tapahtui omassa luokassa. Vanhempien vastaamisen helpottamiseksi olin kirjoittanut 

ohjeet heidän kysymyslomakkeen mukana olevaan saatekirjeeseen/ tutkimusluvan pyyn-

töön (ks. liite 1.). Alkukeväästä 2013 aloin tarkastella syksyllä keräämääni aineistoa ja se 

osoittautui vielä liian suppeaksi: käsittäen vain 12 vanhempien ja 12 oppilaan vastausta. 

Laajensin aineistoa teettämällä 9.2.2013 kahdelle rinnakkaisluokalle. Kaiken kaikkiaan 

tutkimusaineistoni käsittää 30 oppilaan vastaukset (14 poikaa ja 16 tyttöä) ja 25 vanhem-

man vastaukset (7 isää ja 18 äitiä) ensimmäisen aineistonkeruumuodon jälkeen (ks. Liitteet 

1. ja 2.). Saavutin edellä mainituilla aineistoilla saturaatiopisteen, vastaukset eivät enää 

tuottaneet uutta sisältöä tutkielmani kannalta. 

 

Tutkimusaineistoni ja aineistonkeruuprosessi ei kuitenkaan päättynyt vielä tähän. Alkupe-

räisten ajatusten ja suunnitelmien mukaan tutkielmani aihepiirin ja otsikoinnin oli tarkoitus 

muodostua viidesluokkalaisten lasten viihdemedioiden käytön ja tästä syntyneiden emooti-

oiden sekä emootioiden käsittelykeinojen ympärille. Tästä syystä myös laatimissani ja käyt-

tämissäni ensimmäisissä kysymyslomakkeissa lapsille ja heidän vanhemmilleen (ks. Liiteet 

1. ja 2.) emootiot nousevat vahvasti esille. Suunnitelmani ja ajatukseni pro gradu-työn suh-

teen vaihtelivat ja muuttuivat matkan varrella ja sain myös uuden ohjaajan. Lopulta päädyin 

tutkielmassani sen nykyiseen muotoon aihepiirin sekä otsikoinnin suhteen. Koska päädyin 

fokusoimaan tutkielmani tarkastelemaan ensisijaisesti viidesluokkalaisten lasten viihdeme-

dioihin liittyviä käsityksiä sekä käyttökokemuksia, keräsin tämän vuoksi lisäaineistoa vielä 

kahdelta viidenneltä luokalta. Uusi aineisto auttaa tukemaan aiempaa tutkimusaineistoani ja 

siten myös vahvistaa tutkielmani tulosten luotettavuutta. Lisäaineiston kerääminen tapahtui 

molemmissa luokissa kysymyslomakkeen avulla (ks. Liite 3.). Lisäaineisto koostuu 45 op-

pilaan (24 poikaa ja 21 tyttöä) vastauksesta. Näin ollen tutkimusaineistoni lopullinen koko 

käsittää 75 oppilaan vastaukset; 38 poikaoppilaan ja 37 tyttöoppilaan vastausta, sekä 25 (7 

isän ja 18 äidin) vanhemman vastausta. Koko tutkimusaineistoni keräämisprosessin vaihei-

ta kuvastaa Kuvio 4. 
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Kuvio 4. Aineistonkeruun ajallinen eteneminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäaineistonkeruu syksy 2013

Uusi kyselylomake (Liite 3) Yhteensä 45 oppilaan vastausta

Aineistonkeruun toinen vaihe alkukevät 2013

- II - , sekä piirrustukset (ks. kuvat 1-6)
Aineiston keruu toiselta luokalta  (18 

oppilasta) + vanhemmat (13 vanhempaa)

Tutkimusaineistonkeruun ensimmäinen vaihe syksy 2012

Kysymyslomakkeiden laadinta (Liitteet 1 ja 2)
Aineiston keruu yhdeltä luokalta (12 

oppilasta) + vanhemmat (12 vanhempaa)
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6 VIIDESLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ 

DIGITAALISESTA MEDIASTA 

 

Analysoidessani tutkimusaineistoani havaitsin, että viidesluokkalaisilla lapsilla oli varsin 

suurin vaikeuksia määritellä digitaalisen median käsitettä tai kirjoittaa omin sanoin siihen 

liittyviä käsityksiään kysymyslomakkeille. Viisi vastaajaa (n. 7 %) vastasi ”en tiedä” tai 

jätti kohdan tyhjäksi. Loppujen lasten sekä noin puolet vanhempien avointen kysymysten 

vastauksista olivat suhteellisen vähäsanaisia. Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa (Kuvio 

5.) esittelen tiivistäen tutkielmani analyysin keskeisimmät tulokset. Kuvio 5 muodostui 

vastaajien antamien käsitysten perusteella ryhmitellyiksi viideksi kuvauskategoriaksi: Me-

dialähteet, Mediasisällöt, Tietotulva, Kriittisyys sekä Nettiturvallisuus. Nämä muodostavat 

tutkielmani kannalta päätutkimustulokset ollen vastauksia tutkimuskysymykseen 1. Kuva-

uskategorioiden alle olen vielä eritellyt niiden sisältämät käsityskategoriat. Aukaisen sanal-

lisesti kuviossa 5 esitetyt viisi kuvauskategoriaa alaluvuissa 6.1–6.5, ja alaluvuissa 6.6–6.7 

esittelen aineistosta kummunneita tutkimustuloksia tutkimuskysymykseen 2.  

 

Samankaltaisia tutkimustuloksia on havaittavissa lähes kaikissa aiemmin esittämissäni lap-

sen mediankäyttöä ja mediaympäristöä koskevissa tutkimuksissa, vaikka niiden tutkimus-

joukot ovatkin pääsääntöisesti olleet oman tutkimusjoukkoni kanssa eri-ikäisiä, tai tarkaste-

lunäkökulmat ovat olleet oman tutkielmani kanssa muuten risteäviä. (ks. Koivusalo-

Kuusivaara 2007; Korhonen 2008; Noppari, Uusitalo, Kupiainen & Luostarinen 2008; Paa-

vonen ym. 2011; Pekkala ym. 2013; Suoninen 2013; Uusitalo, Vehmas & Kupiainen 2011; 

Valkonen 2012.) 
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Kuvio 5. Aineistoanalyysin tulokset. 

 

6.1 Medialähteet 

Oppilailla näytti olevan vastaustensa perusteella vaikeuksia ilmaista käsityksiään, ajatuksi-

aan sekä mielikuviaan digitaalisesta mediasta kirjoitetun tekstin muodossa. Kuitenkin 27 

oppilasta, kuvaili käsitystensä perusteella digitaalisen median liittyvän elektroniikkaan ja 

erilaisiin laitteisiin tai esineisiin.  

 

”Erilaiset sähköiset laitteet kuten tietokone, Internet ja älypuhelin”  

(tyttö) 

 

”Kaikki elektroniikkaan liittyvät asiat” (poika) 

 

”Joku digitaalinen esine” (tyttö)  

 

Vaikka vastaajilla vaikutti olevan vaikeuksia kirjallisesti ilmaista käsityksiään digitaalisesta 

mediasta, olivat he yhtä lukuun ottamatta osanneet kuitenkin mainita jotain digitaalisia me-

dialaitteita ja välineitä, sekä -sisältöjä, joita he käyttävät (ks. alaluku 6.2).  
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Vastaamisen ilmaisemisen vaikeus näkyi erityisesti niissä vastauksissa, joissa luki vain ”En 

tiedä” tai joissa vastauskohdat olivat jätetty tyhjiksi. 14 vastauksessa (n. 19 %) mainittiin 

sana ”juttu” kohdissa, joihin vastaaja ei selvästi joko osannut vastata tai ei kirjoittanut sitä. 

 

”Tulee mieleen joku tekninen juttu” (poika)  

 

”Tietokonejuttu” (tyttö) 

 

Oppilaat liittävät ”jutun” tekniikkaan, tietokoneeseen, Internetiin ja esimerkiksi elokuvaan, 

jotka osaltaan edustavat vastaajien käsityksiä digitaalisesta mediasta. Vaikka oppilaiden 

käsitykset medialähteiden osalta olivat suoraan ilmaistuina varsin rajallisia ja ympäripyö-

reitä, niin tarkemmin vastauslomakkeisiin tutustuessa ja lasten vastauksia lukiessa, me-

dialähteitä koskevat käsitykset monipuolistuivat huomattavasti. Esimerkiksi oppilaiden 

kertoessa digitaalisten medioihin kohdistuvista käyttökokemuksistaan ja suosituista me-

dialähteistä ja mediasisällöistä, nämä vastaukset ja kuvitukset (ks. kuvat 1.–6.) kertoivat 

aiempaa monipuolisempaa tietoa oppilaiden käsityksistä medialähteitä kohtaan. 

6.2 Mediasisällöt 

Toinen kuvauskategoria pitää sisällään seuraavat käsityskategoriat: Sivustot ja palvelut, Ei 

materiaalinen media ja Some, eli sosiaalinen media. 

 

”Mediasisällöt älypuhelimella, tabletilla, tietokoneella (Internet) yms. laitteilla jotka kulkee 

myös mukana ja niitä (sisältöjä, materiaalia) voi itse myös tehä esim. youtubeen” (poika),  

 

”Sivustot ja sisällöt kuten Facebook, MSN, Youtube, Spotify” (tyttö) 

 

”SoMe (sosiaalinen media)” (tyttö)  

 

Sosiaalisen media yhteydessä mainittiin muun muassa Facebook ja MSN Messenger (tieto-

koneelle ladattava sovellus) ja mobiililaitteiden (älypuhelimet ja tabletit) avulla hyödynnet-

tävät pikaviestintäsovellukset, kuten WhatsApp ja Kik Messenger. Media- ja pikaviestimi-
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en suosion lasten ja nuorten käytössä ovat huomanneet jo vuosituhannen alussa tutkimuk-

sessaan esimerkiksi Wartella ja Jennings (2000). Muutama lapsivastaajista puolestaan ku-

vasi käsityksiään digitaalisesta mediasta, ja koskien erityisesti mediasisältöjä, seuraavasti: 

 

”Ei materiaalinen media (esim. lehdet), vaan esim. verkkolehdet, elokuvat, musiikki- ja 

videopalvelut.” (poika) 

 

”Ohjelmat, nauhoitteet ja tallennukset ja elokuvat. Nii ja viestintä.” (poika) 

 

Edellä mainitut mediasisällöt, kuten verkkolehdet, elokuvat, televisio-ohjelmat sekä erilai-

set musiikki- ja videopalvelut kuvastavat kenties yleisimpiä, tunnetuimpia ja käytetyimpiä, 

sekä kaikkien saatavilla olevia, digitaalisen mediasisältöjen muotoja kiteyttäen viidesluok-

kalaisten käsitykset digitaalisista mediasisällöistä erinomaisesti. 

 

Median maailmaan on tullut myös uutena ihmisiä yhdistävänä ja merkittävänä asiana sosi-

aalinen digitaalinen media, mikä tarkoittaa sitä, että mediakasvatuksen ja medialukutaidon, 

eli medioiden kriittiseen ja ymmärtävään lukemiseen tähtäävän taidon, merkitys kasvaa 

entisestään. Sosiaalinen ja digitaalinen media yhdistää ihmisiä, mikä lisää ihmisten välistä 

kommunikaatiota. Esimerkiksi Facebookissa on mahdollista lisätä uutislinkkejä sekä muuta 

materiaalia muiden ihmisten nähtäville. Uutisista on myös mahdollista keskustella keske-

nään. Erilaisten näkökantojen esiintuominen on hyvä asia, kun mietitään asiaa kriittisen 

medialukutaidon oppimisen kannalta. Usein monet ihmiset uskovat asioita, joita mediassa 

esitetään. Varsinkin medialukutaidottomille, asiat näyttäytyvät sellaisina kuin ne mediassa 

näytetään. Ihmiset eivät tule ajatelleeksi sitä, ketkä asiat ovat esittäneet, mitkä heidän mo-

tiivinsa mahdollisesti ovat olleet ja mihin kaikella on pyritty. Tämän vuoksi lapsia ja nuoria 

olisi hyvä opettaa alakoulusta lähtien lukemaan ja keskustelemaan media-aineistoista ja -

sisällöistä opettajan johdolla, mikä kehittäisi lasten medialukutaitoa ja siten kriittistä suh-

tautumista media-aineistoja sekä -sisältöjä kohtaan.  

 

Mediasisältöjen sekä -aineistojen tuottamisen katsotaan olevan nykypäivää, ja samalla voi-

daankin puhua mediasisällöntuottamisen ajanjaksosta. Tässä asiassa nuoret ovat kehittyneet 
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jo melko taitaviksi median käyttäjiksi. Nuoret osaavat ilmaista itseään esimerkiksi tuotta-

malla videoita nettiin. Youtube-sivusto on toiminut tässä hyvänä motivoijana. Nuorilla on 

halu oppia luomaan mediamateriaalia ilmaistakseen itseään. Internet toimii tällöin hyvänä 

tietolähteenä, sillä Internet on täynnä ohjeita ja ohjelmia, joiden avulla omia videoita voi 

tuottaa. Nuoret myös jakavat tietoa sekä tuottavat yhdessä omia videoita. Yhdessä tekemi-

nen on hauskaa ja motivoivaa. Samalla tekeminen kehittää nuorten mediaosaamista.  

6.3 Loputtomalta tuntuva tietotulva 

Lähes 3/4 oppilasvastaajista, eli noin 69 %, mainitsivat suoraan tai epäsuorasti valtaisan 

tietotulvan. Poikien ja tyttöjen välisissä vastauksissa ei ollut juurikaan (pojat 27/38 = noin 

71 %, ja tytöt 25/37 = 67,5 %). Ensimmäinen näkökulma median käyttäjien kohtaamasta 

tiedon määrästä, joka nousi esille tutkimusaineiston analyysissa, liittyi tiedonhankintaan ja 

sen saatavuuteen.  

 

”Loputon sähköinen tieto, jota on aina saatavilla ja voi etsiä tarvittavia tietoja” (poika) 

 

”Välitön tieto kansalle.” (poika) 

 

Erityisesti tämä jälkimmäinen ”Välitön tieto kansalle”-lainaus herätti mielenkiintoisen, 

kuitenkin loogisen, ajatuksen asiayhteydestä medialähteiden yleisyyteen liittyen, ja kuten 

yksi tyttö kuvaili käsitystään digitaalisesta mediasta, se on ”Liikkuvaa mediaa”. Tästä voi 

helpohkosti päätellä tytön tarkoittaneen liikkuvuudella medialähteen liikuteltavuutta ja näin 

ollen sen jatkuvaa saavutettavuutta (vrt. esim. älypuhelimet ja tabletit). Esimerkiksi Mobile 

Life 2013-tutkimuksen (TNS Gallup 2013) mukaan älypuhelimen hankinnan syyksi nousee 

usein Internetissä surffaamisen mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumatta, viestittely ystä-

vien kanssa ja muiden statuspäivitysten tarkastelu. Edelliseen liittyen esimerkiksi Bentz 

(2013) on blogissaan havainnollistanut mobiililaitteiden suosion kasvua viimeisen vuoden 

aikana. Mobiililaitteilla (älypuhelimet ja tabletit) tapahtuvan sivustoliikenteen määrä on 

lähes kaksinkertaistunut vuoden 2012 alusta vuoteen 2013 (taulukko 1.), ja sen hän ennus-

taa sen edelleen kasvavan.  
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Taulukko 1. Mobiililaitteilla tapahtuva Internet- sivustoliiken ne. (Bentz 2013). 

 

Vastaavasti älypuhelinta käytetään pääasiassa erilaisten viestien, karttapalveluiden, tiedon-

siirtämisen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Näiden palveluiden käyttö on kasva-

nut kolmen vuoden aikana jonkin verran. (Yle & 15/30 Research 2013, 13; taulukko 2.)  

 

Taulukko 2. Ruutukaappaus Internet-pohjaisesta diaesityksestä ”Puhelimen käyttö 
monipuolistunut nopeasti” (Yle & 15/30 Research 18.6.2013, 13). 

 

6.4 Kriittisyys 

Luvussa 7. Vanhempien tietämys lasten digitaalisen median käytöstä vanhemmat mainitse-

vat halunsa, että heidän lapsilleen opetettaisiin, koulussa tai vapaa-ajalla, tietynlaista me-
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dia- ja lähdekriittisyyttä, sekä suhtautumaan mediasisältöihin ja -viesteihin niin sanotusti 

oikealla ja realistisella tavalla. Samoilla linjoilla vanhempien kanssa ovat myös heidän lap-

sensa esittäessään vastauksissaan kriittisiä käsityksiä ja näkemyksiä digitaalisesta mediasta. 

Kriittisen mediakasvatuksen merkitys onkin kasvanut paljon viime vuosina, kun mediamaa-

ilmaan on tullut koko ajan lisää uusia mediavälineitä ja keksintöjä yhä kasvaviin uusiin 

tietolähteisiin, kuten jatkuvasti yleistyviin älypuhelimiin. (vrt. Herkman 2007; Ruokamo 

2005, 132–133; ks. 2.2–2.4.)  

 

Esimerkiksi eräs tyttö pohtii ansiokkaasti median, ja erityisesti mainosten, luomia kuvia, ja 

kirjoittaa, että ”Mitä näet voi antaa (sinulle) väärän kuvan minkälainen pitäisi olla.”  

 

Toinen tyttö puolestaan kokee saman asian siten, että digitaalinen media ja digitaalisen me-

dian mahdollistamin keinoin ”Voi vaikuttaa ihmisiin.” (tyttö).  

 

Salokoski ja Mustonen (2007, 29–95) ovat pohtineet osaltaan median psykologisia, fyysi-

siä, fysiologisia, neurologisia ja sosiaalisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin esit-

täen, että medialla on suuri merkitys niin tunnevaikuttajana, identiteetin rakentajana kuin 

esimerkiksi terapian välineenä. Samalla he mainitsevat, että medialla on myös kognitiivisia 

vaikutuksia esimerkiksi asenteisiin, arvoihin ja normeihin sekä minäkuvaan. Vastaavasti 

esimerkiksi Mustonen ja Pulkkinen (2003, 85–94; 113; ks. myös Kuutti 2012, 118 Wick-

strand mukaan) ovat tarkastelleet median vaikutuksia aggressioon ja syömishäiriöihin ke-

hävaikutus-teorian kautta. Sen mukaan media korostaa yhtenä tekijänä kehävaikutusten 

kierrettä; niille, jotka ovat persoonallisten ominaisuuksiensa ja tulkintakehystensä suhteen 

vastaanottavaisia median vaikutuksille ja joilla läheiset ihmiset vahvistavat median viestejä, 

vaikutukset korostuvat voimakkaammin. Esimerkki median ja mainosten ylihoikat mallit 

altistavat ja herkistävät riskitekijöitä synnyttäen itsetunto- ja minäkuvan ongelmia. 

 

Puhdasta kriittisyyttä media- ja tietotulvaa kohtaan esittää poika kommentillaan, jonka mu-

kaan ”Kaikki siellä (Internetissä) oleva (tieto) ei välttämättä ole totta”  
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Samoin toteaa tyttö, joka kirjoitti digitaalisen median olevan ”Hyvä, mutta myös paha. 

Kaikki tieto siellä (esim. Internet) ei ehkä ole totta.”  

 

Edellä kuvatut viidesluokkalaisten tytön ja pojan vastauslainaukset osoittavat, että jo ala-

kouluikäisillä oppilailla alkaa olla tietoutta ja selkeitä käsityksiä esimerkiksi Internetin si-

sältämän tiedon faktoista ja fiktioista. Lasten lisäksi tiedon oikeellisuudesta, eli Internetin 

sisältämän tiedon erheellisyydestä, ja esimerkiksi hakukoneiden (kuten Google) antamasta 

informaatiosta ovat huolissaan myös aikuiset.  

 

Luokanopettaja Hanna Innala esimerkiksi mainitsee Opettaja-lehdessä (44/2013, 23) ole-

vansa huolissaan Wikipedian antaman tiedon erheellisyydestä, ja ”joskus Google on jopa 

ehdottanut pornosivuja hakutulosten kärjessä lasten hakiessa tietoa.” Edellisten lisäksi 

Internetistä löytyy muutaman klikkauksen jälkeen valmiita esitelmiä ja arvosteluja, ja kär-

jistetysti voi sanoa, että lunttilaput ovat vaihtuneet penaaleista löytyviin älypuhelimiin wi-

kipedioineen ja googleineen. Samoin esimerkiksi Wartellan ja Jennings’n (2000) tutkimus-

tulokset ovat yhteneväisiä mainittujen uhkien ja mahdollisuuksien suhteen, kuten myös 

Mustonen ja Pulkkinen (2003, 47–51) ovat osaltaan raportoineet tietotekniikan sisältämistä 

mahdollisuuksista ja riskeistä. Onkin mielenkiintoista tässä yhteydessä pohtia hieman kär-

jistäen, että olemmeko jo törmänneet digitaalisen median mukanaan tuoman tietotulvan 

myötä niin sanottuun runsauden paradoksiin, jossa määrä korvaa laadun? (vrt. Ala-Sippola 

21.11.2011; Sauli & Simpura 2004.) 

6.5 Nettiturvallisuus 

Tutkimusaineistosta avautui kahdenlaisia turvallisuuteen liittyviä näkökulmia: Omiin hen-

kilökohtaisiin tietoihin ja niiden jakamiseen liittyvä, sekä medialähteiden ja -laitteiden tie-

toturvallisuuteen sidonnainen näkökulma. Vastaajatytön kiteyttämä neuvonomainen käsitys 

on varsin pätevä nettietiketin osa kenelle tahansa Internetin käyttäjistä: 

 

”Elä kerro omia tietojasi kenelle tahansa. Et voi oikeasti tietää, kuka on toisessa päässä.” 

(tyttö) 
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On erityisen hienoa havaita, että jo viidesluokkalaiset varhaisnuoret, ovat tiedostaneet sekä 

ymmärtäneet omien tietojen, myös valokuvien, muille (tuntemattomille) käyttäjille jakami-

sessa piilevät riskit. Etenkin iltapäivälehdistö uutisoi varsin usein tilanteista, joissa lapsi tai 

nuori on keskustellut Internetin keskusteluareenoilla tai muilla viestimillä sinisilmäisenä 

”ikäisensä”, todellisuudessa huomattavasti vanhemman, kanssa huonoin seurauksin. (ks. 

esim. IL 17.1.2014; IL 14.1.2014; IL 24.9.2013; IL 11.4.2013; IS 8.4.2013; IS 15.2.2013; 

IS 16.11.2009; US 24.9.2013; vrt. Salokoski & Mustonen 2007, 104–107.) Edellä on vain 

muutamia esimerkkejä uutisoinnista ja nämä eivät suinkaan ole ainoita tapauksia. Koke-

mukseni mukaan uutisoidut tapaukset voivat olla vain jäävuorenhuippu elämän raadollisista 

realiteeteista. Kuitenkin myös positiivisia asioita Internet-keskusteluista ja tietojen jakami-

sesta löytyy, vaikka uutisointi kenties tuokin huomattavasti enemmän varjopuolia julkisuu-

teen. Valoisaa hyötynäkökulmaa edustaa esimerkiksi Maija Rusila (ks. Opettaja 41/2013, 

34) joka keskustelee tukea tarvitsevien nuorten kanssa verkossa Suunta-palvelussa 

(http://nuorillenyt.yle.fi/suunta/). Suunta-palvelu on osa Ylen Nuorille.Nyt!-

toimintakampanjaa, joka aktivoi toimimaan nuorten puolesta syrjäytymistä vastaan.  

 

Viestintävirasto on noin kymmenen vuoden ajan järjestänyt Tietoturvapäivää kouluissa. 

Ensimmäistä Mediataitoviikkoa vietettiin helmikuussa 2013, samaan aikaan kuin Sanoma-

lehtien liiton Sanomalehtiviikkoa. Mediataitoviikolla halutaan vahvistaa lasten ja nuorten 

mediataitovalmiuksia, kannustaa vanhempia keskustelemaan mediankäytöstä kotona sekä 

antaa kouluille mahdollisuus mediakasvatuksen kehittämiseen. Mediataitoviikko kytkeytyy 

kansainväliseen Safer Internet Day -teemapäivään. Tänä vuonna Mediataitoviikon päätee-

ma on netinkäyttäjän oikeudet ja velvollisuudet. (Tietoturvaopas 30.1.2013.) Myös Me-

diakasvatus ja kuvaohjelmakeskus MEKU, nykyinen KAVI (Kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti), on uutisoinut (15.10.2012) EUKidsOnlineIII-raportin (Haddon, Livingstone & 

EU Kids Online network 2012) julkaisun yhteydessä uusista suosituksista suomalaisten 

lasten nettiturvallisuuden parantamiseksi -raportin todeten, ettei siihen ole yhtä ratkaisua. 

Raportti kuitenkin suosittaa Suomelle mediakasvatuksen, tietotekniikan ja turvallisen Inter-

netin käytön opetuksen lisäämistä koulujen opetussuunnitelmiin. (vrt. 2.5.)  

 

Seuraavat aineistolainaukset esittelevät toisenlaista netti- ja mediaturvallisuutta:  
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”Laitteiden niinku älypuhelimen ja tietokoneen turvallisuudesta huolehtiminen virustorjun-

nalla” (poika) 

 

”Surffailu vain tutuilla sivuilla” (tyttö) 

 

Muun muassa Meidän nuoret-, Nettivihje-, Mediataitokoulu sekä Minä ja media Internet-

sivustot tarjoavat tiiviissä ja turvallisissa paketeissa ohjeita Internetin turvalliselle käytölle, 

niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin. 

6.6  Käyttökokemuksia, suosittuja medialähteitä sekä -sisältöjä 

Diginatiivit lapset ovat niin tottuneita erilaisten digitaalisten medialähteiden ja -välineiden 

läsnäoloon sekä käyttöön, että niiden käyttämisestä on tullut automaation tapaista toimin-

taa. ”Osaan tehdä tämän ja tämän vaikka silmät ummessa” onkin varsin hyvä ja kuvaava 

sanaparsi tälle arkipäiväistymiselle. (vrt. esim. Pääjärvi 2012; Suoninen 2013.) Lasten tek-

ninen osaaminen on jo varsin korkealla tasolla, ja kenties tällainen käyttötottumusten ru-

tinoituminen on yksi syy alla esittämääni aineistolainaukseen, jossa vastaaja oli unohtanut 

huolimattomuuttaan laittaa virran päälle mokkulaan, joka yhdistää tietokoneen Internetiin. 

 

”Kerran kun kaverini oli meillä yritin avata nettiä tietokoneelta. Klikkasin kuvaketta josta 

pääsee nettiin. Sitten tuli ei nettiyhteyttä. Yritin uudelleen ja uudelleen, mutta joka kerta 

tapahtui sama. Aloin jo hieman suuttua. Kaverini sanoi että tehdään jotain muuta. Seuraa-

vana päivänä minä sanoin iskälle että tietokone on rikki. Iskä kysyi miten se on rikki? Sa-

noin iskälle että nettiyhteys ei toimi. Iskä kysyi laitoitko mokkulan päälle? Minä vastasin 

Upss… Samana iltana sain taas netin toimimaan.” (tyttö) 

 

Edellä mainitsemiani huomioita kuvastavat erittäin hyvin myös vastaajien näkemykset tie-

doista ja taidoista, joita he mainitsivat, tai pikemminkin jättivät mainitsematta, tarvitsevan-

sa käyttääkseen erilaisia digitaalisia medialähteitä. Tai lainausten mukaan taitoja ei juuri-

kaan tarvita, käyttö on ikään kuin automatisoitua: 
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”Luku ja kirjoitustaitoja”  (poika) 

 

”Kännykkää (älypuhelinta) käyttäessä ei tarvitse taitoja” (poika) 

 

”Minusta netin käyttöön ei tarvita tietoja ja taitoja -> ehkä englantia” (tyttö) 

 

Lasten mediabarometrin (Suoninen 2013, 17–20; 154–170) tulosten mukaan neljäsluokka-

laiset ja kuudesluokkalaiset tytöt pelaavat ikäisiään poikia huomattavasti vähemmän erilai-

sia digitaalisia pelejä. Samoin heidän suosituimmiksi medialähteiksi, -välineiksi ja -

sisällöiksi on mainittu hyvin usein joku muu kuin digitaaliset pelit, etenkin tietokoneilla ja 

pelikonsoleilla. Oman tutkimusaineistoni perusteella viidesluokkalaiset tytöt sekä pojat 

pelaavat kuitenkin lähes saman verran toisiinsa nähden erilaisia digitaalisia pelejä. Pelitar-

jonnan lisääntyessä esimerkiksi Internetissä, siellä alkaa olla jo pelisivustojen ylläpitäjien 

puolesta mainostettuja, tietyille ikäkausille sopivia, pelisivustoja. On tärkeää, että sivusto-

jen ylläpitäjät huolehtivat sisältöjen materiaalin asiallisuudesta ja moitteettomuudesta, mut-

ta puhtaita pulmusia nämäkään niin sanotusti turvalliset sivustot ole. Sivustojen seinillä on 

usein mainosbannereita aivan muille, asiaan kuulumattomille sivustoille, tai sitten sinänsä 

harmittomat pelisivustot tarjoavat peliin ja siinä etenemiseen liittyviä hyödykkeitä tai esi-

merkiksi oman hahmon paranteluun mahdollistavia tekoja käyttäjilleen; tietenkin rahaa 

vastaan. Eri sivustoilta käyttäjän silmille saattaa yllättäen hypätä myös niin sanottuja Po-

pUp-mainosikkunoita aiheeseen liittymättömille sivustoille. Toisin sanoen sekä Internetin 

pelisivustoilla, että mobiilipeleissä on selvänä trendinä, että niiden tekijät rajoittavat palve-

luitaan ja toimintojaan ilmaiskäyttäjille, ja tarjoavat käyttäjämaksuja ja jäsenyyksiä vastaan 

lisäominaisuuksia, -toimintoja sekä -palveluita. Mediavaikuttamisessa tulee ottaa huomioon 

vastaanottaja, hänen taustansa, kokemuksensa ja tarpeensa tulla vaikutetuksi. Usein tämä 

on tiedostamatonta ja vastaanottaja ei tiedä olevansa mediavaikuttamisen kohteena. Media-

vaikuttaminen voikin olla tahallista tai tahatonta. Tahallisina voidaan pitää mainontaa ja 

erilaisia valistuskampanjoita. (Salokoski & Mustonen 2007, 15.) Tämän ovat huomanneet 

myös kohderyhmään kuuluvat lapset: 
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”No kerran olin Panffussa (www.Panfu.fi) ja minun ukkoni Koke (Älkää stalkatko) oli ve-

denalaisessa maailmassa ja huomasin että jos haluaa pelata matikka/muistipelejä sinun 

pitää olla ”kultapanda” eli jäsen josta pitää maksaa, eikä ihan pikkusummaa. 50e! Vaikka 

intternetissä olisi paljon parempia pelejä ihan ilmaiseksi, niistä pitää maksaa. En itse ole 

ollut missään pelipaikassa ns. Kultajäsen josta pitäisi maksaa. Viattomien lapsien ei pitäisi 

maksaa. Elämän pitäisi olla muutakin kuin Gosua (http://fi.gosupermodel.com/) ja Panf-

fua! Intternetissä pitäisi olla hauskaa eikä pakotettua. En itse ole kyllä hermostunut tästä.” 

(tyttö) 

 

Yllä oleva aineistolainaus kuvaa pelaamista, pelisivustoja ja pelin ulkopuolisia tekijöitä. 

Pelaaminen on pääsääntöisesti iloista ja mukavaa ajanvietettä. Tytön kirjoittama vastaus 

antaa myös hyvän kuvan tyttöjä kiinnostavista Internet-peleistä, joista vastaajan mainitsema 

GoSuperModel-peli oli myös mainittuna Lasten mediabarometrissä (Suoninen 2013, 67) 

yhtenä tyttöjen suosimista peleistä.. Suosittuja ja tyypillisiä poikien pelaamia pelejä ovat jo 

kauan aikaa olleet muun muassa erilaiset strategia-, räiskintä-, auto- ja urheilupelit. (vrt. 

Pääjärvi 2011, 23), joita myös tutkimusaineistostani poimimat pelitilannekuvaukset sekä 

piirros tukevat. Tutkimusaineistoni perusteella pojat 

 

”Pelasin minecraftia kesälomalla kaverin kanssa ja menin kaivokseen timantit mielessä 

kunnes putosin korkeelta laavaan just kaikki hyvät kamat mukana ni vähänkö mua ......i kun 

mä kuolin niin tuli semmonen mieleen et pelaanko tätä peliä enää ikinä.” (poika) 
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Kuva 1. Battlefield-sotapeli-piirros.  (poika) 

 

”Pelasin granturismo 5:sta ja hävisin koko ajan mikroauto tehtävä vaikeimmalla tasolla.” 

(poika) 

 

Nuorten miesten yleisesti suosimiin peleihin liittyen, eräs vastaajapoika mainitsi kuvan kera 

pelaavansa säännöllisesti Internet-sivustoilla niin sanottua nettipokeria. 

 

Kuva 2. Nettipokeri-piirros. (poika) 
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Jokainen viidesluokkalainen mainitsi suoraan tai epäsuorasti, jos ei nyt omistavansa, niin 

ainakin käyttäneensä älypuhelinta ja sen mahdollistamia lukuisia sovelluksia. Yksi tyttö-

vastaajistani kuvittikin oman suosikkimediavälineensä älypuhelimen, jota mainitsi käyttä-

vänsä hyöty- ja viihdetarkoituksiin päivittäin: 

 

”Älypuhelin mahdollistaa mm. netinkäytön, radion kuuntelun, pelit ja TV-ohjelmat nii ja 

tietenki puhelut ja erilaiset viestit.” (tyttö) 

 

 

Kuva 3. ”Minun kännykkäni”. (tyttö) 
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Kuva 4. Angry Birds-pelipiirros. (tyttö) 

 

 

 

Kuva 5. Sanajahti-pelipiirros. (tyttö) 

 

”Sanajahtia on kiva pelata ennen nukkumaan menoa, tai vaikka bussissa.” (poika) 
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Sanajahti on viihteellinen, mutta samalla myös hyödyllinen mobiilisovellus niin Android-, 

Windows- kuin Apple-käyttöjärjestelmille, jossa käyttäjän pitää muodostaa erimittaisia, 

piilotettuja, sanoja 4x4-kirjainruudukosta (toisin kuin vastaajatyttö on kuvittanut) sormea 

eri suuntiin liikuttelemalla. Peli kehittää käyttäjän muun muassa hahmotuskykyä, reagointia 

ja sanavarastoa. 

 

Yllä olevat kuvat korostavat tutkimusaineistoni perusteella etenkin tyttöjen suosivan älypu-

helinten päivittäistä käyttöä sovelluksineen. Itsellenikin, kuten varmasti monelle muulle 

aikuiselle älypuhelinten sovelluskäyttäjille tutut pelisovellukset, Sanajahti ja Angry Birds, 

tulivat erityiskorostetuiksi suosittuina mobiilipeleinä.   

 

Ikäkaudelle ja kehitystasolle sopimattoman mediasisällön kohtaaminen vaikuttaa saattaa 

helposti aiheuttaa pelkoja (esim. Korhonen 2008) vaikka turvallinen vanhempi olisi katso-

mishetkellä vieressä, kuten seuraava aineistolainausesimerkkini osoittaa. Tunteet tarttuvat 

ruudulta. Muun muassa Anu Mustonen (2001, 96) on kiteyttänytkin median ja tunteiden 

yhteyden osuvasti: ”Tunteet ovat sekä mediasuhteen moottori että seuraus.”  

 

Lapsi on herkkä vastaanottamaan monenlaista informaatiota. Lapsi ei kuitenkaan ole robot-

ti, joka toistaisi suoraan sen, mitä esimerkiksi televisiosta tai digitaalisten pelien kautta nä-

kee. On kuitenkin totta, että tietynlaiset mediasisällöt vaikuttavat väistämättä vastaanotta-

jaansa. Sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset heijastuvat käytännön elämässä eten-

kin silloin, jos lapsen elämäntilanne ja olosuhteet tukevat niitä. Toisaalta olemme myös 

jokainen yksilöitä, ja kohtaamamme asiat sekä sisällöt vaikuttavat jokaiseen meihin eri ta-

valla. Jollakin lapsella on teflonpinnan tapainen median viestimiä vaikutuksia vastaan, ja 

toinen kokee pienimmätkin ärsykkeet helposti. (Lehtipuu 2006, 123; Salokoski & Musto-

nen 2007, 44–45.)  

 

”Kerran kun olin pieni katoin mun äitin kaa semmosen leffan ku Caroline se oli aik pelot-

tava se ikäisenä” (poika) 
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”Leffateatterissa oli nolottava elokuva. Se oli myös outo. Mun ikäiset tyypit meni naimi-

siin.” (tyttö) 

 

Lapsen ei tarvitse välttämättä kokea kaikkea itse, jotta kykenisi saavuttamaan erilaisia tun-

netiloja, koska median kautta hän voi saada sijaiskokemuksia ja samastumisen kohteita 

tunteiden harjoittelulle sekä käsittelemiseksi. Tunteiden kokeminen ja omien tunteiden hal-

litseminen ovat merkittäviä taitoja, joiden opettelussa ja harjoittelussa media on hyvä apu-

väline. Pientäkään lasta ei sinänsä tarvitse suojella tunteilta, sillä erilaiset tunteet, niin 

myönteiset kuin kielteisetkin, kuuluvat elämäämme. On kuitenkin tärkeää, että mediasta 

saatavat tunne-elämykset saadaan kehitystasolle soveltuvista sisällöistä, turvallisessa ympä-

ristössä. Esimerkiksi tutkimuskohteenani olevat viidesluokkalaiset eivät kehitystasostaan 

johtuen kykene vielä ymmärtämään nuorille, saati aikuisille tarkoitettujen mediasisältöjen 

sanomaa ja niiden synnyttämien tunteiden käsittely voi olla suorastaan jopa mahdotonta. 

(Beilin 1997, 110–126; Salokoski & Mustonen 2007, 46.) 

 

Tutkimusaineiston perusteella on selvästi erotettavissa se, että etenkin television katselemi-

nen ja monenlainen pelaaminen ovat varsin usein sosiaalista toimintaa. Havaintoa tukee 

esimerkiksi Luhtalan, Silvennoisen ja Taskisen (2013), Olsonin (2010) ja Tuomolan (2010) 

samankaltaiset havainnot.  

 

”Katsoin tv:stä simpsoneita, oli hauskaa katsella veljien kanssa.” (poika) 
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Kuva 6. Piirros televisio-ohjelmasta. (poika) 

 

6.7  Ajankäyttö 

Amerikkalaisen suosituksen (American Academy of Pediatrics 1999; ks. Korhonen 2008, 

199) mukaan alle kouluikäisille lapsille kahden tunnin television katsonta päivässä on mak-

simimäärä. Samankaltaisen, mutta tuoreemman, linjauksen katselu- ja käyttösuosituksissa 

ovat tehneet myös muun muassa Robertson, McAnally ja Hancox (2013). Valkonen (2012, 

133) toteaa, että katselun kesto ei ole ylenpalttista kun yleisenä päivittäisenä katselusuosi-

tuksena on televisionkatselun rajoittaminen kahteen tuntiin.  

 

Tutkimusaineistoni (ks. Liite 2, kys. 6; Liite 3, kys. 5) perusteella viidesluokkalaiset lapset 

käyttivät aikaa erilaisten digitaalisten medioiden parissa hieman yli 2 tuntia päivässä (pojat 

2 tuntia 12 minuuttia ja tytöt 2 tuntia 20 minuuttia). Sukupuolten välillä ei näin ollen ollut 

ajallisesti merkittävää eroavaisuutta digitaalisiin medioihin käytetyn ajan suhteen. Tutki-

mukseni ei tuonut eroavuutta aiempiin tutkimuksiin nähden digitaalisiin viihdemedioihin 

käytetyn ajan suhteen.  (ks. esim. Koivusalo-Kuusivaara 2007; Korhonen 2008; Livingsto-

ne ym. 2000; Paavonen ym. 2011; Pääjärvi 2012; Rideout ym. 2003; Suoninen 2013.) Sa-

malla on huomioitava, että digitaalisiin medioihin käytetty aika näyttäisi säilyneen vuositu-

hannen alusta lähtien samansuuntaisena, ja esimerkiksi Finnpanelin (2013) tekemään tele-

vision katselua, radion kuuntelua ja netti-TV:n katselua kartoittaneen mittaritutkimuksen 
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mukaan 10–24-vuotiaiden katselu- ja käyttötottumukset ovat vajaan puolentoista tunnin 

luokkaa päivittäistasolla. 

 

Kuten esimerkiksi Korhonenkin (2008, 100) on todennut, digitaalisiin medioihin käytetyn 

ajan määrä vaihtelee eri päivinä. On selvää, että ajankäyttö vaihtelee päivittäin, sillä nuoret 

käyttävät aikaansa myös muihin toimiin, kuten harrastuksiin ja kaverisuhteisiin. Eräs tyttö-

vastaaja kiteyttää asian seuraavalla tavalla:  

 

”Käyttämäni aikani riippuu päivästä koska jos on enemmän aikaa eikä muuten kiire, käy-

tän enemmän.” (tyttö) 

 

Vastaavasti eräs poika on vastannut, että ”arkisin olen monena iltana harjoituksissa, (joten) 

viikonloppuisin on aikaa katsella enemmän televisiota ja pelata pleikkaria (Play Station-

pelikonsoli)” 

 

Yksi tyttövastaajistani puolestaan pohtii kaverisuhteita ja mediankäyttöään seuraavasti: 

”Käytän paljon whatsappia (älypuhelinsovellus) ja juttelen muutenkin netissä kavereiden 

kanssa, mutta mukavampi niiden kanssa on olla oikeasti” 

 

Parhaimmillaan media auttaa käyttäjäänsä esimerkiksi sosiaalistumaan, tai ainakin ylläpi-

tämään sosiaalisia suhteita ja monet ovat luoneet Internetin kautta uusia ystävyyssuhteita 

(ks. esim. Salokoski & Mustonen 2007, 72–95; Mustonen 2001, 18). Internetin keskustelu-

palstoilla esiintyvät ihmiset saavat tukea ja neuvoja samassa elämäntilanteessa olevilta ih-

misiltä, mediaa ei tarvitse nähdä pelkästään pahana asiana. 

 

Kenties merkittävin ajankäyttöön liittyvä huomio, joka nousi tutkimusaineistostani esiin, oli 

molempien sukupuolten muutamien vastaajien keskuudessa ilmennyt suurehko ajankäytöl-

linen poikkeama suhteutettuna kaikkien vastaajien keskiarvoon. Kolme poikaa (n. 8 %) 

sekä kolme tyttöä (myös n. 8 %) vastasivat viihtyvänsä yli viisi tuntia digitaalisen median 

parissa. Yksi edellä mainituista tytöistä kertoi kuluttavansa päivittäin jopa kymmenen tuntia 

erilaisten medialähteiden ja -sisältöjen parissa.  Tilastolliset poikkeamat ovat tietenkin täy-
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sin normaaleja, ja vastaavasti esimerkiksi American Academy of Pediatrics-julkaisun 

(2009, 1498) mukaan 8-18 vuotiaat amerikkalaisnuoret viettävät päivittäin keskimäärin 6 

tuntia ja 21 minuuttia erilaisten viihdemedioiden parissa. Luulen, että yhtenä selityksenä 

tällaiselle varsin runsaalle mediankäytölle voi olla esimerkiksi jatkuvasti käsien ulottuvilla 

olevan älypuhelimen hetkittäinen käyttäminen, kotiaskareiden tai läksyjen aikana samaan 

aikaan taustalla auki oleva televisio, (netti)radio tai vaikkapa Spotify-musiikkipalvelu; 

vaikkakaan niitä ei varsinaisesti koko aikaa aktiivisesti käyttäisikään. Ja toisekseen, mikäli 

kertaan henkilökohtaisesti kuluneen päivän omaa medioidenkäyttöä, kivunnee se kokonais-

ajallisesti myös viiden ja kuuden tunnin välimaastoon (karkeana erittelynä neljä tuntia hyö-

dyllistä tekemistä ja reilu tunti viihdekäyttöä). Korhosen (2008, 100) väitöstutkimuksen 

mukaan esimerkiksi televisio on auki noin neljä tuntia päivässä lasten valveillaoloaikana, 

mutta tästä neljästä tunnista aktiivista katselua oli keskimäärin vajaat kaksi tuntia riippuen 

ajankohdasta. Ja Kytömäen (1999, 56) aineistoviitettä siteeraten ”Televisio on kyllä päällä, 

mutta on vaikea sanoa, kattooko sitä vai ei..” 

 

Merkitsevää on siis myös se, mitä medialähteillä ja -sisällöillä tekee; jotain hyödyllistä ja 

esimerkiksi koululäksyihin liittyvää, vai onko käytön tarkoitusperä puhtaasti viihteellinen. 

Poikavastaajani puntaroi hyöty- ja viihdekäytön ajallista suhdettaan vastaamalla, että 

”Käyttämäni aika riippuu paljon siitä mitä milloinkin pitää tehdä. Joskus etsin tietoja kou-

lujuttuja varten tai huvikseni, joskus on vain kiva pelata tai löhötä telkkarin edessä”.  
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7 VANHEMPIEN TIETÄMYS LASTENSA 

DIGITAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ 

 

Tässä luvussa vastaan tutkimukseni kolmanteen tutkimuskysymykseen aineistosta noussei-

den, vanhempien antamien käsitysten, perusteella. Suurin osa (72 %, joka käsittää kuusi 

isää ja 12 äitiä) vanhemmista mainitsevat olevansa varsin hyvin selvillä siitä, mitä heidän 

lapsensa erilaisten digitaalisten medioiden parissa tekevät. 

 

Media tarjoaa lapsille erilaisia kokemuksia. Kun mediavälineet ja -sisällöt ovat lapsen kul-

loisellekin ikä- ja kehitystasolle soveltuvia, tarjoavat ne erinomaisen mahdollisuuden kokea 

elämyksiä, jotka puolestaan tukevat kasvavan lapsen kehitystä. Yleensäkin digitaalisen me-

dian merkitys on kasvanut yhteiskunnassamme, ja siitä saatujen hyötyjen ohella nousee 

väkisin esiin myös pelonomaiset tunteet sen mahdollisista haitoista. Lähes poikkeuksetta 

markkinoille tultuaan jokainen uusi mediateknologia on avartanut osaltaan hyötynäkökul-

maa, mutta aivan yhtä lailla herättänyt epäluuloja ja huolia. Vaikka ihmiset ja mediat uudis-

tuvat, niin kehityksen puolestapuhujat ja vastaavasti huolenaiheet säilyvät. (Salokoski & 

Mustonen 2007, 15; ks. myös Wartella & Jennings 2000.) 

7.1 Digitaalinen media normaali osa viidesluokkalaisen arkea 

”Digitaalinen viihdemedia on olennainen osa arkea nyt ja tulevaisuudessa, ja niihin on 

(lapsella) tullut selvästi riippuvuus. Mielestäni niitä on opeteltava valvotusti käyttämään ja 

oikealla tavalla suhtautumaan.” (äiti) 

 

”Digitaalista mediaa ja käyttöä pidetään automaationa, joka on kaikilla ja ne ovat osa 

arkipäivää.” (isä) 

 

Kyseiset suorat aineistolainaukset kuvastavat lähes puolta (48 %, 12 vastausta), vanhempi-

en vastauksissa eri tavoin annettuja käsityksiä lastensa luontevasta suhtautumisesta erilai-

siin digitaalisiin medioihin; ne ovat diginatiiveille lapsille normaali osa arkea, ja juuri sen 

vuoksi käyttöä sekä kriittisyyttä tulee opetella valvotusti; niin kotona kuin esimerkiksi kou-
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luissakin. Tämä onkin huomioitu kouluissa opetussuunnitelmatasolla nykyisen Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteissa (2004; ks. alaluku 2.5.) jo jollain tavoin, mutta enenevissä 

määrin erilaisten medialähteiden ja sisältöjen käyttöön ja niihin oikeanlaisen suhtautumisen 

rakentamiseen paneudutaan entistä monipuolisemmin 1.8.2016 alkaen, paraikaa kehitteillä 

olevan Peruskoulun opetussuunnitelman (ks. alaluku 2.5.) perusteiden käyttöönoton myötä.  

 

Lapset ja nuoret käyttävät esimerkiksi tietokoneita, älypuhelimia ja Internetiä sujuvasti eri 

tarkoituksiin, joten tämän osaamisen myötä teknologiset innovaatiot kannattaisikin hyödyn-

tää myös oppimisessa ja opetuksessa.  (ks. esim. Pääjärvi 2012; Suoninen 2013; vrt. OPH 

14.11.2012, 22–23). Teknologisten laitteiden ja medialähteiden sekä -sisältöjen avulla op-

pimistapahtumista on mahdollista tehdä yksilöllisempiä ja vaikuttaa samalla myös eriyttä-

vään toimintaan. Esimerkiksi nopeampi oppilas voi tietokoneella tai tabletilla tehdä itsenäi-

sesti suuntaan tai toiseen eriyttäviä lisätehtäviä, ladata tai suunnitella työohjeita, katsella 

mahdollisia opetusvideoita tai pelata oppimispelejä. Ja mikäli oppilaat työskentelevät yh-

teisvastuullisesti ja mahdollisesti pareittain tietyn laitteen parissa, vältetään tai ainakin pyri-

tään ennaltaehkäisemään hairahtuminen Internetin mahdollistamiin oheistoimintoihin. Sa-

malla on kuitenkin syytä ymmärtää, ettei opetusteknologiaa ja medialähteitä sekä -välineitä 

ole syytä hankkia vain raudan läsnäolon vuoksi, vaan sitä on myös käytettävä. Ja käytön ei 

tulisi olla mitä vain käyttöä, vaan sen pitäisi tuoda jotain lisää aiempaan opetukseen näh-

den. Esimerkiksi Tiina Partanen kirjoittaa Opettaja-lehdessä (18–19/2013, 8):  

 

”Olen huomannut, että tietokoneen avulla oppilaan kynnys kirjoittaa omaa tekstiä alenee. 

Luokassa kierrellessäni pääsen tietokoneen ruudun kautta tavallaan näkemään oppilaideni 

pään sisään. jos teksti paljastaa virheellisiä käsityksiä, ne on helppo oikaista ilman työlästä 

ruutuvihon kumittamista ja uudelleen kirjoittamista.”  

 

Edelliseen liittyen kehitteillä olevan, uuden, Perusopetuksen opetussuunnitelman luonnok-

sen (14.11.2012) perusteella tähän oltaisiin mitä ilmeisimmin tarttumassa lähitulevaisuu-

dessa. Lähitulevaisuudessa perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen myötä oppi-

misympäristöissä otetaan huomioon oppilaita ympäröivä monimuotoinen ja globalisoituva 

mediamaailmassa, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen liittyvät taidot mahdollis-
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tavat oppilaan kasvamisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi, esimerkiksi yhteisöllisen 

työskentelyn taitoja vahvistetaan tieto- ja viestintä-tekniikan avulla ja oppilaan henkilökoh-

taisia oppimispolkuja tukevia välineitä ja sovelluksia otetaan käyttöön. Myös oppilaiden 

omia välineitä tullaan hyödyntämään opetuksessa. (ks. OPH 14.11.2012, 22–23). 

 

Vanhempien käsitykset lastensa suhtautumisesta digitaalista mediaa kohtaan on varsin 

myönteisiä ja luottavaisia, mutta kuitenkin taustalta on havaittavissa niin positiivisuus kiin-

nostus muihin aktiviteetteihin, kuin huoli mediankäytön lisääntymisestä tulevaisuudessa: 

 

”Lapsemme pärjää mainiosti ilman viihdemedioita mutta katsomme että ed. mainitut viih-

demediat ovat toisaalta kasvattavia, antavat inspiraatiota.” (äiti) 

 

”Viihtyy digitaalisen median parissa, mutta onneksi on vielä paljon muuta mukavaa aktivi-

teettiä, eikä hän ole pettynyt vaikkei saisikaan katsoa kaikkea sitä, mitä esim. kaverit kat-

soo.” (äiti) 

 

”Lapsemme suhtautuu digitaaliseen mediaan fiksusti. Tulevaisuudessa varmaan netin ja 

tietokoneen käyttö lisääntyy entisestään” (äiti) 

 

”Kiinnostus kasvaa sitä mukaa, mitä vaikuttavampi peli/ohjelma on kyseessä.”  (äiti) 

 

”Sosiaalinen paine ei ole onneksi tässä iässä vielä niin suurta kuin mitä se vanhempana 

yläasteella saattaa olla…” (isä) 

7.2 Mediankäytön valvonta 

Vanhempien vastauksista esiin nousi yhteisenä tekijänä lasten mediankäytön valvonta 

”Onhan se hyvä katsoa, millä sivuilla ollaan.”…”yleensä harmittomilla pelisivuilla”. (isä) 

 

”Sekä TV että Internet sisältävät paljon lapsille sopimatonta sisältöä. Lapsilta kiellettyjä 

esim. elokuvia (K16/K18) emme anna katsoa. Myös netin käytöstä ollaan sovittu.”(äiti) 
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Vanhempien vastausten perusteella he selvästi ovat kiinnostuneita, ja haluavat tietää, mitä 

medialähteitä ja -sisältöjä heidän lapsensa käyttävät. Samalla myös niiden parissa vietet-

tyyn aikaan kiinnitetään huomiota, ja vanhemmat pyrkivät rajoittamaan käytettyä aikaa 

yhteisesti lasten kanssa tehdyillä sopimuksilla ja käytänteillä. 

 

”Ajankäytön suhteen ei liian pitkiä aikoja kerrallaan, koska koulu ja harrastukset, sekä 

oikeat kaverit ovat tärkeitä. -> Välillä laitteet kieltoon (pois) jos esim. läksyt olleet teke-

mättä.” (äiti) 

 

”Osittain ovat hyvin olennainen osa arkea kuten puhelimen käyttö, musiikin kuuntelu, netin 

käyttö ja elokuvien katselu. Niissä ei mitään ongelmaa. Jouluksi saatu älypuhelin on uusi 

juttu ja sivusta ihmetyttää sen runsas käyttö peleihin ja ystävien kanssa ollessa puhelinten 

tärkeä rooli = niistä puhutaan ja niillä touhutaan yhdessä. Välillä joutuu käyttöä toppuut-

telemaan, ja mainitsemaan mahdollisista käyttörajoituksista.” (äiti) 

 

Joissain perheissä on jouduttu turvautumaan jopa medialähteiden (laitteiden) takavari-

koimiseen vanhempien toimesta, mikäli he ovat katsoneet kyseisen menettelyn tarpeellisek-

si lapsen muiden velvollisuuksien (esimerkiksi koululäksyt) kärsiessä digitaalisen median 

parissa vietetyn ajan takia. Käyttörajoitukset voivat olla myös yksi vanhempien yrityksistä 

suojata lastaan, ja esimerkiksi hänen tunteitaan, kohtaamasta hänelle epäsopivia mediasisäl-

töjä (Korhonen 2008, 197–198; Salokoski & Mustonen 2007, 96–102). 

 

”Asia ei meillä ongelma, koska peliaikaa rajoitetaan. Lapsi kuitenkin saa rajoituksista huo-

limatta käyttää esim. tietokonetta hyötykäyttöön kuten kirjoittamiseen ja tiedonhankintaa.”  

Ja samalla kyseinen isä jatkaa edellisen äidin kommenttia mukaillen, että ”Onneksi lapsella 

on paljon ruudun ulkopuolista tekemistä.” (isä) 

 

Ruudun ulkopuoliseen muuhun tekemiseen ja lapsen mediakäyttöön ottaa kantaa myös eräs 

äiti, joka toivoo, ettei ”niiden käyttö vaan koskaan korvaa tärkeitä kaverisuhteita, arkilii-

kuntaa, kirjoja ja liikuntaharrastuksia sekä perheenjäsenten yhteistä aikaa ilman medioita 

kuten juttelua, lautapelejä & yhteisiä liikuntajuttuja.” 
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Myös isävastaaja on samoilla linjoilla: ”Erittäin järkevästi lapsi suhtautuu. On tietyt oh-

jeistukset joita noudatetaan ja ei ole tapahtunut ylilyöntejä. Kotona on paljon muita virik-

keitä niin paljon että media ei ole häiritsevä tekijä ainakaan toistaiseksi. ” (isä) 

 

Suorannan, Lehtimäen ja Hakulisen (2001) tutkimuksen mukaan vanhemmat eivät rajoita 

lasten television katselua yhtä paljon kuin muiden medioiden käyttöä. Kenties syynä on 

television tuttuus, jonka sisältöön vanhemmat luottavat enemmän kuin esimerkiksi Interne-

tin ja digitaalisten pelien sisältöön. Samansuuntainen viesti on havaittavissa myös omasta 

tutkimusaineistostani, jonka perusteella vanhemmat luottavat television tuttuihin ohjelmasi-

sältöihin, joita antavat lastensa vapaasti katsoa. 

 

Verkon varjoisista kujista ja digitaalisen median käytön rajoittamisesta on kirjoittanut myös 

muun muassa Pasi Haasio Opettaja-lehdessä (44/2013, 23–25). Kuten edellä olevassa ai-

neistolainauksessa isä-vastaaja mainitsee rajoittavansa lapsensa peliaikaa, Haasio on näke-

myksellään kyseisen isän kanssa osittain samaa mieltä. Haasion mukaan moni kasvattaja 

vetää tiukat rajat esimerkiksi Internetin käytölle, mutta rajoittaminen saattaa kuitenkin estää 

lapsia ja nuoria oppimasta tarpeeksi monipuolisia nettitaitoja. Kotikoneille voi asentaa eri-

laisia suodattimia tai virtuaalisia muureja estämään pääsyn esimerkiksi seksiä ja väkivaltaa 

sisältämille sivustoille, mutta samalla on syytä huomata, että tiukatkaan kiellot ja varotoi-

menpiteet eivät aina tehoa, sillä Internetiin pääsee aina; vaikkapa kaverin luona tai kirjas-

tossa. Tätä näkemystä täydentää hyvin erään vanhemman vastaus: 

 

”Lapsi nauttii niistä (digitaalisista medialähteistä ja -sisällöistä), mihin on päässyt tutustu-

maan. Ei toisaalta osaa kaivata niitä medioita, joihin ei ole vielä tutustunut. Tai enhän mi-

nä toisaalta vanhempana tiedä mitä kaikkea se (lapsi) tietää ja tekee…”   

 

”Lapsemme suhtautuu esim. netissä olevaan tietoon avoimen uteliaasti, mutta kun olemme 

keskustelleet netissä olevasta tiedosta, kriittisyyttäkin on tullut netissä olevaa tietoa koh-

taan.” (äiti) 
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Lähes kaikki lapset kertoivat kotonaan olevan mediankäyttöön liittyviä sääntöjä, ja pitivät 

loppujen lopuksi kotinsa mediasääntöjä sopivina. Vain muutama lapsi (5 lasta, 3 poikaa ja 2 

tyttöä) mainitsi rivien välissä haluavansa olla kokonaan ilman sääntöjä. Lisäksi viidesluok-

kalaisista tyytymättömimpiä Internetiin ja pelaamiseen liittyviin sääntöihin olivat useimmin 

Internetiä käyttävät lapset. Vanhempiensa kanssa ilmoittivat riitelevänsä netinkäytöstä ta-

vallisimmin ne, joiden mukaan vanhemmat eivät tienneet, mitä lapsi Internetissä teki.  

 

Tiivistäen voisikin todeta, että kasvattajien (esimerkiksi vanhemmat ja opettajat) ei tule 

olettaa, että lapset olisivat sitä tyytyväisempiä, mitä vähemmän vanhemmat heidän median-

käyttöään seuraavat, eli mitä vapaammin he saavat mediaa käyttää. Nähdäkseni valvonta, 

kontrolli ja säätely tuovat kuitenkin lasten (ainakin alitajuisesti) kaipaamaa turvaa ja huo-

lenpitoa vanhempien puolelta.  Osa vanhemmista pohti median roolia ja merkitystä 

lapsensa arjessa tulevaisuudessa. Samalla muutamat vanhemmista mainitsivat lastensa ole-

van tällä hetkellä jo taitavampia medialähteiden tai -välineiden sekä sisältöjen käyttäjiä, 

kuin vanhempansa. 

 

”Hän suhtautuu tiedostavasti ja fiksusti. Hän tietää rajat ja vaarat, mutta on toisaalta – 

ihan oikeutetusti – mukana teknoyhteiskunnan kehityksessä (paremmin kuin äitinsä). Koh-

tuus ja tasapaino lienevät avainsanat, joihin pitäisi jollain konstilla pyrkiä, sillä kokonaan 

ilman on vaikeata olla, mutta medioiden liikakäyttö johtaa varmasti muutoksiin ihan jo 

ihmisenä olemisessa.” (äiti) 

 

Tulevaisuus mietityttää myös toista äitiä, sillä hän mainitsee medioiden kuuluvan ”oleelli-

sesti nyky yhteiskuntaan ja lapsen käyttö lisääntyy varmasti tulevaisuudessa.” (äiti) 

 

”Erityisesti tietokone tulee varmasti olemaan suuressa osassa lapseni arkea tulevaisuudes-

sa. Myös mobiililaitteet tulevat kasvattamaan rooliaan. Jo tällä hetkellä hän haluaisi itsel-

leen älypuhelimen netillä, muttei sitä vielä toistaiseksi saa.” (isä) 

 

”Hän on jo monessa asiassa paljon taitavampi tietokoneen ja kännykän käyttäjä kuin me 

vanhemmat. Saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.” (äiti) 
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Vanhempien vastausten perusteella voisi tiivistäen todeta, että he ovat ainakin omien sano-

jensa mukaan suhteellisen hyvin tietoisia lastensa median käytöstä. Vanhemmat tietävät, 

mitä medialähteitä, -välineitä ja -sisältöjä heidän lapsensa käyttävät, ja kuinka paljon ajalli-

sesti lapset ovat kosketuksissa erilaisiin digitaalisiin medioihin. Suurin osa vanhemmista 

mainitsi digitaalisten medioiden olevan olennainen ja luonnollinen osa lastensa arkea, ja 

ennustivat, että rooli tulee korostumaan entistä enemmän tulevaisuudessa (ks. Luukka ym. 

2001; Pääjärvi 2012, Suoninen 2013). Useat vastaajavanhemmat mainitsivat lastensa ole-

van jo tällä hetkellä osaavampia sekä kyvykkäämpiä medialähteiden ja -sisältöjen käyttäjiä 

vanhempiinsa nähden. Samalla he kuitenkin ottivat kantaa siihen, että viidesluokkalainen 

lapsi on vielä kehityksessään vielä varsin keskeneräinen, ja siten lapsi ei vielä pysty ym-

märtämään, käsittämään ja käsittelemään kaikkea sitä tietotulvan moninaisuutta, joka digi-

taalisissa medioissa piilee.  

 

Jarmo Viteli (2008) on todennut edelliseen liittyen, että ”Tämän ajan suurin digitaalinen 

kuilu Suomessa ei ole vanhusväestön ja muun väestön tietoyhteiskuntataidoissa. Suurin 

digitaalinen kuilu on digiajan nativien, internet- ja mobiilisukupolven, ja vanhempien su-

kupolven välillä. Opettajat ja kasvattajat eivät vielä ole digiajan natiiveja mutta heillä on 

velvollisuus tuntea digiajan natiivien maailma ja sen mahdollisuudet ja uhat. Jos opettaja 

ei tiedä mitä facebookissa voi tehdä tai ei tunne wikipedian mahdollisuuksia ja riskejä, ei 

hän ole pätevä tehtävissään”. Sitaatti on paljon puhuva ja toteava, tälle löytyy tukea esi-

merkiksi Kirsi Pohjolan kirjoituksesta Helsingin Sanomiin 22.12.2009 otsikolla ”Koulu ei 

ymmärrä lasten mediakulttuuria” (Pohjola 22.12.2009). 

 

Vanhempien mukaan on tärkeää luoda yhteiset pelisäännöt yhdessä lasten kanssa median 

käytölle, ja samoin laatia myös mahdolliset jälkiseuraamukset, mikäli näitä yhdessä luotuja 

sääntöjä ei noudateta tai esimerkiksi koulunkäyntiin liittyvät tekijät ovat toistuvasti kärsi-

neet liiallisesta median käytöstä; lapsen median käytölle saatetaan tällöin asettaa esimerkik-

si erinäisiä rajoitteita. Tähän voisi liittää kasvatuksellisen taitavuuden ajatuksen, jonka mu-

kaan vanhemmat ovat esimerkiksi perimmäisiä kasvattajia, jotka viimekädessä asettavat 

rajat ja valvovat niitä; vanhemmat lastensa tulevaisuuden luojina. (van Manen 1991; Hollo 
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1959, 44; Niiniskorpi 2010, 41 mukaan; ks. myös Värri 1997, 146.) Myös Furman (2003, 

34–40) on kirjoittanut taidoista sopimisesta ja neuvottelemisesta, ja hän mainitseekin, että 

”Ei lapsissamme tietenkään ole mitään vikaa – heillä on vain joissakin asioissa parantami-

sen varaa.” (Furman 2003, 34.) Vastaavasti Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkki-

nen ja Ruoppila (2006, 111–112; 115–118) mainitsevat erilaisten taitojen vahvistamisesta 

ja saavuttamisesta keskinäisen luottamuksen kasvun kautta. Vastaajavanhemmat nostivat 

tärkeäksi näkökulmaksi keskustelut lapsen kanssa mediassa piilevistä vaaroista, ja sen, että 

mediakäyttäjän tulee osata suhtautua kriittisesti ja osin epäilevästi kohtaamiinsa asioihin.  
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8  TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA 

 

Tutkielmani ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli kartoittaa viidesluokkalaisten lasten 

digitaalisiin medioihin liittyviä käsityksiä. Lisäksi olen tarkastellut kyseisten lasten median 

käyttöön liittyviä käyttökokemuksia, käytettyä aikaa, lasten suosimia medialähteitä ja -

sisältöjä sekä pyrkinyt hahmottamaan lasten vanhempien käsityksiä ja tietämystä lastensa 

mediankäyttötottumuksista (tutkimuskysymykset 2. ja 3.) Olen selvittänyt edellä mainitse-

miani seikkoja viidesluokkalaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattujen kysy-

myslomakkeiden, sekä vapaiden piirustusten perusteella (ks. Liitteet 1.-3.) Aineiston ana-

lyysin ja tutkimustulosten perusteella esittelen vastauksia sekä näkemyksiä luvussa 4. esit-

tämiini tutkimuskysymyksiini. Tutkimustulokset muodostuvat tekijöistä, jotka ovat osaltaan 

vaikuttaneet muun muassa viidesluokkalaisten lasten käsityksiin digitaalisesta mediasta.  

 

Viidesluokkalaisten käsityksiä digitaalisesta mediasta 

Alla oleva kuvio 6. ilmentää tutkimustuloksiani viidesluokkalaisten digitaalisiin medioihin 

liittyvistä käsityksistä ja käyttötottumuksista.  

  

Kuvio 6. Viidesluokkalaisten käsityksiä digitaalisesta mediasta. 

 

Medialähteet

Mediasisällöt

TietotulvaKriittisyys

Nettiturvallisuus

    Digitaalinen media 
         on normaali osa  
diginatiivin lapsen arkea 



67 

 

Tutkimustuloksina viidesluokkalaisten käsitykset digitaalisesta mediasta kiteytyvät juuri 

medialähteiden, mediasisältöjen, tietotulva, kriittisen suhtautumisen ja nettiturvallisuuden 

teemojen ympärille. Nämä asiat tulevat ilmi kuviossa 6., ja kaikki vaikuttavat osaltaan ko-

konaiskuvaan siitä, millaisia käsityksiä viidesluokkalaisilla oppilailla on digitaalisista me-

dioista tutkimusaineistooni perustaen.  

 

Medialähteiden osalta vastaajalapsilla näytti olevan selkeitä ilmaisuvaikeuksia kuvata kir-

joitetuin sanoin käsityksiään tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Oikeastaan lasten vastaukset 

tiivistyivät yleisesti elektronisten ja digitaalisten laitteiden ja esineiden mainitsemiseen tai 

”juttuihin”, ei niinkään tiettyjen spesifien medialaitteiden tai -lähteiden nimeämiseen. Kui-

tenkin lasten vastauksia kysymyslomakkeista analysoidessani niistä oli selvästi, mutta epä-

suorasti, havaittavissa se, että viidesluokkalaiset tietävät kyllä tarkoin aiemmin yleisellä 

tasolla mainitsemiensa elektroniikan ja digitaalisten esineiden oikeat nimet tietokoneista 

Internetiin ja BlueRay-levyihin, sekä älypuhelimista tabletteihin (ks. esim. Kuvat 1.-6.) 

 

Mediasisällöt kategorisoin aineistoanalyysin jälkeen kolmeen osaan. Ensimmäisenä vahva-

na tekijänä aineistosta esiin nousi ”sivustot ja palvelut”-otsikon mukaiset käsitykset, joka 

pitää sisällään lapsille suosittuja Internet-sivustoja ja niiden mukanaan tuomia lisäpalvelui-

ta. Toinen näkökulma, joka periaatteessa sisältyisi myös tuohon ”sivustoihin ja palvelui-

hin”, oli ”sosiaalinen media, eli SoMe”, jonka halusin nostaa loppujen lopuksi omaksi tee-

maksi siihen liittyvien useiden aineistomainintojen takia. Kolmas mediasisältöihin liittyvä 

teema, joka muotoutui itsenäiseksi kokonaisuudeksi, oli ”ei materiaalinen media”. Varsin 

monissa lasten vastauksissa mainittiin suoraan, tai sivusta viitaten, digitaalisten medioiden 

sisältämän mediasisällön sähköisyyteen ja sähköiseen saatavuuteen, eli muodostamani ku-

vauksen mukaisesti ”ei materiaaliseksi mediaksi”. Tutkimusaineistoa analysoidessani oli 

sinänsä erikoista huomata, etteivät lapsivastaajat maininneet pelejä mediasisältöjen yhtey-

dessä. Digitaaliset pelit ja pelaaminen toimintana tulivat kuitenkin varsin selvästi esille las-

ten kirjoituksista sekä piirroksista liittyen käyttökokemuksiinsa. 

 

Loputtomalta tuntuvan tietotulvan kategorinen esiin nouseminen oli mielestäni jokseenkin 

jopa odotettavaa. Ikään katsomatta kaikki ihmiset kohtaavat digitaalisia medioita, tai digi-
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taalinen media kohtaa jotain kautta sinut, joka päivä. Sähköisen informaation määrä on jo 

nyt valtava ja sen kasvaa joka sekunti. Näin ollen tietotulvan käsite on vakiintunut osaksi 

informaatioyhteiskunnan jäsenten, jopa viidesluokkalaisten, arkisanavarastoa. Tähän liitty-

en suomalainen reggae-rap-artisti Jukka Poika ja Kompostikopla (2003) on riimitellyt jo 

vuosituhannen alkupuolella Tietotulva-kappaleessaan ” liika tieto voi sekoittaa sun pään, 

turha tieto ei liity mihinkään, tietotulva vie mennessään ja ihminen kattelee ihmeissään.”   

 

Viidesluokkalaisten kriittiset käsitykset suhteessa digitaaliseen mediaan rajautuivat media-

sisältöjen mahdollisesti väärän kuvan antamiseen jostain asiasta sekä vaikuttamismahdolli-

suuksiin. Lasten vastausten, eli heidän käsitystensä, perusteella digitaaliset mediasisällöt 

vaativat vastaanottajiltaan ja käyttäjiltään kriittistä suhtautumista kohtaamiinsa mediasisäl-

töihin, sillä mediasisällöissä tietotulvan keskellä kaikki informaatio ei varmasti ole totta, eli 

vastaanotettu mediasisältö voi antaa tai tuottaa, tahattomasti tai tarkoituksellisesti, väärän 

kuvan jostain asiasta. Samoin mediasisällöt voivat samaten vaikuttaa positiivisella tai nega-

tiivisella tavalla vastaanottajaansa, tai käänteisesti mediakäyttäjä voi itse pyrkiä vaikutta-

maan tuottamallaan mediasisällöllä (ks. Taulukko 3. Salokoski & Mustonen 2007 mukaan). 

 

Taulukko 3. Pelien mahdollisia ja yksilöllisiä vaikutuksia kootusti; sovellettavissa ylei-
semmin mediankäyttöön (Salokoski & Mustonen 2007). 
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Viides ja viimeinen kuvauskategoria muodostui nettiturvallisuuden teeman ympärille koos-

tuen lasten käsitysten pohjalta turvallisen toimimisen ja konkreettista nettiturvaa tuovien 

toimintojen pariin. Turvalliseen toimintaan vastaajat yhdistivät erilaisia, käytännöllisiä, 

toimia mediasisältöjen parissa toimiessaan, esimerkiksi ”Älä luovuta tietojasi kenelle ta-

hansa Internet-käyttäjälle!”. Konkreettista nettiturvaa puolestaan ilmensi erilaisten tietotur-

vaohjelmien, kuten virustorjuntaohjelmien, käyttäminen omalla tietokoneella, tableteilla ja 

älypuhelimilla, sekä esimerkiksi vain tuttujen ja turvallisten Internet-sivujen käyttäminen. 

Nämä ovat päteviä ohjenuoria kenelle vain digitaalisen median käyttäjille. 

 

Digitaalisen median käyttökokemuksia ja ajankäyttö 

Viidesluokkalaiset lapsivastaajani kertoivat varsin monipuolisesti ja avoimesti erilaisista 

digitaaliseen mediaan liittyvistä käyttökokemuksistaan sekä suosimistaan medialähteistä ja 

-sisällöistä. Mediaan liittyvissä käyttökokemuksissa painottuivat oikeastaan kaksi asiaa; 

Internetin monipuolinen käyttäminen ja ennen kaikkea pelaaminen sekä television ja/tai 

elokuvien katsominen erilaisilla medialähteillä tai -välineillä. Pelaaminen itsessään osoit-

tautui sekä tyttöjen että poikien keskuudessa selvästi suosituimmaksi toiminnaksi. Tätä 

kuvastavat vastaajalasten kuvittamat piirustuksetkin (ks. kuvat 1.-6.) Erilaisten mediasisäl-

töjen katselu, esimerkiksi DVD- ja BlueRay-levyt ja televisio, mainittiin myös suosituksi 

mediankäyttötavaksi. Muutoinkin suositut medialähteet sekä -sisällöt olivat yhdistettävissä 

suoraan Medialähteet ja Mediasisällöt teemoissa mainittuihin lähteisiin sekä sisältöihin. 

Poiketen esimerkiksi pelaamisesta, mediasisältöjen katseleminen on vain passiivista toimin-

taa, katsomista, ja kognitiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna tällainen ”perinteinen” audio-

visuaalinen mediasisältö aktivoi lähinnä näkö- ja kuuloaisteja. Tähän päätelmään ovat tul-

leet muun muassa myös Wahi, Parkin, Beyene, Uleryk ja Birken (2011) sekä Ghassemi ja 

Granger (2012), joiden tutkimusten mukaan runsas television katsominen kertoo fyysisesti 

passiivisesta elämäntavasta. Myös Kuula (2013) on ottanut blogissaan kantaa passivoivasta 

mediasta todeten ”Lapset passivoidaan vidiooteiksi”. Vastaavasti erilaisten digitaalisten 

pelien pelaaminen on ainakin näennäisesti aktiivisempaa toimintaa, pelaamista, ja siihen on 

mahdollista yhdistää astetta syvempi ja käyttäjää aktivoivampi toiminta, verkkopelaaminen, 

joka taas osaltaan on myös sosiaalista toimintaa (Mäyrä 2008, 2).  Toisaalta pelaamisessa 

kognitio toimii tietyiltä osin samankaltaisesti katseluun verrattuna, mutta samalla pelaami-
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nen edellyttää sensomotorista palautetta. Toisin sanoen pelit aktivoivat, ei vain pelaajaa, 

vaan myös konkreettisesti esimerkiksi hänen lihaksistoaan. (Sotamaa 2009, 9; ks. myös 

VTT 2006.) ”Peli on media siinä missä elokuva tai netti sillä erotuksella, että pelissä pää-

see tekemään tekoja, ei vain katsomaan niitä.”, kuten Helin kirjoittaa Ylen 2.4.2014 uu-

tisoimassa kirjoituksessaan. 

 

Lasten käyttökokemuksiin liittyvissä vastauksissa korostui Internetin säännöllinen ja lähes 

jatkuva käyttäminen. Vastaajat mainitsivat monenlaisia sivustoja, joiden parissa he vierai-

levat Internetissä surffatessaan. Tällaisia sivustoja olivat muun muassa erilaiset pelisivustot, 

sosiaaliseen mediaan ja yhteydenpitoon liittyvät sivustot sekä erilaiset musiikin kuunteluun 

liittyvät sivustot; kuten Internetradiokanavat ja Youtube. Kyseiset Internet-sivustotyypit 

ovat tutkitusti muutoinkin tutkielmani vastaajien, viidesluokkalaisten lasten, ikätovereiden 

suosiossa (ks. esim. Pääjärvi 2012; Suoninen 2013; Valkonen 2012). 

 

Lasten käyttökokemuksiin liittyen tutkimusaineistosta oli selvästi havaittavissa digitaalisen 

mediankäytön eräänlainen automatisoituminen ja siihen rutinoituminen (ks. 6.6). Medioista 

on tullut niin erottamaton, automaattinen ja jopa huomaamaton osa viidesluokkalaisten ar-

kipäivän muita toimia, etteivät he kiinnitä sen käyttöön kovinkaan paljoa huomiota. Kun 

käyttöön liittyvät toiminnat, laitteet ja sisällöt tulevat (turhankin) tutuiksi, ei käyttäjän tar-

vitse huomioida erillisiä taitoja, joita hän tarvitsee käyttääkseen jotain laitetta tai palvelua. 

Kun aiempien itsestäänselvyyksien kanssa sitten tulee ongelmia, esimerkiksi tietokoneen 

Internetyhteys ei toimi, ei välttämättä heti ensimmäisenä edes kiinnitetä huomiota modee-

min tai mokkulan toimintaa, tuskaillaan vain yhteyden toimimattomuudella. 

 

Ajankäytöllisesti vastaajieni digitaalisiin medioihin käyttämä aika mukaili aiempien tutki-

musten ja suositusten mukaisia linjauksia, keskiarvon muodostuessa hieman yli kahden 

tunnin päivittäiseen käyttöön (ks. esim. Finnpanel 2013; Koivusalo-Kuusivaara 2007; Kor-

honen 2008; Livingstone ym. 2000; Paavonen ym. 2011; Pääjärvi 2012; Rideout ym. 2003; 

Suoninen 2013). 
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Tutkimustulosteni mukaan lapset kokevat erilaisten medioiden olevan tavallinen, ja jopa 

huomaamattoman itsestään selvä osa heidän arkeaan ja arjen muita toimiaan. Medialähteet 

eivät siis itsessään esiinny pelokkeina tai inhokkeina lapsikäyttäjille. Päinvastoin, uudet ja 

erityisen vahvasti visuaaliset medialähteet sisältöineen näyttäytyvät lapsille mielenkiintoa 

kiihottavina ja innoittavina käyttökohteina. Sen sijaan käyttäjän tai vastaanottajan ikäkau-

delle sopimattomat mediasisällöt voivat osoittautua pelottaviksi, hämmästyttäviksi, epämu-

kaviksi, tai toisaalta mielenkiintoisiksi kohteiksi (vrt. Korhonen 2008; Koivusalo-

Kuusivaara 2007; Noppari ym. 2008; Salokoski & Mustonen 2007.)  

 

Vanhempien käsitykset lastensa digitaalisen median käytöstä 

Viidesluokkalaisten lasten vanhemmat käsittävät ja tiedostavat lastensa olevan enemmän 

kuin sinut erilaisten medialähteiden ja -sisältöjen käytön parissa. Lasten vanhemmat suh-

tautuvat pääsääntöisesti erittäin positiivisella ja avoimella tavalla jatkuvasti kehittyviin di-

gitaalisiin medioihin antaen lastensa käyttää sekä tutustua niihin; niin hyöty- kuin viihde-

käytön osalta. Vanhempien vastauksista huokuu luottamus omien lasten toimintaan median 

parissa, vaikkakin muutama vanhemmista myötää avoimesti todeten, ettei voi olla täysin 

varma siitä, mitä ja missä oma lapsi esimerkiksi Internetin syövereissä tekee. 

Vanhempien mukaan mediankäytön pelisäännöistä on sovittava lasten kanssa, ja molempi-

en osapuolten on hyväksyttävä yhdessä laaditut säännöt ja seisottava käytännöntoimissaan 

lupaustensa takana. Lasten mediankäyttöä on valvottava niin käytettyjen sisältöjen kuin 

esimerkiksi ajankäytön suhteen. Mikäli sovitusta lipsutaan toistuvasti ja lapsi laiminlyö 

velvollisuutensa koulunkäynnin tai kotitöiden suhteen liiallisen mediankäytön takia rikkoen 

näin yhteisesti laadittua sopimusta, digitaaliset medialähteet ja -sisällöt joutuvat pannaan.  

 

Vanhemmat mieltävät digitaalisen median olevan olennainen osa lastensa arkea nyt ja ene-

nevissä määrin tulevaisuudessa. Tähän liittyen muutamat vanhemmista ikään kuin ajatteli-

vat vastauksiensa kautta ääneen toiveitaan ja odotuksiaan tulevaisuuden suhteen, kuinka 

erilaisia digitaalisia medialähteitä ja -sisältöjä voisi käyttää hyvällä tavalla hyödyksi.  
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”Kyllähän ne viihdemediat ovat nykylasten arkea ja varmasti tulevat jatkossakin ole-

maan… Toivottavasti löydämme hyvät asia sekä välineet, ja osaisimme käyttää niitä oppi-

misessa ja lapsen kehitystä tukevassa toiminnassa hyödyksi.” (isä) 

 

”Digitaaliset viihdemediat ovat luonteva osa arkipäivää. Lapsi tietää, että niistä löytyy 

sisältöä ”laidasta laitaan” ja pyrkiikin itse välttelemään tietynlaisia sisältöjä. Hän tietää 

myös, että asioihin täytyy suhtautua kriittisesti (kaikki tieto ei ole luotettavaa, totta jne.) 

Hän kokee toisaalta, että niiden avulla voisi tehdä vielä paljon enemmän asioita. (Hyödyn-

tämään esim. tabletteja opiskelussa ym. eikä vain viihdekäyttää sitä kotona). Vanhempana 

pohdittavaa, miten paljon lapsi todellisuudessa ymmärtää kaikkea sitä ”tietotulvaa”, minkä 

keskellä nykyään lapset kasvavat. Kaiken kaikkiaan viidesluokkalainen alakoululainen on 

oikea media-ahmatti.” (äiti) 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseeni osallistuneet lapset suhtautuvat tutkimusaineistoni anta-

man informaation mukaan suurella mielenkiinnolla, antaumuksella ja positiivisuudella digi-

taalisia medioita kohtaan. Lapset ovat kiinnostuneita käyttämään digitaalisia medioita, ja 

todetusti viettävät aktiivisesti jokseenkin paljon aikaa niiden parissa. Mediakasvattajana ja 

alakouluikäisenä runsaasti pihapelejä pelanneena on kuitenkin ilo huomata, että vaikka lap-

set ovat sinut digitaalisen median kanssa ja käyttävät sitä runsain mitoin päivittäin, niin 

samalla lapsilla kuitenkin on myös paljon muutakin tekemistä, eikä esimerkiksi sosiaalinen 

paine erilaisten mediasisältöjen katsomisten, pelaamisten ja käytön suhteen ole vielä viides-

luokkalaisilla kovin suurta ja todellisen elämän aktiviteeteille, perhe ja kaverit ensisijassa, 

annetaan aikaa. Kuitenkin ”Alakoululainen on media-ahmatti”, kuten yllä oleva vastaajaäi-

ti aineistolainauksessaan sekä esimerkiksi Salokoski ja Mustonen (2007, 22) toteavat.  

8.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkielmani aiheena on ollut viidesluokkalaisten lasten käsitysten ja käyttötottumusten kar-

toittaminen digitaalisten medioiden käyttöön liittyen. Samalla olen selvittänyt lasten suosi-

mia medialähteitä ja -sisältöjä, sekä lasten vanhempien käsityksiä lastensa mediankäytöstä. 

Olen kontekstoinut omaa tutkielmaani ensinnäkin esittelemällä aihepiirin taustaa, ja toisek-
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seen olen kuvannut aihepiiriini olennaisesti liittyviä käsitteitä, tehnyt opetussuunnitelma-

katsausta ja esitellyt aihepiiriini sivuavia tutkimuksia.  

 

Olen esitellyt ja viitannut tutkielmaani liittyviin aiempiin tutkimuksiin läpi koko tutkielman 

sisällyttäen ne muuhun tekstiin. Suoranaisesti oman tutkielmani aihepiirin kanssa yhtene-

vää aiempaa tutkimusta en onnistunut löytämään, mutta olen pyrkinyt tasapainottamaan tätä 

muuten runsaan lähdekirjallisuuden perusteella. Tutkielmassa esittelemissäni suorissa tut-

kimusaineistolainauksissa olen pyrkinyt hävittämään henkilöiden tunnistetiedot, samoin 

tein aineiston osalta analysointivaiheessa. Tutkielman etenemisen ja toteutuksen, sekä ai-

neiston keräämisen ja analyysin suhteen olen ollut avoin. Koen, että kirjoittamani perusteel-

la ulkopuolinenkin lukija kykenee seuraamaan toimintalinjojani koko tutkielmani ajan. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden ongelmana korostuu aineiston keruuseen liitty-

vä vaihtelu. Tämä johtuu siitä, että tutkijan näkemys ja tulkinta kehittyvät tutkimusproses-

sin edetessä (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009). Olen pyrkinyt minimoimaan tämänkaltaisen 

ongelman tutkielmassani. Analysoidessa aineistoa merkitsin siitä ylös systemaattisesti tut-

kimusongelmieni kannalta oleellisia viittauksia korostamalla eri ongelmiin liittyviä ”vasta-

uksia” erilaisin symbolein ja värein, sekä kategorioimalla niitä tiivistäen Microsoft Excel-

ohjelmalla taulukkoon. Ulkopuolelle ei jäänyt uskoakseni ainuttakaan tutkimusongelmieni 

kannalta merkittävää tai muuten olennaista viittausta. Pikemmin merkitsin ylös sellaisetkin 

kohtaukset, jotka myöhemmin joudun poistamaan listoihin kuulumattomina. 

 

Luotettavuustarkastelussa on tärkeää miettiä myös tutkimuksen puolueettomuutta. Tämä 

nousee esille siinä, ottaako tutkija vastaan tutkittavan tiedon itsenään vai suodattuuko ai-

neisto tutkijan oman kehyksen läpi. Tällöin tutkimusprosessiin vaikuttaa esimerkiksi tutki-

jan sukupuoli, ikä, uskonto tai poliittinen asenne (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–

135.) Jo aloittaessani tekemään tätä tutkielmaa, koin voivani yhdistämään ja hyödyntämään 

tietotaitoani ja aiempaa opintotaustaani aluillaan olevan tutkielman aihepiirin yhteydessä, 

sekä toteuttamaan tutkielmaprosessin objektiivisena tutkijana. Sain myös ohjaajiltani posi-

tiivista kannustusta tutkielman aiheen ajankohtaisuuteen ja sen merkittävyyden liittyen sekä 

siihen, että voin mainiosti yhdistää aiemman taustani tässä yhteydessä. 
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Kyselytutkimuksessa aineistonkeruun ja koko tutkimuksen onnistumisen kannalta itse ky-

selylomakkeella on suuri merkitys. Lomakkeen suunnittelulla, kysymysten muotoilulla ja 

kokonaisvaltaisella panostuksella tutkija kykenee tehostamaan tutkimuksen onnistumista. 

Huoliteltu ja ajan kanssa toteutettu kyselylomake edesauttaa myös vastaajien vastaamista ja 

jopa niiden laatua. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 188; 193.) Oman aineistonkeruu-

prosessin kohdalla toivoin, että positiivisesti koettu kyselylomake kumoaisi kielteisiä asen-

teita kyselytutkimusta kohtaan. Ainakin paneuduin ajan kanssa ja huolella käyttämieni lo-

makkeiden suunnitteluun minimoidakseni ennakkoluuloja, ja tehden muun muassa kum-

mallekin vastaajaryhmille heille kohdistetut, kuitenkin samankaltaiset, kysymyslomakkeet 

muun muassa tutkielman luotettavuutta lisätäkseni. Kyselytutkimukseen liitetään heikkou-

tena tavallisesti myös aineiston mahdollinen pinnallisuus sekä tutkimuksen teoreettinen 

vaatimattomuus. Koen, että tämän tutkielman osalta monipuolinen aineisto on osoittautunut 

riittävän syvälliseksi, ja tutkielman teoreettinen tausta on samoin riittävän laaja. 

 

Tutkimuksen tekemisen yhteydessä puhutaan triangulaatiosta, jolla pyritään lisäämään tut-

kimuksen luotettavuutta. Tällä tarkoitetaan erilaisten menetelmien, tietolähteiden, teorioi-

den ja jopa tutkijoiden yhdistämistä tutkimuksenteossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 143; 

Eskola & Suoranta 2008, 68–70.) Olen pyrkinyt aineiston hankinnan suunnittelun ja keruun 

yhteydessä tarkastelemaan tutkimukseni kokonaisuutta huomioiden luotettavuuden ja eetti-

sen ulottuvuuden. Keräsin aineistoni tarkoituksellisesti monipuolisesti hyödyntäen sekä 

lasten että heidän vanhempiensa näkökulmia. Positiiviseksi yllätykseksi sain alkuperäis-

suunnitelmiini nähden ylimääräistä aineistoa nopeimmin vastanneilta oppilailta vapaiden, 

kuitenkin tutkielmani aihepiiriin liittyvien, piirustusten muodossa. Ottaen huomioon tutki-

muskysymykseni, joiden avulla kartoitan viidesluokkalaisten käsityksiä digitaalisesta me-

diasta ja edellä mainitut aineistot, voidaan nähdäkseni perustellusti puhua aineistotriangu-

laatiosta.  Pyrin tavoittelemaan monipuolisen aineiston avulla sen sisällön yhteneväisyyttä 

ja vastaavuutta laatimiini tutkimuskysymyksiin. Huolimatta aineiston suuresta määrästä, en 

kuitenkaan tavoittele tutkimustulosten ja analyysin perusteella kovin laaja-alaisia yleistyk-

siä. Ennemminkin tutkielmaani tuloksineen tulee lähestyä kyseisen aihealueen tarkasteluna. 
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Mikäli tutkielmani olisi pelkästään pohjautunut viidesluokkalaisten lasten vastauksille, tai 

vai ensimmäiselle aineistonkeruuotannalleni, olisin ollut hukassa. Kaiken kaikkiaan osoit-

tautui varsin hyvälle ratkaisulle kartoittaa myös lasten vanhempien näkemyksiä ja käsityk-

siä tutkittavasta ilmiöstä (Liite 2.), hankkia aiempaa tarkemmalla kysymyslomakkeella lisää 

lapsivastauksia (Liite 3.) ja ensimmäisen aineistonkeruun yhteydessä antaa nopeimmille 

vastaajille mahdollisuus täydentää tai tuottaa lisäaineistoa esimerkiksi piirrosten avulla 

(kuvat 1. -6.). Kuitenkin näin jälkikäteen on helpohkoa todeta, että alkuperäisiin suunnitel-

miini liittyneet kysymyslomakkeet (liitteet 1. ja 2.) ovat vastausvaihtoehdoiltaan niin struk-

turoituja, että näitä olisi pitänyt analysoida määrällisin menetelmin, tai vaihtoehtoisesti tut-

kielmani hakiessa uusia uomia, olisin voinut hylätä ensimmäisen aineistoni kokonaan. 

 

Tutkimusta tehdessä tulee aina kiinnittää erityishuomiota myös tutkimuksen eettisyyteen. 

Tärkeää on myös tiedostaa, että tutkimus ei saa vahingoittaa tai olla haitaksi millään tavoin 

tutkimukseen osallistujille. Eettisyyden näkökulma esiintyy ensisijaisesti tutkimuskoh-

teideni anonymiteetin säilymisellä. Aineistonkeruun ensimmäisessä vaiheessa pyysin yhden 

luokan oppilaita vanhempineen vastaamaan omilla nimillään kysymyslomakkeisiin (Liitteet 

1 ja 2), koska tarkoitukseni oli silloisen tutkimussuunnitelman mukaan painottaa vertailua 

lasten ja vanhempien vastausten välillä liittyen lasten digitaalisten medioiden käyttöön ja 

käytöstä syntyneisiin emootioihin. Tutkimussuunnitelman ja ajatusteni muututtua en kui-

tenkaan halua nyt valmiissa työssä paljastaa tutkimusjoukkoni osan nimiä, eikä se toisi lisä-

arvoa tutkielmaani. Olen poistanut ne ja vastaajani esiintyvät vain tyttöinä ja poikina, sekä 

äiteinä ja isinä. Tutkielmaani osallistuneet henkilöt tietävät osallisuutensa tutkielmani ai-

neistonkeruuvaiheeseen, ja tutkijana olen käsitellyt nimellisiä vastauslomakkeita huolella. 

Toisekseen olen tutkimuksentekoprosessissani pyrkinyt noudattamaan hyvän ja oikeellisen 

tieteellisen kirjoittamisen, sekä tutkimuksenteon normeja. Nämä ilmenevät muun muassa 

osoittamalla kunnioitusta tutkimuskohteideni vastauksia ja tutkimusaineistoa kohtaan ja 

käsittelemällä vastaajia arvokkaina tekijöinä, ei ainoastaan tutkimuksenteon välineinä. 

 

Lapsiin kohdistuvaa tutkimusta tehdessä tulee aina kiinnittää erityishuomiota tutkimuksen 

eettisyyteen, sillä lapset ovat muun muassa luonnollisesti vanhemmistaan riippuvaisia (vrt. 

Korhonen 2008, 220). Tärkeää on myös tiedostaa, että tutkimus ei saa vahingoittaa tai olla 



76 

 

haitaksi lapselle. Olenkin pyrkinyt ottamaan kyseiset seikat huomioon tutkimustani tehdes-

sä muun muassa kannustavia kysymysasetteluita tehden, toivoen niiden aktivoivan van-

hempia keskustelemaan aiheesta lastensa kanssa ja totta kai myös toisinpäin. Tässä yhtey-

dessä on kuitenkin todettava, että vaikka keskustelu olisikin miten antoisaa tahansa, van-

hemmat tai muut ”ulkopuoliset” eivät kykene antamaan yhtä relevantteja ja todenmukaisia 

vastauksia lasten puolesta. Ilmiöt näyttäytyvät jokaiselle erilaisina, riippuen henkilöstö ja 

näkökulmasta. Näin ollen lapsella on perustellusti luotettavin tieto omaa elämää ja koke-

muksiaan koskevasta tiedosta. (Korhonen 2008, 88–89.) Siksi olen tiedostetusti valinnut 

aineistonkeruutavakseni sekä oppilaille että heidän vanhemmilleen osoitetun kyselyn. Tut-

kimustulosten luotettavuutta lisäävät myös vastaajien runsas lukumäärä. 

 

Tutkielmaani tehdessä tekemäni valinnat ja koko tutkielman aihepiiri yleensäkin herättävät 

väistämättä uusia ideoita toisin tekemiselle, kuin myös jatkotutkimukselle. Ensinnäkin tut-

kimusaineistonkeruumenetelmäni, kyselylomakkeiden käyttäminen, on sinänsä varmasti 

ihan hyvä ratkaisu saada tutkimusmateriaalia, mutta kenties laadullisempaa ja pintaa sy-

vempää tutkimusaineistoa olisi mahdollista saada lasten haastatteluiden avulla esimerkiksi 

lasten kotioloissa toteutettuina. Lisäksi tutkimusaineistoa voisi kerätä pitkittäistutkimukse-

na pyytäen tutkittavia pitämään yllä tarkkaa mediakäyttöpäiväkirjaa ja pohtimaa käsityksi-

ään digitaalisista medioista. Käyttämäni tutkimusaineiston analysointimenetelmien laajen-

taminen kvantitatiivisiin menetelmiin olisi myös ollut varteenotettava vaihtoehto tutkiel-

mani parantamiseksi. 

 

Käsittelin tutkielmassani loppujen lopuksi varsin vähän digitaalisten medioiden käyttöä 

koulussa, pikemminkin vain sivusin aihetta osittain. Jatkotutkimusten osalta on mielenkiin-

toista pohtia, miten vastaajaikäiseni lapset käyttävät digitaalisia medioita koulussa ja mil-

laisia käsityksiä tämä heissä herättää. Samoin mielenkiintoinen aihe voisi olla uuden, kehit-

teillä olevan opetussuunnitelmauudistuksen aikaansaama ja osin tulevaisuudessa jopa vel-

voittava mediakasvatuksellinen, monilukutaitoa ja tieto- ja viestintätekniikkaa painottavan 

opetuskäytön mahdollinen lisääntymisen tutkiminen peruskoulumaailmassa. 
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8.2 Lopuksi 

Tutkielman tarkoitus on ollut painottaa viidesluokkalaisten käsityksiä ja käyttökokemuksia 

liittyen digitaalisiin medioihin. Tämä näkyy niin tutkielmanani taustoittavassa aloituskap-

paleessa, teoreettisen viitekehyksen sisällöllisissä valinnoissa kuin myös muualla tutkiel-

massani. Kuten tutkimustuloksista ilmenee, tarkasteltaessa viidesluokkalaisten käsityksiä ja 

käyttökokemuksia digitaalisten medioiden parissa, niissä korostuvat loppujen lopuksi var-

sin tavalliset, useille meistä aikuisista tutut ja arkipäiväiset tekijät. Lasten ja vanhempien 

vastaukset viidesluokkalaisten käsityksistä ja mediankäytöstä olivat varsin yhteneviä sekä 

toistensa näkemyksiä tukevia.   

 

Yritin samaistua viidesluokkalaisten mediamaailmaan olettaen lasten muodostavan käsityk-

siään erilaisten käyttämiensä medialähteiden ja -välineiden, sekä niiden sisältöjen perusteel-

la. Ennalta pohtimani tekijät osoittautuivat sinänsä oikeiksi, mutta tutkielmatyön edetessä 

kuitenkin huomasin, etten ollut kiinnittänyt huomiota muihin olennaisiin seikkoihin. En 

odottanut, että jo viidesluokkalaiset olisivat valveutuneita kriittisestä mediasuhtautumisesta 

ja monipuolisesta nettiturvallisuudesta. Vaikuttaa siis siltä, että vaikka esimerkiksi opetus-

suunnitelma (POPS 2004) ei vielä varsinaisesti sisällä paljoa mediakasvatuksellisia tekijöi-

tä, ja ainakin omien kokemusteni sekä muutamien tutkielmaani osallistuneiden vastaajien 

mukaan opettajat eivät hyödynnä ja opeta tieto- ja viestintätekniikkaa/mediakasvatusta ko-

vinkaan paljoa, alakouluikäiset lapset ovat kuitenkin varsin kyvykkäitä toimijoita ja me-

dialukijoita digitaalisen median parissa. Tätä tukee myös Pöntisen (2013) väitöstutkimuk-

sen keskeiset päätelmät, joiden mukaan luokanopettajaopiskelijat kuuluvat sukupolveen, 

joka on oppinut käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vapaa-ajallaan, mutta sen käyttö 

opetuksessa ja oppimisessa herättää edelleen epävarmuutta. Näin ollen jatkossa opettajan-

koulutuksessa on tärkeää tarkastella, miten opiskelijoita voitaisiin rohkaista laajentamaan 

oppimiseen liittyviä näkemyksiä jo esimerkiksi opintojen alussa. (ks. Pöntinen 2013, v–vii.) 

Tähän voisi soveltaa esimerkiksi Argyrisin (1976) single-loop-double-loop-learning-

ajattelun johtamisessa käytettyä mallia, johon perustaen lähellä eläkeikää olevan TVT-

vastahakoiset opettajat ovat jämähtäneet yhden loopin tasolle; ”Näin olen aina tehnyt, ja 

näin tulen tekemään.” Opettajat eivät kykene tarkastelemaan ja haastamaan omaa toimin-

taansa ja ajattelumallejaan, eivätkä näin ollen onnistu kehittämään niitä eteenpäin toiselle 
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tasolle. Nykypäivän kehitys ja muutostilanteet haastavat kuitenkin meidät kaikki syvem-

mälle, toisen kehätason, oppimiselle. (Argyris 1976, 367–370.) 

 

Lopuksi poimin jyväskyläläisen rap-artistin ja tulevan luokanopettajan Aren (2010) riimit 

Teknologiafobia kappaleesta. Lyriikat kuvaavat varsin osuvasti yhteiskunnan teknologisoi-

tumista, hektisyyttä ja eräänlaisia suoritus- ja osaamispaineita nuoren miehen näkökulmasta 

pilke silmäkulmassa tarkasteltuna. Kehityksen rattailla mukana pysyminen ei ole kovin 

helppoa, olipa mediataidot ja käsitykset mediasta miten hyvät ja monipuoliset tahansa.  

 

”Kun maailma muuttuu niin nopeesti etten sitä tavota 

vaik juoksen jalat hapoilla ja kantapäät rakoilla 

Ei oo aikaa missään metsissä samoilla 

on vitun kiire pyörii netin keskustelupalstoilla 

Nuori mies ei pääse helpolla 

heti pidetään epäkelpona jos en oo ajan hermolla 

Tuntuu et elän eri todellisuudessa 

kun ei oo MySpacea eikä mua löydy Googlesta 

Mulla on teknologiafobia 

en osaa käyttää konetta tai kirjottaa blogia 

Ei voi ottaa joka innovaatiota tosissaan 

viikottain tulee uus juttu joka on pakko omistaa 

Piti laittaa biisit nettiin ladattavaks 

kirjauduin Mikseriin, unohdin mun salasanan 

Sähköposti avattava vaikkei kukaan kirjota 

viestejä tulee vaan impotenssilääkefirmoilta 

 

Miten laitteet toimii, ei mahdu pään sisään 

yks kone ja viis kaukosäädintä 

Eihän tässä voi tuntee kun sääliä 

kun en edes saa tätä digiboksii äänittään 

Miten laitteet toimii, ei mahdu pään sisään 
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yks kone ja viis kaukosäädintä 

Eihän tässä voi tuntee kun sääliä 

kun en edes saa tätä digiboksii äänittään 

 

Mul on internetyhteys niinkun Jodarokilla 

se biisi iTunesilla, iBookilla ja Podilla 

Käyttöjärjestelmä Microsoftilta 

netti Mozilla, kännykälläkin oon sähköpostissa 

Eli oon ajan tasalla taas pienen hetken 

kunnes joku tiedepelle keksii jonkun uuden vehkeen 

Päivittäin viritän, ostan lisää osia 

mallit vanhenee ennen kun pääsen kaupasta kotia 

Just kun opin käyttämään DVD:itä 

niin markkinoijat puskee mulle jo BluRayta 

Navigaattoreita, HDTV:itä 

digikameroita täynnä megapikseleitä 

Kännykkä vanha mut en pistä vaihtoon 

en tarvii telkkarii, sen saippua pesee aivot 

Soittimet hävii, tietokoneet hajoo käsiin 

ainut mikä pysyy ehjänä on mun Sony Walkmani 

 

Miten laitteet toimii, ei mahdu pään sisään 

yks kone ja viis kaukosäädintä 

Eihän tässä voi tuntee kun sääliä 

kun en edes saa tätä digiboksii äänittään 

Miten laitteet toimii, ei mahdu pään sisään 

yks kone ja viis kaukosäädintä 

Eihän tässä voi tuntee kun sääliä 

kun en edes saa tätä digiboksii äänittään 

 

Siit Nobelin tieteen palkinto heti 
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joka alle tuntiin asentaa kotiteatterin 

Vai mitä Eki, alkaa mitta olla täysi 

ei se ollukkaan ihan niin helppoa kun myyjä näytti 

Asennuksen piti olla lastenleikkii 

mut jostain syystä johdot meni vääriin reikiin 

Mä pidän breikin tai mielenterveys vaarantuu 

vitun ohjekirjakin on paksu kun Raamattu 

Järjestelmä kaatunu, kun menin sörkkiin 

mun kielitaidoilla ei puhuta nörttii 

Mut silti ilmaseks netistä pornoo katon 

jos naapurin langaton verkko on suojaamaton 

Jengillä on liikaa viihde-elektroniikkaa 

virtuaalitodellisuus perunat sohvaan liimaa 

Ajatus piinaa että aika käy vähiin 

kohta se on täällä, rise of the machine” 

 

Are – Teknologiafobia (Jaalan elämää, 2010) 
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