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TIIVISTELMÄ

Mediakasvatusseura ry:n opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteuttamassa tutki-
muksessa selvitettiin 7–11-vuotiaiden lasten mediankäyttöjä ja kokemuksia mediakasvatuk-
sesta. Aineiston kerääminen toteutettiin syksyllä 2011 lomakekyselyllä, jolla tavoitettiin yh-
teensä 1137 lasta peruskoulun ensimmäiseltä, kolmannelta ja viidenneltä luokka-asteelta. 
Aineisto kerättiin 19 koululla eri puolilla maata laajan alueellisen kattavuuden saamiseksi.

Hankkeessa selvitettiin lisäksi sitä, voivatko nuorten tekemät lomakehaastattelut olla toi-
miva menetelmä lapsia tutkittaessa. Tutkimuksessa viidesluokkalaiset täyttivät kyselylo-
makkeen itsenäisesti, mutta ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaita haastattelivat 
yläkouluikäiset tukioppilaat. Menetelmää oli kokeiltu rohkaisevin tuloksin vuonna 2010 
ensimmäisessä Mediakasvatusseura ry:n toteuttamassa Lasten mediabarometrissa. Vuonna 
2011 menetelmä otettiin laajasti käyttöön, ja nuoret tekivät yhteensä 620 lomakehaastat-
telua. Tukioppilaiden koulutuksesta ja tuesta haastattelutilanteissa vastasi Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, joka organisoi Suomessa tukioppilastoimintaa. 

Tutkimuksen mukaan mediankäyttö on olennainen osa alakouluikäisten lapsuutta nykypäi-
vän Suomessa. Lapset käyttävät medioita monipuolisesti. Valtaosa kaikista vastaajista kat-
soi televisiota tai kuvatallenteita ja pelasi digitaalisia pelejä vähintään viikoittain. Yli puolet 
lapsista myös luki kirjoja tai sarjakuvia, käytti internetiä ja kuunteli radiota tai muuten mu-
siikkia ainakin kerran viikossa. Jo ensimmäisen luokan oppilaista valtaosa oli opetellut käyt-
tämään kännykkää, kuvatallenteiden katseluvälinettä, kameraa ja internetsivuja. Alakoulun 
aikana havaittiin tapahtuvan selkeä käyttäjäsukupolven muutos suhteissa mediaan, kun 
viidesluokkalaisten mediankäytöt muistuttivat jo enemmän nuorten kuin lasten käyttöjä.

Lasten mediankäytön tavoissa on selviä eroja myös ikäryhmien sisällä. Esimerkiksi tyttö-
jen ja poikien mediankäytöissä oli kaikissa ikäryhmissä selviä eroja niin käyttömäärissä kuin 
suosikkisisällöissäkin. Mielekäs mediakasvatuksen toteutus vaatiikin sisältöjä, joita voi koh-
dentaa erilaisille käyttäjäryhmille sopivaksi.

Lähes kaikissa perheissä oli mediankäyttöön liittyviä sääntöjä ja valtaosa lapsista piti näi-
tä sääntöjä kotonaan sopivina. Suurimmassa osassa perheitä lapsen mediankäytöstä myös 
keskustellaan. Lapsia opettivat mediavälineiden käytössä tavallisesti vanhemmat, mutta 
erityisesti pojat opettelivat käyttöä myös itsenäisesti. Koulun osuus mediavälineiden käy-
tön opettelussa oli hyvin pieni. Suunnitelmallista opetusta koulun taholta kuitenkin tar-
vittaisiin, jotta oppilailla olisi entistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet toimia nykyisessä 
mediaympäristössä.

Haastattelijoina toimineet nuoret pitivät kokemusta erittäin positiivisena ja selviytyivät teh-
tävästään hyvin. Nuorten erityinen vahvuus oli kyky kohdata haastateltava lapsi luontevas-
ti ja luoda välitön ilmapiiri haastatteluihin. Mahdolliset menetelmän heikkoudet liittyivät 
kyselytekniikkaan. Lisätutkimusta nuorista haastattelijoina tarvitaan, jotta voitaisiin sanoa, 
poikkeavatko ongelmat olennaisesti aikuisten haastattelijoiden vastaavista. Nuorille on tar-
jottava tilaisuuksia osallistua tutkimusten tekemiseen, jotta nuorten toimijuus myös tutki-
muksen kentällä voi vahvistua. 

Asiasanat: lapset, media, mediakasvatus
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SAMMANDRAG

Undersökningen finansierad av undervisnings- och kulturministeriet och utförd av Sällska-
pet för Mediefostran har betraktat 7-11 år gamla barns medieanvändning samt upplevelser 
av mediefostran. Undersökningen utfördes under hösten 2011 i 19 skolor runt om i Finland, 
där sammanlagt 1137 barn i första, tredje och femte klass besvarade förfrågan.

I projektet utreddes också ifall strukturerade intervjuer är en fungerande metod då under-
sökningsobjekten är barn. I undersökningen fyllde femteklassarna undersökningsenkäterna 
självständigt, men eleverna i första- och tredje klass intervjuades av vänelever i högsta-
dieålder. Metoden användes också år 2010 i Sällskapet för Mediefostrans första Medieba-
rometer, och erfarenheterna var uppmuntrande. År 2011 användes metoden i större skala 
då ungdomarna utförde sammanlagt 620 strukturerade intervjuer. Väneleverna utbildades 
och stöddes i intervjusituationerna av Mannerheims Barnskyddsförbund, som organiserar 
vänelevsverksamhet i Finland.

Enligt undersökningen är medieanvändning en väsentlig del av dagens finska lågstadie-
elevers barndom. Barnen använder medier mångsidigt. Majoriteten av undersökningsdel-
tagarna tittade på TV eller bildinspelningar och spelade digitala spel åtminstone en gång i 
veckan. Över hälften av barnen läste böcker eller serietidningar, använde internet och lyss-
nade på radio eller annan musik minst en gång i veckan. Majoriteten av eleverna i första 
klass hade redan lärt sig använda mobiltelefoner, apparater för uppspelande av bildinspel-
ningar, kameror och internetsidor. Under lågstadiet observerades också en tydlig förändring 
i medieanvändningen då femteklassarna använde medier mer likt ungdomar än barn.

Barnens medieanvändning skiljer sig också inom åldersgrupperna. Till exempel flickor och 
pojkars medieanvändning skilde sig tydligt i alla åldersgrupper, såväl enligt tidsanvändning 
som enligt favoritinnehåll. Bland elever i första klass fanns det ungefär lika många aktiva 
internetanvändare, som barn som använder internet sporadiskt eller inte alls. Meningsfull 
mediefostran kräver således innehåll som kan riktas till olika användargrupper.

Så gott som alla familjer hade regler gällande medieanvändning, och majoriteten av bar-
nen ansåg dessa regler lämpliga. I största delen av familjerna diskuterades också barnens 
medieanvändning. Det var vanligtvis föräldrarna som lärde barnen använda olika medium, 
men speciellt pojkar lärde sig också på egen hand. Skolan ansågs inte ha en avsevärd roll 
i undervisandet i medietekniska färdigheter, men systematisk undervisning i skolan skulle 
behövas för att eleverna skulle ha mer jämnlika möjligheter att fungera i den nuvarande 
mediemiljön.

Ungdomarna som fungerade som intervjuare tyckte upplevelsen var väldigt positiv, och de 
presterade väl. Speciella styrkor hos intervjuarna var förmågan att bemöta intervjuobjektet 
naturligt och skapa en ledig intervjusituation. Metodens eventuella svagheter är förknippa-
de med frågetekniken. Vidare forskning om unga som intervjuare behövs för att avgöra ifall 
ungdomarnas svagheter tydligt avviker från vuxna intervjuares svagheter. Ungdomar bör 
erbjudas möjligheter att delta i utförandet av undersökningar så att ungas aktörskap inom 
forskning kunde förstärkas.

Nyckelord: barn, media, mediekompetens
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Johdanto
LAPSILÄHTÖISTÄ JA 
OSALLISTAVAA MEDIATUTKIMUSTA
SAARA PÄÄJÄRVI

Medialla on keskeinen rooli lasten elämässä. Ohjelmien katselu, musiikin kuuntelu, digi-
taaliset pelit, kännykät ja muut mediat ovat osa lasten arkea nykypäivän Suomessa. Lasten 
mediankäyttö on sidoksissa mm. ikään, sukupuoleen ja lapsen henkilökohtaisiin mediamiel-
tymyksiin. Mediaympäristö on myös jatkuvassa muutoksessa. Se, mikä oli lasten suosikkime-
diaa muutama vuosi sitten, voi nyt olla jo auttamatta pois muodista.  Tarvitaan siis säännöl-
listä lasten mediankäytön tutkimusta.

Lapsilla on harvoin ollut mahdollisuus saada ääntään kuuluviin laajoissa tilastollisissa tut-
kimuksissa, sillä lapsia koskevat tiedot on perinteisesti kerätty lasten vanhemmilta tai las-
ten parissa työskenteleviltä aikuisilta (esim. Nieminen 2010; Scott 2000). Lasten ja aikuisten 
havaitaan kuitenkin usein vastaavan hyvin eri tavalla lasta koskeviin kysymyksiin (esim. Li-
vingstone, Haddon, Görzig & Ólafsson 2011; Vittrup 2009; Scott 2000), joten tieto lapsen 
asioista on mahdollisuuksien mukaan syytä pyrkiä hankkimaan lapselta itseltään. Lisäksi 
etenkin pienten lasten mediankäyttöä koskevaa tutkimusta on kokonaisuudessaan tehty 
huomattavan vähän (Walamies 2011).

Täyttääkseen näitä tutkimuskentän aukkoja opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti vuonna 
2010 Mediakasvatusseura ry:n tutkimushankkeen, jonka tavoitteena oli selvittää kansalli-
sella tasolla pienten lasten mediankäyttöjä sekä kehittää metodeja lasten mediasuhteen 
säännölliseen seurantaan. Tutkimusaineistoa kerättiin 0–8-vuotiaiden lasten vanhemmille 
suunnatun kyselyn lisäksi havainnoimalla ja haastattelemalla lapsia. Lisäksi kahdella kou-
lulla kokeiltiin rohkaisevin tuloksin menetelmää, jossa 14–15-vuotiaat nuoret haastattelivat 
1.–2.-luokkalaisia lapsia kyselylomakkeen avulla (Kotilainen 2011, Tuominen 2011).

Tässä raportissa esiteltävän, vuoden 2011 barometritutkimuksen kohderyhmänä olivat 
peruskoulun ensimmäisellä, kolmannella ja viidennellä luokka-asteella olevat lapset. Tut-
kimuksen päätavoitteena oli selvittää lasten mediankäyttöjä ja mediakasvatusta kodeissa.  
Lisäksi toisena tavoitteena oli kehittää edellisvuotista kokeilua aineistonkeruumenetelmän 
osalta.  Lasten mediabarometrin 2011 tekeekin erityiseksi se, että hanke on Suomen, ja 
mahdollisesti myös globaalisti, ensimmäinen tutkimus, jossa sovelletaan nuorten toteutta-
mien lomakehaastattelujen metodia laajaan tilastolliseen lasten haastattelututkimukseen.

Lapsilta kerättiin tietoja kyselyllä, jolla tavoitettiin syys-lokakuussa 2011 yhteensä 1137 las-
ta peruskoulun ensimmäisiltä, kolmansilta ja viidensiltä luokilta. Aineisto kerättiin 19 eri 
koululta ympäri Suomen laajan alueellisen kattavuuden saavuttamiseksi. Viidesluokkalaiset 
täyttivät kyselylomakkeen itsenäisesti oppitunnin aikana. Pienempien vastaajien osalta tie-
dot kerättiin 13–16-vuotiaiden tukioppilaiden toteuttamin lomakehaastatteluin, joita teh-
tiin yhteensä 620. Nuorten tutkimushaastattelijoiden avulla toivottiin päästävän lähemmäs 
alakoululaisen lapsen maailmaa ja saatavan erilaista tietoa kuin aikuisen haastattelijan kaut-
ta. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten toimijuutta ja selvittää nuorten mahdolli-
suutta osallisuuteen myös tutkimuksen tekemisessä. 

Tässä raportissa esitellään ensin lasten mediankäyttöjä ja kotien mediakasvatusta koskevia 
viimeaikaisia tutkimustuloksia sekä lasten ja nuorten osallisuutta tutkimuksessa. Tutkimus-
aineiston keräämistä ja tilastollisia tuloksia käsitellään raportin kolmannessa ja tutkimusme-
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todia neljännessä osassa. Raportin lopuksi esitellään tutkimuksen yhteenveto ja suosituksia 
niin lasten mediankäyttöjen ja kotien mediakasvatuksen kuin valitun metodinkin osalta. 

Lasten mediabarometri 2011 -hankkeen on toteuttanut Mediakasvatusseura ry yhdessä 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL), neljän yliopiston sekä Valtion elokuvatarkasta-
mon (2012 alkaen Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen) asiantuntijoiden kanssa. Tutki-
muksen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen päätutkijana ja koordinaat-
torina on toiminut KM Saara Pääjärvi. Hanketta on ohjannut asiantuntijaryhmä, johon ovat 
kuuluneet professori, FT Sirkku Kotilainen Tampereen yliopistosta, professori, FT Reijo Ku-
piainen Aalto-yliopistosta, erikoistutkija, FT Annikka Suoninen Jyväskylän yliopistosta, tar-
kastaja FM, PsM Hanna Happo Valtion elokuvatarkastamosta, projektitutkija, KM Piia af Ursin 
Turun yliopistosta, nuorisotyön päällikkö, YTM Suvi Tuominen Mannerheimin Lastensuoje-
luliitosta sekä Mediakasvatusseuran koordinaattori, kulttuurituottaja Rauna Rahja. Raportin 
tilastollisesta osuudesta on vastannut PsM Riikka Hirvonen ja aineistonkeruumenetelmää 
on kehittänyt yhdessä tutkijan kanssa Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön suun-
nittelija, yhteisöpedagogi (AMK) Liisa Toukonen.

Hankkeesta on tekeillä kaksi pro gradu -tutkimusta, jotka valmistuvat Tampereen yliopistos-
sa syksyllä 2012. KK Juulia Andersson tekee tutkielmaa mediankäytön säännöistä perheissä 
sekä sääntöjen taustalla olevasta kasvatustietoisuudesta. KK Laura Järvisen tutkielma kä-
sittelee MLL:n tukioppilaiden kokemuksia tutkimushankkeen osallisina, ja heidän vaikutus-
taan tutkimukseen.

Hankkeen toteuttamisen kannalta erittäin tärkeitä henkilöitä olivat kaikki ne nuoret tuki-
oppilaat, jotka keräsivät tutkimusaineistoa ja osallistuivat mediatuokioiden järjestämiseen 
lapsille. Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia yläkoululaisia oppilaita, jotka haluavat toimia kou-
luyhteisön hyväksi, edistää viihtymistä koulussa ja parantaa koulun ilmapiiriä. MLL:n koor-
dinoimassa tukioppilastoiminnassa on mukana vuosittain noin 14 000 nuorta (Salovaara & 
Honkonen 2008), joista 194 osallistui tämän hankkeen toteuttamiseen. Tukioppilastoimin-
nan toteuttamisesta koulussa vastaa koulun henkilökuntaan kuuluva tukioppilasohjaaja, 
joka toteuttaa ohjaajan tehtäviä muun työnsä ohella. Kiitokset kuuluvat nuorten ja ohjaa-
jien lisäksi myös rehtoreille ja muulle henkilökunnalle niissä kouluissa, joissa hanke toteu-
tettiin, sekä yhdelletoista MLL:n nuorisotyön kouluttajalle, jotka avustivat nuoria aineiston 
keräämisessä.
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TUTKIMUSKATSAUS
SAARA PÄÄJÄRVI

1. TUTKIMUKSIA LASTEN MEDIANKÄY TÖISTÄ JA 
PERHEIDEN MEDIAKASVATUKSESTA

Alakouluikäisten lasten mediankäyttöjä ja perheiden mediakasvatusta on selvitetty viime 
vuosina useissa laajoissa tutkimuksissa. Tässä kappaleessa esitellään niistä käsillä olevan 
tutkimuksen kannalta muutamia keskeisimpiä tilastollisia tutkimuksia sekä yksi laadullinen 
suomalaistutkimus. Tutkimuksia lapsista ja mediasta tehdään paitsi akateemisesti, myös 
paljon ns. sektori- ja markkinointitutkimuksina. Koska lasten mediaympäristö muuttuu jat-
kuvasti, esittelyssä keskitytään kolme vuotta vanhoihin tai sitä uudempiin tutkimuksiin.

Keskeisimpiä suomalaislapsia koskevia tutkimuksia

Vuoden 2010 Lasten mediabarometrin raportissa julkaistiin tuloksia alle 8-vuotiaiden las-
ten mediankäytöistä vanhempien kertomana (Suoninen 2011) sekä esiteltiin ikäryhmään 
kohdentuvaa tutkimusta lapsista ja mediasta (Walamies 2011, 9–14). Vaikka vuosien 2010 ja 
2011 tutkimusten kohderyhmät menevät 7-vuotiaiden osalta päällekkäin, ei tässä katsauk-
sessa esitellä uudelleen nimenomaisesti pieniin lapsiin keskittyvää tutkimusta.

Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön toteuttamassa laadullisessa pitkittäis-
tutkimuksessa seurataan lasten mediaympäristön muutosta. Tutkimuksen toiselle kierrok-
selle osallistui yhteensä 60 lasta ja nuorta, jotka olivat 5-, 8-, 11- ja 14-vuotiaita. Naama-
tusten verkossa - Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2 -tutkimuksessa (Uusitalo, 
Vehmas & Kupiainen 2011) aineisto kerättiin taustatietolomakkeilla, mediapäiväkirjoilla ja 
teemahaastatteluilla. Tutkimuksen mukaan median käytöllä on keskeinen merkitys lasten ja 
nuorten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja median käyttö linkittyy kiinnostuksen kohtei-
siin tosielämässä. Medialeikit ja lasten suosimat digitaaliset pelit olivat sukupuolittuneita, ja 
lapset pitivät merkityksellisenä myös sitä, että mediasisältö oli suunnattu omalle ikäryhmäl-
le. Muutoksia kolmen vuoden takaiseen tutkimuskertaan nähden lasten mediaympäristössä 
olivat esimerkiksi sosiaalisen median ja kaupallisten tv-kanavapakettien kasvanut suosio 
sekä monipuolistunut digitaalisten pelien tarjonta.

Aikakauslehtikustantaja Sanoma Magazines Finland toteutti vuonna 2011 kahdeksatta ker-
taa Yippee-markkinointitutkimuksen, jonka tilastolliseen osioon vastasi 1188 3–16-vuotiasta 
lasta ja nuorta täyttämällä internetlomakkeen, tarvittaessa vanhemman avustuksella. Tut-
kimuksen mukaan televisionkatselu on edelleen suosituimpia tapoja käyttää vapaa-aikaa, 
mutta myös internet on lapsille ja nuorille luonnollinen osa elämää.  Vanhemmat asettavat 
mediaan liittyviä sääntöjä erityisesti internetpeleihin, televisioon ja tallenteiden katsomi-
seen liittyen. Vähiten lasten mediankäytöistä vanhemmat rajoittavat lukemista.

Viestintävirasto on selvittänyt lapsiperheiden vanhempien medialukutaitoa turvataitojen 
näkökulmasta sektoritutkimuksilla vuodesta 2003 alkaen. Neljäs seurantatutkimus (Aalto-
nen 2009) toteutettiin vuonna 2009, jolloin haastateltiin tilastollisesti 750 vanhempaa. Li-
säksi toteutettiin laadullinen ryhmähaastattelu. Yhtenä tutkimuksen osana tarkasteltiin me-
diakasvatusta kodeissa. Tutkimuksen mukaan vanhempien puheissa mediakasvatus esiintyy 
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osana yleistä lasten kasvattamista, johon kuuluu mm. rajojen asettaminen, lapsen kanssa 
keskusteleminen ja vanhemman läsnäolo. Lasten television katselua rajoitetaan tavallisesti 
kellonajan ja ohjelmien ikärajojen mukaan, tietokoneen käyttöä taas käyttöaikaperustaises-
ti. Teknisten esto-ohjelmien käyttäminen perheissä ei ole kovin yleistä: internetin suodati-
nohjelma oli käytössä joka viidennessä lapsiperheessä, television lapsilukko joka kymme-
nennessä.

Euroopan komission Safer Internet -ohjelman rahoittamissa EU Kids Online -tutkimuksissa 
on kartoitettu laajasti lasten ja nuorten internetin käyttöä. Tutkimuksen toisessa vaihees-
sa (2009–2011) toteutettiin Suomen lisäksi 23 EU-jäsenmaan sekä Turkin kattava vertaileva 
tilastollinen kyselytutkimus yli 25 000 9–16-vuotiaan lapsen ja nuoren internetin käytös-
tä. Suomesta tutkimukseen osallistui 1017 lasta ja nuorta sekä yksi jokaisen osallistuneen 
lapsen tai nuoren vanhemmista. Tutkimustulosten mukaan suomalaisten lasten ja nuorten 
internetinkäyttö on pääasiassa samantyyppistä kuin muissakin Pohjois-Euroopan maissa. 
Suomalaislapset ja -nuoret käyttävät internetiä aktiivisesti, 79 % päivittäin tai melkein joka 
päivä. Internetin riskitekijöistä suomalaiset olivat kohdanneet useimmiten pornografista 
materiaalia, 29 % vastanneista lapsista ja nuorista. Suomalaisvanhemmista 98 % ilmoitti ra-
joittavansa lastensa internetin käyttöä, lapsista tosin merkittävästi harvempi (89 %) koki 
vanhempien rajoittavan käyttöään. (Tutkimuksen päätulokset EU Kids Online -kyselytutki-
mus 2011, 5.) 9–12-vuotiaiden suomalaislasten vanhemmista 94 % ilmoitti keskustelevansa 
lapsen kanssa tämän tekemisistä internetissä (Kupiainen, Suoninen & Nikunen 2011, 52). 

Tutkimuksia ulkomailta

Ensimmäinen ruotsalainen lasten mediabarometriselvitys, Småungar & Medier, valmistui 
vuonna 2010 (Medierådet). Tutkimuksessa selvitettiin 2–9-vuotiaiden lasten mediankäyt-
töä. Vastaajina toimivat yhteensä 2000 lapsen vanhemmat, joista 5–9-vuotiaiden lasten 
vanhempien (N = 1000) vastauksia esitellään tässä. Medialaitteita oli selvityksen mukaan 
laajasti lasten saatavilla lähes kaikissa perheissä. Tavallisin mediankäytön muoto oli televi-
sionkatselu, jota 94 % lapsista harrasti vähintään viikoittain. Digitaalisten pelien kohdalla 
vastaava luku oli 89 %, internetin 57 %. Selvityksen mukaan lasten mediankäyttö ja me-
dialaitteiden omistaminen ovat sukupuolittuneita. Pojilla (13 %) on esimerkiksi tyttöjä (7 
%) merkitsevästi useammin oma pelikonsoli, ja pojat (73 %) myös pelaavat vapaa-aikanaan 
digitaalisia pelejä huomattavasti useammin kuin tytöt (34 %). Tytöt (22 %) puolestaan kuun-
televat huomattavasti useammin musiikkia kuin pojat (9 %). Vanhemmista 90 % ilmoitti jut-
televansa vähintään silloin tällöin lapsen kanssa tv-ohjelmista, 78 % digitaalisista peleistä ja 
68 % lapsen nettikokemuksista.

Toinen Medierådetin vuonna 2010 julkaisema lasten ja nuorten mediankäyttöön keskittyvä 
selvitys, Ungar & Medier 2010, käsittelee 9–16-vuotiaiden mediankäyttöä. Myös tässä otos oli 
jaettu kahteen ikäryhmään, joista nuorempia (1000 9–12-vuotiasta lasta ja 1000 vanhem-
paa) koskevia vastauksia esitellään tässä. Selvityksen mukaan 69 %:lla lapsista oli huonees-
saan ainakin jokin seuraavista: televisio, tietokone, DVD-soitin tai pelilaite. Tavallisimmin 
laite oli tietokone. Mediankäytön sukupuolittuneisuus näkyi myös tässä tutkimuksessa, esi-
merkiksi lasten suosikkiohjelmissa, sekä erityisesti pelaamisessa: 70 % pojista ja 20 % tytöis-
tä ilmoitti viiden tavallisimman vapaa-ajan aktiviteettinsa joukossa tietokone- tai tv-pelien 
pelaamisen. Useimmin käytettyjä mediasisältöjä olivat televisio-ohjelmat ja elokuvat: 66 % 
lapsista katsoi niitä päivittäin. Internetsisältöjen suhteen sekä tyttöjen että poikien suosik-
kitekeminen oli videoklippien katselu (82 % pojista, 62 % tytöistä). Lisäksi pojat (74 %) olivat 
innokkaita pelaajia ja tytöt (66 %) chattien ja muiden sosiaalisten medioiden (58 %) käyt-
täjiä. Uutisia lapset seurasivat tavallisimmin televisiosta (42 % vähintään kerran viikossa). 
Valtaosassa perheistä lasten mediankäyttöä rajoitettiin ajallisesti ainakin jollain tapaa. Van-
hempien sisarusten vaikutus oli merkitsevä: ne joilla oli isosisaruksia, saivat käyttää mediaa 
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pidempään illalla kuin ne, joilla ei ollut. Lapsista 79 % ilmoitti juttelevansa vähintään silloin 
tällöin vanhempiensa kanssa asioista, joita oli kokenut tv:n, pelien tai internetin kautta.

Norjalainen Barn og digitale medier -tutkimus (Medietilsynet 2010) selvitti 1777 9–16-vuo-
tiaan lapsen ja nuoren mediankäyttöä internetin, tietokoneiden, kännyköiden ja digitaalis-
ten pelien osalta tilastollisella lomakekyselyllä. Tutkimuksen mukaan lähes kaikilla lapsilla 
ja nuorilla on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja internetiä, ja internetin käyttö alkaa yhä 
nuoremassa iässä. Suurin osa lapsista ilmoitti perheessä olevan internetin käyttöön liittyviä 
sääntöjä, yleisimmin (54 %) on kiellettyä tavata kasvotusten vain internetistä tuttuja hen-
kilöitä. Oma kännykkä oli 90 %:lla lapsista, ja lapset käyttivät kännyköitä monipuolisesti, 
soittamisen ja viestien lähettämisen lisäksi mm. kuvaamiseen ja pelaamiseen. Digitaalisten 
pelien pelaaminen oli hyvin suosittua, keskimäärin lapset pelasivat digitaalisia pelejä puo-
litoista tuntia päivässä.

UK Children’s Media Literacy -raportin (Ofcom 2010) mukaan Ison-Britannian viestintäviran-
omainen Ofcom on selvittänyt 5–15-vuotiaiden lasten mediankäyttöjä ja perheiden me-
diakasvatusta useina vuosina 2000-luvulla. Vuonna 2009 tilastollisen tutkimuksen aineisto 
kerättiin haastattelemalla kodeissa 2131 lasta ja 2131 lasten huoltajaa. Tässä esitellään tut-
kimuksen tuloksia 8–11-vuotiaiden lasten osalta. Tutkimuksen mukaan 93 % lapsista asuu 
perheissä joissa on pelikosoli, ja 81 % perheissä, joissa on mahdollista käyttää internetiä 
tietokoneen kautta. Pelikonsoleita on merkitsevästi useammin poikien kuin tyttöjen kodeis-
sa, mutta muuten sukupuolten välillä ei ollut juuri eroa sen suhteen, mitä mediavälineitä 
lapsella oli käytettävissään.  Suosituin internetpalvelu oli Facebook, jota käytti 40 % lapsis-
ta. Päivittäin tai lähes päivittäin lapset käyttivät tavallisimmin televisiota (94 %), video- tai 
tietokonepelejä (60 %) ja videoita tai DVD:ta (51 %).  Pojat käyttivät tyttöjä useammin sään-
nöllisesti tietokone- tai videopelejä (p 72 %, t 48 %), kun taas tytöt puolestaan olivat poikia 
useammin säännöllisiä kännykän käyttäjiä (t 37 % p 27 %). Valtaosa vanhemmista ilmoitti, 
että lapsille on asetettu eri medioihin liittyviä sääntöjä, jotka yleisimmin koskivat televisiota 
(87 %), internetiä (87 %) ja pelaamista (78 %).  Vanhemmista 35 % oli rajoittanut lapsensa 
televisionkatselua ja 49 % internetin käyttöä teknisillä esto-ohjelmilla tai suodattimilla.

Vuonna 2009 yli 2000 yhdysvaltalaisen 8–18-vuotiaan lapsen ja nuoren mediankäyttöä 
selvittäneen tutkimuksen (Rideout, Foehr & Roberts 2010, 2–5) mukaan mediankäyttö oli 
lisääntynyt huomattavasti verrattuna vuonna 2004 toteutettuun vastaavaan selvitykseen. 
Erittäin merkittävä ero vuosina 2004 ja 2009 kerättyjen aineistojen välillä oli mobiilitekno-
logian läpimurto lasten ja nuorten käytössä. Tutkimuksessa nousivat lisäksi erityisesti esiin 
mediankäytön räjähdysmäinen lisääntyminen varhaisessa teini-iässä (11–14-vuotiaana) 
sekä eri etnisten ryhmien väliset erot mediankäytöissä.

Tutkimuskysymyksiä 

Aikaisempien tutkimusten valossa on selvää, että media on tärkeä osa arkea suurimmal-
le osalle alakouluikäisistä lapsista. Lapset eivät kuitenkaan ole suhteessaan mediaan yh-
tenäinen massa, vaan lasten mediankäyttöön vaikuttavat tutkimusten valossa esimerkiksi 
ikä, vanhemmat, sukupuoli ja sisarukset. Tässä tutkimuksessa pyritäänkin tuomaan esiin 
erityyppisiä mediankäyttäjiä, lasten mediasuhteiden moninaisuutta ja erilaisia perheiden 
mediakasvatuskulttuureja. Kuvaamalla erilaisia mediankäyttäjiä ja mediankäytön tapoja 
voidaan nostaa esiin niitä erilaisia tarpeita, joita lapsilla mediakasvatuksen suhteen voi olla 
niin kodeissa kuin kouluissakin. Näin voidaan tukea myös kasvattajia entistä tehokkaammin 
mediaan liittyvissä kysymyksissä.

Lasten mediankäyttöä koskevissa kyselyissä vanhemmilta on usein kysytty mediankäytön 
rajoittamisesta tai siitä keskustelemisesta, mutta median käyttämisen konkreettisesta tuke-
misesta tarvitaan tietoa. Kuka esimerkiksi opettaa lasta käyttämään medialaitteita? Lisäksi 



11

TUTKIMUSKATSAUS

suurimmassa osassa tutkimuksista perheiden mediaan liittyvästä kasvatuksesta on kysytty 
ainoastaan vanhemmilta, joten nyt on tärkeä selvittää, millaisena esimerkiksi mediaan liit-
tyvät säännöt ja keskustelut näyttäytyvät lasten itsensä kertomina.

Aikaisemmista tutkimuksista käy selvästi ilmi myös lasten mediaympäristön nopea muut-
tuminen. Onkin tärkeää, että lasten mediankäyttöä ja mediasuhteita seurataan säännölli-
sesti, jotta mediakasvatusta ja siihen liittyviä suosituksia voidaan perustaa ajankohtaiseen 
tietoon.

Tutkimuskatsauksen perusteella olennaiseksi selvittämisen aiheeksi nousee kysymys: Mil-
laista on lasten mediankäyttö ja kotien mediakasvatus vuonna 2011 lapsivastaajien mu-
kaan?

2. LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDESTA 
TUTKIMUKSESSA

Lapsilla on harvoin ollut mahdollisuus saada äänensä kuuluviin laajoissa tilastollisissa tut-
kimuksissa, sillä tiedot on perinteisesti kerätty lasten vanhemmilta tai lasten parissa työs-
kentelevilta aikuisilta. Käsitykset lapsista ja lapsuudesta vaikuttavat siihen, millaisin me-
netelmin lapsia tutkitaan.  Lasten on nähty kehitystasonsa vuoksi olevan kykenemättömiä 
esimerkiksi erottamaan tositapahtumia mielikuvituksesta tai ymmärtämään kysymyksiä us-
komuksista ja mielipiteistä. (esim. Punch 2002, 325; Scott 2000, 99) Lisäksi on ajateltu, että 
vanhemmat tietävät aina parhaiten lapsen edun ja kykenevät toimimaan sen mukaisesti 
lapselta kysymättä (Nieminen 2010, 36).

Viime vuosikymmenten aikana on kuitenkin kyseenalaistettu aiempaa tulkintaa lapsuudes-
ta aikuisen luomana konstruktiona, joka esittää lapset passiivisina ja ”keskeneräisinä”. Lap-
siin on alettu, ainakin tutkimusten kontekstissa, suhtautua yhä useammin kyvykkäinä sosi-
aalisina toimijoina, jotka aktiivisesti rakentavat ja määrittelevät omaa sosiaalista elämäänsä. 
Sosiologit myös kritisoivat sitä, kuinka kehityspsykologiset mallit kohtelevat lapsia massana 
ottamatta huomioon sukupuolen ja yhteiskuntaluokan kaltaisia tekijöitä. Nykyään lapsuus 
hahmotetaankin yleensä paitsi biologisena, myös sosiaalisena tilana. (esim. Kellet, Robinson 
& Burr 2004, 32–35; O’Kane 2000, 136; Scott 2000, 98.)

Lasten ja lapsuuden hahmottamisen ja lapsen toimijuuden tunnustamisen kansainvälisenä 
merkkipaaluna voidaan pitää YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta (1989). Lapsen oikeuksien 
sopimuksen (artikla 12) mukaan: ”Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa it-
seään koskevissa asioissa, ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.” 
Sopimus on vaikuttanut Suomen perustuslakiin, jonka mukaan lapsia tulee kohdella tasa-
arvoisesti yksilöinä ja lapsilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa asioihinsa kehitystasonsa 
mukaisesti. Nämä kaksi asiakirjaa ovat myös tärkeitä lähtökohtia Suomen hallituksen lap-
si- ja nuorisopolitiikalle. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2011–2015 mukaan 
osallisuus on yksi kolmesta ohjelman kärkitavoitteesta ja “on tarpeen kehittää sellaisia teke-
misen tapoja, joilla vahvistetaan niin nuorten resursseja ja kykyjä kuin myös heidän keinojaan 
ja motivaatiotaan vaikuttaa yhteisiin paikallisiin, kansallisiin ja globaaleihin asioihin.”  (2011, 
10). Yksi tekemisen tapa muiden rinnalla voi olla nykyistä laajempien osallistumis- ja toimi-
mismahdollisuuksien tarjoaminen myös tutkimustyössä.

Tässä tutkimuksessa lapset nähdään aktiivisina toimijoina, joilla on merkityksellisiä omaa 
elämäänsä koskevia tietoja ja taitoja. Tällöin lapset ovat luontevimpia vastaajia omia asioi-
taan koskevassa tutkimuksessa. Myöskään tutkimustulosten kannalta ei ole yhdentekevää, 
vastaavatko lapset vai vanhemmat, sillä useissa tutkimuksissa on havaittu, että kysyttäessä 
lapsen asioista samoja kysymyksiä erikseen lapselta ja vanhemmilta, vastaukset ovat usein 
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hyvinkin kaukana toisistaan (esim. Livingstone, Haddon, Görzig & Ólafsson 2011, Vittrup 
2009). Kun lähdetään lapsen sosiaalisen kyvykkyyden näkökulmasta, lapsen tieto on yhtä 
validia kuin aikuisen (Thomas & O’Kane 1998), eikä eriävistä vastauksista voi päätellä, että 
aikuinen olisi vastannut ”oikein” ja lapsi ”väärin”. Kuten Scott (2000, 99) toteaa: ”Lasten omia 
näkökantoja selvittävässä tutkimuksessa välikäsien kautta saatu tieto on ilmeisen riittämätön-
tä.”

Lasten tutkimisen eettisiä haasteita

Scottin (2000, 100–101) mukaan eräs syy sille, että lapsia harvoin käytetään tutkimuksen 
informantteina, on tutkijoiden halu välttää lapsitutkimuksen mukanaan tuomat erityiset 
eettiset haasteet. Lapset ovat tunnustetusti erityistä suojelua tarvitseva ihmisryhmä, joten 
tutkimuseettisiin kysymyksiin tulee kiinnittää tavallistakin enemmän huomiota.

Fraser (2004, 24–25) muistuttaa, että lapsi on oikeudellisesti vajaavaltaisessa asemassa, jo-
ten lapsitutkimuksessa on vähintään välillisesti mukana myös lapsen huoltaja, joka myöntää 
tai epää luvan lapsen tutkimukseen osallistumiselle. Tutkijat voivat harvoin olla suoraan yh-
teydessä lapsiin, joten tavallisesti tieto tutkimuksen olemassaolosta tulee (tai jää tulematta) 
lapselle aikuisten ”portinvartijoiden” kautta.  Tutkimuseettisesti sekä perustuslain mukainen 
itsemääräämisoikeus huomioiden on silti tärkeää, että lapsella on mahdollisuus kieltäytyä 
tutkimuksesta tai keskeyttää osallistumisensa, vaikka aikuinen olisi antanut luvan osallistua 
tutkimukseen (Nieminen 2010, 33).

Suuri osa lapsista on ensimmäistä kertaa mukana tutkimuksessa, joten lapsille tulee selven-
tää tutkimuksen tekemisen periaatteita (Alasuutari 2005, 148). Tässä tutkimuksessa ennen 
haastatteluja ja kyselylomakkeiden jakamista lapsille pidettiin lyhyt tietoisku, jossa kerrot-
tiin tutkimuksen tarkoituksesta ja käytännöistä. Lapsille tehtiin selväksi, että aineisto käsi-
tellään luottamuksellisesti ja nimettömästi, ja että lapsi voi jättää vastaamatta kysymyksiin, 
jotka kokee liian vaikeiksi tai epämukaviksi vastata. Haastattelijoiden koulutuksessa annet-
tiin ohjeet mahdollisia kieltäytymis- ja keskeytystilanteita varten sekä muistutettiin erityi-
sesti luottamuksellisuuden merkityksestä ja lapsen huomaavaisesta kohtelusta.

Tutkimuksen eettisiin periaatteisiin kuuluu huolehtia siitä, että osallistumisesta ei koidu in-
formanteille haittaa. Lasten tapauksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsen anta-
mia tietoja ei kerrota edelleen lapsen vanhemmille tai opettajalle. Luottamuksellisuuden 
periaate on tutkimuksen lähtökohtana samoin kuin aikuisia tutkittaessakin. Lasten tutkimi-
nen on kuitenkin siinä mielessä erityistapaus, että mikäli herää huoli lapsen hyvinvoinnista, 
tutkijan on vietävä asia eteenpäin lastensuojelun tietoon. Tässä hankkeessa nuoria haastat-
telijoita ohjattiin konsultoimaan haastatteluja valvonutta aikuista kouluttajaa, mikäli haas-
tatteluissa tulisi esille huolta herättäviä seikkoja. Tutkimuksen haitallisten vaikutusten mi-
nimoimiseksi kiinnitettiin erityistä huomiota myös kysymysten sopivuuteen kohderyhmän 
ikäisille lapsille. 

Lasten ja nuorten osallisuus tutkimuksen tekemisessä

Nuorten osallistaminen tutkimukseen edellyttää sen tunnustamista, että nuoret voivat olla  
toimijoita myös tutkimuksen tekemisessä. Kuten aiemmin todettiin, lasten osallisuus tutki-
muksessa ei ole aina selviö edes sen osalta, voivatko lapset vastata omia asioitaan koske-
viin kysymyksiin. Lasten oikeuksien tunnustaminen viimeisten vuosikymmenten aikana on 
kuitenkin nostanut esiin kysymyksen lasten mahdollisuuksista vaikuttaa myös tutkimusten 
suunnitteluun ja toteutukseen. Woodhead ja Faulkner (2000, 14) toteavat, että tutkimus on 
kulttuurinen käytäntö, jota leimaa lapsen ja aikuisen välinen suhde. Tässä käytännössä lap-
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suutta ei pelkästään kuvata vaan myös konstruoidaan. Siten jokainen tutkimus, jossa lapset 
ja nuoret toimivat kanssatutkijoina, on osaltaan muokkaamassa käsitystä siitä, millaiseen 
toimijuuteen he kykenevät ja millainen osallisuus voi olla osa lapsuutta ja nuoruutta.

Aldersonin (2008, 278–279) mukaan oppilaiden toimiminen tutkijoina koulutöidensä yhtey-
dessä on hyvin tavallista.  Lapset mittaavat asioita, haastattelevat toisia sekä suunnittelevat 
ja toteuttavat projekteja, vaikkakaan näitä tutkimuksen elementtejä sisältäviä käytäntöjä ei 
tavallisesti nähdä tutkimuksena. Alderson myös huomauttaa, että lapset ovat jopa aikuisia 
todennäköisemmin kiinnostuneita tutkimuksesta, sillä lapset ovat tottuneita kyselemään, 
tutkimaan, hyväksymään odottamattomia vastauksia ja sitä, että heidän tietämyksensä on 
vaillinaista. Näin ollen lähtökohtaista estettä lasten ja nuorten kiinnostukselle tutkimusta 
kohtaan ei pitäisi olla.

Kelletin (2011, 207–208) mukaan usein argumentoidaan, että lapsilla ei ole riittävästi taitoja 
muodollisesti pätevän tutkimuksen tekemiseen. Väitteen tarkempi tarkastelu kuitenkin he-
rättää huomaamaan, että taidot ovat enemmän koulutus- kuin ikäsidonnaisia. Kaikki aikui-
setkaan eivät olisi kykeneviä tutkijoiksi ilman tutkimuksen tekemiseen soveltuvaa koulutus-
ta. Lasten, tai varsinkaan nuorten, tutkijantaitojen esteenä ei siis ole niinkään aikuisuuden 
vaan tutkijakoulutuksen puute. Tässä hankkeessa nuoret saivat tehtäväänsä kaksituntisen 
koulutuksen, jossa käsiteltiin haastattelijana toimimisen lisäksi mm. lasten mediaympäris-
töä.

Aldersonin (2008, 28) mukaan lasten osallisuutta tutkimusprosessissa voidaan kuvata Har-
tin tikasvertauksella. Alimmalla tasolla on yhteistyön teeskentelyä: lasten manipuloimista, 
tutkimuksen ”somistamista” lapsilla ja hyvin vähäisiä tavoitteita. Sitä ylempää alkaa varsi-
nainen osallisuus: vaikka lapset ovat tehtäväänsä aikuisen toimesta osoitettuja, he ovat hy-
vin informoituja ja hallitsevat tehtävänsä.  Aikuiset ovat tutkimuksen alullepanijoita, mutta 
ottavat lasten näkökannat huomioon. Mitä ylemmäs tikapuita mennään, sitä lähempänä 
ollaan tutkimusta, joka on mahdollisimman suurilta osilta lasten itsensä suunnittelemaa ja 
toteuttamaa.

Erilaiset tutkimukset mahdollistavat eri tavalla lasten ja nuorten toimijuuden. Mediabaro-
metri 2011 oli vuoden mittainen tilaustutkimus, joten tutkimustehtävä mahdollisti nuorten 
osallistumisen aineiston keräämiseen. Mikäli lapselle tarjotaan riittävästi tukea ja koulutus-
ta, hänellä on mahdollisuus luoda oma valistunut mielipiteensä myös tutkimusmetodista 
ja muista tutkimuksen sisällöistä. Viime aikoina lapsia onkin yhä enemmän otettu mukaan 
esimerkiksi ohjausryhmiin ja näin raivattu tietä lasten osallistumiselle yhä laajemmin myös 
muodolliseen tutkimukseen. (Kellet 2011, 207–208.) Aldersonin (2008, 287) mukaan las-
ten kanssa työskennelleet tutkijat ovat raportoineet yllättyneensä lasten kompetenssista 
tutkimustehtävissä ja suunnittelevansa tulevaisuudessa haastavampien tutkimusprosessi-
en kokeilemista lasten kanssa. Jatkossa olisikin mielekästä pyrkiä suunnittelemaan tämän 
hankkeen kaltainen tutkimusprosessi sellaiseksi, että nuorilla olisi mahdollisuus vaikuttaa 
tutkimuksen sisältöihin esimerkiksi kommentoimalla tutkimuskysymyksiä ja -tuloksia.

Lapset ovat toimineet sekä päätutkijoina että aikuisten rinnalla kanssatutkijoina monissa 
erilaisissa tutkimushankkeissa ympäri maailmaa ja käyttäneet menestyksekkäästi erilaisia 
tutkimusasetelmia ja -menetelmiä. (ks. Alderson 2008). Lisäksi Isossa-Britanniassa perustet-
tiin vuonna 2003 The Children’s Research Center, joka keskittyy lasten itsensä tekemään tut-
kimukseen sekä lapsille ja nuorille suunnattuun tutkimuksen tekemisen koulutukseen. (Kel-
let 2011, 206.) Tutkimuskirjallisuudessa esitellyissä esimerkeissä lapset ja nuoret kuitenkin 
tekevät tavallisimmin tutkimusta, joka liittyy hyvin läheisesti lasten omaan elämänpiiriin, 
esimerkiksi omanikäisiin lapsiin. Lasten ja nuorten toteuttamissa tutkimuksissa myös otos-
koko on usein ollut melko suppea ja tutkimukset usein laadullisia interventiotutkimuksia. 
(ks Alderson 2008.) Tämän hankkeen kaltainen laaja tilastollinen tutkimus, jossa kymmenet 
tai sadat nuoret haastattelisivat itseään selvästi nuorempia lapsia, vaikuttaa olevan kansain-
väliselläkin tasolla harvinaisuus.
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Nuori lasta haastattelemassa

Lasten mediabarometri-tutkimuksissa nuoret ovat osallistuneet tutkimuksen tekemiseen 
haastattelemalla lapsia kyselylomakkeen avulla. Perinteisesti tilastollisessa tutkimuksessa 
on pyritty minimoimaan haastattelijan merkitys ja tavoiteltu haastattelijan mahdollisimman 
suurta neutraaliutta. Haastattelu on kuitenkin vuorovaikutustilanne, joka rakentuu osapuol-
ten odotuksista, rooleista, valtasuhteista, käytetystä kielestä ja muusta toiminnasta tilan-
teessa (Ruusuvuori & Tiittula 2005). Tällöin haastattelijan valinnalla on vaikutusta siihen, 
millaisia vastauksia haastattelussa saadaan.

Tavallisesti lapsia haastattelee aikuinen, ja haastattelutilanteessa on läsnä yhteiskunnassam-
me selviönä pidetty lapsen ja aikuisen välinen epätasa-arvo (Alasuutari 2005, 152). Nuoren 
haastattelijan ja lapsivastaajan välinen valtaero ei ole yhtä ilmeinen. Haastatteluvuorovai-
kutuksen kannalta tällä voi olla monenlaisia vaikutuksia. Yhtäältä haastattelu voi muodos-
tua hankalammaksi kuin aikuisella haastattelijalla, sillä lapset ovat tottuneita siihen, että 
aikuisella on oikeus esittää heille kysymyksiä ja odottaa niihin vastauksia (Alasuutari 2005, 
152). Nuoren kanssa tämä oikeus ei kenties ole samalla tavalla itsestään selvää. Vuoden 
2010 barometrin yhteydessä havaittiin, että tukioppilaat eivät aina kyselleet haastateltaval-
ta riittävästi tarkentavia kysymyksiä (Tuominen 2011, 60). Mahdollisesti vähäinen valtaero 
sai ”utelemisen” tuntumaan vaivaannuttavalta. Toisaalta taas nuoren haastattelijan avulla 
voidaan päätyä informatiivisempaan ja paremmin lapsen näkemyksiä kuvaavaan lopputu-
lokseen kuin aikuishaastattelijoiden kanssa, sillä Scottin (2000, 100–107) mukaan lapsilla on 
tapana vastata aikuiselle silloinkin, kun eivät oikeastaan tiedä vastausta. Aikuisen voi olla 
lisäksi vaikea saada lapselta rehellisiä vastauksia kuriin ja kontrolliin liittyvissä kysymyksissä.

Vaikka tässä tutkimuksessa haastattelijoina toimineet tukioppilaat eivät ole aikuisia, eivät 
he myöskään ole vertaisia haastattelutilanteessa. Kun nuoret joutuvat tasapainottelemaan 
kanssaoppilaan ja tutkijan roolin välillä esimerkiksi luottamuksellisuuskysymyksissä, heistä 
tulee yhtä aikaa sekä ”sisäpiiriä” että ”ulkopuolisia” (Thomson & Gunter 2007, 331). Lisäk-
si Kellet (2011, 200–201) huomauttaa, että vaikka lapsitutkijoilla tavoitellaan tasa-arvoista 
valtasuhdetta, käytännössä lastenvälisiä valtasuhde-eroja kuitenkin on. Epätasa-arvoisia 
pareja voivat olla esimerkiksi vanhempi lapsi – nuorempi lapsi tai terve – vammainen. Tässä 
tutkimuksessa toteutuu näistä ainakin ensimmäinen. Lisäksi on mahdollista, että haastetel-
tavilla lapsilla on yläkouluikäisiä kerho-ohjaajia, lapsenvahteja tai isosisaruksia, jotka edus-
tavat omalla tavallaan lapselle auktoriteettia ja esikuvaa. Onkin mahdollista, että lapsi alkaa 
tavoitella vastauksillaan hyväksyntää nuorelta. Lasten luotettavuutta vastaajina epäillään 
usein ja lasten mielipiteitä pidetään vaikutteille alttiina, joskin sama ongelma koskee kaik-
kea ihmisten välistä vuorovaikutusta, myös aikuisten kesken. (Scott 2000, 106.)

Nuorten vahvuus lasten haastattelijoina voi olla erityisesti se, että lapsen ja nuoren maailmat 
ovat lähempänä toisiaan kuin lapsen ja aikuisen. Ruusuvuori ja Tiittula (2005, 36–39) muis-
tuttavat, että haastattelija ja haastateltava edustavat usein eri sosiaalisia maailmoja, jotka 
kohtaavat haastattelussa. Keskustelussa kuitenkin yritetään sujuvuuden vuoksi käyttäytyä 
kuin maailmaa tarkasteltaisiin identtisestä näkökulmasta ja pyritään ymmärtämään toista. 
Esimerkiksi samanlainen kielenkäyttö ja puhetapa voivat auttaa lähentämään haastattelun 
osapuolia toisiinsa. Nuoren ja lapsen maailmoissa on paljon yhteistä esimerkiksi mediaan 
liittyvissä asioissa. Kumpikin todennäköisesti kamppailee toisaalta aikuisen asettamien ra-
jojen, toisaalta omien mielihalujen välillä, tai pohtii, minkälaiset mediasisällöt olisivat itselle 
sopivia, esimerkiksi elokuvien ikärajojen kautta. Myös nuoren puhetapa on luontevammin 
lähellä lapsen tapaa ilmaista itseään kuin aikuisen tutkijan. Jo vuoden 2010 barometrin yh-
teydessä havaittiinkin, että tukioppilaat osasivat hyvin asettua lapsen tasolle tehdessään 
haastatteluja, ja nuorten läheinen kokemus lasten mediamaailmasta toi haastatteluihin us-
kottavan ilmapiirin (Tuominen 2011, 61). On tosin huomattava, että kaikki nuoret eivät osaa 
käyttäytyä ”luonnostaan” sujuvasti lasten kanssa. Nuorilla ei välttämättä ole lapsia lähipiiris-
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sä eivätkä he itsestäänselvästi tunne lasten mediasuosikkeja. Luontevimmin haastatteluteh-
tävistä selvisivät ne nuoret, joilla oli haastateltavien ikäisiä sisaruksia (Tuominen 2011, 63).

Nuorten tutkimukseen osallistamisen haasteita

Vaikka nuorella haastattelijalla voikin olla selkeitä vahvuuksia aikuiseen tutkijaan verrattu-
na, ei alaikäisten nuorten osallistuminen tutkimushankkeeseen ei kuitenkaan ole haastee-
tonta.

Yhteiskunnalliset valtaan ja lakiin liittyvät rakenteet määrittävät lapsen ja aikuisen suh-
detta silloinkin, kun lapsi oman kompetenssinsa puitteissa olisi kykenevä tasavertaiseen 
kumppanuuteen tutkimuksessa (Fraser 2004, 24–25). Kouluissa esimerkiksi edellytetään, 
että toiminnasta ja oppilaiden hyvinvoinnista vastuullinen henkilö on täysi-ikäinen. Täs-
sä tutkimuksessa aikuinen kouluttaja oli aina paikalla aineistoa kerättäessä, ja hän vastasi 
esimerkiksi oppilaskohtaisten tutkimuslupien keräämisestä sekä täytettyjen lomakkeiden 
säilyttämisestä ja postittamisesta. Itse haastatteluihin aikuiset eivät puuttuneet, ellei nuori 
tarvinnut apua.

Nuorten kanssatutkijoiden kanssa toimittaessa kohdataan ainakin kolme tutkimuseettistä 
haastetta, jotka eivät tavallisesti muodostu merkittäviksi aikuisten, tutkimusta työkseen 
tekevien ihmisten kanssa. Ensimmäinen niistä on tutkijan alaikäisyys ja siitä seuraava eri-
tyisen suojan tarve. Kelletin (2011, 213) mukaan tutkimusta tekevän lapsen hyvinvoinnin 
voivat vaarantaa esimerkiksi kohtuuttoman paljon aikaa koulutyöltä ja vapaa-ajalta vievä 
tutkimus, tai aineistoa kerättäessä ilmenneet ahdistavat paljastukset. Tässä tutkimuksessa 
tukioppilaiden aikaa kului hankkeeseen noin 6–10 tuntia, josta 2 tuntia koulutukseen. Mikä-
li nuori haastattelija kohtasi haastattelussa ahdistavia tilanteita, häntä kehotettiin käänty-
mään Mannerheimin Lastensuojeluliiton kouluttajan puoleen.

Toinen erityiskysymys koskee luottamuksellisuutta. Nuoret eivät ole työsuhteessa, eikä hei-
tä siten voida samalla tavalla sitouttaa vaitioloon kuin aikuista työntekijää. Lisäksi nuoret 
tekevät haastattelut omassa yhtenäiskoulussaan tai lähialueensa alakoulussa. Näin ollen 
olisi helppoa asettaa haastateltu lapsi pilkan kohteeksi kouluyhteisössä paljastamalla haas-
tattelussa esiin nousseita henkilökohtaisia asioita. Tässä tutkimuksessa haastattelijanuoret 
ovat tukioppilaita. Luottamuksellisuus on yksi MLL:n määrittelemistä tukioppilastoiminnan 
arvoista, ja tukioppilas on vaitiolovelvollinen. Näitä asioita käsitellään tukioppilaiden perus-
koulutuksessa sekä tukioppilaille jaettavissa materiaaleissa. (Salovaara & Honkonen 2008, 
15.) Luottamuksen säilyttäminen ei siten ole tukioppilaana toimiville nuorille uusi asia. 
Luottamuksellisuuskysymystä painotettiin tästä huolimatta voimakkaasti tukioppilaiden 
koulutuksessa sekä kirjallisesti jaetuissa haastatteluohjeissa. Lisäksi tukioppilaita kehotet-
tiin myös pitämään itse huoli siitä, ettei heidän haastateltavikseen sattunut omia pikkusi-
saruksia tai muuten läheisiä lapsia. Tällaisissa tapauksissa ei voitaisi olettaa haastateltavalta 
samanlaista avoimuutta kuin tuntemattoman haastattelijan kohdalla.

Kolmas ratkaistava haaste on nuorten kohtelu työntekijöinä ja työstä annettava korvaus 
(Alderson 2008, 286). Tukioppilastoiminta on vapaaehtoistyötä, ja oppilaat toimivat hank-
keessa kouluajalla, joten rahapalkka ei tule kysymykseen. Toisaalta vastikkeettoman työn 
teettäminen viestittäisi, että nuorten työpanosta ei arvosteta. Asia ratkaistiin siten, että 
nuoret ansaitsivat koululleen ilmaisen kiitostilaisuuden, joka oli tavallisimmin tukioppilai-
den perustehtävää tukeva vanhempainilta tai muu kouluyhteisölle suunnattu koulutus esi-
merkiksi kiusaamisesta tai nuorten median käytöstä. Henkilökohtaisena kiitoksena tukiop-
pilaat saivat rintamerkin sekä todistuksen, joka toivottavasti hyödyttää nuoria esimerkiksi 
työnhaussa.
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Tutkimuskysymyksiä 

Lasten mediabarometri 2011 on globaalissa mittakaavassa vähintään ensimmäisiä ja Suo-
messa ensimmäinen tutkimus, jossa nuoret ovat toimineet laajan tilastollisen tutkimuksen 
aineiston kerääjinä lapsia kuultaessa. Näin ollen tutkimuskirjallisuuden esimerkikit eivät 
anna suoria vastauksia siihen, kuinka nuorten lomakehaastattelijoiden menetelmä voisi 
laajasti toteutettuna toimia, vaan lähinnä pohjan menetelmän suunnittelemiseen. Onkin 
tärkeää, että tutkimuksen arviointi kohdistuu myös käytettyyn menetelmään, ja palautetta 
kerättiin sekä tukioppilailta että heidän kanssaan toimineilta aikuisilta. 

Nuorten palautteissa kysymykset koskivat mm. nuorten motiiveja osallistua hankkeeseen 
sekä kokemuksia koulutuksen riittävyydestä, lasten kohtaamisesta ja lomakkeiden täyttämi-
sestä. Kysymysten avulla pyritään selvittämään, millaista tilastollisessa tutkimushankkees-
sa lomakehaastattelijana toimiminen on nuorten näkökulmasta ja miten nuoret arvioivat 
omaa kompetenssiaan tehtävään. (ks. s. 57)

Aikuisen näkökulmaa nuorten toimijuuteen saadaan MLL:n kouluttajilta, jotka vastasivat 
nuorten kouluttamisesta sekä aineiston keräämisestä yhdessä nuorten kanssa. Lisäksi he 
seurasivat haastattelu- ja toimintapäivän kulkua ja pitivät lyhyen purkuhetken jokaisesta 
haastattelusta tukioppilaiden kanssa. Kouluttajien vastauksista pyritään selvittämään, mil-
laisia vahvuuksia ja heikkouksia nuorten kanssa työskentelevät aikuiset näkevät nuorissa 
tutkimushaastattelijoissa. (ks. s. 60)

Vuoden 2010 Lasten mediabarometrin yhteydessä havaittiin, että nuoret haastattelijat eivät 
aina kysyneet riittävästi tarkentavia kysymyksiä ja noudattaneet riittävää tarkkuutta mer-
kitsemiskäytännöissä (Tuominen 2011, 60). Vuoden 2011 selvitettäviin kysymyksiin kuuluu-
kin myös se, onko haastattelujen laatuun mahdollista vaikuttaa painottamalla hankaliksi 
koettuja teemoja nuorten koulutuksessa ja haastattelijan ohjeissa, vai kokivatko nuoret ja 
aikuiset asian edelleen hankalaksi.

Metodin tarkastelu Lasten Mediabarometri 2011:ssa voidaan tiivistää kysymykseen: Miten 
nuorten lomakehaastattelijoiden menetelmä toimii laajassa tilastollisessa tutkimuksessa 
nuorten ja kouluttajien näkökulmasta?
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LASTEN MEDIANKÄYTÖT JA 
KOTIEN MEDIAKASVATUS LASTEN 
KERTOMINA
RIIKKA HIRVONEN

1. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Aineiston kerääminen

Lasten mediabarometri 2011 -tutkimuksen laajin tutkimusaineisto kerättiin syys-lokakuussa 
2011 peruskoulun ensimmäisen, kolmannen ja viidennen luokan oppilailta. Lapset vastasi-
vat itse mediankäyttöään ja perheissään harjoitettua mediakasvatusta koskeviin kysymyk-
siin. Viidennen luokan oppilaat täyttivät itse kyselylomakkeen ohjatussa luokkahuonetilan-
teessa. Ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaat haastateltiin strukturoidusti siten, että 
haastattelijoina toimineet yläkouluikäiset tukioppilaat täyttivät tutkimuslomaketta haas-
tattelun aikana. Tukioppilaiden osallistumista aineiston keräämiseen on arvioitu erikseen 
tämän raportin kappaleessa ”Nuoret lomakehaastattelijoina – menetelmän arviointia”.

Tutkimusaineistoa kerättiin 19 eri koululta, jotka oli valittu eri puolilta Suomea laajan alu-
eellisen kattavuuden saamiseksi. Aluehallintovirastojen alueilta valittiin edustava määrä 
tutkimuspaikkakuntia suhteessa alueen väkilukuun (poikkeuksena Lappi, joka otettiin mu-
kaan alueellisen kattavuuden vahvistamiseksi), ja kouluja valittiin näiltä paikkakunnilta vä-
kilukuun suhteutettuna erityyppisiltä alueilta: kaupungeista, taajaan asutuilta alueilta sekä 
maaseudulta. Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan tasaisesti kouluja myös erilaisilta sosioe-
konomisilta alueilta. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet koulut olivat suomenkielisiä, koska tutkimuksen aika-
taulu ja budjetti eivät mahdollistaneet tutkimuksen toteuttamista kahdella kielellä. Lisäksi 
MLL:n organisoima tukioppilastoiminta kattaa vain suomenkieliset koulut Folkhälsanin vas-
tatessa ruotsinkielisten koulujen vastaavasta toiminnasta. 

Koska aineiston keruusta vastanneet haastattelijat olivat yläkouluikäisiä, pyrittiin tutkimuk-
seen valitsemaan ensisijaisesti yhtenäiskouluja. Mikäli paikkakunnalla ei ollut sopivaa yhte-
näiskoulua, valittiin lähekkäin sijaitsevat ala- ja yläkoulu. Tutkimukseen osallistuminen edel-
lytti ylä- ja yhtenäiskoulujen osalta, että koulussa toteutetaan tukioppilastoimintaa. Lupaa 
tutkimuksen toteuttamiseen pyydettiin ensisijaisesti koulujen rehtoreilta, tarvittaessa myös 
kunnan tutkimusluvista päättäviltä tahoilta. Lapsikohtaiset tutkimusluvat haettiin vanhem-
milta normaalien tutkimuskäytäntöjen mukaisesti.

Lapista kerättyä aineistoa lukuun ottamatta jokaisesta koulusta tutkimukseen osallistui 1–2 
luokkaa kaikilta kolmelta tutkimuksen luokka-asteelta. Lapin alueelta aineistoa kerättiin 
käytännön toteutuksen vaikeuksista johtuen ainoastaan viidesluokkalaisilta (yhteensä neljä 
luokkaa). Tutkimukseen osallistuneet luokat valikoituivat koulun sisällä ensisijaisesti aak-
kosjärjestyksessä.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1137 lasta: heistä 322 oli ensimmäisen luokan oppilaita, 
298 kolmannen luokan oppilaita ja 517 viidennen luokan oppilaita. Vastausprosentti tut-
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kimuksessa oli 72. Ensimmäisen luokan oppilaiden osalta vastausprosentti oli 77, kolmas-
luokkalaisten 73 ja viidesluokkalaisten 69. Koska tutkimus toteutettiin syksyllä heti koulujen 
alettua, nuorimmat ensimmäisen luokan oppilaat olivat tutkimushetkellä vielä 6-vuotiaita. 
Vanhimmat tutkimukseen osallistuneet olivat tutkimushetkellä 12-vuotiaita. Vastaajista 93 
% oli iältään 7–11-vuotiaita.

Vastaajien joukossa oli hieman enemmän tyttöjä (51,1 %) kuin poikia (48,9 %). Koko tutki-
muksen kohteena olevassa ikäluokassa tyttöjen osuus on 48,6 % ja poikien 51,4 %, joten 
tytöt olivat aineistossa yliedustettuina.

Vastaajista 82 % asui kahden tai useamman aikuisen perheessä. Pelkästään äidin tai nais-
puolisen huoltajan kanssa asui 14 % vastaajista, isän tai miespuolisen huoltajan kanssa 3 
% ja muun aikuisen kanssa 0,4 %. Vastaajista 18 % ei ollut sisaruksia. Vastaajista 32 % oli 
perheensä nuorin lapsi ja 31 % perheensä vanhin lapsi, kun 19 %:lla oli sekä nuorempia että 
vanhempia sisaruksia.

Vastaajista 90 %:lla suomi oli perheen ainoa kotikieli, 6 %:lla oli suomen lisäksi jokin muu 
kotikieli, ja 4 %:ssa perheistä käytettiin kotikielenä jotakin muuta kieltä kuin suomea. Ylei-
simmin vieras kieli oli venäjä (2 % perheistä), englanti (alle 2 %) tai viro (0,8 %). Ruotsi oli 
kotikielenä 0,4 % vastaajien perheistä. 

Vastaajista 68 %:lla oli kotona kokonaan oma huone ja 28 % jakoi oman huoneen sisarusten 
kanssa. Vain 4 4 %:lla vastaajista ei ollut lainkaan omaa huonetta. Kokonaan oma huone oli 
yleisempää vanhimmassa ikäryhmässä, jossa 74 %:lla oli oma huone, kun nuorimmassa ikä-
ryhmässä oma huone oli 63 %:lla. Oman huoneen puuttuminen sen sijaan oli tavallisempaa 
ensimmäisen luokan oppilaille, joista 7 %:lla ei ollut omaa huonetta, kun viidesluokkalaisis-
ta omaa huonetta ei ollut 1 %:lla.

Tutkimuksen teemat ja aineiston käsittely

Kyselyn pääteemoja olivat lasten mediankäytöt sekä lasten kokemukset mediakasvatukses-
ta kodeissa. Joka luokka-asteelle laadittiin oma versionsa kyselystä, ensimmäisen luokan 
oppilaille suppein ja viidesluokkalaisille laajin (lomakkeet liitteenä). Kaikilta lapsilta kysyt-
tiin taustamuuttujina ikä, sukupuoli, perheenjäsenet, sisarusten ikä, onko lapsella omaa 
huonetta, sekä se, mitä kieliä lapsi puhuu kotonaan aikuisten kanssa. Ensimmäisen ja kol-
mannen luokan oppilaiden lomakkeessa oli lisäksi ohjeita haastattelijalle, viidesluokkalais-
ten lomakkeessa ohjeita lomakkeen itsenäiseen täyttämiseen.

Tutkimuslomakkeet oli lasten mediankäyttöjen osalta suunniteltu vuoden 2010 Lasten me-
diabarometrin lasten haastatteluissa käytettyjen haastattelulomakkeiden pohjalta (ks. Tuo-
minen 2011, 64–67), ja niitä testattiin keväällä 2011 yhdellä yhtenäiskoululla. Lomakkeita 
muokattiin saatujen kokemusten perusteella. Esimerkiksi kysymys siitä, kenen kanssa lap-
si käytti mediaa mieluiten, jätettiin pois, sillä lapset kokivat perheenjäsenten asettamisen 
”paremmuusjärjestykseen” hankalana. Samoin mediankäytön useutta koskevia kysymyksiä 
muokattiin vähemmän yksityiskohtaisiksi, jotta niihin olisi helpompi vastata. Vastaajien ikä 
huomioitiin lomakkeiden suunnittelussa esimerkiksi jättämällä pois tarkkaa aikamäärien ar-
viointia vaativat kysymykset, jotka yleensä ovat lapsille vaativia vastata. 

Eri luokka-asteille suunnatut tutkimuslomakkeet poikkesivat toisistaan joiltain osin, sillä 
eri-ikäisten mediankäytöissä osattiin odottaa olevan eroja. Kaikilta vastaajilta kysyttiin koti-
en mediavälineistä ja niiden sijoittelusta kotona. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein lapsi käyttää 
tiettyjä medioita ja mitkä ovat lapsen suosikkimediasisältöjä. Kolmas- ja viidesluokkalaisilta 
kysyttiin yksityiskohtaisemmin internetpalveluiden käyttämisestä ja sisällöntuottamisesta 
kuin ensimmäisen luokan oppilailta. Mahdollisia ikäviä mediakokemuksia ja niistä kertomis-
ta käsiteltiin kaikissa lomakkeissa. Lapsille suunnatun mainonnan seuraamisesta ja rahan 
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käytöstä internetissä kysyttiin kolmas- ja viidesluokkalaisilta, ja viidesluokkalaisilta kysyttiin 
myös suurten uutistapahtumien ja politiikan seuraamisesta.

Perheiden mediaan liittyvää kasvatusta selvitettiin kolmella erilaisella kysymysryhmällä: 
sääntöjen, mediavälineiden ja -sisältöjen käytön opettelemisen ja opettamisen sekä medi-
asta käytävien keskustelujen kautta. Kaikilta lapsilta kysyttiin perheen säännöistä median 
suhteen, esimerkiksi siitä, rajoitetaanko lasten mediankäyttöä ajallisesti, käytetäänkö medi-
ankäyttökieltoja rangaistuksena sekä vaikuttaako sisarusten seura siihen, mitä mediasisältö-
jä lapsi saa käyttää. Lapsilta kysyttiin myös, pitävätkö he kotinsa mediasääntöjä sopivina vai 
haluaisivatko he muuttaa niitä, mikäli saisivat päättää. Median käytön opetteluun liittyvissä 
kysymyksissä kysyttiin, onko lapsi opetellut käyttämään tiettyjä mediavälineitä tai -sisältö-
jä (esimerkiksi kuvaviestin lähettäminen kännykällä, internetin hakukoneet) ja kuka häntä 
on opettanut (esimerkiksi vanhemmat, sisarukset). Media-aiheisiin keskusteluihin liittyvissä 
kysymyksissä pyrittiin selvittämään, millaisista mediaan liittyvistä asioista lapset puhuvat 
ja kenen kanssa. Viidesluokkalaiset lapset arvioivat myös sitä, kokivatko he vanhempiensa 
olevan kiinnostuneita keskustelemaan heidän mediankäytöstään.

Seuraavassa esiteltävät tulokset käsitellään osittain kolmessa, vastaajien luokka-asteen mu-
kaisessa ryhmässä ja osittain koko aineiston tasolla. Tulokset on painotettu vastaamaan sa-
manikäisen väestön maantieteellistä ja sukupuolen mukaista jakaumaa.

Tuloksina esitellään aineistoa kuvaavia tunnuslukuja prosenttijakaumien ja joiltain osin ryh-
mien keskiarvojen muodossa (esimerkiksi medialaitteiden lukumäärä, perheen sääntöjen 
lukumäärä). Muuttujien välisiä yhteyksiä on tarkasteltu ristiintaulukoinnin avulla, ja tältä 
osin raportoidaan vain tilastollisesti merkitsevät tulokset. Vastaajan sukupuolta ja luokka-
astetta on käytetty taustamuuttujana pääsääntöisesti kaikissa tarkasteluissa. Lisäksi vastaa-
jan kotikieltä, asuinpaikkaa (Uusimaa, muu Etelä-Suomi, Väli-Suomi tai Pohjois-Suomi) ja 
perherakennetta (huoltajien lukumäärä, nuorempien ja vanhempien sisarusten määrä) on 
käytetty taustamuuttujana osassa tarkasteluista.

2. MEDIAVÄLINEIDEN YLEISYYS KODEISSA

Vastaajilta kysyttiin, mitä mediavälineitä heillä on kotona joko omassa huoneessaan tai 
muualla kodissa. Kuviosta 1 nähdään mediavälineiden yleisyys kaikkien vastaajien koto-
na. Yleisimmät kodeista löytyvät mediavälineet olivat televisio ja tietokone, jotka löytyivät 
97 %:sta kodeista. Vähiten yleisin mediaväline vastaajien kodeissa oli peli- tai käsikonsoli, 
mutta sellainenkin löytyi 80 %:sta kodeista. Vain kolmen vastaajan kotona ei ollut mitään 
mainituista mediavälineistä. Vastaajista 69 %:n kodista sen sijaan löytyivät kaikki mainitut 
välineet. Lisäksi vastaajista 96 %:n kotona oli kännykkä.

Kuvio 1. Mediavälineiden yleisyys lapsen kotona ja omassa huoneessa.
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Reilulla kolmanneksella vastaajista oli huoneessaan peli- tai käsikonsoli, ja noin neljäsosalla 
televisio, tietokone ja internetin käyttömahdollisuus. Tallentava digiboksi, DVD-soitin, VHS-
nauhuri tai blu-ray-laite oli harvinaisin vastaajan omasta huoneesta löytyvä mediaväline. 
Vastaajista 43 %:lla ei ollut omassa huoneessaan yhtään mainituista mediavälineistä, kun 
6 %:lla oli kaikki kysymyksessä mainitut mediavälineet huoneessaan. Etelä-Suomessa oli 
muuta maata yleisempää, että vastaajalla oli televisio, kuvatallenteiden katseluväline tai 
internetyhteys omassa huoneessaan.

Eri ikäryhmien välillä oli eroja siinä, kuinka yleisiä mediavälineet olivat omassa huoneessa. 
Ensimmäisellä luokalla olevilla ja kolmasluokkalaisilla oli huoneessaan keskimäärin yksi me-
diaväline, kun viidesluokkalaisilla niitä oli keskimäärin kaksi. Ensimmäisen luokan oppilaille 
oli muita tavallisempaa, että omassa huoneessa ei ollut yhtään mediavälinettä ja harvinai-
sempaa, että huoneessa oli kaikki viisi mainittua välinettä. Viidesluokkalaisille oli puoles-
taan muita yleisempää, että omassa huoneessa oli kaikki mediavälineet ja harvinaisempaa, 
että medialaitteita ei ollut yhtään.

Viidesluokkalaisista 39 %:lla oli omassa huoneessaan käytettävissä televisio, kun ensimmäi-
sen luokan oppilaista televisio oli huoneessaan 21 %:lla. DVD-soitin, VHS-nauhuri, blu-ray 
tai tallentava digiboksi oli omassa huoneessaan noin joka viidennellä viidesluokkalaisista, 
mutta ensimmäisen luokan oppilaista vain noin joka kahdeksannella. Peli- tai käsikonsoli 
oli omassa huoneessa käytettävissä yli puolella viidesluokkalaisista, mutta vain joka neljän-
nellä ensimmäisen luokan oppilaista. Tietokone omassa huoneessa oli lähes joka toisella 
viidesluokkalaisella, mutta vain joka viidennellä kolmasluokkalaisella ja joka seitsemännellä 
ensimmäisen luokan oppilaalla. Niin ikään internetin käyttömahdollisuus omassa huonees-
sa oli selvästi yleisempää viidesluokkalaisilla (47 %) kuin kolmannen luokan (19 %) tai en-
simmäisen luokan oppilailla (10 %).

Nuorimmassa ikäryhmässä televisio, kuvatallenteiden katseluvälineet ja tietokone olivat 
yhtä yleisiä tyttöjen ja poikien omissa huoneissa. Pelikonsoli ja internet omassa huoneessa 
olivat sen sijaan yleisempiä pojilla kuin tytöillä: pelikonsoli oli omassa huoneessa 31 %:lla ja 
internetin käyttömahdollisuus 15 %:lla ensimmäisellä luokalla olevista pojista, kun saman-
ikäisillä tytöillä pelikonsoli oli 18 %:lla ja internetyhteys 6 %:lla. 

Kolmasluokkalaisten kohdalla tyttöjen ja poikien välillä oli eroa ainoastaan peli- ja käsikon-
soleiden yleisyydessä: pojista 40 %:lla oli omassa huoneessaan pelikonsoli, kun tytöistä sel-
lainen oli 25 %:lla. Muita mediavälineitä kolmasluokkalaisilla tytöillä ja pojilla oli käytössään 
yhtä yleisesti.

Viidesluokkalaisten joukossa sukupuolieroja oli pelikonsolien, television ja kuvatallentei-
den katseluvälineiden yleisyydessä. Pojista lähes kahdella kolmanneksella oli pelikonso-
li, yli puolella televisio ja vajaalla kolmanneksella kuvatallenteiden katseluväline omassa 
huoneessaan, kun samanikäisistä tytöistä pelikonsoli oli alle puolella, televisio neljäsosalla 
ja kuvatallenteiden katseluväline kymmenesosalla. Tietokone ja internetyhteys olivat yhtä 
yleisiä viidesluokkalaisten tyttöjen kuin poikien omissa huoneissa.

3. MEDIANKÄY TÖT

3.1. Television ja kuvatallenteiden katselu

Kuviossa 2 on esitetty television ja kuvatallenteiden katselun yleisyyttä koko aineistossa 
sekä erikseen eri ikäryhmissä. Kaikista vastaajista kolme neljäsosaa katseli televisiota, vi-
deoita tai muita tallennettuja ohjelmia joka päivä tai melkein joka päivä. Vastaajista 4 % ei 
katsonut televisiota tai kuvatallenteita ollenkaan tai katseli hyvin harvoin. Katselutiheyteen 
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ei vaikuttanut se, oliko vastaajalla televisio omassa huoneessaan, mutta päivittäinen katselu 
oli tavallisempaa, jos vastaajalla oli huoneessaan tallentava digiboksi, DVD-soitin tai muu 
kuvatallenteiden katseluväline. Päivittäinen katselu oli yleisempää Etelä-Suomen alueella 
asuvilla vastaajilla ja harvinaisempaa pohjoissuomalaisilla vastaajilla. Sukupuoli ei ollut yh-
teydessä katselun useuteen.

Kuvio 2. Television ja kuvatallenteiden katselun yleisyys.

Television ja kuvatallenteiden katselussa oli jonkin verran eroja eri ikäryhmien välillä, erityi-
sesti televisiota päivittäin tai hyvin harvoin katselevien kohdalla ja erityisesti nuorimpien 
ja vanhimpien lasten välillä. Päivittäinen katselu oli yleisempää viidesluokkalaisten joukos-
sa ja hieman harvinaisempaa nuorimmassa ikäryhmässä. Ensimmäisen luokan oppilaiden 
kohdalla oli puolestaan muita tavallisempaa ja viidesluokkalaisille muita harvinaisempaa 
katsella televisiota ja kuvatallenteita hyvin harvoin tai ei ollenkaan.

Lasten suosikkiohjelmat

Runsas neljännes ensimmäisen luokan oppilaista ei osannut nimetä suosikkiohjelmaansa. 
Suosikin maininneista 10 % kertoi suosikikseen yleisesti lastenohjelmat (7 % kaikista vastaa-
jista). Yksittäisistä televisio-ohjelmista eniten suosikkimainintoja saivat Pikku Kakkonen (6 
% kaikista vastaajista, 8 % suosikin nimenneistä), Pokémon, Star Wars eli Tähtien sota, Paavo 
Pesusieni, Winx Club ja Salatut elämät. Useita mainintoja tämänikäisten keskuudessa saivat 
myös piirretyt ohjelmat yleisesti. Tyttöjen joukossa eniten suosikkimainintoja saivat Pikku 
Kakkonen (10 % tytöistä), lastenohjelmat yleisesti, Winx Club, piirretyt yleisesti ja Salatut 
elämät. Poikien useimmin nimeämiä suosikkeja olivat lastenohjelmat yleisesti (7 % pojista), 
Pokémon, Star Wars eli Tähtien sota, Paavo Pesusieni ja Batman.

Kolmasluokkalaisista 23 % ei osannut nimetä mitään suosikkiohjelmaa. Eniten suosikkimai-
nintoja kolmasluokkalaisilta saivat Salatut elämät (12 % kaikista vastaajista, 15 % suosikin 
maininneista), Simpsonit ja Pokémon. Moni myös mainitsi suosikikseen lastenohjelmat ylei-
sesti tai piirretyt yleisesti. Lisäksi useita mainintoja tämänikäisten keskuudessa saivat erilai-
set urheiluohjelmat (erityisesti jalkapallo ja jääkiekko), Pikku Kakkonen ja Galaxi -ohjelma-
kokonaisuudet sekä Uusi päivä -draamasarja. Tyttöjen suosikkeja olivat Salatut elämät (19 % 
tytöistä), lastenohjelmat yleisesti, Simpsonit ja Galaxi. Poikien suosikkiohjelmia olivat Simp-
sonit (13 % pojista), urheiluohjelmat yleisesti, Pokémon, Salatut elämät ja piirretyt yleisesti.

Viidesluokkalaisista joka kymmenes ei osannut nimetä suosikkiohjelmaansa. Selviä suo-
sikkeja tämän ikäisten keskuudessa olivat Salatut elämät (25 % kaikista vastaajista, 28 % 
suosikin maininneista) ja Simpsonit (19 % kaikista vastaajista, 22 % suosikin maininneista). 
Lukuisia mainintoja saivat myös Uusi päivä, Talent tai Talent Suomi, Frendit ja South Park. 
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Moni myös mainitsi suosikikseen urheiluohjelmat yleisesti tai piirretyt yleisesti (esimerkik-
si ”MTV3:n aamupiirretyt” tai ”Nelosen piirretyt”). Tyttöjen suosikkiohjelmat olivat Salatut 
elämät (35 % tytöistä), Simpsonit, Uusi päivä, Talent tai Talent Suomi ja Frendit. Poikien suo-
sikkiohjelma oli Simpsonit (26 % pojista). Muita poikien suosikkeja olivat Salatut elämät, ur-
heiluohjelmat yleisesti (erityisesti jalkapallo ja jääkiekko), South Park sekä piirretyt yleisesti.

3.2. Tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä pelaaminen

Kuviossa 3 on esitetty tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä pelaamisen yleisyyttä 
koko aineistossa sekä erikseen eri ikäryhmissä. Suurin osa vastaajista pelasi tietokoneella, 
pelikonsolilla tai internetissä päivittäin (42 %) tai ainakin kerran viikossa (32 %). Noin joka 
yhdeksäs vastaaja ei pelannut ollenkaan tai pelasi hyvin harvoin. Sukupuoli oli voimakkaasti 
yhteydessä pelien pelaamisen useuteen: tytöistä 33 % pelasi päivittäin ja 16 % hyvin har-
voin, kun pojista päivittäin pelasi 51 % ja hyvin harvoin 7 %.

Kuvio 3. Tietokone-, konsoli- ja internetpelien pelaamisen yleisyys

Pelien pelaaminen oli yleisempää, jos vastaajalla oli omassa huoneessaan pelaamiseen käy-
tettäviä mediavälineitä: Niistä vastaajista, joilla oli huoneessaan peli- tai käsikonsoli, tieto-
kone tai internetyhteys, hieman yli puolet pelasi päivittäin ja noin 5 % hyvin harvoin. Niistä 
vastaajista, joilla ei näitä välineitä ollut, alle 40 % pelasi päivittäin ja runsas kymmenesosa 
hyvin harvoin.

Pelaamisessa oli selviä eroja ikäryhmien välillä erityisesti paljon pelaavien ja harvoin pe-
laavien kohdalla. Päivittäin pelaaminen oli harvinaisempaa ensimmäisen luokan oppilaiden 
kohdalla, joista alle kolmannes pelasi päivittäin, ja yleisempää viidesluokkalaisille, joista 
hieman yli puolet pelasi päivittäin. Hyvin harvoin tai ei ollenkaan pelaavia oli puolestaan 16 
% ensimmäisen luokan oppilaiden joukossa, mutta vain 4 % viidesluokkalaisista.

Sukupuoli oli yhteydessä pelaamisen useuteen kaikissa ikäryhmissä. Ensimmäisen luokan 
pojista päivittäin pelasi runsas kolmannes ja tytöistä neljännes, ja harvoin tai ei ollenkaan 
pelasi pojista joka kymmenes ja tytöistä joka viides. Kolmasluokkalaisista sen sijaan päivit-
täin pelasi yli puolet pojista, kun samanikäisistä tytöistä joka päivä pelasi runsas kolmannes. 
Vastaavasti 19 % kolmasluokkalaisista tytöistä ja 7 %  pojista ei pelannut ollenkaan tai pelasi 
hyvin harvoin. Viidesluokkalaisista pojista pelasi päivittäin lähes kaksi kolmasosaa, viikoit-
tain neljännes, satunnaisesti joka kymmenes ja hyvin harvoin alle 2 %. Tytöistä puolestaan 
päivittäisiä pelaajia oli selvästi alle puolet, viikoittain pelaavia joka kolmas, satunnaisesti 
pelaavia noin joka kuudes ja hyvin harvoin pelaavia yli 5 %.
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Lasten suosikkipelit 

Ensimmäisen luokan oppilaiden joukossa mieltymykset suosikkipelien suhteen olivat vah-
vasti sukupuolittuneita. Tytöistä selvästi yli kolmasosa ei osannut nimetä mitään suosikkipe-
liä. Suosikkipelin nimenneiden joukossa eniten mainintoja saivat Pikku Kakkonen -sivuston 
pelit (3 % tytöistä), Nintendo Wii -konsolipelit, Franklin, tyttöjen pelit yleisesti sekä prinses-
sapelit yleisesti. Pojista noin joka kuudes ei osannut nimetä suosikkipeliään. Eniten suosik-
kimainintoja pojilta saivat Lego-pelit (13 % pojista), Mario tai Super Mario -pelit, rallipelit 
yleisesti, Star Wars sekä autopelit yleisesti.

Kolmasluokkalaisista viidennes ei osannut nimetä suosikkipeliään. Eniten suosikkimaininto-
ja tämän ikäisiltä saivat Mario tai Super Mario -pelit (7 % kaikista vastaajista, 10 % suosikin 
nimenneistä), NHL-pelit tai jääkiekkopelit yleisesti, autopelit yleisesti, Lego-pelit, goSuper-
model-sivuston pelit sekä FIFA-pelit tai jalkapallopelit yleisesti. Useita mainintoja saivat 
myös Nintendo Wii -konsolipelit, Pokémon ja Panfu-sivuston pelit. Kolmasluokkalaisten tyt-
töjen joukossa eniten suosikkimainintoja saivat Mario tai Super Mario -pelit (9 % tytöistä) 
sekä goSupermodel, MovieStarPlanet ja Panfu -sivustojen pelit. Pojilta eniten mainintoja 
saivat NHL-pelit tai jääkiekkopelit yleisesti (10 % pojista), Lego-pelit, FIFA-pelit tai jalkapal-
lopelit yleisesti, Mario tai Super Mario -pelit, autopelit yleisesti sekä Pokémon.

Viidesluokkalaisista noin joka kuudes ei osannut nimetä suosikkipeliään. Eniten suosikki-
mainintoja saivat Call of Duty -pelit (5 % kaikista vastaajista, 6 % suosikin nimenneistä) ja 
NHL-jääkiekkopelit (niin ikään 5 % kaikista vastaajista ja 6 % suosikin nimenneistä). Suo-
sikkimainintoja saivat myös goSupermodel-sivuston pelit, Sims-pelit, Nintendo Wii -pelit 
yleisesti, Minecraft sekä FIFA-pelit. Tytöiltä eniten suosikkimainintoja saivat goSupermo-
del-sivuston pelit (9 % tytöistä), Sims-pelit, Nintendo Wii -pelit, 1001pelit-sivuston pelit ja 
Pelikone-sivuston pelit. Pojat mainitsivat suosikikseen useimmin Call of Duty -pelit (11 % 
pojista), NHL-pelit, Minecraft sekä FIFA-jalkapallopelit.

3.3. Internetin käyttö

Kuviossa 4 on esitetty internetin käytön yleisyyttä koko aineistossa sekä erikseen eri ikä-
ryhmissä. Kaikkien vastaajien joukossa tyypillisintä oli käyttää internetiä päivittäin tai lähes 
joka päivä (40 %), mutta toisaalta viidennes vastaajista käytti internetiä hyvin harvoin tai 
ei ollenkaan. Sukupuoli vaikutti jonkin verran internetin käyttöön: pojista 44 % käytti in-
ternetiä päivittäin ja 17 % hyvin harvoin, kun tytöistä päivittäisiä käyttäjiä oli 35 % ja hyvin 
harvoin käyttäviä 23 %.

Kuvio 4. Internetin käytön yleisyys
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Internetin käytössä oli huomattavia eroja ikäryhmien välillä erityisesti paljon käyttävien ja 
harvoin käyttävien kohdalla ja erityisesti nuorimman ja vanhimman ikäryhmän välillä. In-
ternetin päivittäinen käyttö oli harvinaisempaa ensimmäisen luokan oppilaiden kohdalla 
(27 %) ja selvästi tavallisempaa viidesluokkalaisilla (54 %). Ensimmäisen luokan oppilaiden 
joukossa oli tavallisempaa käyttää internetiä hyvin harvoin tai ei ollenkaan (36 %), kun vii-
desluokkalaisten joukossa harvoin käyttäviä oli huomattavan vähän (5 %).

Sukupuolen yhteys internetin käyttöön korostui nuorimmassa ikäryhmässä. Ensimmäisel-
lä luokalla olevista pojista päivittäin internetiä käytti noin kolmannes, kun samanikäisistä 
tytöistä päivittäisiä käyttäjiä oli viidesosa. Hyvin harvoin tai ei ollenkaan käyttäviä oli 31 % 
ensimmäisellä luokalla olevista pojista ja 42 % tytöistä. Kolmas- ja viidesluokkalaisilla inter-
netin käyttö oli yhtä yleistä tyttöjen ja poikien keskuudessa.

Viidesluokkalaisilla internetin käyttö oli yleisempää, jos vastaajalla oli mahdollisuus käyttää 
internetiä omassa huoneessaan. Internetiä käytti päivittäin 62 % niistä viidesluokkalaisista, 
joilla oli huoneessaan internetyhteys, ja 47 % niistä, joilla ei ollut internetyhteyttä omassa 
huoneessaan. Vastaavasti internetiä käytti hyvin harvoin tai ei ollenkaan 2 % niistä vastaa-
jista, joilla oli yhteys omassa huoneessa, ja 9 % niistä vastaajista, joilla ei ollut omassa huo-
neessaan internetiä. Ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilailla internetin käyttö ei ollut 
yhteydessä siihen, oliko vastaajalla omassa huoneessaan internetyhteys.

Lasten suosikkisivustot 

Runsaasti yli puolet ensimmäisen luokan oppilaista ei osannut nimetä suosikkisivustoaan 
internetissä. Suosikin maininneiden joukossa selvästi suosituimpia sivustoja olivat erilaiset 
pelisivustot, kuten Miniclip.com ja Pelikone.fi (20 % kaikista vastaajista, 43 % suosikin mai-
ninneista). Suosikkimainintoja saivat myös Lego.com -sivusto, Youtube.com ja Pikku Kak-
konen -sivusto. Tyttöjen suosikkisivustoja olivat erilaiset pelisivustot kuten Miniclip.com ja 
Pelikone.fi (14 % tytöistä), Pikku Kakkonen -sivusto ja YLE Areena -ohjelmapalvelu. Poikien 
suosikkeihin kuuluivat niin ikään pelisivustot kuten Miniclip.com ja Pelikone.fi (24 % pojis-
ta), Lego.com -sivusto ja Youtube.com.

Kolmasluokkalaisista runsas viidennes ei osannut nimetä suosikkisivustoaan. Myös tämän 
ikäisten joukossa eniten suosikkimainintoja saivat erilaiset pelisivustot, kuten Pelikone.fi ja 
Miniclip.com (37 % kaikista vastaajista, 48 % suosikin nimenneistä). Muita suosikkeja olivat 
Youtube.com, goSupermodel.fi, Panfu.fi, MovieStarPlanet.fi, Habbo.fi ja Facebook.com. Tyt-
töjen suosikkeihin kuuluivat pelisivustot, kuten Pelikone.fi ja 1001pelit.com (28 % tytöistä), 
goSupermodel.fi, Panfu.fi ja Youtube.com. Erilaiset pelisivustot, kuten Miniclip.com ja Peli-
kone.fi olivat myös poikien ehdottomia suosikkeja (44 % pojista). Muita poikien suosikkisi-
vustoja olivat Youtube.com ja Lego.com.

Viidesluokkalaisista suosikkisivustoaan ei osannut nimetä noin joka kymmenes vastaaja. 
Myös tämän ikäisillä suosituimmat sivustot olivat erilaiset pelisivustot, kuten Pelikone.fi ja 
1001pelit.com (25 % kaikista vastaajista, 28 % suosikin nimenneistä). Suosikkimainintoja 
saivat myös esimerkiksi Youtube.com, Facebook.com, goSupermodel.fi, Howrse.fi, MovieS-
tarPlanet.fi, Google-hakukone ja Stardoll.com. Tyttöjen joukossa suosituimmat sivustot oli-
vat erilaiset pelisivustot kuten 1001pelit.com (25 % tytöistä), goSupermodel.fi, Facebook.
com, Youtube.com, Howrse.fi ja MovieStarPlanet.fi. Myös poikien suosikkisivustoja olivat 
erilaiset pelisivustot, kuten Pelikone.fi ja Aapeli.com (28 % pojista), Youtube.com (26 %) ja 
Facebook.com (23 %). Useat pojat mainitsivat suosikeikseen myös yksittäisten pelien sivus-
toja (kuten Runescape) ja urheiluun liittyviä sivustoja (kuten urheiluseurojen sivut).



25

LASTEN MEDIANKÄY TÖT JA KOTIEN MEDIAKASVATUS LASTEN KERTOMINA

Erilaisten internetpalveluiden käyttö

Kolmas- ja viidesluokkalaisilta kysyttiin, käyttävätkö he tiettyjä erikseen mainittuja internet-
palveluita. Kolmasluokkalaisilta kysyttiin vain palveluiden käyttöä ylipäätään, kun viides-
luokkalaisilta kysyttiin myös käytön useutta. 

Kuviossa 5 on esitetty kolmasluokkalaisten vastaajien internetpalveluiden käyttöä. Selvästi 
eniten käytetyt palvelut olivat pelisivustot, hakukoneet ja videopalvelut, joita käytti kolme 
neljästä kolmasluokkalaisesta. Vähiten käytettyjä olivat fanisivut, uutissivut ja nettikaupat, 
joita käytti enintään joka viides vastaaja. Kysymyksessä mainittujen internetpalveluiden li-
säksi osa kolmasluokkalaisista mainitsi käyttävänsä myös muun muassa YLE Areena -ohjel-
mapalvelua, Spotify-musiikkipalvelua sekä erilaisia eläimiin liittyviä tietosivustoja.

Kuvio 5. Kolmasluokkalaisten vastaajien internetpalveluiden käyttö

Yhteisöpalveluiden käyttö oli yleisempää kolmasluokkalaisten tyttöjen (41 %) kuin poikien 
keskuudessa (24 %). Pojat sen sijaan olivat tyttöjä useammin videopalveluiden (85 % pojis-
ta, 65 % tytöistä), uutissivujen (24 % pojista, 13 % tytöistä) ja nettikauppojen käyttäjiä (24 
% pojista, 6 % tytöistä).

Sähköpostin käyttö oli kolmasluokkalaisilla vastaajilla yleisempää, jos lapsella oli omassa 
huoneessaan mahdollisuus käyttää internetiä. Tietokone tai internetyhteys omassa huo-
neessa eivät olleet yhteydessä muiden internetpalveluiden käytön yleisyyteen. Sen sijaan 
usean palvelun käyttö oli vahvasti yhteydessä siihen, kuinka usein vastaaja käytti internetiä 
ylipäänsä: Hyvin harvoin internetiä käyttävät olivat myös muita harvemmin pelisivustojen, 
hakukoneiden, videopalveluiden, sähköpostin, netin tietosanakirjojen, yhteisöpalveluiden 
ja nettikauppojen käyttäjiä. Internetiä päivittäin käyttävät sen sijaan olivat muita useam-
min hakukoneiden, videopalveluiden, sähköpostin, tietosanakirjojen, yhteisöpalveluiden 
ja nettikauppojen käyttäjiä. Viikoittain internetiä käyttävistäkin keskimääräistä useampi oli 
videopalveluiden, hakukoneiden ja yhteisöpalveluiden käyttäjä.

Kuviossa 6 on esitetty viidesluokkalaisten vastaajien internetpalveluiden käytön yleisyyt-
tä. Suosituimmat palvelut tämän ikäisillä olivat videopalvelut ja hakukoneet, joita lähes 
yhdeksän kymmenestä vastaajasta käytti ainakin joskus. Yli puolet vastaajista käytti myös 
yhteisöpalveluja, pikaviestiohjelmia, sähköpostia ja pelisivustoja ainakin joskus. Harvem-
min käytettyjä olivat internetpuhelut ja nettikaupat, joita yli puolet vastaajista ei käyttänyt 
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koskaan. Kysymyksessä mainittujen palveluiden lisäksi osa viidesluokkalaisista kertoi käyt-
tävänsä myös muun muassa Tvkaista -ohjelmientallennuspalvelua, kielenkääntäjäpalveluita 
ja omien kotisivujen tekoon tarkoitettua Suntuubi -verkkosivuyhteisöä.

 

Kuvio 6. Viidesluokkalaisten vastaajien internetpalveluiden käyttö

Viidesluokkalaiset tytöt olivat ahkerampia yhteisöpalveluiden käyttäjiä kuin pojat: selvästi 
yli puolet tytöistä käytti yhteisöpalveluita usein ja noin kahdeksasosa ei koskaan, kun po-
jista reilu kolmannes käytti usein ja vajaa kolmannes ei koskaan. Myös sähköpostin käyttö 
oli jonkin verran yleisempää tyttöjen kuin poikien keskuudessa: tytöistä vajaa puolet käytti 
sähköpostia ainakin joskus ja noin seitsemäsosa ei koskaan, kun pojista reilu neljännes käyt-
ti sähköpostia joskus ja vajaa neljännes ei koskaan. Erilaisten fanisivujen käyttäjinä pojat 
puolestaan olivat tyttöjä ahkerampia, sillä pojista 11 % käytti fanisivuja usein, kun tytöistä 
vastaavasti 3 %. Niin ikään nettikauppoja pojat käyttivät tyttöjä ahkerammin: pojista kol-
mannes käytti nettikauppoja usein tai joskus ja runsas kolmannes ei koskaan, kun tytöistä 
joka kymmenes käytti kauppoja usein tai joskus ja yli kaksi kolmannesta ei koskaan. Myös 
videopalvelut olivat suositumpia poikien kuin tyttöjen keskuudessa.

Jos vastaajalla oli omassa huoneessaan käytössä tietokone tai internetyhteys, käytti hän 
muita todennäköisemmin videopalveluita, yhteisöpalveluita, pikaviestiohjelmia, musiikin-
kuuntelupalveluita ja nettikauppoja. Myös internetin tietosanakirjojen ja internetpuhelui-
den käyttö oli tavallisempaa, jos vastaajalla oli huoneessaan tietokone. Päivittäin internetiä 
käyttäville oli muita tavallisempaa käyttää kutakin kysymyksessä mainittua palvelua usein 
tai joskus, kun hyvin harvoin internetiä käyttävät käyttivät mainittuja palveluita harvoin tai 
ei koskaan. Erot olivat suuret erityisesti videopalveluiden, hakukoneiden, yhteisöpalvelui-
den ja pikaviestiohjelmien käytön useudessa.

Omien nettisisältöjen tuottaminen

Kolmas- ja viidesluokkalaisilta vastaajilta kysyttiin, olivatko he itse laittaneet sisältöjä inter-
netiin. Kolmasluokkalaisista lähes kaksi kolmasosaa oli luonut pelihahmoja tai käyttäjäpro-
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fiileja internetsivustoille. Yleisimmät sivustot olivat goSupermodel.fi (10 % vastaajista), Pan-
fu.fi (9 %), Habbo.fi (8 %), Aapeli.com (6 %) ja MovieStarPlanet.fi (5 %). Runsas kolmannes 
kolmasluokkalaisista oli hoitanut virtuaalilemmikkejä, kymmenesosa oli laittanut verkkoon 
valokuvia, hieman vajaa kymmenesosa kirjoittanut keskustelukommentteja ja noin 5 % 
laittanut internetiin videoita. Virtuaalilemmikkien hoito oli tutumpaa kolmasluokkalaisille 
tytöille kuin pojille: tytöistä 44 % ja pojista 29 % oli hoitanut virtuaalilemmikkiä. Myös käyt-
täjäprofiileja ja pelihahmoja tytöt (71 %) olivat luoneet poikia useammin (54 %). Muiden 
sisältöjen tuottamisessa ei ollut sukupuolieroja.

Joidenkin nettisisältöjen tuottaminen oli tavallisempaa, jos kolmasluokkalaisella vastaajalla 
oli omassa huoneessaan tietokone tai internetyhteys. Valokuvia internetiin oli laittanut joka 
viides heistä, joilla oli huoneessaan mahdollisuus käyttää internetiä, ja vastaavasti alle kym-
menesosa heistä, joilla ei ollut internetyhteyttä huoneessaan. Käyttäjäprofiileja ja pelihah-
moja oli puolestaan luonut lähes kolme neljäsosaa heistä, joilla oli tietokone huoneessaan 
ja alle kaksi kolmasosaa heistä, joilla ei ollut. 

Viidesluokkalaisista enemmän kuin kolme neljäsosaa oli luonut pelihahmoja tai käyttäjäp-
rofiileja internetsivustoille. Hahmoja ja profiileja luoneista kaikki eivät kertoneet tarkem-
min, mihin palveluihin niitä oli luotu, mutta tämän ikäisillä yleisimmät ilmoitetut sivustot 
olivat goSupermodel.fi (19 % viidesluokkalaisista), Habbo.fi (17 %) ja Facebook.com (17 %). 
Lähes joka toinen viidesluokkalainen oli hoitanut virtuaalilemmikkejä, kolmannes laittanut 
verkkoon valokuvia, neljännes kirjoittanut keskustelukommentteja, joka seitsemäs laittanut 
internetiin videoita, reilu 5 % pitänyt blogia ja vajaa 5 % laittanut internetiin jotakin muuta 
sisältöä (kuten musiikkia, tarinoita tai runoja). Viidesluokkalaiset pojat (19 %) olivat laitta-
neet internetiin videoita useammin kuin tytöt (8 %). Tytöt puolestaan olivat poikia useam-
min kirjoittaneet keskustelukommentteja (30 % tytöistä, 21 % pojista), pitäneet blogia (10 % 
tytöistä, 4 % pojista), hoitaneet virtuaalilemmikkejä (65 % tytöistä, 32 % pojista), ja luoneet 
käyttäjäprofiileja ja pelihahmoja (83 % tytöistä, 73 % pojista).

Joidenkin internetsisältöjen tuottaminen oli tavallisempaa, jos viidesluokkalaisella vastaa-
jalla oli omassa huoneessaan internetyhteys. Valokuvia internetiin oli laittanut lähes puolet 
niistä, joilla oli huoneessaan mahdollisuus käyttää internetiä, mutta vain neljännes niistä, 
joilla ei ollut internetyhteyttä huoneessaan. Vastaavasti videoita internetiin oli laittanut 
vajaa viidesosa niistä, joilla oli huoneessaan internetyhteys, mutta alle kymmenes niistä, 
joilla ei ollut. Virtuaalilemmikkiä oli puolestaan hoitanut yli puolet heistä, joilla oli omassa 
huoneessa internet, ja runsaat kaksi viidesosaa niistä, joilla ei ollut internetyhteyttä huo-
neessaan.

Viidesluokkalaisten sosiaalista mediaa ja internetinkäyttöä koskevat mielipiteet

Viidesluokkalaisille esitettiin väittämiä koskien heidän mielipiteitään internetin ja sosiaali-
sen median käytöstä. Mielipiteiden jakautuminen väittämien suhteen nähdään kuviosta 7. 
Viidesluokkalaisista kaksi kolmasosaa oli täysin samaa mieltä ja yli viidesosa melkein samaa 
mieltä siitä, että vanhemmat tietävät, mitä he tekevät internetissä. Vastaavasti kaksi kolmas-
osaa oli täysin eri mieltä ja vajaa kuudesosa vähän eri mieltä siitä, että heillä olisi usein riitaa 
vanhempiensa kanssa internetin käytöstä. Toisaalta 2 % vastaajista uskoi, että vanhemmat 
eivät tiedä, mitä he tekevät internetissä, ja 4 % vastaajista kertoi riitelevänsä usein van-
hempiensa kanssa internetin käytöstään. Väittämät olivat yhteydessä toisiinsa: Niistä, jotka 
uskoivat melko vahvasti tai vahvasti vanhempiensa olevan perillä heidän internetin käytös-
tään, 82 %:lla ei ollut internet-aiheisia riitoja vanhempien kanssa koskaan tai juuri koskaan. 
Internetin käytöstä ei koskaan tai juuri koskaan riidellyt vanhempien kanssa huomattavasti 
pienempi osa (58 %) heistä, jotka eivät uskoneet vanhempien tietävän heidän internetin 
käytöstään lainkaan tai juuri lainkaan.
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Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista oli täysin eri mieltä väitteen kanssa, että he viestittelisi-
vät usein vieraiden ihmisten kanssa internetissä. Toisaalta lähes joka kymmenes oli väitteen 
kanssa täysin samaa mieltä. Vieraiden kanssa vähiten viestittelivät ne, joilla ei ollut omassa 
huoneessaan tietokonetta tai internetyhteyttä. Internetiä päivittäin käyttävistä runsas nel-
jännes viestitteli vieraiden ihmisten kanssa usein tai melko usein, kun harvemmin internetiä 
käyttävistä näin teki vähemmän kuin joka kymmenes. Niillä vastaajilla, jotka viestittelivät 
vieraiden ihmisten kanssa internetissä usein tai melko usein, oli vanhempien kanssa riitaa 
internetinkäytöstä useammin kuin heillä, jotka eivät viestitelleet vieraiden kanssa niin usein.

Sosiaalisen median tärkeyden suhteen viidesluokkalaisten mielipiteet jakautuivat. Yli puo-
let vastaajista piti sosiaalista mediaa melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä keinona pysyä pe-
rillä kaveriporukan asioista, mutta toisaalta viidennes vastaajista oli täysin eri mieltä asiasta. 
Sosiaalista mediaa pitivät erityisen tärkeänä ne, joilla oli omassa huoneessaan tietokone tai 
internetyhteys. Päivittäin internetiä käyttävistä kolmannes piti sosiaalista mediaa erittäin 
tärkeänä ja noin kahdeksasosa ei lainkaan tärkeänä, kun hyvin harvoin internetiä käyttä-
vistä kukaan ei pitänyt sosiaalista mediaa erittäin tärkeänä ja yli puolet ei pitänyt sitä lain-
kaan tärkeänä. Sosiaalista mediaa erittäin tärkeänä pitäneet viestittelivät myös vieraiden 
ihmisten kanssa useammin kuin he, joille sosiaalinen media ei ollut lainkaan tärkeä kaveri-
suhteiden kannalta. Toisaalta mielipide oli yhteydessä myös riitelyyn vanhempien kanssa: 
internetinkäytöstään riitelivät useammin he, jotka pitivät sosiaalista mediaa melko tärkeänä 
tai erittäin tärkeänä.

Vastaajista neljännes oli täysin eri mieltä väitteestä, että sosiaalisessa mediassa riitaantumi-
nen on helpompaa kuin kasvotusten, mutta toisaalta joka seitsemäs oli täysin samaa mieltä 
väitteen kanssa ja yli neljäsosa vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä. Tytöt olivat poikia 
useammin ainakin vähän samaa mieltä riitaantumisesta, kun taas pojista selvästi useampi ei 
ollut lainkaan samaa mieltä riitaantumisen mahdollisuudesta. Riitaantumiseen uskominen 
oli yhteydessä niin sosiaalisen median tärkeäksi kokemiseen kuin vanhempien kanssa riite-
lyyn: riitaantumisen mahdollisuuteen uskoivat vahvimmin ne, jotka pitivät sosiaalista me-
diaa erittäin tärkeänä kaverisuhteiden kannalta sekä ne, joille tuli usein riitaa vanhempien 
kanssa internetinkäytöstä.

Kuvio 7. Viidesluokkalaisten mielipiteet sosiaalisesta mediasta ja internetinkäytöstä.

3.4. Radion ja musiikin kuuntelu

Kuviossa 8 on esitetty radion ja musiikin kuuntelun yleisyyttä koko aineistossa sekä erikseen 
eri ikäryhmissä. Lähes puolet kaikista vastaajista kuunteli radiota joka päivä tai melkein joka 
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päivä, mutta hyvin harvoin tai ei koskaan kuunteleviakin oli vastaajien joukossa vajaa vii-
dennes. Myös musiikkia kuunneltiin yleisimmin päivittäin (38 % vastaajista), mutta hyvin 
harvoin kuuntelevia oli niin ikään vajaa viidennes vastaajista. Radion päivittäinen kuunte-
leminen oli yleisempää Etelä-Suomessa. Vastaajan sukupuoli ei ollut yhteydessä radion tai 
musiikin kuuntelun useuteen.

Kuvio 8. Radion ja musiikin kuuntelun yleisyys

Radion kuuntelussa oli eroja eri ikäryhmien välillä, erityisesti nuorimpien ja vanhimpien vas-
taajien välillä. Viidesluokkalaisista puolet kuunteli radiota päivittäin, vajaa neljännes ainakin 
viikoittain ja vain joka kymmenes hyvin harvoin tai ei ollenkaan. Ensimmäisen luokan op-
pilaista puolestaan selvästi alle puolet kuunteli radiota päivittäin, joka seitsemäs viikoittain 
ja joka viides harvoin tai ei ollenkaan. Myös musiikin kuuntelussa oli eroja eri ikäryhmien 
välillä, erityisesti nuorimpien ja vanhimpien vastaajien välillä. Viidesluokkalaisista musiikkia 
kuunteli päivittäin lähes puolet, viikoittain vajaa kolmannes ja hyvin harvoin tai ei lainkaan 
alle kymmenes. Ensimmäisen luokan oppilaista puolestaan päivittäisiä kuuntelijoita oli va-
jaa kolmannes, viikoittaisia kuuntelijoita viidesosa ja hyvin harvoin kuuntelevia yli neljän-
nes.

Lasten suosikkibändit ja -esiintyjät

Ensimmäisen luokan oppilaista 42 % ei osannut nimetä mitään suosikkibändiä tai -esiin-
tyjää. Suosikin nimenneiltä eniten mainintoja saivat Hevisaurus (4 % kaikista vastaajista, 
7 % suosikin nimenneistä) ja Lady Gaga (niin ikään 4 % kaikista vastaajista ja 7 % suosikin 
nimenneistä). Suosikkimainintoja saivat myös muun muassa Jenni Vartiainen, Antti Tuisku ja 
Lauri Tähkä. Moni vastaaja myös kertoi suosikikseen yleisesti lastenmusiikki tai rap. Tytöiltä 
eniten suosikkimainintoja saivat Lady Gaga (8 % tytöistä), Jenni Vartiainen, Anna Abreu ja 
Antti Tuisku. Poikien joukossa eniten mainintoja saivat puolestaan Hevisaurus (6 % pojista), 
rap-musiikki yleisesti ja Petri Nygård.

Kolmasluokkalaisista runsas kolmannes ei osannut nimetä suosikkimusiikkiaan. Eniten suo-
sikkimainintoja tämän ikäisiltä saivat jare&VilleGalle (9 % kaikista vastaajista, 13 % suosikin 
nimenneistä), rap-musiikki yleisesti, Cheek, Anna Abreu, Petri Nygård, Lady Gaga, Britney 
Spears ja Antti Tuisku. Tyttöjen joukossa eniten suosikkimainintoja saivat Anna Abreu (8 % 
tytöistä), Lady Gaga, Britney Spears, Antti Tuisku, Jenni Vartiainen ja Rihanna. Poikien suo-
sikkimusiikkia oli jare&VilleGalle (17 % pojista), rap-musiikki yleisesti, Cheek ja U2.
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Viidesluokkalaisista vajaa viidennes ei nimennyt suosikkibändiä tai -artistia. Tämän ikäisten 
joukossa suosikkimusiikkia oli rap (8 % kaikista vastaajista, 10 % suosikin nimenneistä) ja 
pop (vajaa 8 % kaikista vastaajista, 9 % suosikin nimenneistä). Eniten suosikkimainintoja 
saaneet artistit olivat jare&VilleGalle, Rihanna, Eminem ja Anna Abreu. Tyttöjen suosikkeja 
olivat Rihanna (11 % tytöistä), pop-musiikki yleisesti, Anna Abreu, Lady Gaga ja Katy Perry. 
Poikien suosikkimusiikkia oli rap-musiikki yleisesti (13 % pojista), jare&VilleGalle, Eminem ja 
pop-musiikki yleisesti.

3.5. Kirjojen ja sarjakuvien lukeminen

Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he lukevat kirjoja (muita kuin koulukirjoja) ja sarjakuvia. 
Ensimmäisen luokan oppilaiden kohdalla kysymystä oli tarkennettu niin, että lukemisella 
tarkoitettiin myös kirjojen tai sarjakuvien selailua. Kuviossa 9 on esitetty kirjojen ja sarja-
kuvien lukemisen yleisyyttä koko aineistossa sekä erikseen eri ikäryhmissä. Lähes puolet 
kaikista vastaajista luki kirjoja päivittäin tai lähes joka päivä. Hyvin harvoin tai ei ollenkaan 
lukevia oli seitsemäsosa. Myös sarjakuvia luettiin tyypillisesti päivittäin (37 %), mutta va-
jaa neljännes ei lukenut sarjakuvia ollenkaan tai luki niitä hyvin harvoin. Vastaajan kotikieli 
ei ollut yhteydessä kirjojen lukemisen useuteen, mutta sarjakuvien lukemiseen se vaikutti. 
Niistä vastaajista, joiden kotikieli oli suomi, 38 % luki sarjakuvia päivittäin, kun päivittäin 
lukevia oli 16 % niistä, joiden kotikieliin suomi ei kuulunut.

Kuvio 9. Kirjojen ja sarjakuvien lukemisen yleisyys

Sukupuoli oli yhteydessä kirjojen ja sarjakuvien lukemiseen. Tytöistä 51 % luki kirjoja päi-
vittäin ja 10 % harvoin tai ei ollenkaan, kun pojista päivittäin kirjoja luki 44 % ja harvoin 
tai ei ollenkaan 19 %. Sarjakuvia tytöistä luki päivittäin 28 % ja 33 % hyvin harvoin tai ei 
ollenkaan, kun pojista päivittäin sarjakuvia lukevia oli 47 % ja hyvin harvoin tai ei ollenkaan 
lukevia 15 %.

Kirjojen ja sarjakuvien lukemisessa oli selviä eroja ikäryhmien välillä. Kirjojen päivittäinen 
lukeminen oli tavallisempaa kolmasluokkalaisille (58 %) ja harvinaisempaa viidesluokkalai-
sille (37 %). Viikoittain lukeminen oli puolestaan tavallisempaa viidesluokkalaisille (27 %) ja 
harvinaisempaa ensimmäisen luokan oppilaille (15 %). Hyvin harvoin tai ei ollenkaan kirjoja 
luki tai selaili ensimmäisen luokan oppilaista joka viides, kolmasluokkalaisista joka kym-
menes ja viidesluokkalaisista joka kahdeksas. Myös sarjakuvien päivittäinen lukeminen oli 
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tavallisempaa kolmasluokkalaisille (44 %) ja harvinaisempaa ensimmäisen luokan oppilaille 
(30 %). Viidesluokkalaisille oli puolestaan muita yleisempää lukea sarjakuvia ainakin kerran 
viikossa (27 %). Sarjakuvia luki hyvin harvoin tai ei ollenkaan vajaa kolmannes ensimmäisen 
luokan oppilaista ja vajaa kuudennes viidesluokkalaisista.

Sukupuolen yhteys kirjojen lukemiseen korostui erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. En-
simmäisen luokan oppilaiden joukossa kirjojen lukeminen tai selailu oli yhtä yleistä tyttöjen 
ja poikien keskuudessa. Kolmasluokkalaisista pojista runsaat puolet luki kirjoja päivittäin, 
kun samanikäisistä tytöistä päivittäisiä lukijoita oli lähes kaksi kolmasosaa. Hyvin harvoin 
tai ei ollenkaan lukevia oli 17 % kolmannella luokalla olevista pojista ja 5 % tytöistä. Vii-
desluokkalaisista kirjoja luki joka päivä tai lähes joka päivä reilu neljännes pojista ja lähes 
puolet tytöistä. Vastaavasti viidesluokkalaisista pojista 19 % ja tytöistä 6 % luki kirjoja vain 
harvoin tai ei ollenkaan.

Sarjakuvien lukemisessa sukupuolierot näkyivät jo ensimmäiseltä luokalta alkaen ja olivat 
tyttöjen ja poikien osalta käänteiset kirjojen lukemiseen verrattuna. Nuorimmassa ikäryh-
mässä pojista runsas kolmannes ja tytöistä hieman vajaa neljännes luki tai selaili sarjakuvia 
päivittäin, ja vastaavasti vajaa neljännes pojista ja runsas kolmannes tytöistä luki tai selaili 
sarjakuvia hyvin harvoin. Kolmannella luokalla pojista runsaasti yli puolet luki sarjakuvia 
päivittäin ja kymmenesosa hyvin harvoin, kun samanikäisistä tytöistä sarjakuvia luki päi-
vittäin hieman vajaa kolmannes ja hyvin harvoin yli kolmasosa. Viidesluokkalaisista pojista 
lähes joka toinen luki sarjakuvia päivittäin ja joka kymmenes hyvin harvoin, kun tytöistä 
noin neljännes oli päivittäisiä lukijoita ja viidennes hyvin harvoin lukevia.

Ensimmäisen luokan oppilailta kysyttiin myös, kuinka usein heille luetaan kotona ääneen. 
Runsaalle kolmannekselle (39 %) luettiin kotona ääneen päivittäin tai melkein joka päivä. 
Kymmenesosalle lapsista luettiin ainakin kerran viikossa, vajaalle neljäsosalle joskus ja run-
saalle neljäsosalle lapsista ei luettu ollenkaan tai luettiin hyvin harvoin. Lapselle lukeminen 
oli yhteydessä lapsen omaan lukemisharrastukseen vain sarjakuvien osalta: niistä lapsista, 
joille luettiin päivittäin, 38 % luki tai selaili itse sarjakuvia päivittäin (vrt. 30 % kaikista vas-
taajista), ja niistä, joille luettiin ainakin kerran viikossa, 34 % luki tai selaili itse sarjakuvia 
viikoittain (vrt. 19 % kaikista vastaajista). Kysymystä lapselle lukemisesta ei esitetty kolmas- 
ja viidesluokkalaisille.

Lasten suosikkikirjat ja -sarjakuvat 

Ensimmäisen luokan oppilaista 38 % ei osannut nimetä mitään suosikkikirjaa. Suosikin ni-
menneistä puolestaan 16 % (10 % kaikista vastaajista) kertoi suosikkikirjakseen Aku Ankan, 
vaikka se on ennemmin sarjakuvalehti kuin kirja. Muita tämän ikäisten mainitsemia suosik-
kikirjoja olivat kuvakirjat yleisesti, eläinkirjat yleisesti, dinosauruskirjat yleisesti sekä Dis-
neyn Autot -kirjat. Tytöiltä suosikkimainintoja saivat eläinkirjat yleisesti (6 % tytöistä), Aku 
Ankat, kuvakirjat yleisesti, Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä -kirjat sekä prinsessakir-
jat yleisesti. Poikien suosikkeihin kuuluivat Aku Ankat (16 % pojista), kuvakirjat yleisesti, 
dinosauruskirjat yleisesti ja Disneyn Autot -kirjat.

Vajaa kolmasosa ensimmäisen luokan oppilaista ei osannut nimetä mitään suosikkisarjaku-
vaa. Suosikin nimenneiden joukossa selvästi suosituin oli Aku Ankka (47 % kaikista vastaa-
jista, 68 % suosikin nimenneistä). Suosikkimainintoja saivat myös Winx Club, Karvinen, Nalle 
Puh ja Spiderman. Aku Ankka oli myös tyttöjen selvä suosikki (38 % tytöistä). Useita mainin-
toja tytöiltä saivat lisäksi Winx Club sekä sanomalehtien sarjakuvat yleisesti. Myös pojista yli 
puolet (55 %) mainitsi suosikkisarjakuvakseen Aku Ankan. Useamman suosikkimaininnan 
pojilta saivat myös Karvinen, Spiderman, Nalle Puh ja Batman.

Kolmasluokkalaisista 30 % ei osannut nimetä mitään suosikkikirjaa. Eniten suosikkimainin-
toja tämän ikäisiltä saivat J. K. Rowlingin Harry Potter -kirjat (9 % kaikista vastaajista, 13 % 
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suosikin nimenneistä), Aku Ankat sekä Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä -kirjat. Useita 
mainintoja saivat myös Siri Kolun Me Rosvolat, Timo Parvelan Ella-kirjat, hevoskirjat yleisesti 
sekä Martin Widmarkin Lasse-Maijan etsivätoimisto -kirjat. Tytöiltä eniten suosikkimaininto-
ja saivat Risto Räppääjä -kirjat (8 % tytöistä), Me Rosvolat, Ella-kirjat, Harry Potter -kirjat sekä 
hevoskirjat yleisesti. Poikien suosikkikirjoja olivat Harry Potter -kirjat (14 % pojista), Aku 
Ankat (13 %), Risto Räppääjä -kirjat sekä sarjakuvakirjat ja tietokirjat yleisesti.

Viidennes kolmasluokkalaisista ei osannut nimetä suosikkisarjakuvaa. Myös tämän ikäisten 
suosikkisarjakuva oli Aku Ankka (63 % kaikista vastaajista, 78 % suosikin nimenneistä). Sel-
västi vähemmän mainintoja saivat muut suosikit Karvinen, Tom ja Jerry, Viivi ja Wagner sekä 
Mustanaamio. Aku Ankan nimesi suosikikseen myös suurin osa tytöistä (54 %). Useamman 
suosikkimaininnan tytöiltä saivat myös Viivi ja Wagner sekä Tom ja Jerry. Myös poikien eh-
doton suosikki oli Aku Ankka (71 % pojista), muita poikien suosikkeja olivat Mustanaamio 
ja Karvinen.

Viidesluokkalaisista 18 % ei osannut nimetä mitään suosikkikirjaa. Suosikin maininneista 16 
% piti suosikkikirjoinaan jännityskirjoja yleisesti (13 % kaikista vastaajista). Muita suosikkeja 
olivat J. K. Rowlingin Harry Potter -kirjat, Aku Ankat, Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä 
-kirjat, Enid Blytonin Viisikko-kirjat, R. L. Stinen kirjoittamat Goosebumps ja The Nightmare 
Room -sarjat, fantasiakirjat yleisesti sekä hevoskirjat yleisesti. Tyttöjen suosikkikirjoja olivat 
jännityskirjat yleisesti (13 % tytöistä), Harry Potter -kirjat, hevoskirjat yleisesti, Merja ja Mar-
vi Jalon Koiratytöt -kirjasarja (eli Jesse -kirjat), Risto Räppääjä -kirjat, fantasiakirjat yleisesti 
sekä R. L. Stinen Goosebumps ja The Nightmare Room -sarjat. Poikien suosikkeja olivat myös 
jännityskirjat yleisesti (13 % pojista), Aku Ankat, Harry Potter -kirjat, Risto Räppääjä -kirjat 
sekä Dav Pilkeyn Kapteeni Kalsari -kirjasarja.

Runsas kymmenes viidesluokkalaisista ei nimennyt mitään suosikkisarjakuvaa. Kuten nuo-
remmillakin vastaajilla, myös viidesluokkalaisten ehdoton suosikki oli Aku Ankka (66 % kai-
kista vastaajista, 75 % suosikin nimenneistä). Muita suosikkimainintoja saaneita sarjakuvia 
olivat Karvinen, Simpsonit ja W.i.t.c.h. Tytöistä selvästi yli puolet (60 %) nimesi Aku Ankan 
suosikkisarjakuvakseen. Muita tyttöjen suosikkeja olivat Karvinen, W.i.t.c.h. ja Polle. Pojista 
72 % nimesi Aku Ankan suosikkisarjakuvakseen. Muita poikien suosikkeja olivat Simpsonit, 
Karvinen, Fingerpori sekä Lassi ja Leevi.

3.5. Sanomalehtien ja muiden lehtien lukeminen

Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he lukevat sanomalehtiä ja muita lehtiä. Ensimmäisen luo-
kan oppilaiden kohdalla kysymystä oli tarkennettu niin, että lukemisella tarkoitettiin lehtien 
lukemista tai selailua itse tai niin, että joku muu lukee lehtiä lapselle. Kuviossa 10 on esitetty 
sanomalehtien ja muiden lehtien lukemisen yleisyyttä koko aineistossa sekä erikseen eri 
ikäryhmissä. Yli puolet vastaajista luki sanomalehtiä hyvin harvoin tai ei ollenkaan. Joka 
kymmenes vastaaja luki sanomalehtiä päivittäin tai lähes joka päivä. Muita lehtiä luettiin 
yleensä hyvin harvoin (36 %) tai joskus (29 %). Joka päivä tai lähes joka päivä muita lehtiä 
luki joka seitsemäs. Muiden lehtien päivittäinen lukeminen oli yleisempää Pohjois-Suomes-
sa ja harvinaisempaa Uudellamaalla. Vastaajan sukupuolella tai kotikielellä ei ollut yhteyttä 
sanomalehtien ja muiden lehtien lukemisen yleisyyteen.
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Kuvio 10. Sanomalehtien ja muiden lehtien lukemisen yleisyys

Sanomalehtien ja muiden lehtien lukemisen yleisyydessä oli huomattavia eroja eri-ikäis-
ten välillä. Viidesluokkalaisista sanomalehtiä luki päivittäin joka kahdeksas, viikoittain joka 
neljäs ja hyvin harvoin kolmannes vastaajista. Kolmasluokkalaisista ja ensimmäisen luokan 
oppilaista päivittäisiä lukijoita ja viikoittaisia lukijoita oli sen sijaan molempia vajaa kymme-
nesosa ja hyvin harvoin lukevia noin kaksi kolmasosaa.

Viidesluokkalaisille oli yleisintä lukea muita lehtiä joskus (37 %) tai viikoittain (28 %), ja noin 
viidennes luki muita lehtiä hyvin harvoin tai ei ollenkaan. Kolmasluokkalaisille ja ensimmäi-
sen luokan oppilaille oli puolestaan tavallisinta lukea muita lehtiä hyvin harvoin tai joskus: 
ensimmäisen luokan oppilaissa lehtiä hyvin harvoin lukevia tai selailevia oli joka toinen, 
kolmasluokkalaisissakin runsas kolmannes vastaajista.

Lasten suosikkilehdet 

Yli puolet ensimmäisen luokan oppilaista ei osannut nimetä mitään suosikkilehteä. Suosikin 
nimenneiltä eniten mainintoja sai Aku Ankka (8 % kaikista vastaajista, 16 % suosikin nimen-
neistä), vaikka kysymyksessä tarkoitettiin muita kuin sarjakuvalehtiä. Useita suosikkimainin-
toja tämän ikäisiltä saivat myös eläinlehdet yleisesti, Lemmikki ja Prinsessa -lehti. Tytöiltä 
eniten suosikkimainintoja saivat eläinlehdet yleisesti (6 % tytöistä). Mainintoja saivat myös 
Prinsessa -lehti, Lemmikki ja Aku Ankka. Poikien joukossa eniten mainintoja sai Aku Ank-
ka (11 % pojista). Suosikkimainintoja saivat myös autolehdet yleisesti, eläinlehdet yleisesti 
sekä Urheilulehti tai urheilulehdet yleisesti.

Kolmasluokkalaisista 41 % ei osannut nimetä suosikkilehteä. Tämän ikäisten joukossa suosi-
tuin lehti oli Koululainen (12 % kaikista vastaajista, 20 % suosikin nimenneistä). Suosikkimai-
nintoja saivat myös Lemmikki, Aku Ankka, urheilulehdet yleisesti ja Urheilulehti erityisesti 
sekä eläinlehdet yleisesti. Tyttöjen suosikki oli Koululainen (14 % tytöistä). Useita mainintoja 
tytöiltä saivat myös monet eläimiin liittyvät lehdet, kuten Lemmikki, eläinlehdet yleisesti, 
Villivarsa, Pets ja Hevoshullu. Myös pojilta eniten suosikkimainintoja sai Koululainen (10 % 
pojista). Muita pojilta mainintoja saaneita lehtiä olivat Aku Ankka, urheilulehdet yleisesti tai 
Urheilulehti erityisesti sekä Lemmikki.

Vajaa viidennes viidesluokkalaisista ei osannut nimetä suosikkilehteä. Tämän ikäisten jou-
kossa suosituin lehti oli niin ikään Koululainen (19 % kaikista vastaajista, 24 % suosikin ni-
menneistä). Muita suosikkeja olivat muun muassa Lemmikki, Villivarsa, Demi, Systeri, Hevo-
shullu, Aku Ankka sekä urheilulehdet yleisesti. Tyttöjen suosikkeja olivat Koululainen (31 % 
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tytöistä), Lemmikki, Villivarsa, Demi, Hevoshullu ja Systeri. Pojilta eniten suosikkimainintoja 
saivat pelilehdet yleisesti tai Pelit -lehti erityisesti (11 % pojista), urheilulehdet yleisesti tai 
Urheilulehti erityisesti (11 %), Koululainen, Aku Ankka ja jalkapalloon erikoistunut Goal.

4. MEDIALAIT TEIDEN KÄY TÖN OPET TELU

Vastaajilta kysyttiin, ovatko he opetelleet käyttämään eri medialaitteita ja jos ovat, kuka 
heitä on opettanut.

Ensimmäisen luokan oppilaista 89 % oli opetellut käyttämään kännykkää. Heistä selvästi yli 
puolet oli saanut opastusta vanhemmalta ja neljännes oli opetellut käyttöä itse. Runsasta 
5 %:a vastaajista oli opettanut sisarus, ja muutamaa vastaajaa muu aikuinen tai kaveri. Yh-
delle vastaajalle kännykän käyttöä oli opetettu koulussa. Kännykän käytössä oli sukupuoli-
ero: ensimmäisellä luokalla olevista tytöistä kännykän käyttöä oli opetellut 94 % ja pojista 
84 %. Kolmasluokkalaisista 75 % ja viidesluokkalaisista 84 % oli opetellut lähettämään ku-
vaviestejä kännykällä. Kolmasluokkalaisista runsas kolmannes ja viidesluokkalaisista lähes 
kaksi kolmasosaa oli opetellut lähettämistä itse. Vanhempi tai muu huoltaja oli opettanut 
joka neljättä kolmas- ja viidesluokkalaista, ja sisarukselta oli saanut opastusta noin joka 
kymmenes. Kolmasluokkalaisista vajaa 5 % ja viidesluokkalaisista noin 10 % oli saanut apua 
opettelussa kaverilta. Muutamaa kolmasluokkalaista ja vajaata 10 %:a viidesluokkalaisista 
oli opettanut muu aikuinen, ja viidesluokkalaisista noin 5 %:lle kuvaviestien lähettämistä 
oli opetettu koulussa. Niin kolmasluokkalaisista kuin viidesluokkalaisista pojat olivat tyttöjä 
innokkaampia opettelemaan käyttöä itse. Sisarukselta saatu opetus oli puolestaan tavalli-
sempaa kolmasluokkalaisten tyttöjen kuin samanikäisten poikien kohdalla.

Ensimmäisen luokan oppilaista 77 % ja kolmasluokkalaisista 89 % oli opetellut käyttämään 
digiboksia, videoita tai DVD-soitinta. Molemmilla ryhmillä vanhempi tai muu huoltaja oli 
opettanut noin joka toista laitteiden käyttöä opetelleista. Viidesosa ensimmäisen luokan 
oppilaista ja neljännes kolmasluokkalaisista oli opetellut käyttöä itse ja noin kymmenes-
osa molemmissa ryhmissä oli saanut opetusta sisarukselta. Muutama vastaaja sekä ensim-
mäisellä että kolmannella luokalla oli saanut käytönopetusta kaverilta tai muulta aikuiselta. 
Joka kymmenes kolmasluokkalainen oli saanut opastusta koulussa. Vanhemmilta ja sisaruk-
silta saatu opastus oli tavallisempaa kolmasluokkalaisten tyttöjen kuin samanikäisten poi-
kien kohdalla. Kolmasluokkalaiset pojat puolestaan olivat samanikäisiä tyttöjä useammin 
opetelleet laitteiden käyttöä itse. Kuvatallenteiden katseluvälineiden käytön opettelusta ei 
kysytty viidesluokkalaisilta.

Digi- tai valokuvakameran käyttöä oli opetellut 72 % ensimmäisen luokan oppilaista 
ja 82 % kolmasluokkalaisista. Molemmissa ryhmissä noin joka toinen vastaaja oli saanut 
käytön opastusta vanhemmalta ja vajaa viidennes oli opetellut käyttöä itse. Sisarukselta oli 
saanut opetusta muutama prosentti ensimmäisen luokan oppilaista ja joka kymmenes kol-
masluokkalaisista. Muutamaa ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaista kameran käy-
tössä oli opettanut muu aikuinen tai kaveri, kolmasluokkalaisista kaksi oli saanut opetusta 
myös koulussa. Vanhemmat olivat useammin opettaneet kameran käytössä kolmasluokka-
laisia tyttöjä kuin samanikäisiä poikia. Kolmasluokkalaisille pojille sen sijaan oli samanikäi-
siä tyttöjä tavallisempaa opetella käyttöä itse. Digi- ja valokuvakameran käytön opettelusta 
ei kysytty viidesluokkalaisilta.

Ensimmäisen luokan oppilaista kolmannes, kolmasluokkalaisista puolet ja viidesluokkalai-
sista yli kolme neljäsosaa oli opetellut käyttämään videokameraa. Käytön opettelussa van-
hemmat olivat opastaneet noin viidesosaa ensimmäisen luokan oppilaista, noin kolmasosaa 
kolmasluokkalaisista ja runsasta kolmasosaa viidesluokkalaisista. Ensimmäisen luokan op-
pilaista videokameran käyttöä oli opetellut itse alle 10 %, kolmasluokkalaisista kymmenes 
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ja viidesluokkalaisista runsas kolmannes. Ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaista alle 
5 % ja viidesluokkalaisista noin 10 % oli saanut opastusta sisarukselta, ja muutama vastaaja 
kaikissa ryhmissä muulta aikuiselta. Yksi kolmasluokkalainen ja runsas 5 % viidesluokkalai-
sista oli saanut opastusta kaverilta, ja noin 5 % viidesluokkalaisista myös koulusta. Kolmas- 
ja viidesluokkalaisille pojille oli samanikäisiä tyttöjä tavallisempaa opetella videokameran 
käyttöä itsenäisesti. Kaverilta saatu opastus oli puolestaan yleisempää viidesluokkalaisille 
tytöille kuin samanikäisille pojille.

Ensimmäisen luokan oppilaista 70 % ja kolmasluokkalaisista 92 % oli opetellut käyttämään 
internetsivuja. Molemmissa ryhmissä runsasta kolmannesta sivujen käytössä oli opettanut 
vanhempi tai muu huoltaja. Vajaa viidennes ensimmäisen luokan oppilaista ja noin joka 
kolmas kolmasluokkalainen oli opetellut käyttöä itse, ja noin kymmenesosa ensimmäisen 
luokan oppilaista ja seitsemäsosa kolmasluokkalaisista oli saanut neuvoja sisarukselta. 
Ensimmäisen luokan oppilaista paria prosenttia ja kolmasluokkalaista 5 %:a oli opettanut 
kaveri, muutamaa vastaajaa molemmissa ryhmissä myös muu aikuinen. Kahdelle kolmas-
luokkalaiselle internetsivujen käyttöä oli opetettu koulussa. Molemmissa ryhmissä käytön 
opettelu oli yleisempää, jos vastaajalla oli tietokone tai internetyhteys omassa huonees-
saan. Internetsivujen käytön opettelu itsenäisesti oli yleisempää kolmasluokkalaisille pojille 
kuin samanikäisille tytöille.

Viidesluokkalaisista 95 % oli opetellut käyttämään internetin hakukoneita, 94 % videopal-
veluita, 83 % pelisivustoja, 70 % yhteisöpalveluita ja 57 % pikaviestiohjelmia. Lähes puo-
let vastaajista oli opetellut itse videopalveluiden, hakukoneiden ja pelisivustojen käyttöä, 
noin kolmannes yhteisöpalveluiden käyttöä ja noin viidennes pikaviestiohjelmien käyttöä. 
Vanhemmilta oli saanut opastusta kolmannes hakukoneiden käyttöön, seitsemäsosa pika-
viestiohjelmien ja videopalveluiden käyttöön, kahdeksasosa yhteisöpalveluiden käyttöön 
ja kymmenesosa pelisivustojen käyttöön. Sisarus oli neuvonut joka kuudetta videopalve-
luiden käytössä, joka seitsemättä pikaviestiohjelmien ja yhteisöpalveluiden käytössä sekä 
noin joka kymmenettä pelisivustojen ja hakukoneiden käytössä. Kaverin opetusta oli saanut 
kuudennes yhteisöpalveluiden ja pelisivustojen käyttöön, kahdeksasosa videopalveluiden 
käyttöön ja noin 5 % pikaviestiohjelmien ja hakukoneiden käyttöön. Alle 5 % vastaajista 
oli saanut muulta aikuiselta opastusta mainittujen internetpalveluiden käyttöön. Koulussa 
oli opetettu viidesosaa vastaajista hakukoneiden käytössä, muutamaa prosenttia pelisivus-
tojen, pikaviestiohjelmien ja videopalveluiden käytössä ja kolmea vastaajaa yhteisöpalve-
luiden käytössä. Internetpalveluiden käytön opettelu oli tavallisempaa, jos vastaajalla oli 
tietokone tai internetyhteys omassa huoneessaan. Tytöt olivat poikia useammin saaneet 
hakukoneiden ja pelisivustojen käytön opetusta sisarukselta tai kaverilta ja yhteisöpalve-
luiden ja videopalveluiden käytön opetusta muulta aikuiselta. Pojille oli puolestaan tyttöjä 
tavallisempaa opetella pelisivustojen, yhteisöpalveluiden, videopalveluiden ja pikaviestioh-
jelmien käyttöä itse.

5. MEDIASISÄLLÖISTÄ KESKUSTELEMINEN 

Vastaajilta kysyttiin, juttelevatko he kotona asuvien aikuisten kanssa käyttämistään media-
sisällöistä.

Ensimmäisen luokan oppilaista puolet jutteli aikuisten kanssa ainakin silloin tällöin katso-
mistaan elokuvista ja televisio-ohjelmista, pelaamistaan peleistä ja lukemistaan kirjoista ja 
lehdistä. Hieman vajaa puolet vastaajista jutteli aikuisten kanssa urheilukilpailujen tuloksis-
ta ja runsas kolmannes käyttämistään internetsivuista ja kuuntelemastaan musiikista. Uu-
tisista jutteli aikuisten kanssa joka neljäs tämän ikäinen. Kirjoista ja lehdistä jutteleminen 
oli tavallisempaa sanomalehtiä tai muita lehtiä päivittäin lukeville. Päivittäin sanomalehtiä 
lukevat myös juttelivat muita useammin urheilutuloksista perheen aikuisten kanssa.
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Kolmasluokkalaisista kaksi kolmasosaa jutteli aikuisten kanssa ainakin silloin tällöin katso-
mistaan elokuvista ja televisio-ohjelmista sekä lukemistaan kirjoista ja lehdistä. Selvästi yli 
puolet tämän ikäisistä myös jutteli aikuisten kanssa pelaamistaan peleistä ja noin puolet 
myös urheilukilpailujen tuloksista. Hieman vajaa puolet vastaajista jutteli aikuisten kanssa 
kuuntelemastaan musiikista ja käyttämistään internetsivuista, ja vajaa kolmannes jutteli ai-
kuisten kanssa uutisista. Kirjoista ja lehdistä jutteleminen oli tavallisempaa kirjoja päivittäin 
lukeville. Uutisista jutteleminen oli puolestaan tavallisempaa sanomalehtiä päivittäin tai ai-
nakin joskus lukeville. Pelejä päivittäin pelaavat juttelivat hieman muita useammin käyttä-
mistään internetsivuista perheen aikuisten kanssa.

Viidesluokkalaisista kaksi kolmasosaa jutteli katsomistaan elokuvista ja televisio-ohjelmista 
aikuisten kanssa joskus tai usein, ja yli puolet jutteli myös pelaamistaan peleistä ja lukemis-
taan kirjoista ja lehdistä joskus tai usein. Hieman alle puolet jutteli aikuisten kanssa käyt-
tämistään internetpalveluista ja kaksi viidestä jutteli kuuntelemastaan musiikista ainakin 
joskus. Tytöille oli poikia yleisempää jutella lukemistaan kirjoista ja lehdistä ainakin joskus, 
kun pojille oli tavallisempaa jutella lukemastaan harvoin tai ei koskaan. Internetpalveluista 
ja peleistä jutteleminen perheen aikuisten kanssa oli hiukan tavallisempaa perheissä, joissa 
oli kaksi aikuista kuin perheissä, joissa oli vain yksi aikuinen. Ohjelmista ja elokuvista jutte-
leminen oli yleisempää televisiota tai kuvatallenteita päivittäin katseleville, kirjoista ja leh-
distä jutteleminen päivittäin kirjoja lukeville, ja musiikista jutteleminen puolestaan radiota 
tai musiikkia päivittäin kuunteleville.

Viidesluokkalaisilta kysyttiin myös, uskovatko he vanhempiensa tai muiden kotona asuvien 
aikuisten olevan kiinnostuneita kuulemaan heidän lempiohjelmistaan, -peleistään ja muista 
mediasuosikeistaan. Kysymystä ei esitetty ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaille. Hie-
man alle puolet viidesluokkalaisista uskoi, että vanhemmat olivat ainakin joskus kiinnostu-
neita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan. Reilu kolmasosa vastaajista uskoi vanhempien 
olevan kiinnostuneita vain harvoin tai ei koskaan, ja viidennes vastaajista ei osannut sanoa. 
Jos vastaaja uskoi vanhempiensa olevan kiinnostuneita kuulemaan hänen mediasuosikeis-
taan, jutteli hän muita useammin käyttämistään mediasisällöistä perheen aikuisten kanssa.

Suurten uutistapahtuminen seuraaminen ja niistä keskusteleminen

Viidesluokkalaisilta kysyttiin, kuinka paljon he olivat seuranneet aiemmin samana vuonna 
järjestettyjä eduskuntavaaleja ja hallitusneuvotteluja sekä kuinka paljon he olivat keskus-
telleet asiasta muiden kanssa. Kysymystä ei esitetty ensimmäisen ja kolmannen luokan op-
pilaille. Viidesluokkalaisista 47 % oli seurannut vaali- ja hallitusaiheisia ohjelmia ja uutisia 
yhden tai useamman median kautta ainakin joskus. Eniten aihetta oli seurattu televisios-
ta, josta vaaleja ja hallitusneuvotteluja oli seurannut kolmannes joskus ja kymmenesosa 
usein. Internetistä vaali- ja hallitusuutisia oli seurannut joka kahdeksas ja sanomalehdistä 
vajaa kolmannes vastaajista. Viidesluokkalaisista 37 % ei ollut seurannut eduskuntavaali- ja 
hallitusuutisia minkään median kautta. Vaaleista ja uudesta hallituksesta keskusteleminen 
oli varsin harvinaista: vanhempien kanssa oli aiheesta keskustellut usein tai joskus runsas 
neljännes vastaajista, kavereiden kanssa vajaa kuudesosa, sisarusten kanssa joka kymme-
nes, opettajan tai muiden aikuisten kanssa vähemmän kuin joka kymmenes ja internetis-
sä tuntemattomien kanssa muutama prosentti vastaajista. Huomionarvoista on, että lähes 
kymmenesosa vastaajista ei osannut sanoa, oliko seurannut vaaleja minkään median kautta, 
ja useampi kuin joka kymmenes ei osannut sanoa, oliko keskustellut vaaleista kenenkään 
kanssa. Sukupuoli ei ollut yhteydessä vaaliuutisten seuraamiseen tai niistä keskustelemi-
seen.

Viidesluokkalaisilta kysyttiin myös, kuinka paljon he olivat seuranneet suuria ulkomaisia uu-
tistapahtumia (esimerkiksi Norjan joukkosurma, Euroopan talouskriisi, Japanin maanjäristys 
ja ydinvoimalaonnettomuus) sekä kuinka paljon he olivat keskustelleet uutisista muiden 



37

LASTEN MEDIANKÄY TÖT JA KOTIEN MEDIAKASVATUS LASTEN KERTOMINA

kanssa. Kysymystä ei esitetty ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaille. Viidesluokkalai-
sista 79 % seurasi ulkomaisia uutistapahtumia yhden tai useamman median kautta ainakin 
joskus. Runsas kolmannes seurasi ulkomaanuutisia television kautta joskus ja lähes yhtä 
moni usein. Sanomalehtien kautta ulkomaanuutisia seurasi joskus neljäsosa ja usein viides-
osa vastaajista, ja internetin kautta joskus viidesosa ja usein vajaa kuudesosa vastaajista. 
Vastaajista 16 % ei seurannut ulkomaanuutisia minkään median kautta. Ulkomaan tapahtu-
mista keskusteli vanhempien kanssa joskus tai usein yli puolet vastaajista, kavereiden kans-
sa runsas kolmannes, sisarusten kanssa joka neljäs, opettajan kanssa noin joka seitsemäs 
ja internetissä tuntemattomien kanssa vähemmän kuin joka kymmenes vastaaja. Tytöille 
oli poikia tavallisempaa keskustella ulkomaanuutisista kavereiden kanssa, mutta muuten 
uutisten seuraamisessa tai niistä keskustelemisessa ei ollut sukupuolieroja.

6. MAINONNAN SEURAAMINEN JA RAHANKÄY T TÖ 
INTERNETISSÄ

Kolmas- ja viidesluokkalaisilta kysyttiin, kuinka usein he lukevat lasten tavaroita markki-
noivia mainoksia, etsivät nettikaupoista tuotteita, joita haluaisivat itselleen sekä käyttävät 
rahaa internetissä. Kysymystä ei esitetty ensimmäisen luokan oppilaille. 

Kolmasluokkalaisista yli puolet luki ainakin joskus mainoksia, joissa markkinoidaan leluja, 
pelejä tai vaatteita lapsille. Runsas viidennes luki mainoksia usein ja yhtä moni ei lukenut 
niitä koskaan. Selvästi yli puolet kolmasluokkalaisista ei koskaan etsinyt nettikaupoista 
tuotteita, joita haluaisi itse ostaa tai haluaisi aikuisten ostavan hänelle. Kolmannes vastaa-
jista katseli tuotteita joskus ja noin joka kymmenes usein. Pojille oli tyttöjä tavallisempaa 
katsella nettikauppoja ainakin joskus, tytöistä puolestaan suurempi osa kuin pojista ei kat-
sellut nettikauppoja koskaan. Nettikauppojen selailu oli tavallisempaa internetin päivittäis-
ten käyttäjien keskuudessa: päivittäin internetiä käyttävistä nettikauppojen tuotteita tutkis-
keli usein joka seitsemäs ja ei koskaan kaksi viidesosaa. Hyvin harvoin internetiä käyttävistä 
kolme neljäsosaa ei katsellut nettikauppoja koskaan. Runsaat kolme neljäsosaa kolmas-
luokkalaisista ei ollut koskaan käyttänyt rahaa nettipeleihin tai -yhteisöihin, kymmenesosa 
vastaajista oli käyttänyt rahaa joskus ja kuusi vastaajaa usein. Vastaajista 4 % olisi halunnut 
käyttää rahaa, mutta ei ollut saanut lupaa tähän. Tytöille oli poikia tavallisempaa, että he 
olivat käyttäneet rahaa joskus.

Myös viidesluokkalaisista selvästi yli puolet luki ainakin joskus mainoksia, joissa markkinoi-
daan leluja, pelejä tai vaatteita lapsille. Vajaa seitsemäsosa luki mainoksia usein ja vajaa 
kolmannes ei lukenut niitä koskaan. Yli 40 % viidesluokkalaisista ei koskaan etsinyt netti-
kaupoista tuotteita, joita haluaisi itse ostaa tai haluaisi aikuisten ostavan hänelle, mutta lä-
hes yhtä moni katseli tuotteita joskus. Noin joka seitsemäs katseli nettikauppojen tarjontaa 
usein. Pojille oli tyttöjä tavallisempaa etsiä nettikaupoista ostettavaa usein tai joskus, kun 
tytöistä puolestaan suurempi osa ei katsellut nettikauppojen tuotteita koskaan. Nettikaup-
poihin tutustuminen oli tavallisempaa vastaajille, joilla oli omassa huoneessaan interne-
tyhteys. Nettikauppojen tuotteiden katselu oli myös tavallisempaa internetin päivittäisille 
käyttäjille: päivittäin internetiä käyttävistä joka viides selaili nettikauppoja usein ja runsas 
kolmannes ei koskaan, kun satunnaisesti internetiä käyttävistä alle viisi prosenttia tutustui 
kauppojen tuotteisiin usein ja reilusti yli puolet ei koskaan. 

Yli puolet viidesluokkalaisista ei ollut koskaan käyttänyt rahaa nettipeleihin tai -yhteisöihin, 
vajaa kolmannes oli käyttänyt rahaa joskus ja kymmenkunta vastaajaa usein. Joka kahdek-
sas vastaaja olisi halunnut käyttää rahaa, mutta ei ollut saanut lupaa tähän. Pojille oli tyttöjä 
tavallisempaa, että he eivät olleet koskaan käyttäneet rahaa internetissä, kun tytöille puo-
lestaan oli yleisempää, että he olisivat halunneet käyttää rahaa, mutta eivät olleet saaneet 
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lupaa. Vastaajan satunnainen rahankäyttö internetissä oli tavallisempaa, jos hänellä oli huo-
neessaan internetyhteys. Halu rahankäyttöön oli puolestaan yleisempää, jos vastaajalla ei 
ollut huoneessaan internetyhteyttä. Internetin päivittäisistä käyttäjistä 40 % käytti rahaa 
nettipeleihin tai -yhteisöihin joskus ja 44 % ei koskaan, kun satunnaisista internetin käyttä-
jistä 18 % käytti rahaa joskus ja 67 % ei koskaan. Internetiä hyvin harvoin käyttävistä kukaan 
ei ollut koskaan käyttänyt rahaa internetissä.

7. IKÄVÄT KOKEMUKSET SUHTEISSA MEDIAAN

Vastaajilta kysyttiin, ovatko he lukiessaan ja ohjelmia katsoessaan tai pelejä pelatessaan 
ja internetiä käyttäessään lukeneet tai nähneet jotakin sellaista, joka jäi pelottamaan tai 
vaivaamaan heitä. Vastaukset käsitellään tässä kahdessa osassa, ensiksi lukemiseen ja ohjel-
mien katseluun liittyvien kokemusten osalta ja toiseksi pelaamiseen ja internetin käyttöön 
liittyvien kokemusten osalta. Koska pelottavia kokemuksia oli suhteellisen pienellä osalla 
vastaajista, käsitellään vastaukset tässä pääasiallisesti yhdessä kaikille ikäryhmille.

7.1. Lukemiseen ja ohjelmien katseluun liittyvät ikävät 
kokemukset

Kaikista vastaajista 31 %:lla oli lukemiseen tai ohjelmien katseluun liittyviä kokemuksia, 
jotka olivat pelottaneet tai vaivanneet heitä. Television, videoiden tai elokuvien katsomi-
seen liittyviä ikäviä kokemuksia oli ollut 24 %:lla kaikista vastaajista, kirjojen tai lehtien lu-
kemiseen liittyviä kokemuksia 3 %:lla ja sekä lukiessa että ohjelmia katsoessa tapahtuneita 
kokemuksia 3 %:lla. Vastaajista 1 %:lla oli ollut pelottavia tai mieltä vaivaamaan jääneitä 
kokemuksia, mutta he eivät osanneet nimetä, liittyivätkö ne lukemiseen vai ohjelmien kat-
seluun. Sukupuoli oli yhteydessä pelottavien kokemusten yleisyyteen: tytöistä 37 % kertoi 
lukeneensa tai nähneensä jotakin pelottavaa, kun pojista vastaavia kokemuksia oli 26 %:lla.

Lukemiseen liittyviä pelottavia kokemuksia oli ollut hieman enemmän tytöillä (8 %) kuin 
pojilla (5 %). Lukemiseen liittyvät pelottavat kokemukset olivat myös yleisempiä viidesluok-
kalaisilla (9 %) ja harvinaisempia ensimmäisen luokan oppilailla (3 %).  Pelottavia tai vai-
vaamaan jääneitä kokemuksia oli myös enemmän niillä, jotka lukivat sanomalehtiä ainakin 
kerran viikossa ja vähemmän niillä, jotka lukivat sanomalehtiä hyvin harvoin. Niin ikään pe-
lottavia kokemuksia oli enemmän muita lehtiä päivittäin tai ainakin kerran viikossa lukevilla, 
ja vastaavasti vähemmän niillä, jotka lukivat muita lehtiä hyvin harvoin.

Tytöillä (32 %) oli ollut myös television, videoiden ja elokuvien katsomiseen liittyviä pelot-
tavia kokemuksia enemmän kuin pojilla (23 %). Ohjelmien ja elokuvien katseluun liittyvät 
pelottavat kokemukset olivat hiukan yleisempiä viidesluokkalaisilla (32 %) ja harvinaisem-
pia kolmasluokkalaisilla (24 %). Kokemusten yleisyys ei ollut yhteydessä siihen, kuinka usein 
vastaaja katseli televisiota tai kuvatallenteita.

Niistä 350 vastaajasta, joilla oli ollut lukemiseen tai ohjelmien katseluun liittyviä pelottavia 
tai vaivaamaan jääneitä kokemuksia, 55 % oli kertonut kokemuksestaan vanhemmalle, 13 
% oli puhunut kaverille, 7 % sisarukselle, kolme vastaajaa (1 %) opettajalle ja 2 % muulle 
aikuiselle. Kaikkiaan 32 % pelottavan asian kokeneista ei ollut kertonut siitä kenellekään. 
Tytöt olivat poikia useammin puhuneet kokemuksesta kaverin kanssa, pojille oli puolestaan 
tyttöjä tavallisempaa olla kertomatta kenellekään. Vanhemmalle kertominen oli yleisempää 
yksinhuoltajaperheissä kuin perheissä, joissa oli kaksi tai useampia aikuisia. Kenellekään 
kertomatta jättäminen oli puolestaan tavallisempaa perheissä, joissa oli vähintään kaksi 
aikuista. Ensimmäisen luokan oppilaat kertoivat pelottavasta kokemuksesta muita useam-
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min vanhemmalle ja muita harvemmin sisarukselle tai kavereille. Kolmasluokkalaisille oli 
puolestaan muita harvinaisempaa kertoa tapahtuneesta vanhemmalle tai kaverille ja taval-
lisempaa olla kertomatta kenellekään. Viidesluokkalaiset kertoivat selvästi muita useammin 
sisarukselle tai kaverille ja jättivät muita harvemmin kertomatta kenellekään.

Ensimmäisen ja viidennen luokan oppilailla ohjelmiin, kirjoihin ja lehtiin liittyvästä pelotta-
vasta kokemuksesta kertominen vanhemmalle oli yleisempää, jos vastaajalla oli muutenkin 
tapana ainakin silloin tällöin jutella vanhempiensa kanssa lukemistaan kirjoista ja lehdistä 
tai katsomistaan elokuvista ja televisio-ohjelmista. Ne viidesluokkalaiset, jotka juttelivat 
käyttämistään mediasisällöistä vanhempiensa kanssa, olivat myös muita useammin kerto-
neet pelottavasta kokemuksesta ainakin jollekin. Kolmasluokkalaisilla pelottavasta koke-
muksesta kertominen vanhemmalle ei ollut yhteydessä siihen, jutteliko vastaaja käyttämis-
tään mediasisällöistä vanhempiensa kanssa.

Pelottavia tai vaivaamaan jääneitä kokemuksia kokeneista 57 % (193 vastaajaa) oli kerto-
nut asiasta aikuiselle (vanhemmalle, opettajalle tai muulle aikuiselle). Aikuiselle kertoneista 
vastaajista joka toista aikuinen oli lohduttanut tapahtuneen jälkeen, joka neljättä aikuinen 
oli kieltänyt jatkossa käyttämästä tilanteeseen johtanutta mediasisältöä, joka viidennelle ai-
kuinen oli kertonut aiheesta lisää, ja joka yhdeksännen kohdalla aikuinen oli tehnyt jotakin 
muuta (kuten sanonut, ettei pelottava asia ole oikeasti totta). Yhdeksän vastaajan (5 %) koh-
dalla aikuinen oli nauranut tai ollut välinpitämätön, ja kolmelle (runsas 1 %) pelottavasta ko-
kemuksesta kertoneelle vastaajalle aikuinen oli suuttunut. Aikuisen lohduttava suhtautumi-
nen oli tavallisempaa tyttöjen kuin poikien kohdalla. Aikuisen lohduttava suhtautuminen oli 
muita tavallisempaa viidesluokkalaisten kohdalla ja harvinaisempaa ensimmäisen luokan 
oppilaiden kohdalla. Ensimmäisen luokan oppilaiden kohdalla oli myös muita harvinaisem-
paa ja kolmannen luokan oppilailla muita tavallisempaa, että aikuinen oli kertonut aiheesta 
lisää. Kolmasluokkalaisten kohdalla oli harvinaisempaa ja viidesluokkalaisilla puolestaan ta-
vallisempaa, että aikuinen oli kieltänyt käyttämästä tilanteeseen johtanutta mediasisältöä 
jatkossa.

Pelottavia kokemuksia kokeneista 38 %:a asia pelotti tai vaivasi vain hetken, 29 %:a asia oli 
jäänyt vaivaamaan alle viikoksi ja 33 % asia vaivasi yli viikon. Pelottavat kokemukset näyt-
tivät vaivanneen erityisesti vanhempien vastaajien mieltä: Ensimmäisen luokan oppilaista 
asia oli vaivannut joka toista vain hetken, joka viidettä alle viikon ja vajaata kolmasosaa yli 
viikon. Kolmasluokkalaisista kokemus oli vaivannut selvästi alle puolta vain hetken, reilua 
kolmasosaa alle viikon ja joka viidettä yli viikon ajan. Viidesluokkalaisista puolestaan viides-
osaa asia oli vaivannut vain hetken, vajaata kolmasosaa alle viikon ja lähes joka toista yli 
viikon. Yli viikon ajaksi asia jäi muita tavallisemmin vaivaamaan niitä, jotka olivat puhuneet 
kokemuksestaan sisaruksen tai kaverin kanssa. Aikuisen kanssa puhuneista kokemus jäi pi-
demmäksi aikaa vaivaamaan erityisesti niitä, joita aikuinen oli kieltänyt jatkossa katsomasta 
kyseistä ohjelmaa, kuvatallennetta tai kirjaa.

7.2. Internetiin ja pelaamiseen liittyvät ikävät kokemukset

Kaikista vastaajista 12 % oli internetiä käyttäessään tai pelejä pelatessaan nähnyt tai koke-
nut jotakin sellaista, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan heitä. Internetin käyttöön liittyviä 
ikäviä kokemuksia oli ollut 7 %:lla kaikista vastaajista, tietokone- tai konsolipelien pelaami-
seen liittyviä kokemuksia 4 %:lla ja sekä internetiä käyttäessä että pelejä pelatessa tapah-
tuneita kokemuksia kahdella vastaajalla. Seitsemällä vastaajalla (vajaa 1 %) oli lisäksi ollut 
pelottavia tai mieltä vaivaamaan jääneitä kokemuksia, mutta he eivät osanneet nimetä, liit-
tyivätkö ne internetiin vai peleihin. Sukupuoli ei ollut yhteydessä kokemusten yleisyyteen.

Internetin käyttöön liittyvät ikävät kokemukset olivat yleisempiä päivittäin internetiä käyt-
tävien joukossa (10 %), ja harvinaisempia joskus internetiä käyttävillä (3 %) ja hyvin harvoin 
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käyttävillä (2 %). Tietokone- ja konsolipelien pelaamiseen liittyvät pelottavat kokemukset 
eivät olleet yhteydessä siihen, kuinka usein vastaaja pelasi, mutta ne olivat sen sijaan ylei-
sempiä ensimmäisen luokan oppilailla (8 %) ja harvinaisempia kolmasluokkalaisilla (3 %).

Niistä 130 vastaajasta, joilla oli ollut pelottavia tai mieltä vaivaamaan jääneitä kokemuksia 
peleihin tai internetin käyttöön liittyen, joka kolmannella se oli liittynyt pelottavaan kuvaan 
tai äänitehosteeseen (4 % kaikista vastaajista). Ahdistavaan tai pelottavaan peliin kokemus 
oli liittynyt joka viidennellä (2 % kaikista vastaajista), kiusaamiseen joka seitsemännellä (alle 
2 % kaikista vastaajista), uutiseen joka kymmenennellä (1 % kaikista vastaajista), seksuaa-
liseen sisältöön kuudella vastaajalla, outojen tai vieraiden henkilöiden yhteydenottoihin 
kolmella vastaajalla ja johonkin muuhun asiaan (kuten kuolemaa tai väkivaltaa kuvaaviin 
sisältöihin tai käyttäjätunnusten varastamiseen) joka kymmenennellä (noin 1 % kaikista vas-
taajista). Joka viides pelottavan tai mieltä vaivanneen asian kokenut (noin 2 % kaikista vas-
taajista) ei muistanut tai osannut sanoa, mikä kokemuksen oli aiheuttanut. Uutisen aiheut-
tama pelottava kokemus oli tavallisempi tytöille kuin pojille. Ensimmäisen luokan oppilaille 
oli muita yleisempää, etteivät he osanneet sanoa tai muistaneet, mistä pelottava tai mieltä 
vaivannut kokemus oli johtunut. Mieltä vaivanneen asian johtuminen jostakin muusta asi-
asta oli tavallisempaa niille, jotka käyttivät internetiä hyvin harvoin.

Niistä 130 vastaajasta, joilla oli ollut pelottavia tai mieltä vaivaamaan jääneitä kokemuksia, 
53 % oli kertonut kokemuksestaan vanhemmalle, 17 % oli puhunut kaverille, 8 % sisaruksel-
le, kuusi vastaajaa (5 %) opettajalle ja seitsemän vastaajaa (6 %) muulle aikuiselle. Kaikkiaan 
27 % ei ollut kertonut kokemuksesta kenellekään. Kokemuksen aiheuttanut mediasisältö 
vaikutti siihen, kenelle siitä oli kerrottu: Jos pelottava tai mieltä vaivannut kokemus liit-
tyi kuvaan tai äänitehosteeseen, siitä oli tavallista useammin kerrottu kaverille. Jos miel-
tä vaivannut kokemus liittyi kiusaamiseen, oli tavallista yleisempää, että siitä oli kerrottu 
opettajalle tai muulle aikuiselle. Uutiseen liittyvästä pelottavasta tai mieltä vaivanneesta 
kokemuksesta oli tavallista useammin puhuttu vanhemmalle tai muulle aikuiselle.

Peleihin ja internetiin liittyvästä pelottavasta kokemuksesta kertominen vanhemmalle oli 
tavallisempaa niille viidesluokkalaisille, jotka muutenkin juttelivat pelaamistaan peleistä 
vanhempiensa kanssa joskus tai usein. Ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilailla van-
hemmalle kertominen ei ollut yhteydessä siihen, juttelivatko he käyttämistään mediasisäl-
löistä vanhempiensa kanssa.

Pelottavia tai vaivaamaan jääneitä kokemuksia kokeneista 56 % (69 vastaajaa) oli kertonut 
asiasta aikuiselle (vanhemmalle, opettajalle tai muulle aikuiselle). Heistä vähemmän kuin 
joka toista aikuinen oli lohduttanut tapahtuneen jälkeen, lähes joka kolmatta aikuinen oli 
kieltänyt jatkossa käyttämästä tilanteeseen johtanutta internetsivustoa tai peliä, noin joka 
kymmenelle aikuinen oli kertonut aiheesta lisää, neljän vastaajan kohdalla aikuinen oli alka-
nut selvittää tilannetta esimerkiksi ottamalla yhteyttä kiusaajiin tai poliisiin, samoin neljän 
vastaajan kohdalla aikuinen oli tehnyt jotakin muuta (kuten antanut tilanteeseen johtaneen 
pelin pois muualle) ja niin ikään neljän vastaajan kohdalla aikuinen oli nauranut tai ollut 
välinpitämätön. Yhdenkään pelottavasta kokemuksestaan kertoneen vastaajan kohdalla ai-
kuinen ei ollut suuttunut. Tyttöjen kohdalla oli selvästi tavallisempaa kuin poikien kohdalla, 
että aikuinen oli kieltänyt käyttämästä pelkoa aiheuttanutta internetsivustoa tai peliä jat-
kossa.

Myös kokemuksen aiheuttanut mediasisältö vaikutti osin siihen, kuinka aikuinen oli reagoi-
nut lapsen kerrottua asiasta: Jos mieltä vaivannut kokemus liittyi pelottavaan kuvaan tai 
äänitehosteeseen, aikuinen oli tavallista useammin kieltänyt vastaajaa käyttämästä tilan-
teeseen johtanutta peliä tai sivustoa. Kiusaamistapauksissa aikuinen oli tavallista useammin 
alkanut selvittää asiaa esimerkiksi ottamalla yhteyttä kiusaajan vanhempiin, lohduttanut 
asiasta kertonutta vastaajaa tai kieltänyt jatkossa käyttämästä tilanteeseen johtanutta si-
vustoa tai peliä. Jos pelottava tai mieltä vaivannut kokemus liittyi lapsen näkemään uuti-
seen, oli aikuinen tavallista useammin ollut välinpitämätön tai nauranut asialle.
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Pelottavia kokemuksia kokeneista 130 vastaajasta 51 % asia pelotti tai vaivasi vain hetken, 
23 % asia oli jäänyt vaivaamaan alle viikoksi ja 27 % asia vaivasi yli viikon. Jos mieltä vaivan-
nut kokemus oli johtunut pelottavasta kuvasta tai äänitehosteesta, oli tavallisempaa, että 
asia oli vaivannut vastaajaa yli viikon ja harvinaisempaa, että asia oli vaivannut vain hetken.

8. PERHEIDEN MEDIANKÄY T TÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Vastaajilta kysyttiin, millaisia mediankäyttöä koskevia sääntöjä heillä on kotonaan. Kysy-
myksessä oli mainittu kodeissa tavallisiksi oletettuja mediankäyttöön liittyviä sääntöjä ja 
vastaajaa pyydettiin jokaisen kohdalla kertomaan, oliko kyseinen sääntö käytössä hänen 
perheessään. Lisäksi vastaajaa pyydettiin kertomaan, oliko perheessä vielä muita kuin kysy-
myksessä mainittuja mediankäyttöön liittyviä sääntöjä. 

Kaikissa ikäryhmissä lähes kaikkien vastaajien perheissä oli lasten mediankäyttöä koskevia 
sääntöjä – vain muutamalla ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaalla ja alle kymme-
nellä viidennen luokan oppilaalla ei ollut yhtään kysymyksessä mainittua sääntöä. Interne-
tin käyttöön liittyvät säännöt olivat pääsääntöisesti yleisempiä kuin ohjelmien katseluun 
ja lukemiseen liittyvät säännöt. Yleisin perheissä oleva sääntö koski lupaa käyttää vain 
vanhempien kanssa sovittuja internetsivustoja, mikä koski useampaa kuin kolmea neljästä 
vastaajasta kaikissa ikäryhmissä. Enemmän kuin joka toisella vastaajalla kaikissa ikäryhmis-
sä oli myös kielto jutella tuntemattomien kanssa internetissä, sääntö tietokoneen käyttöä 
koskevasta aikarajoituksesta sekä sääntö noudattaa ohjelmien ja elokuvien ikärajoja. Nämä 
säännöt olivat kuitenkin viidesluokkalaisten kohdalla jo hiukan harvinaisempia kuin nuo-
remmilla vastaajilla. Mediankäyttökieltoa käytettiin rangaistuskeinona noin kahdella kol-
masosalla ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaista, ja myös viidesluokkalaisista lähes 
yhtä moni oli joskus saanut vastaavan rangaistuksen. Pelaamiseen ja internetin käyttöön 
joutui kysymään aikuiselta luvan yli kolme neljästä ensimmäisen luokan oppilaasta ja lähes 
kaksi kolmesta kolmasluokkalaisesta, mutta selvästi alle puolet viidesluokkalaisista.

Kaikenikäisistä vastaajista yli kolme neljäsosaa piti perheensä mediankäyttöön liittyviä 
sääntöjä sopivina. Muutosta toivoneet halusivat yleensä käyttää mediaa ajallisesti enem-
män tai valita mediasisältöjä vapaammin itse. Vain harva vastaajista halusi olla kokonaan 
ilman sääntöjä.

Koska eri-ikäisille vastaajille esitetyt perheiden sääntöjä koskevat kysymykset poikkesivat 
hiukan toisistaan, käsitellään vastaukset seuraavassa tarkemmin erikseen eri luokka-asteille.

8.1. Säännöt ensimmäisen luokan oppilaiden perheissä

Ensimmäisen luokan oppilaiden perheissä olevia sääntöjä on kuvattu kuviossa 11. Tämän 
ikäisillä yleisimmät ohjelmien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön ja pelaamiseen 
liittyvät säännöt olivat: ”Vanhemmilta pitää kysyä lupa pelaamiseen tai nettiin menemi-
seen”, ”Saan käyttää vain niitä nettisivustoja, joista on vanhempien kanssa sovittu” ja ”En 
saa jutella tuntemattomien kanssa netissä”. Selvästi yli puolella vastaajista oli myös sääntöjä 
liittyen tietokoneen käytön aikarajoihin, ikärajalla merkittyjen ohjelmien ja elokuvien kat-
somiseen sekä pelaamis- ja nettikieltojen käyttöön rangaistuksena huonosta käytöksestä. 
Selvästi harvinaisempia olivat säännöt, jotka sitoivat pelaamisen ja tietokoneen käytön so-
vittuihin pelipäiviin tai kielsivät sanomalehtien lukemisen. Joka viidennellä vastaajalla oli 
myös muita kuin kysymyksessä mainittuja mediankäyttöön liittyviä sääntöjä.
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Kuvio 11. Säännöt ensimmäisen luokan oppilaiden perheissä

Vastaajilla oli keskimäärin viisi mediankäyttöön liittyvää sääntöä. Vain kahdella vastaajal-
la ei ollut yhtään mainituista säännöistä, viidellä vastaajalla puolestaan oli kaikki mainitut 
säännöt ja lisäksi vielä joitakin muita sääntöjä. Tytöillä ja pojilla oli keskimäärin yhtä monta 
sääntöä.

Yksittäisten sääntöjen yleisyydessä oli joitakin sukupuolieroja. Tytöistä 73 %:lla oli sääntö, 
että K11-ikärajalla varustetut ohjelmat ja elokuvat ovat heiltä kiellettyjä, kun pojista vain 56 
% sanoi tällaisen säännön koskevan heitä. Tytöistä 85 %:lla ja pojista 74 %:lla oli käytössä 
sääntö, että he saavat käyttää vain sellaisia internetsivustoja, joista on erikseen sovittu van-
hempien kanssa. Sen sijaan pelaamis-, netti- tai televisiokielto huonon käytöksen seurauk-
sena oli rangaistuskeinona useammin käytössä pojilla (67 %) kuin tytöillä (53 %). Pojilla (46 
%) oli myös tyttöjä (26 %) useammin sääntöjä erityisistä pelipäivistä, jolloin he saavat pelata 
tai käyttää tietokonetta.

Osa säännöistä oli tavallisempia perheissä, joissa vastaajalla oli nuorempia sisaruksia. Täl-
laisia sääntöjä olivat luvan kysyminen vanhemmilta pelaamiseen tai internetin käyttöön, 
tietokoneen käyttöä koskevat aikarajoitukset sekä mediankäyttökielto rangaistuksena huo-
nosta käyttäytymisestä. Kielto jutella tuntemattomien kanssa internetissä oli tavallisempi 
sekä niille, joilla oli nuorempia sisaruksia että niille, joilla oli vanhempia sisaruksia (verrattu-
na niihin, joilla sisaruksia ei ollut). Vanhempien luvan kysyminen pelaamiseen tai internetin 
käyttöön oli sen sijaan harvinaisempaa niille vastaajille, joilla oli vanhempia sisaruksia.

Osa säännöistä oli yhteydessä siihen, oliko vastaajalla mediaväline käytössään omassa 
huoneessaan. Jos vastaajalla oli omassa huoneessaan televisio, perheessä oli harvemmin 
käytössä ohjelmien ja elokuvien ikärajojen noudattamista koskeva sääntö. Jos vastaajalla 
puolestaan oli huoneessaan pelikonsoli, häntä koski muita harvemmin sääntö kysyä van-
hemmilta lupa pelaamiseen ja internetin käyttöön. Mikäli vastaajalla puolestaan oli tietoko-
ne omassa huoneessaan, koski hänen tietokoneen käyttöään aikarajoitus muita harvemmin.

Kaksi sääntöä oli yhteydessä siihen, kuinka usein vastaaja pelasi tietokoneella, pelikonsolilla 
tai internetissä. Päivittäin pelaavilla oli muita harvemmin sääntö kysyä lupa pelaamiseen tai 
internetin käyttöön. Hyvin harvoin pelaavilla oli puolestaan keskimääräistä useammin sään-
tö saada käyttää vain internetsivustoja, joista on sovittu vanhempien kanssa.
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Ensimmäisen luokan oppilaista 75 % piti perheensä pelaamiseen, internetin käyttöön ja 
ohjelmien katsomiseen liittyviä sääntöjä sopivina. Runsas kymmenesosa vastaajista halusi 
käyttää mediaa enemmän ja reilut viisi prosenttia vastaajista halusi enemmän vapautta va-
lita mediasisältöjä. Muutama prosentti vastaajista ei haluaisi kysyä lupaa tekemisiinsä me-
diamaailmassa, ja vain 6 vastaajaa (2 %) haluaisi olla kokonaan ilman sääntöjä. Vastaajista 2 
piti vallitsevia sääntöjä jopa liian löysinä ja toivoi enemmän rajoja. Internetiä hyvin harvoin 
käyttäville oli muita tavallisempaa haluta olla kokonaan ilman sääntöjä.

Niistä ensimmäisen luokan oppilaista, joilla oli vähintään 10-vuotias sisarus, puolet sai kat-
soa jotakin ohjelmaa tai pelata jotakin peliä isomman sisaruksensa seurassa, mutta ei yksin. 
Tällaisia ohjelmasisältöjä olivat esimerkiksi Harry Potter -elokuvat (K11). Tämä myönnytys 
sääntöihin ei ollut yhteydessä vastaajan perheessä oleviin muihin sääntöihin.

8.2. Säännöt kolmasluokkalaisten vastaajien perheissä

Kolmasluokkalaisten perheissä olevia sääntöjä on kuvattu kuviossa 12. Tämän ikäisillä ylei-
simmät ohjelmien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön ja pelaamiseen liittyvät sään-
nöt olivat: ”En saa jutella tuntemattomien kanssa netissä”, ”Saan käyttää vain niitä netti-
sivustoja, joista on vanhempien kanssa sovittu”, ”Ohjelmat ja elokuvat, joiden ikäraja on 
K13, ovat minulta kiellettyjä” ja ”Saan olla koneella vain rajoitetun ajan”. Selvästi yli puolella 
vastaajista oli myös sääntö kysyä lupa pelaamiseen ja internetinkäyttöön vanhemmilta sekä 
sääntö pelaamis- ja nettikieltojen käytöstä rangaistuksena huonosta käytöksestä. Selväs-
ti harvinaisempia olivat säännöt saada lainata kirjoja kirjastosta vain aikuisen seurassa tai 
kielto kuunnella jonkin bändin tai laulajan musiikkia tai musiikkivideoita. Joka viidennellä 
vastaajalla oli lisäksi joitain muita sääntöjä kuin tässä mainitut.

Kuvio 12. Säännöt kolmasluokkalaisten vastaajien perheissä

Vastaajilla oli keskimäärin viisi mediankäyttöön liittyvää sääntöä. Vain kahdella vastaajalla 
ei ollut yhtään mainituista säännöistä, ja kahdella vastaajalla oli puolestaan kaikki mainitut 
säännöt ja lisäksi vielä joitakin muita sääntöjä. Tytöillä ja pojilla oli keskimäärin yhtä monta 
sääntöä.
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Yksittäisten sääntöjen yleisyydessä oli joitakin sukupuolieroja. Tytöistä 80 %:lla oli kielto 
katsoa K13-ikärajalla varustettuja ohjelmia ja elokuvia, kun pojista 69 % kertoi tällaisen 
säännön koskevan heitä. Tytöistä 68 %:lla oli sääntö kysyä lupa vanhemmilta pelaamiseen 
ja internetin käyttöön, kun pojista vastaava sääntö oli 57 %:lla. Sen sijaan pelaamis-, netti- 
tai televisionkäyttökielto huonon käytöksen seurauksena oli rangaistuskeinona useammin 
käytössä pojilla (67 %) kuin tytöillä (54 %).

Muutama sääntö oli tavallisempi perheissä, jossa vastaajalla oli nuorempia sisaruksia. Täl-
laisia sääntöjä olivat luvan kysyminen vanhemmilta pelaamiseen tai internetin käyttöön ja 
mediankäyttökielto rangaistuksena huonosta käyttäytymisestä. Vastaavasti luvan kysymi-
nen pelaamiseen tai internetin käyttöön oli harvinaisempaa niille vastaajille, joilla oli van-
hempia sisaruksia. Myös kielto jutella tuntemattomien kanssa internetissä oli hiukan harvi-
naisempi niillä vastaajilla, joilla oli vanhempia sisaruksia.

Osa säännöistä oli yhteydessä siihen, oliko vastaajalla mediaväline käytössään omassa huo-
neessaan. Sääntö ohjelmien ja elokuvien ikärajojen noudattamisesta oli harvemmin käytös-
sä, jos vastaajalla oli omassa huoneessaan televisio tai kuvatallenteiden katseluväline. Jos 
vastaajalla puolestaan oli huoneessaan pelikonsoli, häntä koski muita harvemmin sääntö 
kysyä vanhemmilta lupaa pelaamiseen ja internetin käyttöön. Useat pelaamista ja internetin 
käyttöä koskevat säännöt olivat niin ikään harvinaisempia niillä vastaajilla, joilla oli omas-
sa huoneessaan tietokone tai mahdollisuus käyttää internetiä. Tällaisia sääntöjä olivat van-
hempien luvan kysyminen pelaamiseen ja internetin käyttöön, kielto jutella tuntemattomi-
en kanssa internetissä, sääntö käyttää vain vanhempien kanssa sovittuja internetsivustoja 
sekä tietokoneen käyttöä koskeva aikarajoitus.

Osa säännöistä oli yhteydessä siihen, kuinka usein vastaaja käytti medioita. Päivittäin inter-
netiä käyttävistä joka toista koski sääntö kysyä vanhemmilta lupa pelaamiseen tai interne-
tin käyttöön, kun hyvin harvoin internetiä käyttävistä vastaava sääntö oli kolmella neljäs-
tä. Kielto jutella tuntemattomien kanssa internetissä oli yleisempi satunnaisesti internetiä 
käyttävillä ja harvinaisempi päivittäisillä käyttäjillä. Kirjoja hyvin harvoin lukevista yli puolet 
sai lainata kirjoja vain aikuisen seurassa, kun päivittäin kirjoja lukevista tämä sääntö koski 
vain joka neljättä. Jonkin bändin tai laulajan musiikin kuuntelemista koskeva kielto sen si-
jaan koski muita useammin vastaajia, jotka kuuntelivat musiikkia vähintään kerran viikossa.

Kolmasluokkalaisista 86 % piti perheensä pelaamiseen, internetin käyttöön ja ohjelmien 
katsomiseen liittyviä sääntöjä sopivina. Vastaajista 7 % haluaisi käyttää mediaa enemmän ja 
5 % haluaisi enemmän vapautta valita mediasisältöjä. Kuusi vastaajaa (2 %) ei haluaisi kysyä 
lupaa mediankäyttöihinsä, ja ainoastaan kolme vastaajaa haluaisi olla kokonaan ilman sään-
töjä. Kaksi vastaajaa piti vallitsevia sääntöjä liian löysinä ja toivoi enemmän rajoja. 

Niistä kolmasluokkalaisista, joilla oli vähintään 12-vuotias sisarus, selvästi yli puolet sai kat-
soa jotakin ohjelmaa tai pelata jotakin peliä isomman sisaruksensa seurassa, mutta ei yksin. 
Tällaisia sisältöjä olivat esimerkiksi Salatut elämät, Twilight-elokuvat ja ylipäänsä K11- tai 
K13-merkityt elokuvat ja pelit. Tytöille oli poikia tavallisempaa, että he saivat katsoa jotakin 
ohjelmaa tai pelata jotakin peliä vain isosisaruksen seurassa. Sääntö oli myös tavallisempi 
perheissä, joissa asui vain yksi aikuinen. Niin ikään sääntö oli tavallisempi, jos perheessä oli 
lisäksi sääntö vanhempien luvan kysymisestä pelaamiseen ja internetin käyttöön sekä sään-
tö käyttää vain vanhempien kanssa sovittuja internetsivustoja.

Kolmasluokkalaisista 31 %:n kotona oli tietokoneella, pelilaitteissa tai televisiossa esto-
ohjelmia, jotka estävät lapsia käyttämästä laitetta tai tiettyjä sisältöjä. Lähes joka toisen 
kotona esto-ohjelmia ei ollut käytössä, ja vajaa neljännes vastaajista ei osannut sanoa. Esto-
ohjelmat olivat tavallisempia, jos vastaajalla oli omassa huoneessaan televisio, mutta niiden 
puuttuminen oli puolestaan yleisempää, jos vastaajalla oli omassa huoneessaan tietokone 
tai internetyhteys. 
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8.3. Säännöt viidesluokkalaisten vastaajien perheissä

Viidesluokkalaisten vastaajien perheissä olevia sääntöjä on kuvattu kuviossa 13. Tämän 
ikäisillä yleisimmät ohjelmien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön ja pelaamiseen 
liittyvät säännöt olivat: ”En saa kertoa omaa nimeä ym. henkilötietoja tuntemattomille in-
ternetissä”, ”Osa internetsivustoista on sellaisia, joille minulla ei ole lupa mennä lainkaan” ja 
”Minun pitää noudattaa pelien ja internetsivustojen ikärajoja, jos sellainen on ilmoitettu”. 
Selvästi yli puolella vastaajista oli myös kielto mennä tapaamaan vain internetistä tuttuja 
henkilöitä kasvotusten, kielto laittaa internetiin kuvia tai videoita, kielto jutella tuntematto-
mien kanssa internetissä, aikarajoitus tietokoneen käyttöä ja pelaamista koskien sekä kielto 
katsoa ohjelmia tai elokuvia, joiden ikärajamerkintä on K15. Selvästi harvinaisempia olivat 
muut television katseluun ja musiikin kuunteluun liittyvät säännöt: alle neljänneksellä vii-
desluokkalaisista oli ohjelmien katselua koskeva aikarajoitus, kielto katsoa jonkin bändin tai 
laulajan musiikkivideoita tai sääntö kysyä aikuisen lupa ohjelmien katseluun. Noin joka nel-
jännellä vastaajalla oli lisäksi joitakin muita internetin käyttöön, pelaamiseen tai ohjelmien 
ja elokuvien katseluun liittyviä sääntöjä.

Kuvio 13. Säännöt viidesluokkalaisten vastaajien perheissä

Vastaajilla oli keskimäärin yksi viidestä ohjelmien ja elokuvien katseluun liittyvästä säännös-
tä, mutta viisi yhdeksästä pelaamiseen ja internetinkäyttöön liittyvästä säännöstä. Vastaa-
jista 27 %:lla ei ollut lainkaan ohjelmien ja elokuvien katseluun liittyviä sääntöjä, kun pelaa-
misen ja internetinkäytön kohdalla kokonaan ilman sääntöjä oli 2 % (kahdeksan vastaajaa). 
Vajaalla 2 %:lla (seitsemän vastaajaa) ei ollut yhtään ohjelmien ja elokuvien katseluun eikä 
pelaamiseen ja internetinkäyttöön liittyvää sääntöä. Kaikki mainitut ohjelmien ja elokuvi-
en katseluun liittyvät säännöt ja vielä lisäksi joitakin muita sääntöjä oli 2 %:lla (kahdeksan 
vastaajaa), 5 %:lla puolestaan kaikki internetin käyttöön ja pelaamiseen liittyvät säännöt ja 
lisäksi muita sääntöjä.
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Tytöillä oli keskimäärin kaksi ohjelmien ja elokuvien katseluun liittyvää sääntöä ja kuusi 
pelaamiseen ja internetinkäyttöön liittyvää sääntöä, kun pojilla oli vastaavasti keskimäärin 
yksi ohjelmiin liittyvä sääntö ja viisi pelaamiseen ja internetiin liittyvää sääntöä. Myös yk-
sittäisen sääntöjen yleisyydessä oli sukupuolieroja: aikarajoitus pelaamista ja tietokoneen 
käyttöä koskien oli 64 %:lla tytöistä ja 51 %:lla pojista. Tytöistä 75 %:lla oli kielto mennä 
tapaamaan vain internetistä tuttuja henkilöitä kasvotusten, kun pojista vastaava sääntö oli 
51 %:lla. Kielto kertoa omia henkilötietoja tuntemattomille internetissä koski lähes kaikkia 
tyttöjä (92 %), mutta pojista kolmea neljästä (76 %). Myös kielto laittaa internetiin kuvia 
ja videoita oli tavallisempi tytöille kuin pojille. Niin ikään tytöistä 84 % ja pojista 77 % oli 
kokonaan kielletty menemästä joillekin internetsivustoille. Tytöistä 78 %:lla oli sääntö nou-
dattaa pelien ja internetsivustojen ikärajoja ja 68 %:lla kielto katsoa K15-merkittyjä ohjelmia 
ja elokuvia, kun pojista 57 % kertoi pelien ja internetsivustojen ikärajojen ja 53 % televisio-
ohjelmien ja elokuvien ikärajojen koskevan heitä. Tytöillä oli myös poikia useammin joitakin 
muita ohjelmien ja elokuvien katseluun liittyviä sääntöjä.

Lähes kaikki säännöt olivat tavallisempia perheissä, jossa viidesluokkalaisella vastaajalla oli 
nuorempia sisaruksia. Tällaisia sääntöjä olivat luvan kysyminen vanhemmilta pelaamiseen 
tai internetin käyttöön, luvan kysyminen ohjelmien ja elokuvien katsomiseen, aikarajoitus 
pelaamista ja tietokoneen käyttöä koskien, kielto mennä tietyille internetsivustoille, kielto 
jutella tuntemattomien kanssa internetissä, kielto kertoa henkilötietoja tuntemattomille in-
ternetissä, kielto laittaa internetiin kuvia ja videoita, sääntö noudattaa pelien ja sivustojen 
ikärajoja, kielto katsoa K15-merkittyjä ohjelmia ja elokuvia sekä kielto katsoa jonkin bändin 
tai laulajan musiikkivideoita. Vastaavasti jos vastaajalla oli vanhempia sisaruksia, oli harvi-
naisempaa, että hänen täytyi kysyä lupa pelaamiseen tai internetin käyttöön, tai että hän 
ei saanut laittaa kuvia ja videoita internetiin tai kertoa henkilötietojaan tuntemattomille.

Osa säännöistä oli yhteydessä siihen, oliko vastaajalla mediaväline käytössään omassa huo-
neessaan. Sääntö aikuisen luvan kysymisestä ohjelmien ja elokuvien katseluun oli harvinai-
sempi, jos vastaajalla oli televisio omassa huoneessaan. Vastaavasti jos vastaajalla oli huo-
neessaan televisio tai kuvatallenteiden katseluväline, häntä koski muita harvemmin kielto 
katsoa ikärajalla K15 merkittyjä ohjelmia, sääntö saada katsoa ohjelmia vain rajoitetun ajan 
kerrallaan ja kielto katsella joidenkin bändien tai laulajien musiikkivideoita. Jos vastaajalla 
puolestaan oli huoneessaan pelikonsoli, hänellä oli muita harvemmin sääntö kysyä vanhem-
milta lupa pelaamiseen ja internetin käyttöön, sääntö pelata tai olla tietokoneella vain rajoi-
tetun ajan sekä sääntö noudattaa pelien ja sivustojen ikärajoja. Useat pelaamista ja interne-
tin käyttöä koskevista säännöistä olivat niin ikään harvinaisempia niille vastaajille, joilla oli 
omassa huoneessaan tietokone tai mahdollisuus käyttää internetiä. Tällaisia sääntöjä olivat 
vanhempien luvan kysyminen pelaamiseen ja internetin käyttöön, kielto jutella tuntemat-
tomien kanssa internetissä, pelaamista ja tietokoneen käyttöä koskeva aikarajoitus, sääntö 
pelien ja internetsivustojen ikärajojen noudattamisesta sekä kielto laittaa internetiin ku-
via tai videoita. Lisäksi kielto kertoa henkilötietoja tuntemattomille internetissä sekä muut 
pelaamista ja internetiä koskevat säännöt olivat hiukan harvinaisempia, jos vastaajalla oli 
omassa huoneessaan mahdollisuus käyttää internetiä.

Säännöt olivat yhteydessä siihen, kuinka usein vastaaja käytti mediavälineitä. Satunnaisesti 
televisiota tai kuvatallenteita katselevista 85 %:lla oli kielto katsella K15-merkittyjä ohjelmia 
ja elokuvia, kun päivittäin katselevista kielto oli 56 %:lla. Aikuisen luvan ohjelmien ja eloku-
vien katseluun joutui kysymään 10 % päivittäin televisiota tai kuvatallenteita katselevista, 
24 % viikoittaisista katselijoista ja 67 % hyvin harvoin katselevista. Kolmella neljästä televi-
siota ja kuvatallenteita harvoin katselevista oli muita ohjelmien ja elokuvien katseluun liit-
tyviä sääntöjä, kun muita sääntöjä oli joka viidennellä päivittäisistä katselijoista. Päivittäin 
tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä pelaavista joka neljäs tarvitsi vanhempien luvan 
pelaamiseen ja internetin käyttöön, kun luvan joutui kysymään yli puolet kerran viikossa 
pelaavista tai satunnaisesti pelaavista sekä kolme neljäsosaa hyvin harvoin pelaavista. Päi-
vittäin pelaavilla oli myös harvemmin aikarajoitus pelaamiseen ja tietokoneella olemiseen 
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kuin kerran viikossa ja hyvin harvoin pelaavilla. Myös sääntö pelien ja internetsivustojen 
ikärajojen noudattamisesta oli harvinaisempi päivittäin pelejä pelaavilla kuin kerran viikos-
sa ja hyvin harvoin pelaavilla. Päivittäin internetiä käyttävistä viidesosalla oli sääntö kysyä 
vanhemmilta lupa pelaamiseen tai internetin käyttöön, kun sama sääntö oli yli puolella ker-
ran viikossa tai satunnaisesti internetiä käyttävistä ja kolmella neljästä hyvin harvoin käyt-
tävistä. Kielto jutella tuntemattomien kanssa internetissä koski 49 % päivittäin internetiä 
käyttävistä, 70 % satunnaisista käyttäjistä ja 96 % hyvin harvoin käyttävistä. Kielto kertoa 
omia henkilötietoja tuntemattomille koski kaikkia internetiä hyvin harvoin käyttävistä, kun 
päivittäisistä käyttäjistä se koski 80 %. Kielto kuvien ja videoiden laittamisesta internetiin 
oli 52 %:lla päivittäisistä käyttäjistä, yli 70 %:lla viikoittain ja satunnaisesti käyttävistä sekä 
92 %:lla hyvin harvoin internetiä käyttävistä. Sääntö pelien ja internetsivustojen ikärajojen 
noudattamisesta oli 59 %:lla päivittäisistä internetin käyttäjistä, kun kerran viikossa käyttä-
vistä sääntö oli 79 %:lla ja hyvin harvoin käyttävistä 87 %:lla.

Viidesluokkalaisista 85 % oli tyytyväisiä perheensä ohjelmien katseluun liittyviin sääntöihin, 
4 % toivoi niihin muutosta ja 12 % ei osannut ottaa kantaa. Muutostoiveista lähes kaikki 
liittyivät ikärajamerkittyjen ohjelmien ja elokuvien katseluun. Mainituiksi tulivat myös halu 
päättää itse katseltavasta sisällöstä, poistaa katseluun liittyvät aikarajat tai kaikki sitä rajoit-
tavat säännöt sekä poistaa sääntö aikuisen luvan kysymisestä television katseluun. Tyytyväi-
syys sääntöihin ei ollut yhteydessä vastaajan mediankäytön yleisyyteen.

Vastaajista 73 % piti perheensä pelaamiseen sekä tietokoneen ja internetin käyttöön liit-
tyviä sääntöjä sopivina. Vastaajista 11 % halusi muuttaa sääntöjä ja 15 % ei osannut ottaa 
kantaa. Eniten muutosta toivottiin aikarajoihin: 7 % halusi pelata tai käyttää internetiä use-
ammin, pidempään tai ylipäänsä haluamanaan ajankohtana. Eräs vastaaja toivoi tiukempia 
aikarajoja nuoremman sisaruksensa pelaamiseen. Vastaajista vajaa 2 % toivoi lisää sallittuja 
sisältöjä eli tiettyjä sivustoja tai pelejä – useampi vastaaja mainitsi erityisesti halunsa liittyä 
Facebook-yhteisöön. Neljä vastaajaa toivoi tiukempia rajoja mediankäytölleen. Kahdessa 
vastauksessa mainittiin myös toive suuremmasta yksityisyydestä eli toive saada pitää osa 
omasta mediankäytöstä salassa vanhemmilta. Perheensä sääntöihin tyytymättömämpiä oli-
vat pelejä päivittäin pelaavat ja internetiä päivittäin käyttävät. 

 Niistä viidesluokkalaisista, joilla oli vähintään 14-vuotias sisarus, viidesosa sai vanhemman 
sisaruksen seurassa käyttää pelejä ja internetsivustoja tai katsoa ohjelmia, joita hän ei saisi 
käyttää tai katsoa yksin. Tämä sääntö oli tavallisempi, jos perheessä oli lisäksi sääntö van-
hempien luvan kysymisestä ohjelmien ja elokuvien katsomiseen. Vastaavasti jos vastaajalla 
oli alle kouluikäisiä sisaruksia, 23 %:ssa perheistä nämä saivat isomman sisaruksen seurassa 
käyttää pelejä tai internetsivustoja tai katsoa ohjelmia, joita eivät yksin saisi katsoa. Myös 
näissä tapauksissa oli tavallisempaa, että perheessä oli sääntö luvan kysymisestä ohjelmien 
ja elokuvien katsomiseen.

Viidesluokkalaisista 23 %:n kotona oli tietokoneella, pelilaitteissa tai televisiossa esto-oh-
jelmia. Vastaajista 41 %:n kotona esto-ohjelmia ei ollut, ja runsas kolmannes vastaajista ei 
osannut sanoa.

Joka toista viidesluokkalaista oli kotona rangaistu huonosta käytöksestä kieltämällä joksikin 
aikaa tietokone- tai konsolipelien pelaaminen. Internetin käyttökieltoa oli puolestaan käy-
tetty rangaistuksena joka kolmannen vastaajan kohdalla, television katselemisen kieltämis-
tä joka neljännen vastaajan kohdalla, ja kännykän käyttö oli rangaistukseksi kielletty joskus 
joka kuudennelta vastaajalta. Vastaajista 5 % oli kokenut kaikki mainitut medialaitteiden 
käyttökiellot rangaistuskeinona, kun 39 % vastaajista ei ollut rangaistu minkään laitteen 
käyttökiellolla. Pelaamisen kieltäminen oli yleisempää poikien kuin tyttöjen kohdalla, mutta 
muuten medioiden käyttökiellossa rangaistuskeinona ei ollut sukupuolieroja. Pelaamisen 
ja internetin käytön kieltämistä oli käytetty rangaistuksena erityisesti päivittäin pelaaville 
ja internetiä päivittäin käyttäville, ja harvinaisempia rangaistukset olivat satunnaisesti tai 
harvoin pelaaville ja internetiä käyttäville.
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9. YHTEENVETO LASTEN MEDIANKÄY T TÖÄ JA MEDIA-
KASVATUSTA KOSKEVISTA TULOKSISTA

9.1. Ekaluokkalaiset: monipuolisesti lastenmediaa

Kuviosta 14 nähdään eri mediavälineiden yleisyys ensimmäisen luokan oppilaiden kotona 
ja omassa huoneessa. Joka neljännellä tämänikäisellä oli peli- tai käsikonsoli omassa huo-
neessaan ja televisio joka viidennellä. Kuvatallenteiden katseluväline, tietokone ja interne-
tyhteys löytyivät omasta huoneesta noin kymmenesosalta ensimmäisen luokan oppilaista. 
Pelikonsoli ja internetyhteys olivat yleisempiä pojilla kuin tytöillä.

Kuvio 14. Mediavälineiden yleisyys ensimmäisen luokan oppilailla

Kuviosta 15 nähdään yhteenvetona ensimmäisen luokan oppilaiden eri medioiden käytön 
yleisyys. Tämänikäiset olivat aktiivisia television ja kuvatallenteiden katselijoita: enemmän 
kuin neljä viidestä katseli ohjelmia tai kuvatallenteita ainakin viikoittain, heistä suurin osa 
päivittäin tai lähes päivittäin. Yli puolet ensimmäisen luokan oppilaista myös pelasi pelikon-
solilla tai tietokoneella, luki kirjoja tai kuunteli radiota päivittäin tai viikoittain. Internetin 
käytössä, musiikin kuuntelussa ja sarjakuvien lukemisessa tämän ikäisten tavoissa oli vielä 
hajontaa: aktiivisia käyttäjiä ja lukijoita oli yhtä paljon kuin harvoin käyttäviä. Sanomaleh-
tien ja muiden lehtien aktiivisia lukijoita ensimmäisen luokan oppilaissa oli vähemmistö. 
Pojat pelasivat pelejä, käyttivät internetiä ja lukivat sarjakuvia useammin kuin tytöt. 

Kuvio 15. Ensimmäisen luokan oppilaiden mediankäyttö
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Yksittäisiä pelejä ja ohjelmia lukuun ottamatta suosikkimediasisällöiksi lapset ilmoittivat ni-
menomaisesti lapsille tehtyjä sisältöjä. Poikkeuksen tähän teki musiikki, jossa suosikkibän-
deiksi ja -esiintyjiksi nimettiin pääasiassa paljon radiossa soitettuja pop-artisteja.

Joka toiselle ensimmäisen luokan oppilaista luettiin kotona ääneen päivittäin tai ainakin 
viikoittain. Joka neljännelle ei puolestaan luettu ollenkaan tai luettiin hyvin harvoin. Joka 
toinen tämän ikäinen myös jutteli vanhempiensa kanssa katsomistaan ohjelmista ja elo-
kuvista, pelaamistaan peleistä ja lukemistaan kirjoista ja lehdistä. Lähes yhtä moni jutteli 
vanhempien kanssa urheilutuloksista ja noin joka kolmas käyttämistään internetsivuista ja 
kuuntelemastaan musiikista. Uutisista jutteli joka neljäs. Vanhempien kanssa keskustelemi-
nen oli sitä yleisempää, mitä enemmän lapsi itse käytti medioita.

Selvästi yli kaksi kolmasosaa ensimmäisen luokan oppilaista oli opetellut käyttämään kän-
nykkää, kuvatallenteiden katseluvälineitä (digiboksi, videot, DVD-soitin), digi- tai valoku-
vakameraa ja internetsivuja. Kolmasosa oli opetellut käyttämään videokameraa. Laitteiden 
käytössä heitä oli yleensä opastanut vanhempi, mutta noin joka viides tämänikäinen oli 
opetellut laitteiden käyttöä myös itse.

Lähes kaikilla ensimmäisen luokan oppilailla oli kotona mediankäyttöön liittyviä sääntöjä. 
Yleisimmin säännöillä rajoitettiin muun muassa sitä, millaisia mediasisältöjä vastaajat saivat 
käyttää, kenen kanssa vastaajat kommunikoivat internetissä sekä milloin ja kuinka paljon 
vastaajat saivat pelata tai käyttää tietokonetta. Tytöillä ja pojilla oli keskimäärin yhtä monta 
sääntöä, mutta tyttöjen käyttämiä mediasisältöjä oli säännöillä rajoitettu useammin kuin 
poikien. Poikien kohdalla puolestaan käytettiin tyttöjä useammin mediankäyttökieltoa ran-
gaistuksena huonosta käytöksestä. Ensimmäisen luokan oppilaista 75 % piti perheensä me-
diankäyttöön liittyviä sääntöjä sopivina. Sääntöihin muutosta toivoneet halusivat käyttää 
mediaa enemmän tai mediasisältöjen osalta vapaammin.

9.2. Kolmasluokkalaiset: internetin käyttö vakiintuu arkeen

Kuviosta 16 nähdään eri mediavälineiden yleisyys kolmasluokkalaisten kotona ja omassa 
huoneessa. Joka kolmannella tämänikäisellä oli peli- tai käsikonsoli omassa huoneessa ja 
hiukan tätä harvemmalla televisio. Tietokone ja internetyhteys oli noin joka viidennellä ja 
kuvatallenteiden katseluväline lähes yhtä monella omassa huoneessaan. Pelikonsolit olivat 
yleisempiä pojilla kuin tytöillä.

Kuvio 16. Mediavälineiden yleisyys kolmasluokkalaisilla
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Kuviosta 17 nähdään yhteenvetona eri medioiden käytön yleisyys kolmasluokkalaisilla. Tä-
mänikäiset olivat aktiivisia ohjelmien ja kuvatallenteiden katselijoita, kirjojen lukijoita sekä 
konsoli- ja tietokonepelien pelaajia: enemmän kuin kolme neljästä katseli ohjelmia tai ku-
vatallenteita, luki kirjoja tai pelasi pelejä päivittäin tai ainakin viikoittain. Yli puolet kolmas-
luokkalaisista myös luki sarjakuvia, käytti internetiä ja kuunteli radiota tai musiikkia päivit-
täin tai viikoittain. Sanomalehtiä ja muita lehtiä suurin osa kolmasluokkalaisista luki vain 
joskus tai hyvin harvoin. Pojat pelasivat pelejä ja lukivat sarjakuvia useammin kuin tytöt, 
kun tytöt puolestaan lukivat kirjoja enemmän kuin pojat.

Kuvio 17. Kolmasluokkalaisten mediankäyttö

Kolmasluokkalaisten mediamaku kattoi aineiston perusteella laajan ikäryhmäskaalan las-
tenohjelmista nuorisomusiikkiin. Ensimmäisen luokan oppilaisiin verrattuna suosikkisisältö-
jen painopiste oli kuitenkin siirtynyt pois ”pienten” mediasuosikeista, ja eniten suosikkimai-
nintoja saivat nimenomaan kouluikäisille kohdennetut sisällöt sekä laajoille käyttäjäryhmille 
tehdyt mediasisällöt, kuten urheilupelit ja parhaan katseluajan viihde- ja draamaohjelmat.

Kolmasluokkalaisista yli puolet jutteli vanhempiensa kanssa katsomistaan ohjelmista ja elo-
kuvista, lukemistaan kirjoista ja lehdistä sekä pelaamistaan peleistä. Noin joka toinen jutteli 
myös urheilukilpailujen tuloksista, kuuntelemastaan musiikista ja käyttämistään internet-
sivuista. Noin joka kolmas jutteli vanhempien kanssa myös uutisista. Vanhempien kanssa 
keskustelemisen yleisyys oli yhteydessä siihen, kuinka paljon lapsi itse käytti mediaa.

Enemmän kuin kolme neljäsosaa kolmasluokkalaisista oli opetellut käyttämään internetsi-
vuja, kuvatallenteiden katseluvälineitä, digi- tai valokuvakameraa ja kännyköiden kuvavies-
tejä. Joka toinen tämän ikäinen oli opetellut käyttämään videokameraa. Laitteiden käytössä 
suurinta osaa oli opettanut vanhempi, mutta noin viidennes oli opetellut käyttöä myös itse. 
Tytöt olivat poikia useammin saaneet opastusta vanhemmalta tai sisarukselta, kun pojat 
olivat tyttöjä useammin opetelleet laitteiden käyttöä itse.

Kolme neljäsosaa kolmasluokkalaisista käytti ainakin silloin tällöin pelisivustoja, hakukonei-
ta ja videopalveluita. Noin joka kolmas käytti myös sähköpostia, yhteisöpalveluita ja netin 
tietosanakirjoja. Pojat käyttivät tyttöjä yleisemmin videopalveluita, uutissivuja ja nettikaup-
poja. Tytöt puolestaan käyttivät poikia useammin yhteisöpalveluita. Kaksi kolmasosaa tä-
män ikäisistä oli luonut pelihahmoja tai käyttäjäprofiileja internetsivustoille, ja joka kolmas 
oli hoitanut virtuaalilemmikkiä. Molemmat olivat yleisempiä tytöille kuin pojille. Internet-
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palveluiden käyttäminen ja sisältöjen tuottaminen oli jonkin verran yleisempää, jos vastaaja 
yleensä käytti useammin internetiä.

Kolme neljästä kolmasluokkalaisesta luki mainoksia joskus tai usein. Nettikauppojen tuot-
teita katseli usein tai joskus runsas kolmannes tämänikäisistä. Rahaa nettipeleihin tai -yh-
teisöihin oli käyttänyt noin joka kymmenes kolmasluokkalainen. Nettikauppojen selailu oli 
tavallisempaa pojille kuin tytöille, mutta tytöistä suurempi osa kuin pojista oli käyttänyt 
rahaa internetissä.

Lähes kaikilla kolmasluokkalaisilla oli kotona mediankäyttöön liittyviä sääntöjä. Yleisimmin 
säännöillä rajoitettiin muun muassa sitä, kenen kanssa vastaajat kommunikoivat internetis-
sä, millaisia mediasisältöjä vastaajat käyttivät sekä kuinka paljon he saivat pelata tai käyttää 
tietokonetta. Tytöillä ja pojilla oli keskimäärin yhtä monta sääntöä. Tytöillä oli poikia use-
ammin sääntö noudattaa ohjelmien ja elokuvien ikärajamerkintöjä sekä sääntö kysyä van-
hemmilta lupa pelaamiseen ja internetin käyttöön. Poikien kohdalla puolestaan käytettiin 
tyttöjä useammin mediankäyttökieltoa rangaistuksena huonosta käytöksestä. Kolmasluok-
kalaisista 86 % piti perheensä mediankäyttöön liittyviä sääntöjä sopivina. Sääntöihin muu-
tosta toivoneet halusivat käyttää mediaa enemmän tai mediasisältöjen osalta vapaammin.

9.3. Viidesluokkalaiset: mediankäyttäjinä lapsuudesta 
nuoruuteen

Kuviosta 18 nähdään eri mediavälineiden yleisyys viidesluokkalaisten kotona ja omassa 
huoneessa. Noin joka toisella tämän ikäisellä oli omassa huoneessaan peli- tai käsikonsoli, 
tietokone ja mahdollisuus käyttää internetiä. Televisio oli enemmän kuin joka kolmannella 
ja kuvatallenteiden katseluväline noin joka viidennellä. Televisio, kuvatallenteiden katselu-
väline ja pelikonsoli olivat yleisempiä pojilla kuin tytöillä.

Kuvio 18. Mediavälineiden yleisyys viidesluokkalaisilla

Kuviosta 19 nähdään yhteenvetona eri medioiden käytön yleisyys viidesluokkalaisilla. Tä-
män ikäiset olivat aktiivisia ohjelmien ja kuvatallenteiden katselijoita, konsoli- ja tietokone-
pelien pelaajia, internetin käyttäjiä sekä musiikin kuuntelijoita: enemmän kuin kolme nel-
jästä katseli ohjelmia tai kuvatallenteita, pelasi pelejä, käytti internetiä ja kuunteli musiikkia 
päivittäin tai ainakin viikoittain. Selvästi yli puolet viidesluokkalaisista myös kuunteli radio-
ta ja luki sarjakuvia tai kirjoja päivittäin tai viikoittain. Yli kolmannes myös luki sanomalehtiä 
ja muita lehtiä vähintään viikoittain. Pojat pelasivat pelejä ja lukivat sarjakuvia useammin 
kuin tytöt, kun tytöt puolestaan lukivat kirjoja poikia useammin.
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Kuvio 19. Viidesluokkalaisten mediankäyttö

Viidesluokkalaisten mediankäytöissä näkyy selvä siirtymä kohti nuorten mediankäyttöjä, 
paitsi medioiden käyttöuseuksissa ja omistamisessa, myös suosikkisisällöissä. Valtaosa mai-
nituista mediasuosikeista oli  joko nuorille tai laajoille käyttäjäryhmille suunnattuja palve-
luita ja ohjelmia, eikä nimenomaisesti lapsille suunnattuja sisältöjä juuri mainittu. 

Noin puolet viidesluokkalaisista uskoi vanhempiensa olevan kiinnostuneita kuulemaan hei-
dän mediasuosikeistaan, kun kolmannes uskoi näin olevan vain harvoin. Yli puolet tämän-
ikäisistä jutteli vanhempiensa kanssa katsomistaan ohjelmista ja elokuvista, pelaamistaan 
peleistä ja lukemistaan kirjoista ja lehdistä. Lähes yhtä moni jutteli vanhempien kanssa 
myös käyttämistään internetpalveluista ja kuuntelemastaan musiikista. Mediasisällöistä jut-
teleminen oli sitä tavallisempaa, mitä useammin lapsi itse käytti mediaa. Suurin osa vastaa-
jista uskoi vanhempien tietävän, mitä he tekevät internetissä. Kolmella neljästä vastaajasta 
ei ollut vanhempien kanssa riitoja internetinkäytöstä koskaan tai juuri koskaan.

Yli puolet viidesluokkalaisista piti sosiaalista mediaa tärkeänä keinona pysyä perillä kave-
riporukan asioista, mutta toisaalta viidennes oli täysin eri mieltä. Sosiaalisen median tär-
keänä pitäminen oli sitä yleisempää, mitä enemmän vastaaja käytti internetiä. Noin joka 
kymmenes viidesluokkalaisista viestitteli usein vieraiden ihmisten kanssa internetissä. Tämä 
oli yleistä erityisesti internetiä päivittäin käyttäville ja niille, jotka pitivät sosiaalista mediaa 
tärkeänä kaverisuhteiden kannalta.

Enemmän kuin kolme neljästä viidesluokkalaisesta oli opetellut käyttämään internetin ha-
kukoneita, videopalveluita, pelisivustoja, kännyköiden kuvaviestejä ja videokameraa. Kaksi 
kolmesta oli opetellut käyttämään internetin yhteisöpalveluita ja enemmän kuin joka toi-
nen pikaviestiohjelmia. Puolet vastaajista oli opetellut palveluiden ja laitteiden käyttöä itse, 
ja osa oli saanut opetusta myös vanhemmalta, kaverilta tai sisarukselta. Muilta saatu opetus 
oli yleensä tavallisempaa tytöille, kun pojat puolestaan olivat tyttöjä useammin opetelleet 
käyttöä itse.

Yli puolet viidesluokkalaisista käytti ainakin joskus internetin hakukoneita, videopalvelui-
ta, yhteisöpalveluita, pikaviestiohjelmia, sähköpostia ja pelisivustoja. Tytöt käyttivät poikia 
useammin yhteisöpalveluita ja sähköpostia, kun pojat käyttivät tyttöjä tavallisemmin vi-
deopalveluita, fanisivuja ja nettikauppoja. Kolme neljäsosaa viidesluokkalaisista oli luonut 
pelihahmoja tai käyttäjäprofiileja, joka toinen oli hoitanut virtuaalilemmikkiä ja joka kolmas 
oli laittanut internetiin valokuvia. Tytöt olivat poikia useammin kirjoittaneet keskustelu-
kommentteja, pitäneet blogia, hoitaneet virtuaalilemmikkejä sekä luoneet pelihahmoja ja 
käyttäjäprofiileja. Pojat olivat puolestaan tyttöjä useammin laittaneet internetiin videoita. 
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Viidesluokkalaisten internetpalveluiden käyttö ja sisältöjen tuottaminen oli sitä yleisempää, 
mitä useammin vastaaja käytti internetiä.

Hieman alle puolet viidesluokkalaisista oli seurannut vuoden 2011 eduskuntavaaleja ja uut-
ta hallitusta koskevaa uutisointia jonkin median kautta. Televisiosta vaali- ja hallitusuutisia 
oli seurannut runsas kolmannes, sanomalehdistä kolmannes ja internetistä joka kahdeksas 
vastaaja. Runsas kolmannes viidesluokkalaisista ei ollut seurannut eduskuntavaaleja kos-
kevaa uutisointia mistään mediasta, ja joka kymmenes vastaaja ei ollut varma, oliko seu-
rannut uutisointia. Korkeintaan joka neljäs vastaaja oli keskustellut vaaleista tai uudesta 
hallituksesta vanhempien, kavereiden, opettajan, sisarusten tai muiden aikuisten kanssa. 
Suuria ulkomaisia uutistapahtumia koskevaa uutisointia oli jonkin median kautta seurannut 
79 % viidesluokkalaisista. Televisiosta ulkomaisia uutistapahtumia seurasi ainakin joskus 
kaksi kolmasosaa, sanomalehdistä lähes joka toinen ja internetistä runsas kolmannes vii-
desluokkalaisista. Vähintään joka neljäs vastaaja keskusteli ulkomaanuutisista vanhempien, 
kavereiden tai sisarusten kanssa.

Yli kaksi kolmasosaa viidesluokkalaisista luki mainoksia joskus tai usein. Nettikauppojen 
tuotteita katseli usein tai joskus runsaat puolet tämänikäisistä. Rahaa nettipeleihin tai -yh-
teisöihin oli käyttänyt noin kolmannes viidesluokkalaisista. Nettikauppojen selailu oli ta-
vallisempaa pojille kuin tytöille. Pojat olivat kuitenkin tyttöjä harvemmin käyttäneet rahaa 
nettikauppoihin, ja tytöille oli poikia yleisempää haluta käyttää rahaa, vaikka siihen ei ollut 
lupaa.

Lähes kaikilla viidesluokkalaisilla oli kotona mediankäyttöön liittyviä sääntöjä. Pelaamiseen 
ja internetinkäyttöön liittyvät säännöt olivat yleisempiä kuin ohjelmien ja elokuvien kat-
selua koskevat säännöt. Yleisimmin säännöillä rajoitettiin muun muassa sitä, kenen kanssa 
vastaajat kommunikoivat internetissä, millaisia mediasisältöjä vastaajat käyttivät ja tuotti-
vat itse sekä kuinka paljon vastaajat saivat pelata tai käyttää tietokonetta. Tytöillä oli keski-
määrin enemmän sääntöjä kuin pojilla. Erityisesti tyttöjen käyttämiä ja tuottamia internetsi-
sältöjä oli rajoitettu säännöillä poikia useammin. Tytöillä oli myös poikia useammin sääntöjä 
ikärajamerkintöjen noudattamisesta sekä aikarajoitus pelaamiselleen ja tietokoneen käytöl-
leen. Viidesluokkalaisista 85 % piti ohjelmien ja elokuvien katseluun liittyviä sääntöjä per-
heessään sopivina ja vastaavasti 73 % katsoi pelaamiseen ja internetin käyttöön liittyvät 
säännöt sopiviksi. Sääntöihin muutosta toivoneet halusivat poistaa ikärajamerkintöjen nou-
dattamista koskevat säännöt tai pelaamista ja internetinkäyttöä koskevat aikarajoitukset.

Joka toista viidesluokkalaista oli kotona rangaistu huonosta käytöksestä kieltämällä joksi-
kin aikaa tietokone- tai konsolipelien pelaaminen. Internetin käyttökieltoa oli käytetty ran-
gaistuksena joka kolmannen vastaajan kohdalla, television katselemisen kieltämistä joka 
neljännen vastaajan kohdalla, ja kännykän käyttö oli rangaistukseksi kielletty joskus kuu-
desosalta vastaajista. Pelaamisen kieltäminen oli yleisempää poikien kuin tyttöjen kohdalla.
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NUORET 
LOMAKEHAASTATTELIJOINA – 
MENETELMÄN ARVIOINTIA 
SAARA PÄÄJÄRVI JA LIISA TOUKONEN

1. MENETELMÄN TOTEUT TAMINEN

Lasten mediabarometrin tutkimusaineistot kerättiin koulupäivien aikana lomakekyselyn 
avulla. Kouluympäristö on taloudellinen ja tehokas tapa tavoittaa kerralla paljon samaan 
ikäluokkaan kuuluvia lapsia. Lasten tapa olla ja ajatella on erityisen kontekstisidonnaista, 
joten tutkimuksen toteuttamispaikka on merkityksellinen. Usein lapsia haastatellaan ko-
deissa, mutta tällöin vanhempien läsnäolo tai läheisyys vaikuttaa siihen, mitä ja miten lap-
set tutkimukseen vastaavat. (Scott 2000, 103-105.) Tässä tutkimuksessa haluttiin vastauksia 
nimenomaan lapsen näkökulmasta, joten tutkimuspaikaksi valikoitui koulu.

Aineisto kerättiin lapsilta strukturoiduilla kyselylomakkeilla. Lapsuuden tutkijat suhtautuvat 
usein kriittisesti tilastolliseen survey-menetelmään, sillä sen nähdään välittävän huonosti 
lasten ääntä ja näkökulmaa (Helavirta 2007, 21). Lisäksi usein epäillään lasten kognitiivista 
kykyä ymmärtää strukturoituja kysymyksiä (Scott 2000, 99). Tilastollinen lomaketutkimus 
on kuitenkin usein, myös tässä hankkeessa, ainoa mielekäs tapa selvittää suurten vastaa-
jajoukkojen näkemyksiä tutkimuksen resurssien ja tutkimustehtävän puitteissa. Näin ollen 
on välttämätöntä kohdata haasteet muokkaamalla kysymisen tapaa mahdollisimman hyvin 
lapsille sopivaksi. Tässä tutkimuksessa ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaita haas-
tattelivat kyselylomakkeen avulla yläkouluikäiset tukioppilaat. Viidesluokkalaiset täyttivät 
itsenäisesti kyselylomakkeen oppitunnin aikana. Scottin (2000, 102) mukaan 11-vuotiaita 
tutkittaessa voidaan jo käyttää strukturoituja kyselylomakkeita, kunhan otetaan huomioon 
lasten tavallisesti aikuista rajallisempi sanavarasto. 

Aineistojen keräämisestä vastasivat yhteistyössä nuorten tukioppilaiden kanssa useimmilla 
kouluilla MLL:n nuorisotyön kouluttajat. Kolmella koululla joko tutkija tai MLL:n nuoriso-
työn suunnittelija, joilla molemmilla on myös MLL:n nuorisotyön kouluttajan koulutus, toi-
mivat toteutuksesta vastuullisina henkilöinä.

Yhteydenpito kouluihin

Hankkeen tutkija oli yhteydessä koulujen rehtoreihin pääosin huhti-toukokuussa 2011 ja 
tiedusteli halukkuutta osallistua tutkimukseen. Valtaosa kouluista suhtautui hankkeeseen 
myönteisesti. Muutamat tavoitetut koulut, jotka eivät lähteneet mukaan hankkeeseen, pe-
rustelivat kieltäytymisensä sillä, että koulussa on jo meneillään useita tutkimuksia. Aino-
astaan yksi tavoitettu rehtori kieltäytyi sen vuoksi, että suhtautui epäilevästi tutkimusme-
netelmään. Elo-syyskuussa 2011 MLL:n nuorisotyön kouluttajat ottivat kouluihin uudelleen 
yhteyttä ja sopivat käytännön toteutuksesta rehtorien, opettajien ja tukioppilasohjaajien 
kanssa. Koulut saivat myös sähköpostin, jossa kerrottiin hankkeen kulusta ja siitä mitä kou-
lun henkilökunnalta edellytettiin tutkimuksessa. Tutkija postitti opettajille tutkimuslupakir-
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jeet jaettavaksi oppilaiden koteihin. Opettajat keräsivät palautuneet luvat ja antoivat ne 
aineistonkeruun yhteydessä MLL:n nuorisotyön kouluttajalle.

Kouluttajat ja kouluttajakoulutus

Hankkeeseen rekrytoitiin keväällä 2011 MLL:n maanlaajuisen kouluttajaverkoston kautta 
12 nuorisotyön kouluttajaa. Kouluttajat ovat mediakasvatuksen tai tukioppilastoiminnan 
parissa toimineita aikuisia, jotka tekevät kouluttajan töitä oman päivätyönsä ohella. Hank-
keessa toimineiden kouluttajien koulutustausta vaihteli ylioppilaasta tohtoriin, ja koulutta-
jakokemusta oli 2–20 vuotta, mutta tyypillisimmillään hankkeessa toiminut kouluttaja oli 
5–10 vuotta tehtävässään toiminut korkeakoulutettu tai korkeakoulussa opiskeleva henkilö, 
jonka ala liittyy lapsiin tai nuoriin. MLL:n järjestämä nuorisotyön kouluttajan koulutus kes-
tää noin 60 tuntia, ja se sisältää sekä kontaktiopetusta että itsenäistä opiskelua.

Kouluttajille järjestettiin 2,5 tunnin mittainen Lasten mediabarometri -hankkeen koulutta-
jakoulutus elo-syyskuussa 2011. Ennen koulutukseen osallistumista kouluttajille postitet-
tiin ennakkotietopaketti, joka sisälsi vuoden 2010 Lasten mediabarometrin raportin, tietoa 
kouluttajan vastuukoulusta sekä siitä, mitä hankkeessa mukanaolo vaatii kouluttajalta. 
Kouluttajakoulutuksessa käsiteltiin lasten haastattelemista, haastattelulomakkeita ja tuki-
oppilaiden koulutusmallia, kouluttajan ja tukioppilaiden rooli haastattelutilanteessa sekä 
käytännön järjestelyt.

Tukioppilaiden rekrytointi ja koulutus

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia yläkoululaisia oppilaita, jotka haluavat toimia kouluyhtei-
sön hyväksi, edistää viihtymistä koulussa ja parantaa koulun ilmapiiriä. MLL:n koordinoimas-
sa tukioppilastoiminnassa on mukana vuosittain noin 14 000 nuorta (Salovaara & Honkonen 
2008). Toiminnasta koulussa vastaa koulun henkilökuntaan kuuluva tukioppilasohjaaja, joka 
toteuttaa ohjaajan tehtäviä muun työnsä ohella. Tukioppilasohjaajat saivat tehtäväkseen 
rekrytoida vapaaehtoisia tukioppilaita mukaan hankkeeseen. Ohjeissa kerrottiin, että vuo-
den 2010 kokemusten (Tuominen 2011, 63) perusteella parhaiten tehtävästä selviytyivät ne, 
joilla on kohderyhmän ikäisiä sisaruksia, mutta etteivät pienet sisarukset missään nimessä 
ole välttämättömiä osallistumisen kannalta.

Tukioppilaiden koulutusmalli sisälsi lasten mediamaailmaan, lasten haastattelemiseen ja 
haastattelulomakkeeseen tutustumista, käytännön järjestelyjen läpikäymistä sekä toimin-
nallisten harjoitusten ja leikkien ohjeistusta. Tukioppilaiden koulutus oli kahden oppitunnin 
(2x45min) mittainen. Vuoden 2010 kokemusten perusteella (Tuominen 2011) kiinnitettiin 
erityistä huomiota siihen, että tukioppilaita ohjeistettiin kysymään tarvittaessa tarkenta-
via kysymyksiä ja neuvottiin huolellisesti ajan arvioimisen kysymiseen. Tukioppilaat saivat 
lisäksi kirjallisia ohjeita haastattelemisesta ja leikkien ohjaamisesta. Haastatteluohjeissa kä-
siteltiin käytännön ohjeiden lisäksi esimerkiksi lapsivastaajille sopivaa kyselytekniikkaa ja 
tutkimuksen eettisiä periaatteita.

Aineiston kerääminen luokissa

MLL:n kouluttaja ja tukioppilaat käyttivät kaksi oppituntia jokaista tutkimukseen osallistu-
vaa ensimmäistä ja kolmatta luokkaa kohti. Luokkaan saavuttaessa tukioppilaat esittelivät 
itsensä ja kouluttaja kertoi tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta. Tämän jälkeen osa tu-
kioppilaista ryhtyi pitämään toiminnallista media-aiheista leikkituntia oppilaille samalla, 
kun osa tukioppilaista haastatteli kukin yhtä oppilasta kerrallaan. Kouluttaja jakoi nuorille 
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kyselylomakkeet ja varmisti, että haastatteluihin osallistui ainoastaan lapsia, joilla oli van-
hemmilta saatu lupa osallistumiseen. Haastattelut toteutettiin pääasiassa koulun käytävillä. 
Käytävät valikoituivat haastattelupaikoiksi siksi, että käytävä on luokkahuonetta vapaampi 
ja epämuodollisempi tila, minkä toivottiin edesauttavan haastattelun rentoa ilmapiiriä. Näin 
pyrittiin myös välttämään haastattelutilanteen yhdistymistä kokeisiin lasten mielessä. Yh-
teen haastatteluun kului aikaa noin 10–20 minuuttia.

Kyselylomakkeiden täyttämiseen oli viidensille luokille varattu aikaa 45 minuuttia. Ennen 
lomakkeiden jakamista kouluttaja kertoi oppilaille lyhyesti tutkimuksesta ja siihen liittyvis-
tä käytännöistä, kuten luottamuksellisuudesta. Useimmilla kouluilla paikalla oli MLL:n kou-
luttajan lisäksi muutamia tukioppilaita neuvomassa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. 
Aineiston keräämisen jälkeen MLL:n kouluttaja keräsi täytetyt tutkimuslomakkeet, lapsikoh-
taiset tutkimusluvat sekä tukioppilailta saamansa palautteet ja postitti ne tutkimuksen vas-
tuuhenkilöille.

Menetelmän toteutuksessa ilmenneitä haasteita

Aineistojen kerääminen kouluilta sujui pääosin hyvin. Tavallisin käytännön ongelma oli 
koulujen henkilökunnan tavoittaminen, sillä rehtorit ovat kiireisiä ja opettajilla harvoin on 
henkilökohtaista työpuhelinta. Osalla kouluista ilmeni ongelmia myös tiedon kulussa esi-
merkiksi rehtorilta opettajille, tai aikataulut olivat niin tiukkoja, ettei kaikkia luvan saaneita 
oppilaita ehditty haastatetella.

Kaksi tutkimukseen osallistunutta koulua ei halunnut tukioppilaiden järjestävän alakoulu-
laisille toiminnallista medialeikkituntia, vaan toivoi koulupäivien sujuvan haastatteluista 
huolimatta normaalisti. Muutamassa tapauksessa toimintatunti jäi pois siksi, että tukioppi-
laita riitti vain haastattelujen toteuttamiseen. Kaikissa kouluissa kiitostilaisuudeksi suunni-
teltu vanhempainilta ei sopinut syyslukukauden aikatauluun, ja se jätettiin pois tai sovittiin 
muun tilaisuuden järjestämisestä.

Tukioppilaiden määräksi oli suunnitteluvaiheessa ajateltu noin 8–10 oppilasta koulua kohti. 
Haastatteluihin osallistuneita tukioppilaita oli osassa kouluista jopa kaksinkertainen määrä: 
etenkin kouluissa joissa tukioppilastoiminta on valinnaisaineena, toivottiin kaikkien haluk-
kaiden saavan osallistua. Käytännössä tämä ei muodostunut ongelmaksi, vaan mikäli tuki-
oppilaiden määrä oli hyvin suuri, osa tukioppilaista osallistui ensi- ja osa kolmasluokkalais-
ten lasten haastattelemiseen.

2. TULOKSIA NUORISTA LOMAKEHAASTAT TELIJOINA 

Yksi Lasten mediabarometri -hankkeiden tavoitteista on ollut kehittää toimiva menetelmä 
siihen, kuinka nuoret voivat toimia kanssatutkijoina ja lasten haastattelijoina suuria otoksia 
käsittävissä tilastollisissa tutkimuksissa. Menetelmää pyrittiin arvoimaan ja kehittämään ke-
räämällä palautetta sekä nuorilta että kouluttajilta (Taulukko 1). Näiden kahden pääaineis-
ton lisäksi tukiaineistona on käytetty kahdella koululla varsinaisen tutkimusaineiston kerää-
misen yhteydessä tehtyjä tutkijan kenttämuistiinpanoja.
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Taulukko 1. Palautteen kerääminen metodista.

Jokaisen haastattelun jälkeen tukioppilas ja MLL:n kouluttaja kävivät suullisesti haastatte-
lun kulun läpi. Purkutilanteessa tukioppilaan oli mahdollisuus kertoa haastattelussa koh-
taamistaan haasteista ja saada kouluttajalta tarvittaessa tukea ja neuvoja. Kouluttajat eivät 
kuitenkaan erityisesti dokumentoineet näitä epämuodollisia palautekeskusteluja, vaan ko-
kemukset nuorista tukioppilaista haastattelijoina käsiteltiin kouluttajien palautteissa.

Tehtyään kaikki haastattelut tukioppilaat saivat strukturoidut palautelomakkeet, jotka täy-
tettiin koulussa, sekä kotiin avoimen kirjoituspyynnön, jossa heitä kannustettiin lähettä-
mään sähköpostitse vapaamuotoinen kertomus kokemuksistaan tutkimuksessa toimimi-
sesta, sen mahdollisesti mukanaan tuomista yllätyksistä sekä siitä, miten tukioppilas uskoo 
lasten kokeneen haastattelut nuoren haastattelijan kanssa. Näitä kirjoituksia palautui vain 
kaksi, ja ne olivat pituudeltaan ja sisällöltään hyvin samanlaisia kuin palautelomakkeen avo-
vastaukset, joten niistä ei tehdä erillistä analyysia.

Resurssien puitteissa ei ollut mahdollista selvittää tarkemmin haastateltavien lasten ko-
kemuksia haastattelumenetelmästä. Lapsilta kysyttiin yleisellä tasolla, miltä vastaaminen 
kyselyyn oli tuntunut, mutta vastaukset olivat pääosin hyvin lyhyitä ja ylimalkaisia (tyypil-
lisimpiä vastauksia oli, että haastattelu tuntui “kivalta” tai “ihan kivalta”), eivätkä lapset eri-
telleet tarkemmin, kohdistuiko vastaus itse kyselyyn vastaamiseen vai nuoriin lomakehaas-
tattelijoihin. Näin ollen lasten tuntemuksia haastattelumenetelmästä käsitellään välillisesti 
nuorten ja aikuisten kertomien asioiden kautta.

KK Laura Järvinen tekee pro gradu -tutkielmansa tässä hankeessa toimineiden tukioppilai-
den kokemuksista. Tutkielmaa varten haastateltiin osallistuneita tukioppilaita ryhmähaas-
tattelun avulla yhdellä koululla syksyllä 2011, ja tutkimus valmistuu syksyllä 2012.

Tukioppilaiden palautelomakkeen tuloksia

Tukioppilaiden palautelomakkeessa kysyttiin syitä hankkeeseen hakeutumiseen, kokemuk-
sia haastatteluista sekä arviota koulutuksen riittävyydestä ja yhteistyön toimivuudesta kou-
luttajan kanssa. Taustamuuttujina kysyttiin nuorten ikää, sukupuolta, kokemuksia toimimi-
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sesta 6–10-vuotiaiden lasten kanssa sekä mahdollisia aikaisempia haastattelukokemuksia. 
(Liite)

Aineiston keräämiseen osallistui 194 tukioppilasta. Jaetuista palautelomakkeista palautui 
94 %, 182 kappaletta. Kun tässä kappaleessa puhutaan tukioppilaista, tarkoitetaan niitä tu-
kioppilaita, jotka palauttivat palautelomakkeen.

Noin kolme neljäsosaa (143) tukioppilaista oli tyttöjä, yksi neljäsosa (39) poikia. Tukioppi-
laista noin 90 % oli 14–15-vuotiaita, loput 13- tai 16-vuotiaita. Valtaosalla (87 %) tukioppi-
laista oli kokemusta kohderyhmän ikäisten lasten kanssa toimimisesta. Tavallisimmin koke-
musta oli kertynyt sisarusten tai muuten läheisten lasten kautta (63 %), neljäsosalla nuorista 
harrastuksen kautta. Puolet tukioppilaista ilmoitti toimivansa haastattelijana ensimmäistä 
kertaa. Koulutehtäviin liittyviä haastatteluja ilmoitti aiemmin tehneensä 45 %, ja ”oikeisiin 
tutkimuksiin” liittyviä haastatteluja 5 % vastaajista.

Nuorten syitä osallistua hankkeeseen selvitettiin kuudella väittämällä, johon nuoret vastasi-
vat olevansa joko täysin samaa mieltä, vähän samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, vähän 
eri mieltä tai täysin eri mieltä.  (Kuvio 1.) Vastausten perusteella selkeästi useimmin tukiop-
pilaita oli osallistumiseen motivoinut mahdollisuus päästä tekemisiin pienten oppilaiden 
kanssa, seuraavaksi useimmin mahdollisuus osallistua oikean tutkimuksen tekemiseen. Väit-
tämät ”[Lähdin mukaan koska] kaveritkin osallistuivat” ja ”halusin päästä pois omilta oppi-
tunneiltani” jakoivat vastaajia eniten, joskin noin puolet vastaajista oli kummankin väitteen 
kanssa vähintään vähän samaa mieltä. Selkeästi harvinaisinta oli nuoren osallistuminen sik-
si, että hanke olisi ollut tukioppilaille pakollinen.

Kuvio 1. Tukioppilaiden syyt osallistua hankkeeseen.

Tukioppilaita pyydettiin myös ilmoittamaan tärkein ja toiseksi tärkein syy osallistumisel-
lensa. Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia väittämistä saatujen tulosten kanssa. Eniten 
tärkeimpien syiden mainintoja saivat halu olla tekemisissä pienten oppilaiden kanssa (118 
ensimmäistä ja 26 toista sijaa) ja halu päästä mukaan tekemään oikeaa tutkimusta (29 en-
simmäistä ja 64 toista sijaa). Halu kuulla lasten mediankäytöstä sai 11 ensimmäisen sijan 
mainintaa ja 35 toista sijaa. Kuusi tukioppilasta piti tärkeimpänä ja 20 toiseksi tärkeimpä-
nä halua päästä pois omilta oppitunneilta. Neljä oppilasta osallistui ensisijaisesti siksi, että 
kaveritkin osallistuivat ja 14 ilmoitti kavereiden osallistumisen olleen toiseksi tärkein syy 
lähteä mukaan. Neljä tukioppilasta oli mukana ensisijaisesti siksi, että toiminta oli tukiop-
pilaille ”pakollista”, yhdeksälle tämä oli toiseksi tärkein syy olla mukana hankkeessa. Vastaa-
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jista 12 ilmoitti tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi syyksi ”jonkun muun”, tällainen oli 
esimerkiksi:

”Halusin harjoittaa puhumista ja haastattelu taitoja”  Poika 15 vuotta.

Tukioppilaille esitettiin kahdeksan haastatteluja koskevaa väittämää, joihin vastattiin sen 
mukaan, kuinka samaa tai eri mieltä oli väittämän kanssa. (Kuvio 2.)  Näihin kysymyksiin 
vastasivat vain ne nuoret, jotka olivat tehneet haastatteluja (N=162), eivät ne, jotka olivat 
ainoastaan ohjaamassa toiminnallisella mediatunnilla.

Kuvio 2. Tukioppilaiden vastaukset haastatteluja koskeviin väittämiin

Lapsen ja nuoren välinen keskusteluvuorovaikutus oli sujunut palautteiden perusteella hy-
vin. Nuoret olivat kokeneet luontevan juttelemisen lapsille helpoksi, ja ainoastaan 2 % vas-
taajista oli edes vähän sitä mieltä, että oma jännitys oli häirinnyt haastatteluja. Kuudesosa 
nuorista oli ainakin vähän sitä mieltä, että lapsen jännittäminen oli häirinnyt haastatteluja. 
Ei samaa eikä eri mieltä oli 22 % vastaajista, vähän eri mieltä 30 % ja täysin eri mieltä 29 % 
vastaajista.

Kyselylomakkeeseen liittyvissä kysymyksissä palautteet olivat hivenen kriittisempiä kuin 
itse haastattelemista koskevissa kysymyksissä. Neljäsosa vastaajista oli ainakin vähän sitä 
mieltä, että haastattelukysymykset olivat olleet lapsille liian vaikeita, ja joka viides oli aina-
kin vähän sitä mieltä, että oli ollut vaikeaa täyttää lomaketta lapsen kertoman perusteella. 

Vastausten perusteella nuoret suhtautuivat kokonaisuudessaan haastattelutehtävään erit-
täin myönteisesti. Valtaosa vastanneista ei ollut kokenut joutuneensa olemaan liikaa pois 
omilta tunneiltaan. Yhtä lukuunottamatta kaikkien vastaajien mielestä haastattelijana ole-
minen oli ollut mukavaa. Ainoastaan yksi nuorista oli eri mieltä väittämän ”Osallistuisin uu-
delleen, jos saisin mahdollisuuden” kanssa, kaksi kolmesta oli täysin samaa mieltä väittämän 
kanssa. 

Kaikki kysymykseen ”Antoiko koulutus tarpeeksi valmiuksia haastattelujen tekoon?” vastan-
neet tukioppilaat kokivat saaneensa tarpeeksi valmiuksia. Vastaajista 82 % valitsi kysymyk-
seen  ”Olivatko haastattelulomakkeen ohjeistukset riittävän selkeitä?”  kaikkien kohtien ol-
leen selkeitä. Noin joka kuudes vastasi joidenkin kohtien olleen vähän epäselviä. Yhteensä 
26 lomakkeessa kerrottiin, mitä kohtia oli pidetty epäselvinä. Tavallisin epäselvyys aiheutui 
siitä, että nuorten mukaan jotkut ensimmäisen luokan oppilaat eivät ymmärtäneet kaikkia 
käsitteitä ja kysymyksiä (viisi mainintaa). 
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Haastattelun lopuksi nuorilla oli mahdollisuus antaa avointa palautetta. Vastauksia oli kir-
joitettu 99 lomakkeeseen, ja niistä 87 sisälsi pelkästään positiivista palautetta. Tyypillinen 
vastaus oli esimerkiksi:

”Kiitos! Oli mukava juttu, olin mielelläni mukana!” Tyttö 15 vuotta.

Osa tukioppilaista oli pohtinut myös toiminnan merkitystä alakoululaisille:

”Kivaa oli ja tosi kiva tutustua pieniin ala-astelaisiin. Parensi varmasti ala-astelaisten itsetun-
toa kun sai kertoa asioista. Voisin tehdä saman uudestaan.”  Tyttö 14 vuotta.

”On kiva päästä kokeilemaan uutta ja antaa ekaluokkalaisille hyvän kuvan tukioppilaista <3 ” 
Tyttö 14 vuotta.

Seitsemässä lomakkeessa oli kehitysehdotuksia. Yhden vastaajan mielestä haastattelu olisi 
saanut olla pidempi, toisen mielestä puolestaan haastattelun voisi tehdä hieman helpom-
maksi. Kaksi tukioppilaista toivoi, että kokonaisuudessaan hankkeessa toimimiseen olisi 
käytetty enemmän aikaa. Kolme vastaajaa kiinnitti huomiota siihen, että osa kysymyksistä 
ja termeistä oli liian hankalia osalle lapsista.

”Huomioikaa, etteivät pienemmät lapset ymmärrä kaikkia sanoja joita kyselyssä käytettiin.” 
Tyttö 14 vuotta.

Kolmessa lomakkeessa mainittiin negatiiviseksi koettuja asioita. Yksi vastaaja oli huolissaan 
siitä, että kertaustunti koetta varten meni ohi haastattelujen vuoksi, ja kaksi tukioppilaista 
oli ollut tilanteessa, jossa oppilaat eivät olleet suostuneet leikkimään tukioppilaan ehdot-
tamaa leikkiä.

MLL:n nuorisotyön kouluttajien palautteiden tuloksia

Kouluttajat antoivat palautetta avovastauslomakkeella tehtyään hankkeeseen liittyvät teh-
tävät. Kysymykset koskivat koulutusten riittävyyttä, käytännön järjestelyjen sujumista sekä 
nuorten kanssatutkijoiden etujen ja haasteiden arvioimista. Kouluttajia oli 11, ja lomakkeita 
palautui 11 kappaletta, eli osa kouluttajista palautti vain yhden lomakkeen, jossa käsitteli 
hankkeen asioita kootusti, vaikka vastasikin aineiston keräämisestä useammalla koululla. 
Kolme kouluttajaa ei palauttanut lainkaan palautelomaketta.

Kouluttajat olivat yleisesti tyytyväisiä itse saamaansa koulutukseen ja pitivät sitä riittävänä, 
sillä varauksella, että kouluttaja tutustui itsenäisesti jaettuihin materiaaleihin ja saatuihin 
lisäohjeisiin. Kouluttajien mielipiteet tukioppilaiden koulutuksen riittävyydestä vaihtelivat. 
Neljä kouluttajaa oli yksiselitteisesti sitä mieltä, että koulutus oli riittävä. Neljä puolestaan 
piti koulutusta hieman liian lyhyenä. Yksi vastasi, että koulutus olisi ollut riittävä, jos  vain 
osallistujat olisivat malttaneet kuunnella. Yhdellä kouluttajista oli ollut ongelmia sen kans-
sa, että kaikki tukioppilaat eivät osanneet leikittää lapsia, ja kouluttaja toivoikin tukioppilai-
den koulutukseen osiota alakouluikäisten leikkien ohjaamisesta. 

Kolmella kouluttajalla oli ollut ongelmia joidenkin tukioppilaiden kanssa: muutama tukiop-
pilas oli tullut haastattelupaikalle myöhässä eikä kaksi tukioppilasta ilmaantunut paikalle 
ollenkaan. Ryhmänä tukioppilaat olivat siis erittäin luotettavia hankkeen toimijoita, sillä 
noin 98 % nuorista hoiti tehtävänsä täysin sovitusti.

Useimmin mainittu tukioppilashaastattelijoiden etu oli nuoruus ja nuorille ominainen rento-
us (maininta seitsemässä palautteessa). Nuoret olivat kouluttajien mukaan lapsille helposti 
lähestyttäviä, sillä esimerkiksi puhuivat ”samaa kieltä” lasten kanssa ja istuivat luontevasti 
käytävien lattioilla haastattelemassa. Kolmessa palautteessa mainittiin lisäksi siitä, kuinka 
innoissaan alaluokkien oppilaat olivat päästessään tekemisiin isompien oppilaiden kanssa.
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”Lapset olivat ihastuksissaan kun yläasteen tukarit [tukioppilaat] tulivat haastattelemaan. En 
usko, että vieras aikuinen olisi saanut läheskään yhtä hyvää vastaanottoa. Varsinkin ekaluok-
kalaiset suorastaan roikkuivat tukareissa ja pyysivät tulemaan uudestaan. Koulun kannalta ei 
liene huono asia, että luokkien ja oppilaiden välillä tehdään välillä näin hauskoja juttuja.” Kou-
luttajan palaute

Kolmessa vastauksessa kouluttaja piti nuorten haastattelijoiden etuna sitä, että nuoret tun-
tevat lasten mediamaailmaa aikuista paremmin. Yksi kouluttajista kiinnitti huomiota siihen, 
miten tosissaan nuoret ottivat tehtävänsä ja kuinka huolellisesti he siihen suhtautuivat.

Kysyttäessä nuoriin haastattelijoihin liittyviä ongelmia, kaksi kouluttajista ei keksinyt mi-
tään ongelmia aikuisiin haastattelijoihin verrattuna. Neljässä palautteessa arvioitiin, että 
kaikki haastattelijat eivät kysyneet tarpeeksi lisäkysymyksiä vaan  ”houkutus vastata arvaa-
malla -- on kova” ja ”tukeudutaan liiaksi kaavakkeeseen”. Kaksi kouluttajaa mainitsi arvele-
vansa, että nuoret ovat innokkaampia johdattelemaan kuin aikuiset. Kolmessa palautteessa 
puolestaan manittiin, että osa nuorista saattoi suhtautua turhankin rennosti haastattelemi-
seen, mikä heikensi joillain vastausten merkitsemisen ja kyselemisen tarkkuutta. Yhdessä 
palautteessa mainittiin ongelmaksi täsmällisen aikataulun pitäminen, koska osa nuorista oli 
tullut paikalle myöhässä. Yksittäisen maininnan sai myös se, että jotkut tukioppilaat jännit-
tivät tehtäväänsä niin, että se saattoi vaikuttaa vastausten merkitsemiseen, sekä se, etteivät 
kaikki tukioppilaat välttämättä suhtaudu lapsiin vakavasti otettavina informantteina, vaan 
”söpöinä pikkuisina”.

Tulosten yhteenvetoa: sujuva menetelmä, haasteet kyselyteknisiä

Lasten mediabarometri- tutkimuksessa nuoret toimivat lomakehaastattelijoina ensimmäi-
sen ja kolmannen luokan oppilaita haastateltaessa. Yksilöhaastattelut toteutettiin kouluis-
sa, pääasiassa käytävillä luokkien ulkopuolella. Hankkeeseen osallistui 194 yläkoululaista 
tukioppilasta, ja yhteensä tehtiin 620 haastattelua. Menetelmän arvioimiseksi palautetta 
kerättiin tukioppilailta ja MLL:n nuorisotyön kouluttajilta, lisäksi tukiaineistoina käytettiin 
tutkijan kenttämuistiinpanoja kahdelta koululta.

Nuoria pyydettiin mukaan tutkimuksen tekemiseen, sillä nuorilla ajateltiin olevan sellais-
ta osaamista lasten kohtaamisessa, jota aikuisilla ei välttämättä olisi. Lisäksi suuri määrä 
paikallisia haastattelijoita mahdollisti käytännössä sen, että yli 600 lasta ympäri Suomen 
pystyttiin haastattelemaan henkilökohtaisesti yhden syksyn aikana. Nuorten avulla luku- 
ja kirjoitustaidottomatkin lapset saivat mahdollisuuden vastata itse omia asioitaan koske-
vaan kyselyyn. Tulosten perusteella vuoden 2010 barometrin haastattelukokeilussa havaitut 
edut nuorten osallistamisesta lomakehaastattelijoiksi (Tuominen 2011, 63) pitivät paikkan-
sa myös suuremman haastattelijaryhmän kohdalla vuonna 2011. Haastattelumenetelmä oli 
sujuva ja tehokas. Nuoret saivat lapsiin erittäin hyvän yhteyden, ja haastattelijan ja haasta-
teltavan suhde oli välitön. Lapset nauttivat nuorilta saamastaan henkilökohtaisesta huomi-
osta.

Tukioppilaat olivat osallistuneet hankkeeseen ensisijaisesti toimiakseen alakoululaisten 
kanssa. Nuorista 94 % oli ainakin vähän sitä mieltä, että mahdollisuus päästä tekemisiin 
pienten oppilaiden kanssa oli ollut syy osallistua hankkeeseen, ja se oli useimmin ollut myös 
kaikkein tärkein syy osallistua. Eri-ikäisten oppilaiden yhteistoiminta vaikutti toimivan erit-
täin hyvin ja olevan palkitsevaa kaikille osapuolille. Etenkin yhtenäiskouluissa menetelmää 
kannattaisi soveltaa muuhunkin kuin tutkimuksen tekemiseen. Vaikka tukioppilaat tekevät 
tavallisesti yhteistyötä kuudesluokkalaisten ja sitä vanhempien oppilaiden kanssa, ainoas-
taan yksi kouluttaja raportoi joillain nuorilla olleen ongelmia pienten lasten ohjaamisessa.

Tutkimuksen tekeminen oli sekin houkuttanut nuoria, sillä 83 % tukioppilaista ilmoitti ole-
vansa ainakin vähän sitä mieltä, että pääsy mukaan ”oikean tutkimuksen” tekemiseen oli 
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motivoinut osallistumaan. Tutkimuksen tekeminen myös mainittiin toisiksi useimmin ensisi-
jaisena syynä osallistua hankkeeseen. Vaikka tukioppilaat ovat valikoitunut joukko yläkoulu-
ikäisiä, ja tutkimukseen osallistui vielä vapaaehtoinen joukko tukioppilaistakin, voidaan to-
deta, että monet nuoret ovat kiinnostuneita tutkimuksen tekemisestä. Nuorten vastausten 
perusteella etukäteiskiinnostus tutkimuksen tekemiseen vahvistui toiminnassa entisestään, 
sillä palautteet olivat erittäin positiivisia. Yli 160:stä haastattelijana toimineesta ainoastaan 
yhden nuoren mielestä haastattelijana oleminen ei ollut ollut mukavaa. Nuoret kokivat, että 
lapsille oli helppo jutella luontevasti eikä haastattelijan tehtävä ollut tuntunut liian jännittä-
vältä. Myöskään lasten ei yleisesti koettu jännittäneen niin paljon, että siitä olisi ollut häiri-
ötä haastatteluissa. Kouluttajien antama palaute sekä tutkijan kenttämuistiinpanot tukevat 
sitä havaintoa, että nuoret lomakehaastattelijat kohtasivat lapset luontevasti, ja ilmapiiri oli 
eri tavalla välitön kuin aikuisten haastattelijoiden kanssa olisi todennäköisesti ollut.

”Tukioppilaat heittäytyivät mukaan ohjaamiinsa leikkeihin ja lähtivät välitunnilla sateeseen 
pelaamaan oppilaiden kanssa polttopalloa” Tutkijan kenttämuistiinpanot 12.9.2011

Tukioppilaat eivät kokeneet hankkeessa toimimista yleisesti liian kuormittavana: ainoastaan 
1 % vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän ”Jouduin olemaan liikaa pois omilta tun-
neiltani” kanssa, ja noin joka kymmenes nuori vähän samaa mieltä. Toisaalta yksi vastaajista 
oli huolissaan koemenestyksestään hankkeeseen osallistumisen takia, ja 8 % vastanneista 
tukioppilaista oli mukana ensisijaisesti siksi, että osallistuminen oli ollut nuorille pakollista. 
Mikäli tukioppilaat osallistuvat jatkossakin tutkimusten tekemiseen, on tukioppilasohjaajil-
le painotettava vielä selkeämmin, että osallistumisen tulee olla vapaaehtoista.

Tukioppilaat eivät juuri raportoineet haastattelijana toimimiseen liittyvistä ongelmista, 
vaan jokainen palautetta antanut tukioppilas piti koulutuksesta saamiaan valmiuksia riittä-
vinä. Kouluttajien näkökulmasta tukioppilaiden valmiudet eivät olleet yhtä itsestään selviä, 
vaan joitakin ongelmia esiintyi edelleen erityisesti tarkentavien kysymysten puuttumisen ja 
liiallisen johdattelun suhteen. Nuorten saama puolitoistatuntinen koulutus on lyhyt, mut-
ta huomioiden tehtävän kuormittavuuden nuoren koulunkäynnille, ei koulutusta voi juu-
ri pidentääkään. Näin ollen on todettava, että tällaisenaan toteutettavassa menetelmässä 
nuorten haastattelijoiden heikkous liittynee kyselytekniikkaan. Toisaalta on huomioitava, 
että hankkeessa ei voitu vertailla nuorten haastattelutaitoja aikuisten vastaaviin. Vastaavan 
koulutuksen saaneiden aikuisten haastattelutekniikasta olisi mahdollisesti löydetty aivan 
samoja ongelmia. Lisäksi Tilastokeskuksen surveyhaastattelujen analysoinneissa on havait-
tu, että ammattimaisetkin haastattelijat usein ohittavat vähäiset varaukset haastateltavan 
puheissa ilman tarkentavia kysymyksiä, vaikka ne voisivat johtaa vastauksen erilaiseen lop-
putulokseen (Nuolijärvi 1998, 302). 

Lasten luotettavuutta vastaajina ja nuorten valmiuksia toimia muodollisesti pätevässä tut-
kimuksessa epäillään usein (Scott 2000, 99; Kellet 2011, 207–208). Menetelmää tarkastel-
taessa ei kuitenkaan noussut esiin seikkoja, jotka vakavasti asettaisivat aineiston luotet-
tavuuden kyseenalaiseksi muihin kyselytutkimuksiin verrattuna. Tukioppilasnuoret olivat 
luotettava ryhmä tutkimuksen tekijöitä, noin 98 % nuorista hoiti osuutensa täysin sovitusti 
ilman myöhästymisiä tai selittämättömiä poisjäämisiä. Menetelmää suunniteltaessa pohdit-
tiin, ryhtyisivätkö lapset sosiaalisen arvostuksen toivossa mahtailemaan nuorelle esimer-
kiksi liioittelemalla vapauttaan toimia mediassa. Aineisto ei anna vahvistusta epäilylle: alle 
kymmenen lasta 620 haastatellusta sanoi, ettei kotona ollut lainkaan mediankäytön sääntö-
jä. Myös esimerkiksi pelaamisuseutta koskevissa kysymyksissä lapsilta saatiin merkittävästi 
maltillisempia vastauksia kuin norjalaistutkimuksessa (Medietilsynet 2010), jossa lasten ja 
nuorten pelaamismäärät vaikuttivat valtavilta. Aineiston luotettavuuteen pyrittiinkin täs-
sä tutkimuksessa vaikuttamaan jättämällä aikamäärien arviointia vaativat kysymykset pois. 
Kolmasluokkalaiset lapset kertoivat tässä tutkimuksessa ikävistä internetkokemuksistaan 
muutaman prosenttiyksikön verran vähemmän kuin samanikäiset EU Kids Online II -tutki-
muksen vastaajat lomakekyselyn kirjallisessa osassa vuotta aikaisemmin (verrattu EU Kids 
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Online -hankkeen tutkija Annikka Suonisen henkilökohtaiseen tiedonantoon 25.1.2012). 
Tosin arkaluonteisten kysymysten esittämistä ja niihin vastaamista pidetäänkin helpompa-
na lomakkeella kuin haastattelussa (Ahola 2009). Aineiston laatua tarkasteltaessa havaittiin 
myös, että kysymykset, joissa nuorten täyttämät lomakkeet oli tavallisimmin merkitty puut-
teellisesti, olivat useimmin samoja kysymyksiä, joihin viidesluokkalaisilla oli ollut vaikeuksia 
vastata ohjeiden mukaisesti. Näin ollen mahdollinen puuttuva data lienee sekin enemmän 
epätäydellisen kyselylomakkeen suunnittelun kuin nuorten haastattelijoiden vaikutusta. 

Nuorten kanssatutkijuudella pyrittiin paitsi keräämään tietoa uudella tavalla, myös vah-
vistamaan nuorten toimijuutta sekä tutkimuksessa että omassa kouluympäristössään. Ta-
voitteiden voidaan nähdä toteutuneen hyvin. Palaute nuorilta ja kouluilta on ollut erittäin 
myönteistä. Useampi kuin yhdeksän kymmenestä osallistuneesta tukioppilaasta oli ainakin 
vähän samaa mieltä väittämän ”Osallistuisin uudelleen, jos saisin mahdollisuuden” kanssa, ja 
kolme neljäsosaa oli täysin samaa mieltä. Nuoret myös kokivat saaneensa riittävästi val-
miuksia koulutuksestaan, joten osallistuminen oli nuorten näkökulmasta mielekästä ja antoi 
positiivisen kokemuksen uudenlaisesta toimimisen mahdollisuudesta. 
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Tutkimusaineiston mukaan mediankäyttö on olennainen osa alakouluikäisten lapsuutta ny-
kypäivän Suomessa. Tutkimus siis vahvistaa aiempien lapset ja media-tutkimusten tuloksia 
tältä osin. Lapset käyttävät medioita monipuolisesti: valtaosa kaikista vastaajista katsoi tele-
visiota tai kuvatallenteita ja pelasi digitaalisia pelejä vähintään viikoittain. Yli puolet lapsista 
myös luki kirjoja tai sarjakuvia, käytti internetiä ja kuunteli radiota tai muuten musiikkia 
ainakin kerran viikossa. Jo ensimmäisen luokan oppilaista valtaosa oli opetellut käyttämään 
kännykkää, kuvatallenteiden katseluvälinettä, kameraa ja internetsivuja. Useimmissa per-
heissä lapsen mediankäytöstä myös keskustellaan. 

Lapset hyväksyvät mediankäyttönsä säätelyn 

Lähes kaikki lapset kertoivat kotonaan olevan mediankäyttöön liittyviä sääntöjä. Kaikista 
vastaajista yli kolme neljäsosaa piti kotinsa mediasääntöjä sopivina, ja erittäin harvat lap-
set halusivat olla kokonaan ilman sääntöjä. Lisäksi viidesluokkalaisista tyytymättömimpiä 
internetiin ja pelaamiseen liittyviin sääntöihin olivat useimmin internetiä käyttävät lapset, 
ja vanhempiensa kanssa ilmoittivat riitelevänsä netinkäytöstä tavallisimmin ne, joiden mu-
kaan vanhemmat eivät tienneet, mitä lapsi internetissä teki. Kasvattajien ei siis tule olettaa, 
että lapset olisivat sitä tyytyväisempiä, mitä vähemmän vanhemmat heidän mediankäyttö-
ään seuraavat ja mitä vapaammin lapset saavat mediaa käyttää. 

Käyttäjäsukupolvi vaihtuu alakoulun lopussa

Useissa tutkimuksissa havaittu varhaisnuoruudessa tapahtuva mediankäytön määrällinen ja 
sisällöllinen muutos vahvistuu myös tässä tutkimuksessa. Lasten vastausten mukaan ensim-
mäisellä ja kolmannella luokalla suosiossa ovat valtaosin lapsille suunnatut mediasisällöt, 
mutta viidesluokkalaisten mediasuosikit ja käyttömäärät muistuttavat jo selkeästi nuorten 
käyttöjä. Viidesluokkalaiset käyttävät kirjoja lukuunottamatta kaikkea mediaa pienempiä 
oppilaita enemmän. Tulevissa tutkimuksissa huomio kannattaisi kiinnittää tähän nivelvai-
heeseen, jossa lasten mediankäytöt muuttuvat nuorten mediankäytöiksi. 

Tyttöjen ja poikien mediasuhteissa on huomattavia eroja

Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu ero tyttöjen ja poikien mediankäytöissä vah-
vistuu myös tässä tutkimuksessa. Pojat pelaavat ja käyttävät internetiä sekä lukevat sarja-
kuvia enemmän kuin tytöt, jotka puolestaan lukevat kirjoja poikia enemmän. Sukupuolierot 
eivät näy ainoastaan mediankäytöissä, vaan myös medialaitteiden omistuksessa ja perhei-
den mediakasvatuksessa. Pojilla oli tyttöjä useammin etenkin pelaamiseen tarkoitettuja 
mediavalineitä omissa huoneissaan. Tyttöjen käyttämiä mediasisältöjä säädeltiin useammin 
ikärajojen perusteella, ja vanhemmat opettivat tyttöjä enemmän medialaitteiden käyttämi-
sessä. Pojat puolestaan opettelivat tyttöjä useammin laitteiden käyttöä itse ja saivat useam-
min rangaistukseksi mediankäyttökieltoja. 
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Televisio yhä suosituin media

Television ja kuvatallenteiden katselu on edelleen yleisin lasten mediankäytön tapa. Vaikka 
lapsista ja mediasta käytävä keskustelu on jo pitkään keskittynyt uuteen mediaan, kuten 
digitaalisiin peleihin ja internetiin, ei mediakasvatusta suunniteltaessa tule unohtaa pe-
rinteisempiä medioita. Television suosio näkyi myös ikävien mediakokemusten määrässä: 
pelottamaan tai vaivaamaan jääneet mediakokemukset oli huomattavasti useammin saatu 
ohjelmia katsottaessa kuin luettaessa, internetissä tai pelejä pelattaessa. Suurin osa lapsista 
ei muistanut saaneensa mediasta lainkaan tällaisia ikäviä kokemuksia. Sama asia kävi ilmi 
internetin osalta EU Kids Online II-tutkimuksessa, jonka aineisto kerättiin vuonna 2010.

Television ja kuvatallenteiden katselun lisäksi toinen vuosikymmenet suosionsa pitänyt me-
diankäytön tapa on Aku Ankan lukeminen. Aku Ankka oli ainoa mediasisältö, joka mainittiin 
molempien sukupuolten ykkössuosikkina kaikissa ikäryhmissä, muuten vaihtelu suosikiksi 
nimettyjen suhteen oli suurta.  Nimetyistä suosikkimediasisällöistä valtaosa oli kullekin ikä-
ryhmälle sopivia tai lähes sopivia. Call of Duty -sotapelit olivat ainoita usein mainittuja ala-
ikäisiltä kiellettyjä mediasisältöjä, ja ne nimesi suosikikseen joka kahdeskymmenes viides-
luokkalainen. Palveluntuottajan asettaman ikärajan perusteella alle 13-vuotiailta kielletty 
yhteisöpalvelu Facebook on kuitenkin usein mainittu suosikki jo kolmas- ja viidesluokkalais-
ten keskuudessa. Kaiken kaikkiaan sosiaalisen median, kuten yhteisöpalvelujen tai pikavies-
tiohjelmien, käyttöä piti sosiaalisten suhteiden kannalta ainakin jossain määrin tärkeänä 
puolet viidesluokkalaisista. 

Nuorten tekemät lomakehaastattelut toimiva metodi lapsia tutkittaessa

Tämä tutkimus osoittaa, että nuorten tekemät lomakehaastattelut ovat toimiva tilastollinen 
menetelmä lasten asioita tutkittaessa. Nuoret suhtautuivat tehtäväänsä asiallisesti ja koki-
vat sen erittäin positiivisena, lapset puolestaan nauttivat nuorilta saamastaan huomiosta. 
Saadut tulokset vaikuttavat aikaisempien tutkimusten valossa luotettavilta. Nuorten erityi-
nen vahvuus haastattelijoina oli välittömän suhteen luominen haastateltaviin lapsiin. Haas-
teina havaittiin edelleen joitakin ongelmia kyselytekniikassa: osa haastattelijoista ei kysynyt 
riittävästi tarkentavia lisäkysymyksiä tai oli johdattelevia kysymyksissään. Toisaalta ilman 
lisätutkimusta näiden ongelmien ei voida osoittaa johtuvan haastattelijoiden nuoresta iäs-
tä, sillä myös aikuisia haastattelijoita havainnoitaessa on todettu kyselyteknisiä haasteita.

Suositukset

Lapsille tarvitaan kohdennettua mediakasvatusta

Lapset eivät ole median käyttäjinä yhtenäisiä edes oman ikäryhmänsä sisällä. Selvät erot 
tyttöjen ja poikien mediankäytöissä ovat ilmenneet useissa tutkimuksissa aikaisemminkin, 
niin myös tässä aineistossa. Tämän lisäksi lapsilla on hyvin erilaisia mediankäyttötapoja ja 
kiinnostuksen kohteita. Osa lapsista esimerkiksi käyttää internetiä usein ja monipuolises-
ti toisten käyttäessä palveluja vain satunnaisesti. Puolet viidesluokkalaisista ilmoitti seu-
ranneensa eduskuntavaaliaiheista uutisointia ja neljäsosa keskustelleensa siitä kotona 
– toisaalta kymmenesosa ei edes osannut sanoa, oliko seurannut uutisointia vai ei. Jotta 
mediakasvatus olisi tehokasta ja tarkoituksenmukaista, tarvitaan sisältöjä, jotka voidaan 
kohdentaa erilaisille mediankäyttäjäryhmille sopiviksi.
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Koulujen suunnitelmallinen mediakasvatus lisäisi oppilaiden tasa-arvoa

Lasten vastausten perusteella koululla on erittäin pieni rooli mediankäytön opettelussa ja 
media-aiheisissa keskusteluissa. Vaikka suurin osa lapsista oppii medialaitteiden ja -pal-
velujen käytön vapaa-ajalla ja vaikka monissa kodeissa mediasta keskustellaan, ei kaikissa 
perheissä käsitellä median käyttöä ja tulkintaa. Koulujen suunnitelmallisella ja kattavalla 
mediaopetuksella voitaisiin edistää sitä, että kaikilla lapsilla olisi median käyttö- ja tulkinta-
taitojen suhteen entistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet toimia nykyisessä mediaympä-
ristössä. 

Medialaitteiden sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota

Medialaitteiden sijoittelulla on vaikutusta lasten mediankäyttöön. Ne lapset, joilla oli in-
ternetyhteys omassa huoneessaan, olivat muita useammin laittaneet internetiin kuvia tai 
videoita ja viestitelleet vieraiden kanssa internetissä. Lapset, joilla oli omassa huoneessaan 
pelilaitteita, myös käyttivät niitä eniten. Vanhemmat voivat vähentää alakouluikäisen lap-
sen mediankäytön mahdollisia riskejä yksinkertaisesti sijoittamalla medialaitteita pääasias-
sa muualle kuin lastenhuoneisiin.

Nuorten toimijuutta tutkimuksessa tuettava 

Tutkimukseen osallistuminen oli nuorille positiivinen kokemus, ja he osallistuisivat mielel-
lään vastaaviin hankkeisiin uudelleenkin. Nuoret selviytyivät tehtävästään pääosin hyvin ja 
suhtautuivat siihen tunnollisesti. Nuorille onkin tarjottava tilaisuuksia osallistua tutkimus-
ten tekemiseen niiden kaikissa vaiheissa, jotta mahdollisuus toimijuuteen myös tutkimus-
työssä laajenee. Nykyistä laajemmat mahdollisuudet olla mukana tutkimuksen tekemisessä 
toteuttaisivat myös hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikkaa, joka painottaa osallisuutta.
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MEDIABAROMETRI 2011 – Ekaluokkalaisten kyselylomake  
 
 
OHJEET HAASTATTELIJALLE: Vinolla kirjoitetut (kursivoidut) tekstit ovat ohjeita haastattelijalle. Niitä ei lueta ääneen 
haastateltavalle. Lue ohjeet huolellisesti ja tee merkinnät siististi. Vastaus valitaan merkitsemällä rasti vastausruutuun. 
(Pienet numerot ruutujen vieressä liittyvät kyselylomakkeiden tallentamiseen, eikä sinun tarvitse välittää niistä.) 

Lihavoidulla kirjoitetut tekstit luetaan ääneen haastateltavalle. Monissa kysymyksessä vaihtoehtoja ei lueta ääneen, 
vaan kuuntele haastateltavan vastaus ja valitse vastausta parhaiten vastaavat vaihtoehdot. 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sinun mediankäytöstäsi. Medialla tarkoitetaan sekä viestimiä (esim. 
televisio, sanomalehti) että niiden sisältöjä (esim. elokuva, tietokonepeli). Lomakkeet käsitellään nimettömästi ja 
luottamuksellisesti. Täyttämääsi lomaketta ei näytetä opettajallesi tai vanhemmillesi.  

K01 Oletko… (kysytään vain jos et ole varma asiasta) 
 1 tyttö 2 poika 
 
K02 Minkä ikäinen olet? Tarkennus: tänään 
 6 7 8 Jokin muu ikä. Mikä? 

6 7 8 3  
 

K03 
Keitä asuu kanssasi samassa kodissa? Valitse kaikki lapsen mainitsemat vaihtoehdot. Perheen lasten iät 
merkitään erikseen. (Jos lapsi sanoo asuvansa kahdessa kodissa, pyydä häntä vastaamaan sen kodin 
mukaan, josta hän lähti aamulla kouluun.) 

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1  

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 
c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 

d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 

e) Muita aikuisia  e1  

f) Joku muu f1 
 

K04 Kysy, jos lapsella on kaksi kotia: Entä ketä asuu toisessa kodissasi? Valitse kaikki lapsen mainitsemat 
vaihtoehdot. Perheen lasten iät merkitään erikseen.  

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1  

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 
c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 

d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 

e) Muita aikuisia  e1  

f) Joku muu f1 
 

K05 Mitä kieltä puhut kotona asuvien aikuisten kanssa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Tähän 
kysymykseen merkitään molemmissa kodeissa puhutut kielet. 

a) suomea a1 Jos kotona puhutaan (myös) muuta kieltä kuin 
suomea: Mitä muita kieliä (kuin suomea): b) (myös) muuta kieltä tai muita kieliä b1 

  
 
K06 Onko sinulla kotona omaa huonetta? Valitse vain yksi vaihtoehto.
a) on, ihan oma 1 
b) yhteinen sisarusten tai muiden lasten kanssa 2 
c) ei ole 3 
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K07 Onko kotonasi seuraavia mediavälineitä? Valitse yksi tai kaksi vaihtoehtoa jokaiselta riviltä. 
 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja 

merkitse vastaukset riveittäin. 

Väline on jossakin kotonanne Laite on huoneessasi tai voit 
käyttää sitä myös omassa 
huoneessasi 

a) Televisio a1 a2 

b) DVD, VHS, blu-ray, VHS-nauhuri tai 
tallentava digiboksi b1 b2 

c) Kännykkä c1 c2 
d) Pelikonsoli tai käsikonsoli d1 d2 
e) Tietokone e1 e2 
f) Mahdollisuus käyttää internetiä f1 f2 
 
K08 Kuinka usein katsot televisiota, videoita tai muita tallennettuja ohjelmia?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En katso ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K09 
Mikä on suosikkiohjelmasi? Jos lapsi ei muista ohjelman / tallenteen tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvaile-
maan sitä mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös ohjelmatyyppi kuten esimerkiksi ”urheiluohjelmat” tai 
”Kolmosen sunnuntain aamupiirretyt”. 

  

 
K10 Kuinka usein pelaat tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En pelaa ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K11 Mikä on suosikkipelisi? Jos lapsi ei muista pelin tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisim-
man tarkasti. Suosikki voi olla myös pelityyppi kuten esimerkiksi ”rallipelit” tai ”Aapelin pelisivuston pelit”. 

  
 

 
K12 Kuinka usein käytät internetiä?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En käytä ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K13 Mikä on suosikkisivustosi internetissä? Jos lapsi ei muista tarkkaa sivua, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”lastenohjelmien sivut” tai ”lasten pelisivut”. 
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K14 Lukevatko aikuiset sinulle kotona ääneen? Kuinka usein? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta ei joka viikko 3 
d) Ei lueta ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 
K15 Kuinka usein ITSE luet tai selailet kirjoja? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K16 Mikä on suosikkikirjasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisimman 
tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”Muumi-kirjat” tai ”kuvakirjat”. 

 
 

 

K17 Kuinka usein luet, selailet tai sinulle luetaan sarjakuvia? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K18 
Mikä on suosikkisarjakuvasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”supersankarisarjakuvat” tai ”Helsingin Sanomien 
sarjakuvat”. 

 
 

 

K19 Kuinka usein luet, selailet tai sinulle luetaan sanomalehtiä? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K20 Kuinka usein luet, selailet tai sinulle luetaan muita lehtiä (esim. Koululainen, Lemmikki, urheilulehdet)? 
Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
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K21 Mikä on suosikkilehtesi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisimman 
tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”tietokonelehdet” tai ”eläinlehdet”. 

 
 

 

K22 Kuinka usein kuuntelet radiota (esimerkiksi autossa tai kotona)? Lue 
vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto.

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K23 Kuinka usein kuuntelet musiikkia muuten kuin radiosta, vaikka CD:ltä tai  
mp3:lta)? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto.

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K24 Mikä on lempimusiikkiasi tai lempilaulajasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan 
sitä mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”lastenlevyt” tai ”hevi”. 

  
 

 

K25 Kerron nyt sääntöjä, joita joissakin perheissä on liittyen pelaamiseen, tietokoneeseen, nettiin ja 
ohjelmien katseluun. Onko teillä kotona tällaisia sääntöjä? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja merkitse vastaukset riveittäin. Kyllä Ei 

a) Ohjelmat ja elokuvat, joiden ikäraja on K11, ovat minulta 
kiellettyjä. a1 a2 

b) Vanhemmilta pitää kysyä lupa pelaamiseen tai nettiin 
menemiseen. b1 b2 

c) En saa jutella tuntemattomien kanssa netissä. c1 c2 

d) Saan käyttää vain niitä nettisivustoja, joista on vanhempien 
kanssa sovittu.  d1 d2 

e) Saan olla koneella vain rajoitetun ajan (esim. tunnin päivässä 
tai kahdeksaan asti). e1 e2 

f) Jos käyttäydyn huonosti, voin rangaistukseksi saada 
pelaamis-, netti- tai telkkarikiellon. f1 f2 

g) En saa lukea sanomalehtiä. g1 g2 

h) Minulla on tietyt pelipäivät, jolloin saan pelata tai olla 
tietokoneella. h1 h2 

i) 
Onko kotonasi jotain sellaisia internetissä olemiseen, 
pelaamiseen tai ohjelmien katsomisen liittyviä sääntöjä, joita ei 
tässä mainittu? 

i1 i2 

j) 
Sääntöjä ei ole, koska käyttää medioita niin vähän tai vain aikuisen 
valvonnassa. (Valitse tämä jos aiemmin on käynyt ilmi, että lapsi 
käyttää mediaa hyvin vähän) 

j1 j2 
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K26 Ovatko säännöt mielestäsi sopivia, vai haluaisitko muuttaa niitä, jos saisit päättää? Kuuntele vastaus 
ja merkitse ne vaihtoehdot, jotka parhaiten sopivat vastaukseen. Valitse mieluimmin vain yksi vaihtoehto. 

a) säännöt ovat sopivia a  

b) haluaa käyttää enemmän mediaa b 
c) haluaa enemmän vapautta valita sisältöjä c 
d) ei halua kysyä lupaa tekemisiin d 
e) haluaa olla kokonaan ilman sääntöjä e 
f) säännöt liian löysiä, haluaa enemmän rajoja  f 
g) ei osaa sanoa g 
 
Kysy seuraava kysymys, jos lapsen perheessä on 10-vuotiaita tai sitä vanhempia lapsia ((jos et muista, katso kysymyksistä  
3 ja 4). 
 

K27 Saatko katsoa tai käyttää jotain ohjelmaa tai peliä isosisaruksen kanssa, mutta et yksin? Kuuntele 
vastaus ja valitse sopiva vaihtoehto.  

a) Ei. Vanhemman sisaruksen seura ei vaikuta siihen, mitä saan käyttää tai 
katsoa 1  

b) Kyllä. Mitä ohjelmaa tai peliä? (Kirjoita allaolevaan tyhjään tilaan.) 2 
  
d) En osaa sanoa 3 
 

K28 Onko sinulla nukkumaanmenoaika? Mikä? Jos lapsella on useita nukkumaanmenoaikoja, merkitse se, 
joka on ennen kouluaamuja. 

a) ei ole 1  

b) kyllä 2 
 mikä? 
 

K29 Oletko opetellut käyttämään jotain seuraavista? Jos olet, kerro vielä, kuka sinua opetti? Älä luettele 
vastausvaihtoehtoja, vaan kuuntele vastaus ja valitse kaikki vastaukseen sopivat vaihtoehdot.  

Huom! Kysy tämä kysymys 
sarakkeittain! 

a) 
Internetin 
sivujen 
käyttöä 
(esim. 
pelisivut) 

b) 
Digibok-
sin, 
videon tai 
DVD-
soittimen 
käyttöä 

c)  
Kännykän 
käyttöä 

d) 
Digi- tai 
valokuva-
kameran 
käyttöä  

e) 
Video-
kameran 
käyttöä 
 

En ole opetellut käyttämään tätä a1 b1 c1 d1 e1 
Vanhempi tai muu huoltaja opetti  a2 b2 c2 d2 e2 
Opetettiin koulussa a3 b3 c3 d3 e3 
Muu aikuinen opetti a4 b4 c4 d4 e4 
Sisarus tai muu kotonani asuva lapsi opetti a5 b5 c5 d5 e5 
Kaveri tai sukulaislapsi opetti a6 b6 c6 d6 e6 
Opettelin itse a7 b7 c7 d7 e7 
Olen opetellut, mutta en osaa sanoa kuka 
opetti a8 b8 c8 d8 e8 
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K30 
Oletko lukiessasi tai ohjelmia katsoessasi nähnyt tai lukenut jotain sellaista joka jäi pelottamaan tai 
vaivaamaan sinua? Tarkenna, onko kysymys ollut lukemisesta vai katsomisesta. Voit myös valita sekä a ja 
b vaihtoehdon.  

a) Kyllä, kirjoja tai lehtiä lukiessa a  

b) Kyllä, televisiota, videoita tai elokuvia katsoessa b 
c) Kyllä, mutta ei osaa sanoa oliko kyse lukemisesta vai katselusta c 
d) Ei ole d 
e) Ei osaa sanoa e 
 
Kysy seuraavat kysymykset vain jos lapsi vastasi ”kyllä” edelliseen kysymykseen. 
Jos vastaus oli ”ei”, siirry kysymykseen 34. 
 

K31 Mieti viimeistä kertaa, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Kerroitko siitä kenellekään?  
Kuuntele vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 
c) Opettajalle c 
d) Kaverille tai sukulaislapselle d 
e) Muulle aikuiselle e 
f) En kertonut kenellekään f 
g) En muista tai en osaa sanoa g 
 
Kysy seuraava kysymys vain jos lapsi kertoi asiasta jollekin aikuiselle. 
Jos ei kertonut kenellekään tai kertoi vain toiselle lapselle, niin siirry kysymykseen 33. 
 

K32 Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Kuuntele ensin vastaus ja 
luettele vaihtoehdot vain tarvittaessa. Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua (esimerkiksi otti syliin) a 

 

b) Kertoi aiheesta faktoja (esim. ettei satu ole totta tai ettei Suomeen tule 
tsunamia jne.) b 

c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta mediaa, 
esimerkiksi katsomasta pelottavaa televisio-ohjelmaa c 

d) Suuttui minulle d 
e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 
f) Teki jotain muuta f 
 Mitä: 
g) En muista tai en osaa sanoa g  
 
K33 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua?  Kuuntele vastaus ja valitse yksi vaihtoehto.  
a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1  
b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 
c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 
d) Ei muista tai ei osaa sanoa 4 
 
Jos haastateltava vastaa, että asia jäi vaivaamaan yli viikoksi, kysy vaivaako se edelleen.  
Jos vaivaa, vastaa: ”Sinun kannattaisi vielä puhua asiasta vanhemmille tai muille tutuille aikuisille”. 
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K34 
Oletko nettiä käyttäessäsi tai pelejä pelatessasi nähnyt tai kokenut jotain sellaista joka jäi 
pelottamaan tai vaivaamaan sinua? Tarkenna, onko kysymys ollut netistä vai pelaamisesta. Voit myös 
valita sekä a ja b vaihtoehdon. 

a) Kyllä, käyttäessäni nettiä a  

b) Kyllä, pelatessani tietokone- tai konsolipelejä b 
c) Kyllä, mutta ei osaa sanoa oliko kyseessä netti vai peli c 
d) En ole d 
e) Ei osaa sanoa e 
 
Kysy seuraavat kysymykset vain jos lapsi vastasi ”kyllä” edelliseen kysymykseen. 
Jos vastaus oli ”ei”, siirry kysymykseen 39. 
 

K35 Mieti viimeistä tapausta, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Mikä sen aiheutti?  Kuuntele 
vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Outojen tai vieraiden tyyppien yhteydenotot a 

 

b) Kiusaaminen b 
c) Pelottava kuva tai äänitehoste c 
d) Ahdistava tai pelottava peli d 
e) Uutinen e 
f) Seksuaaliset sisällöt (esim. alastomien ihmisten kuvat) f 
g) Joku muu asia g

 Mikä? 
h) En muista tai en osaa sanoa h  
 
K36 Kerroitko tapauksesta kenellekään?  Kuuntele vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 
a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 
c) Opettajalle c 
d) Kaverille tai sukulaislapselle d 
e) Muulle aikuiselle e 
f) En kertonut kenellekään f 
g) En muista tai en osaa sanoa g 
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Kysy seuraava kysymys vain jos lapsi kertoi asiasta jollekin aikuiselle. 
Jos ei kertonut kenellekään tai kertoi vain toiselle lapselle, niin siirry kysymykseen 38 
 

K37 Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Kuuntele ensin vastaus ja 
luettele vaihtoehdot vain tarvittaessa. Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua (esimerkiksi otti syliin) a 

 

b) Kertoi aiheesta lisää faktoja b 
c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta sivustoa tai peliä  c 
d) Suuttui minulle d 
e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 

f) Otti yhteyttä sinua häirinneisiin henkilöihin tai alkoi muuten selvittää 
tilannetta (esim. ilmoitti asiasta poliisille tai kiusaajien vanhemmille) f

g) Teki jotain muuta g 
 Mitä? 
h) Ei muista tai en osaa sanoa h  
 
K38 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua?  Valitse yksi vaihtoehto.  
a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1  

b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 
c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 
d) Ei muista tai ei osaa sanoa 4 
 
Jos haastateltava vastaa, että asia jäi vaivaamaan yli viikoksi, kysy vaivaako se edelleen.  
Jos vaivaa, vastaa: ”Sinun kannattaisi vielä puhua asiasta vanhemmille tai muille tutuille aikuisille”. 
 

K39 Jutteletko (ainakin silloin tällöin) kotona vanhempiesi kanssa seuraavista aiheista? Valitse kullakin 
rivillä yksi vaihtoehto.  

 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja merkitse vastaukset riveittäin. Juttelee Ei juttele 
a) lukemistasi kirjoista ja lehdistä a1 a2 
b) kuuntelemastasi musiikista b1 b2 
c) pelaamistasi peleistä c1 c2 
d) katsomistasi elokuvista tai televisio-ohjelmista d1 d2 
e) käyttämistäsi nettisivuista e1 e2 
f) uutisista f1 f2 
g) urheilukilpailujen tuloksista g1 g2 
 

K40 Nyt ollaan haastattelun lopussa, kiitos vastauksistasi. Kertoisitko vielä miltä kysymyksiin vastaaminen 
tuntui? 
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MEDIABAROMETRI 2011 – Kolmasluokkalaisten kyselylomake  
 
OHJEET HAASTATTELIJALLE: Vinolla kirjoitetut (kursivoidut) tekstit ovat ohjeita haastattelijalle. Niitä ei lueta ääneen 
haastateltavalle. Lue ohjeet huolellisesti ja tee merkinnät siististi. Vastaus valitaan merkitsemällä rasti vastausruutuun. 
(Pienet numerot ruutujen vieressä liittyvät aineiston tallentamiseen, eikä sinun tarvitse välittää niistä.) 

Lihavoidulla kirjoitetut tekstit luetaan ääneen haastateltavalle. Monissa kysymyksessä vaihtoehtoja ei lueta ääneen, 
vaan kuuntele haastateltavan vastaus ja valitse vastausta parhaiten vastaavat vaihtoehdot. 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sinun mediankäytöstäsi. Medialla tarkoitetaan sekä viestimiä (esim. 
televisio, sanomalehti) että niiden sisältöjä (esim. elokuva, tietokonepeli).  

Lomakkeet käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Täyttämääsi lomaketta ei näytetä opettajallesi tai 
vanhemmillesi.  

K01 Oletko… (kysytään vain jos et ole varma asiasta) 
 1 tyttö 2 poika 
 
K02 Minkä ikäinen olet? Tarkennus: tänään 
 8 9 10 Jokin muu ikä. Mikä? 

8 9 0 3  
 

K03 
Keitä asuu kanssasi samassa kodissa? Valitse kaikki lapsen mainitsemat vaihtoehdot. Perheen lasten iät 
merkitään erikseen. (Jos lapsi sanoo asuvansa kahdessa kodissa, pyydä häntä vastaamaan sen kodin 
mukaan, josta hän lähti aamulla kouluun.) 

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1  

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 
c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 

d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 

e) Muita aikuisia  e1  

f) Joku muu f1 
 

K04 Kysy, jos lapsella on kaksi kotia: Entä keitä asuu toisessa kodissasi? Valitse kaikki lapsen mainitsemat 
vaihtoehdot. Perheen lasten iät merkitään erikseen.  

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1  

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 
c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 

d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 

e) Muita aikuisia  e1  

f) Joku muu f1 
 

K05 Mitä kieltä puhut kotona asuvien aikuisten kanssa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Tähän 
kysymykseen merkitään molemmissa kodeissa puhutut kielet. 

a) suomea a1 Jos kotona puhutaan (myös) muuta kieltä kuin 
suomea: Mitä muita kieliä (kuin suomea): b) (myös) muuta kieltä tai muita kieliä b1 
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K06 Onko sinulla kotona omaa huonetta? Valitse vain yksi vaihtoehto.
a) on, ihan oma 1 
b) yhteinen sisarusten tai muiden lasten kanssa 2 
c) ei ole 3 
 
K07 Onko kotonasi seuraavia mediavälineitä? Valitse yksi tai kaksi vaihtoehtoa jokaiselta riviltä. 
 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja 

merkitse vastaukset riveittäin. 

Väline on jossakin kotonasi Laite on huoneessasi tai voit 
käyttää sitä myös omassa 
huoneessasi 

a) Televisio a1 a2 

b) DVD, VHS, blu-ray, VHS-nauhuri tai 
tallentava digiboksi b1 b2 

c) Kännykkä c1 c2 
d) Pelikonsoli tai käsikonsoli d1 d2 
e) Tietokone e1 e2 
f) Mahdollisuus käyttää internetiä f1 f2 
 
K08 Kuinka usein katsot televisiota, videoita tai muita tallennettuja ohjelmia?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En katso ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K09 
Mikä on suosikkiohjelmasi? Jos lapsi ei muista ohjelman / tallenteen tarkkaa nimeä, pyydä häntä 
kuvailemaan sitä mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös ohjelmatyyppi kuten esimerkiksi 
”urheiluohjelmat” tai ”Kolmosen sunnuntain aamupiirretyt”. 

 
 

 
K10 Kuinka usein pelaat tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En pelaa ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K11 
Mikä on suosikkipelisi? Jos lapsi ei muista pelin tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös pelityyppi kuten esimerkiksi ”rallipelit” tai ”Aapelin pelisivuston 
pelit”. 
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K12 Kuinka usein käytät internetiä?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En käytä ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K13 Mikä on suosikkisivustosi internetissä? Jos lapsi ei muista tarkkaa sivua, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”lastenohjelmien sivut” tai ”lasten pelisivut”. 

  
 

 
K14 Käytätkö jotain seuraavista nettipalveluista vähintään silloin tällöin?  
 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja valitse yksi vaihtoehto 

jokaiselta riviltä. Käyttää  Ei käytä 

a) pelisivustot ( esim. 1001pelit, RuneScape, Lego) a1 a2 
b) hakukoneet (esim. Google) b1 b2 
c) yhteisöpalvelut (esim. Facebook, goSupermodel, Habbo) c1 c2 
d) uutissivut (esim. sanomalehtien nettisivut) d1 d2 

e) fanisivut (esm. urheilijoiden, bändien tai televisio-
ohjelmien kotisivut) e1 e2 

f) nettikaupat f1 f2 
g) netin tietosanakirjat (esim. Wikipedia) g1 g2 
h) videopalvelut (esim. YouTube) h1 h2 
i) sähköposti i1 i2 

j) muut palvelut. Mitkä? 
 j1 j2 

 
K15 Kuinka usein luet kirjoja (muita kuin koulukirjoja)?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K16 Mikä on suosikkikirjasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisimman 
tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”Muumi-kirjat” tai ”Neiti Etsivät”. 

 
 

 
K17 Kuinka usein luet sarjakuvia?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
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K18 
Mikä on suosikkisarjakuvasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”supersankarisarjakuvat” tai ” Helsingin Sanomien 
sarjakuvat”. 

 
 

 
K19 Kuinka usein luet sanomalehtiä?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Kysy alakohdat yksi 
kerrallaan ja merkitse 
vastaukset riveittäin.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 
K20 Kuinka usein luet muita lehtiä (esim. Koululainen, Lemmikki, Demi, urheilulehdet)?  
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Kysy alakohdat yksi 
kerrallaan ja merkitse 
vastaukset riveittäin.

b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K21 Mikä on suosikkilehtesi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisimman 
tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”tietokonelehdet” tai ”eläinlehdet”. 

 
 

 

K22 Kuinka usein kuuntelet radiota (esim. autossa tai kotona)? Lue vaihtoehdot 
ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto.

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K23 Kuinka usein kuuntelet musiikkia muuten kuin radiosta (esim. CD, mp3, 
Spotify)? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto.

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) Ei osaa sanoa 5 
 

K24 Mikä on suosikkibändisi tai -laulajasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”lastenlevyt” tai ”hevi”. 
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K25 Onko teillä kotona seuraavia sääntöjä liittyen tietokoneeseen, pelaamiseen, internetiin ja ohjelmien 
katseluun? Lue alakohdat ääneen yksi kerrallaan ja valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Kyllä Ei 

a) Ohjelmat ja elokuvat, joiden ikäraja on K13, ovat minulta 
kiellettyjä. a1 a2 

b) Minun pitää kysyä vanhemmilta lupa pelaamiseen tai nettiin 
menemiseen. b1 b2 

c) En saa jutella tuntemattomien kanssa netissä. c1 c2 

d) Saan käyttää vain niitä nettisivustoja, joista on vanhempien 
kanssa sovittu.  d1 d2 

e) Saan olla koneella vain rajoitetun ajan (esim. tunnin päivässä 
tai kahdeksaan asti). e1 e2 

f) Jos käyttäydyn huonosti, voin rangaistukseksi saada 
pelaamis-, netti- tai telkkarikiellon. f1 f2 

g) Saan lainata kirjoja kirjastosta vain aikuisen kanssa. g1 g2 

h) En saa kuunnella jonkun bändin tai laulajan musiikkia tai 
katsoa heidän musiikkivideoitaan. h1 h2 

i) 
Onko kotonasi jotain sellaisia internetissä olemiseen, 
pelaamiseen tai ohjelmien katsomisen liittyviä sääntöjä, joita ei 
tässä mainittu? 

i1 i2 

j) 
Sääntöjä ei ole, koska käyttää medioita niin vähän tai vain aikuisen 
valvonnassa. (Valitse tämä jos aiemmin on käynyt ilmi, että lapsi 
käyttää mediaa hyvin vähän) 

j1 j2 

 

K26 Ovatko säännöt mielestäsi sopivia, vai haluaisitko muuttaa niitä, jos saisit päättää? Kuuntele vastaus 
ja merkitse ne vaihtoehdot, jotka parhaiten sopivat vastaukseen. Valitse mieluimmin vain yksi vaihtoehto. 

a) säännöt ovat sopivia a  

b) haluaa käyttää enemmän mediaa b 
c) haluaa enemmän vapautta valita sisältöjä c 
d) ei halua kysyä lupaa tekemisiin d 
e) haluaa olla kokonaan ilman sääntöjä e 
f) säännöt liian löysiä, haluaa enemmän rajoja  f 
g) ei osaa sanoa g 
 

K27 
Onko teillä kotona tietokoneella, pelilaitteissa tai television yhteydessä käytössä esto-ohjelmia? 
Tällä tarkoitetaan asetuksia jotka estävät lapsia menemästä joillekin sivuille tai peleille, näkemästä 
joitain ohjelmia tai käyttämästä laitteita tiettyyn aikaan. Valitse vain yksi vaihtoehto.  

a) on käytössä 1  

b) ei ole käytössä 2 
c) ei osaa sanoa 3 
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Kysy seuraava kysymys, jos lapsen perheessä on 12-vuotiaita tai sitä vanhempia lapsia (jos et muista, katso kysymyksistä  
3 ja 4). 
 

K28 Saatko katsoa tai käyttää jotain ohjelmaa tai peliä isosisaruksen kanssa, mutta et yksin? Kuuntele 
vastaus ja valitse sopiva vaihtoehto.  

a) Ei. Vanhemman sisaruksen seura ei vaikuta siihen, mitä saan käyttää tai 
katsoa 1  

b) Kyllä. Mitä ohjelmaa tai peliä? (Vastaus allaolevaan tyhjään tilaan.) 2 
  
d) En osaa sanoa 3 
 

K29 Onko sinulla nukkumaanmenoaika? Mikä? Jos lapsella on useita nukkumaanmenoaikoja, merkitse se, 
joka on ennen kouluaamuja. 

a) ei ole 1  

b) kyllä 2 
 mikä?  
 

K30 Oletko opetellut käyttämään jotain seuraavista? Jos olet, kerro vielä, kuka sinua opetti? Älä luettele 
vastausvaihtoehtoja, vaan kuuntele vastaus ja valitse kaikki vastaukseen sopivat vaihtoehdot.  

Huom! Kysy tämä kysymys 
sarakkeittain! 

a) 
Internetin 
sivujen 
käyttöä 
(esim. 
pelisivut) 

b) 
Digibok-
sin, 
videon tai 
DVD-
soittimen 
käyttöä 

c)  
Kännykän 
kuvavies-
tin lähettä-
mistä 

d) 
Digi- tai 
valokuva-
kameran 
käyttöä  

e) 
Video-
kameran 
käyttöä 
 

En ole opetellut käyttämään tätä a1 b1 c1 d1 e1 
Vanhempi tai muu huoltaja opetti  a2 b2 c2 d2 e2 
Opetettiin koulussa a3 b3 c3 d3 e3 
Muu aikuinen opetti a4 b4 c4 d4 e4 
Sisarus tai muu kotonani asuva lapsi opetti a5 b5 c5 d5 e5 
Kaveri tai sukulaislapsi opetti a6 b6 c6 d6 e6 
Opettelin itse a7 b7 c7 d7 e7 
Olen opetellut, mutta en osaa sanoa kuka 
opetti a8 b8 c8 d8 e8 

 

K31 Oletko itse laittanut seuraavia sisältöjä nettiin? Lue ääneen rivi kerrallaan ja merkitse vain yksi 
vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Olen tehnyt En ole tehnyt 
a) Valokuvia a1 a2 
b) Videoita b1 b2 

c) Kirjoittanut keskustelukommentteja esimerkiksi uutisiin tai 
foorumeille c1 c2 

d) Hoitanut omia virtuaalilemmikkejä d1 d2 
e) Olen luonut pelihahmoja tai käyttäjäprofiileja e1 e2 
 Minne? 
f) Olen laittanut internetiin muita sisältöjä f1 f2 
 Mitä? 
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K32 
Oletko lukiessasi tai ohjelmia katsoessasi nähnyt tai lukenut jotain sellaista joka jäi pelottamaan tai 
vaivaamaan sinua? Tarkenna, onko kysymys ollut lukemisesta vai katsomisesta. Voit myös valita sekä a ja 
b vaihtoehdon.  

a) Kyllä, kirjoja tai lehtiä lukiessa a  

b) Kyllä, televisiota, videoita tai elokuvia katsoessa b 
c) Kyllä, mutta ei osaa sanoa oliko kyse lukemisesta vai katselusta c 
d) Ei ole d 
e) Ei osaa sanoa e 
 
Kysy seuraavat kysymykset vain jos lapsi vastasi ”kyllä” edelliseen kysymykseen. 
Jos vastaus oli ”ei”, siirry kysymykseen 36. 
 

K33 Mieti viimeistä kertaa, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Kerroitko siitä kenellekään? 
Kuuntele vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 
c) Opettajalle c 
d) Kaverille tai sukulaislapselle d 
e) Muulle aikuiselle e 
f) En kertonut kenellekään f 
g) En muista tai en osaa sanoa g 
 
Kysy seuraava kysymys vain jos lapsi kertoi asiasta jollekin aikuiselle. 
Jos ei kertonut kenellekään tai kertoi vain toiselle lapselle, niin siirry kysymykseen 35. 
 

K34 Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Kuuntele ensin vastaus ja 
luettele vaihtoehdot vain tarvittaessa. Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua (esimerkiksi otti syliin) a 

 

b) Kertoi aiheesta faktoja (esim. ettei satu ole totta tai ettei Suomeen tule 
tsunamia jne.) b 

c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta mediaa, 
esimerkiksi katsomasta pelottavaa televisio-ohjelmaa c 

d) Suuttui minulle d 
e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 
f) Teki jotain muuta f 
 Mitä? 
g) En muista tai en osaa sanoa g  
 
K35 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua? Kuuntele vastaus ja valitse yksi vaihtoehto. 
a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1  
b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 
c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 
d) Ei muista tai ei osaa sanoa 4 
 
Jos haastateltava vastaa, että asia jäi vaivaamaan yli viikoksi, kysy vaivaako se edelleen.  
Jos vaivaa, vastaa: ”Sinun kannattaisi vielä puhua asiasta vanhemmille tai muille tutuille aikuisille”. 
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K36 
Oletko nettiä käyttäessäsi tai pelejä pelatessasi nähnyt tai kokenut jotain sellaista joka jäi 
pelottamaan tai vaivaamaan sinua? Tarkenna, onko kysymys ollut netistä vai pelaamisesta. Voit myös 
valita sekä a ja b vaihtoehdon. 

a) Kyllä, käyttäessäni nettiä a  

b) Kyllä, pelatessani tietokone- tai konsolipelejä b 
c) Kyllä, mutta ei osaa sanoa oliko kyseessä netti vai peli c 
d) En ole d 
e) Ei osaa sanoa e 
 
Kysy seuraavat kysymykset vain jos lapsi vastasi ”kyllä” edelliseen kysymykseen. 
Jos vastaus oli ”ei”, siirry kysymykseen 41. 
 

K37 Mieti viimeistä tapausta, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Mikä sen aiheutti? Kuuntele 
vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Outojen tai vieraiden tyyppien yhteydenotot a 

 

b) Kiusaaminen b 
c) Pelottava kuva tai äänitehoste c 
d) Ahdistava tai pelottava peli d 
e) Uutinen e 
f) Seksuaaliset sisällöt (esim. alastomien ihmisten kuvat) f 
g) Joku muu asia g

 Mikä? 
h) En muista tai en osaa sanoa h  
 
K38 Kerroitko tapauksesta kenellekään? Kuuntele vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 
a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 
c) Opettajalle c 
d) Kaverille tai sukulaislapselle d 
e) Muulle aikuiselle e 
f) En kertonut kenellekään f 
g) En muista tai en osaa sanoa g 
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Kysy seuraava kysymys vain jos lapsi kertoi asiasta jollekin aikuiselle. 
Jos ei kertonut kenellekään tai kertoi vain toiselle lapselle, niin siirry kysymykseen 40 
 

K39 Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Kuuntele ensin vastaus ja 
luettele vaihtoehdot vain tarvittaessa. Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua (esimerkiksi otti syliin) a 

 

b) Kertoi aiheesta lisää faktoja b 
c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta sivustoa tai peliä  c 
d) Suuttui minulle d 
e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 

f) Otti yhteyttä sinua häirinneisiin henkilöihin tai alkoi muuten selvittää 
tilannetta (esim. ilmoitti asiasta poliisille tai kiusaajien vanhemmille) f

g) Teki jotain muuta g 
 Mitä? 
h) Ei muista tai en osaa sanoa h  
 
K40 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua? Valitse yksi vaihtoehto.  
a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1  

b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 
c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 
d) Ei muista tai ei osaa sanoa 4 
 
Jos haastateltava vastaa, että asia jäi vaivaamaan yli viikoksi, kysy vaivaako se edelleen.  
Jos vaivaa, vastaa: ”Sinun kannattaisi vielä puhua asiasta vanhemmille tai muille tutuille aikuisille”. 
 
 

K41 Jutteletko (ainakin silloin tällöin) kotona vanhempiesi kanssa seuraavista aiheista? Valitse kullakin 
rivillä yksi vaihtoehto.  

 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja merkitse vastaukset riveittäin. Juttelee Ei juttele 
a) lukemistasi kirjoista ja lehdistä a1 a2 
b) kuuntelemastasi musiikista b1 b2 
c) pelaamistasi peleistä c1 c2 
d) katsomistasi elokuvista tai televisio-ohjelmista d1 d2 
e) käyttämistäsi nettisivuista e1 e2 
f) uutisista f1 f2 
g) urheilukilpailujen tuloksista g1 g2 
 

K42 Etsitkö nettikaupoista tuotteita, joita haluaisit vanhempiesi ostavan sinulle tai haluaisit ostaa omalla 
rahalla? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 
b) Joskus 2 
c) En koskaan 3 
d) Ei osaa sanoa  4 
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K43 Luetko mainoksia, joissa markkinoidaan leluja, pelejä tai vaatteita lapsille? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Usein 1 
b) Joskus 2 
c) En koskaan 3 
d) Ei osaa sanoa  4 
 

K44 Oletko käyttänyt oikeaa rahaa nettipeleihin tai -yhteisöihin (esim. Habbo, Aapeli, goSupermodel)? 
Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 
b) Joskus 2 
c) En koskaan 3 
d) Haluaisin, mutta en ole saanut lupaa 4

e) Ei osaa sanoa  5 
 

K45 Nyt ollaan haastattelun lopussa, kiitos vastauksistasi. Kertoisitko vielä miltä kysymyksiin vastaaminen 
tuntui? 
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MEDIABAROMETRI 2011 – Viidesluokkalaisten kyselylomake  
 
Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sinun mediankäytöstäsi ja mediaan liittyvästä kasvatuksesta kotonasi. Medialla 
tarkoitetaan sekä viestimiä (esim. televisio, sanomalehti) että niiden sisältöjä (esim. elokuva, tietokonepeli).  

Lomakkeet käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Täyttämääsi lomaketta ei näytetä opettajallesi tai vanhemmillesi. 
Tuloksista ei voi tunnistaa yksittäistä oppilasta. 

Lue kysymykset huolellisesti ennen vastaamista. Pyri vastaamaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman 
totuudenmukaisesti. Jos et jostain syystä osaa tai halua vastata johonkin kysymykseen, voit valita vaihtoehdon ”en osaa 
sanoa” tai jättää kohdan vastaamatta. Mikäli et ymmärrä jotakin kysymyksistä, viittaa ja odota että tukioppilas tai aikuinen 
tulee luoksesi.  

Vinolla kirjoitetut (kursivoidut) tekstit ovat ohjeita vastaamiseen. Lue ne erityisen huolellisesti. Toisissa kysymyksissä 
voit valita vain yhden vaihtoehdon, mutta toisissa useita vaihtoehtoja.  

Vastaus valitaan merkitsemällä rasti vastausruutuun. (Pienet numerot ruutujen vieressä liittyvät kysymyslomakkeiden 
tallentamiseen, eikä sinun tarvitse välittää niistä.) 

 

K01 Oletko… 
 1 tyttö 2 poika  
 
K02 Minkä ikäinen olet (tänään)? 

 
10 11 12 Jokin muu ikä. Mikä? 

0 1 2 3  
 

K03 
Keitä asuu kanssasi samassa kodissa? Valitse kaikki vastaukset, jotka sopivat kohdallesi. Jos kodissasi asuu 
muita lapsia, merkitse lisäksi viivalle heidän ikänsä. Jos asut useammassa kodissa, niin vastaa sen kodin 
mukaan, josta tulit aamulla kouluun. 

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1 
 

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 
c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 
d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 
e) Muita aikuisia  e1 

 
f) Joku muu f1 
 

K04 Mitä kieltä puhut kotona asuvien aikuisten kanssa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Merkitse kaikissa 
kodeissasi aikuisten kanssa puhutut kielet. 

a) suomea a1 Mitä kieliä (muita kuin suomea): 

b) muuta kieltä tai muita kieliä b1 
  
 
K05 Onko sinulla kotona omaa huonetta? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) on, ihan oma 1 
b) yhteinen sisarusten tai muiden lasten kanssa 2 
c) ei ole 3 
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K06 Onko kotonasi seuraavia mediavälineitä? Valitse yksi tai kaksi vaihtoehtoa jokaiselta riviltä. 

  
Väline on jossakin kotonani Laite on huoneessani tai 

voin käyttää sitä myös 
omassa huoneessani 

a) Televisio a1 a2 

b) DVD, VHS, blu-ray, VHS-nauhuri tai tallentava 
digiboksi b1 b2 

c) Kännykkä c1 c2 
d) Pelikonsoli tai käsikonsoli d1 d2 
e) Tietokone e1 e2 
f) Mahdollisuus käyttää internetiä f1 f2 
 
K07 Kuinka usein katsot televisiota, videoita tai muita tallennettuja ohjelmia? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En katso ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) En osaa sanoa 5 
 

K08 
Mikä on suosikkiohjelmasi? Jos et muista ohjelman / tallenteen tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman 
tarkasti. Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”urheiluohjelmat” tai ”Kolmosen 
sunnuntain aamupiirretyt”. 

  

 
K09 Kuinka usein pelaat tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En pelaa ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) En osaa sanoa 5 
 

K10 Mikä on suosikkipelisi? Jos et muista pelin tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos 
suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”rallipelit” tai ”Aapelin pelisivuston pelit”. 

  
 
K11 Kuinka usein käytät internetiä? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En käytä ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) En osaa sanoa 5 
 

K12 
Mikä on suosikkisivustosi internetissä? Jos et muista tarkkaa sivua, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. 
Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”jääkiekkojoukkueiden sivut” tai 
”radiokanavien sivut”. 
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K13 Kuinka usein luet kirjoja (muita kuin koulukirjoja)? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) En osaa sanoa 5 
 

K14 Mikä on suosikkikirjasi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos suosikkeja on 
useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”jännityskirjat” tai ”Neiti Etsivä -kirjat”. 

  

 
K15 Kuinka usein luet sarjakuvia? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) En osaa sanoa 5 
 

K16 
Mikä on suosikkisarjakuvasi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos 
suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”supersankarisarjakuvat” tai ” Helsingin 
Sanomien sarjakuvat”. 

  

 
K17 Kuinka usein luet sanomalehtiä? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) En osaa sanoa 5 
 

K18 Kuinka usein luet muita lehtiä (esim. Koululainen, Lemmikki, Demi, urheilulehdet)? Valitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) En osaa sanoa 5 
 

K19 Mikä on suosikkilehtesi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos suosikkeja on 
useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”tietokonelehdet” tai ”naistenlehdet”. 

  

 
 
 
 
 



9191

LIIT TEET

4/12 

K20 Kuinka usein kuuntelet radiota (esim. autossa tai kotona)? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) En osaa sanoa 5 
 

K21 Kuinka usein kuuntelet musiikkia muuten kuin radiosta (esim. CD, mp3, Spotify)? Valitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 
b) Ainakin kerran viikossa 2 
c) Joskus, mutta en joka viikko 3 
d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 
e) En osaa sanoa 5 
 

K22 Mikä on suosikkibändisi tai -esiintyjäsi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile musiikkia mahdollisimman 
tarkasti. Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”suomi-pop” tai ”hevi”. 

  

 
K23 Käytätkö jotain seuraavista internetpalveluja? Kuinka usein? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Käytän 
usein 

Käytän 
joskus 

Käytän 
harvoin 

En käytä 
koskaan 

a) pelisivustot ( esim. 1001pelit, RuneScape, Lego) a1 a2 a3 a4 
b) hakukoneet (esim. Google) b1 b2 b3 b4 
c) yhteisöpalvelut (esim. Facebook, goSupermodel, Habbo) c1 c2 c3 c4 
d) uutissivut (esim. sanomalehtien nettisivut) d1 d2 d3 d4 

e) fanisivut (esm. urheilijoiden, bändien tai televisio-ohjelmien 
kotisivut) e1 e2 e3 e4 

f) nettikaupat f1 f2 f3 f4 

g) pikaviestiohjelmat (esim. messenger tai Facebookin tai 
pelisivujen chat) g1 g2 g3 g4 

h) netin tietosanakirjat (esim. Wikipedia) h1 h2 h3 h4 
i) videopalvelut (esim. YouTube) i1 i2 i3 i4 

j) televisiokanavien ohjelmapalvelut (esim. YLE Areena tai 
Katsomo.fi) j1 j2 j3 j4 

k) sähköposti k1 k2 k3 k4 
l) musiikinkuuntelupalvelut (esim. Spotify) l1 l2 l3 l4 
m) internetpuhelut (esim. Skype) m1 m2 m3 m4 
n) muut palvelut. n1 n2 n3 n4 

 
Mitkä muut palvelut? 
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K24 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  

Täysin 
samaa 
mieltä 

Vähän 
samaa 
mieltä 

En samaa 
mieltä 

enkä eri 
mieltä 

Vähän eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

a) Vanhempani tietävät mitä teen netissä a1 a2 a3 a4 a5 

b) 
Sosiaalisen median (esim. Messenger tai 
Facebook) käyttäminen on tärkeää, jos 
haluaa pysyä perillä kaveriporukan asioista 

b1 b2 b3 b4 b5 

c) Sosiaalisessa mediassa riitautuu ystäviensä 
kanssa helpommin kuin kasvotusten c1 c2 c3 c4 c5 

d) Viestittelen usein vieraiden ihmisten kanssa 
netissä d1 d2 d3 d4 d5 

e) Minulle tulee vanhempieni kanssa usein 
riitaa internetin käytöstäni e1 e2 e3 e4 e5 

 

K25 Onko teillä kotona seuraavia sääntöjä liittyen tietokoneeseen, pelaamiseen ja internetiin? Valitse yksi 
vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Kyllä Ei 
a) Minun pitää kysyä vanhemmilta lupa pelaamiseen tai nettiin menemiseen. a1 a2 
b) En saa mennä tapaamaan vain internetistä tuttuja henkilöitä kasvotusten. b1 b2 
c) En saa kertoa omaa nimeä ym. henkilötietoja tuntemattomille netissä. c1 c2 
d) Osa sivustoista on sellaisia, joille minulla ei ole lupa mennä lainkaan. d1 d2 

e) Minun pitää noudattaa pelien ja internetsivustojen ikärajoja, jos sellainen on 
ilmoitettu. e1 e2 

f) En saa laittaa internetiin itse kuvia tai videoita. f1 f2 
g) Saan olla koneella vain rajallisen ajan (esim. tunnin kerrallaan tai kahdeksaan illalla). g1 g2 
h) En saa jutella tuntemattomien kanssa internetissä. h1 h2 

i) Meillä on jotain sellaisia internetiin tai pelaamiseen liittyviä sääntöjä, joita ei tässä 
mainittu. i1 i2 

j) Minulla ei ole sääntöjä, koska en käytä tietokonetta, internetiä tai pelilaitteita 
ollenkaan tai juuri ollenkaan.  j1 j2 

 

K26 
Ovatko perheesi tietokoneeseen, pelaamiseen ja nettiin liittyvät säännöt mielestäsi sopivia, vai 
haluaisitko muuttaa niitä, jos saisit päättää? Valitse vain yksi vaihtoehto. Jos haluaisit muuttaa sääntöjä, 
kirjoita, millaiseksi haluaisit niitä muuttaa. 

a) säännöt ovat sopivia 1 Millaisiksi haluaisit muuttaa sääntöjä? 

b) haluaisin muuttaa sääntöjä 2 
c) en osaa sanoa 3 
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K27 Onko teillä kotona seuraavia sääntöjä liittyen televisio-ohjelmien, videoiden, DVD:n tai tallennettujen 
ohjelmien katseluun? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Kyllä Ei 

a) En saa katsoa ohjelmia tai elokuvia, joiden ikärajamerkintä on K15. a1 a2 

b) Saan katsoa ohjelmia vain rajoitetun ajan (esim. tunnin kerrallaan tai 
kahdeksaan illalla). b1 b2 

c) Minun pitää kysyä ohjelmien katsomiseen aikuisen lupa. c1 c2 
d) Jonkun bändin tai laulajan musiikkivideot eivät ole minulle sallittuja. d1 d2 

e) Jotain sellaisia ohjelmien katseluun liittyviä sääntöjä, joita ei tässä 
mainittu. e1 e2 

f) Minulla ei ole sääntöjä, koska en katso ohjelmia ollenkaan tai juuri 
ollenkaan.  f1 f2 

 

K28 Ovatko perheesi ohjelmiin liittyvät säännöt mielestäsi sopivia, vai haluaisitko muuttaa niitä, jos saisit 
päättää? Valitse vain yksi vaihtoehto. Jos haluaisit muuttaa sääntöjä, kirjoita, millaiseksi haluaisit niitä muuttaa. 

a) säännöt ovat sopivia 1 Millaisiksi haluaisit muuttaa sääntöjä? 

b) haluaisin muuttaa sääntöjä 2 
c) en osaa sanoa 3 
 

K29 
Onko teillä kotona tietokoneella, pelilaitteissa tai television yhteydessä käytössä esto-ohjelmia? Tällä 
tarkoitetaan asetuksia jotka estävät lapsia menemästä joillekin sivuille tai peleille, näkemästä joitain ohjelmia tai 
käyttämästä laitteita tiettyyn aikaan. Valitse vain yksi vaihtoehto.  

a) on käytössä 1 
 b) ei ole käytössä 2 

c) en osaa sanoa 3 
 

K30 Ovatko vanhempasi tai huoltajasi rangaisseet sinua huonosta käytöksestä kieltämällä joksikin aikaa 
jonkun seuraavista? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  On tapahtunut Ei ole tapahtunut 

a) Minua on rangaistu kieltämällä kännykän käyttäminen a1 a2 
b) Minua on rangaistu kieltämällä television katseleminen b1 b2 
c) Minua on rangaistu kieltämällä tietokone- tai konsolipelien pelaaminen c1 c2 
d) Minua on rangaistu kieltämällä internetin käyttäminen d1 d2 
 

K31 
Jos sinulla on 14-vuotiaita tai sitä vanhempia sisaruksia, niin saatko käyttää vanhemman sisaruksen 
seurassa sellaisia pelejä tai nettisivustoja tai katsoa sellaisia ohjelmia, joita et saa käyttää tai katsoa 
yksin? Valitse vain yksi vaihtoehto.  

a) Minulla ei ole 14-vuotiaita tai sitä vanhempia sisaruksia 1 

 
b) Ei. Vanhemman sisaruksen seura ei vaikuta siihen, mitä saan käyttää tai 

katsoa 2 

c) Kyllä. Vanhemman sisaruksen seura vaikuttaa siihen, mitä saan käyttää 
tai katsoa 3 

d) En osaa sanoa 4 
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K32 
Jos sinulla on alle kouluikäisiä sisaruksia, niin saavatko he käyttää sinun tai jonkun muun vanhemman 
sisaruksen seurassa sellaisia pelejä tai nettisivustoja tai katsoa sellaisia ohjelmia, joita he eivät saa 
käyttää tai katsoa yksin? Valitse vain yksi vaihtoehto.  

a) Minulla ei ole alle kouluikäisiä sisaruksia 1 

 
b) Ei. Vanhemman sisaruksen seura ei vaikuta siihen, mitä pikkusisarukset 

saavat käyttää tai katsoa 2 

c) Kyllä. Vanhemman sisaruksen seura vaikuttaa siihen, mitä 
pikkusisarukset saavat käyttää tai katsoa 3 

d) En osaa sanoa 4 
 

K33 Oletko opetellut käyttämään jotain seuraavista internetissä, ja kuka sinua opetti? Valitse jokaisesta 
sarakkeesta kaikki sopivat vaihtoehdot. 

Huom! Vastaa tähän kysymykseen 
sarakkeittain! 

a) 
Internetin 

hakukonei-
ta (esim. 
Google) 

b) 
Internetin 
pelisivus-
toja (esim. 
1001 pelit, 

RuneScape) 

c) 
Yhteisö-
palveluja 

(esim. 
Facebook, 

Habbo) 

d) 
Internetin 
videopal-

veluja 
(esim. 

YouTube) 

e) 
Pikavies-
tiohjelmia 

(esim. 
Messenger) 

 
En ole opetellut käyttämään tätä a1 b1 c1 d1 e1 
Vanhempi tai muu huoltaja opetti  a2 b2 c2 d2 e2 
Opetettiin koulussa a3 b3 c3 d3 e3 
Muu aikuinen opetti a4 b4 c4 d4 e4 
Sisarus tai muu kotonani asuva lapsi opetti a5 b5 c5 d5 e5 
Kaveri tai sukulaislapsi opetti a6 b6 c6 d6 e6 
Opettelin itse a7 b7 c7 d7 e7 
Olen opetellut, mutta en osaa sanoa kuka opetti a8 b8 c8 d8 e8 
 

K34 Oletko opetellut tekemään seuraavia asioita, ja kuka sinua opetti? Valitse jokaisesta sarakkeesta kaikki 
sopivat vaihtoehdot. 

Huom! Vastaa tähän kysymykseen 
sarakkeittain! 

a) 
Kuvaviestin 
lähettämi-

nen 
kännykällä 

b) 
Videoka-

meran 
käyttö 

 

En ole opetellut käyttämään tätä a1 b1 
Vanhempi tai muu huoltaja opetti  a2 b2 
Opetettiin koulussa a3 b3 
Muu aikuinen opetti a4 b4 
Sisarus tai muu kotonani asuva lapsi opetti a5 b5 
Kaveri tai sukulaislapsi opetti a6 b6 
Opettelin itse a7 b7 
Olen opetellut, mutta en osaa sanoa kuka opetti a8 b8 
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K35 Oletko itse laittanut seuraavia sisältöjä internetiin? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 
  Kyllä En ole 

a) Olen laittanut internetiin valokuvia a1 a2 
b) Olen laittanut internetiin videoita b1 b2 
c) Olen pitänyt blogia (nettipäiväkirjaa) c1 c2 

d) Olen kirjoittanut keskustelukommentteja esimerkiksi uutisiin tai 
foorumeille d1 d2 

e) Olen hoitanut omia virtuaalilemmikkejä e1 e2 
f) Olen luonut pelihahmoja tai käyttäjäprofiileja f1 f2 

 Jos olet, minne? 
 

g) Olen laittanut internetiin muita sisältöjä g1 g2 

 Jos olet, mitä? 
 

 

K36 Oletko lukiessasi tai ohjelmia katsoessasi nähnyt tai lukenut jotain sellaista joka jäi pelottamaan tai 
vaivaamaan sinua? Valitse kaikki sinua kuvaavat vaihtoehdot.  

a) Kyllä, lukiessani kirjoja tai lehtiä a 

 
b) Kyllä, katsoessani televisiota, videoita tai elokuvia b 
c) En ole c 
d) En osaa sanoa d 
 
JOS MIELEESI TULEE TÄLLAINEN TAPAUS, NIIN VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSEEN. 
JOS ET MUISTA TÄLLAISTA TAPAUSTA, NIIN SIIRRY KYSYMYKSEEN 40. 
 

K37 Mieti viimeistä kertaa, jolloin luit tai näit jotain sellaista, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. 
Kerroitko siitä kenellekään? Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 
c) Opettajalle c 
d) Kaverille tai sukulaislapselle d 
e) Muulle aikuiselle e 
f) En kertonut kenellekään f 
g) En muista tai en osaa sanoa g 
 
JOS KERROIT ASIASTA JOLLEKIN AIKUISELLE (ESIMERKIKSI VANHEMMALLE TAI OPETTAJALLE), NIIN 
VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSEEN. 
JOS ET KERTONUT KENELLEKÄÄN TAI KERROIT VAIN TOISELLE LAPSELLE, NIIN SIIRRY KYSYMYKSEEN 39. 
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K38 Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Valitse kaikki tilanteeseen 
sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua a 

 

b) Kertoi aiheesta lisää tietoa b 

c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta mediaa, 
esimerkiksi katsomasta pelottavaa televisio-ohjelmaa c 

d) Suuttui minulle d 
e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 
f) Teki jotain muuta f 
 Mitä? 
g) En muista tai en osaa sanoa g  
 
K39 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua? Valitse yksi vaihtoehto.  
a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1 

 
b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 
c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 
d) En muista tai en osaa sanoa 4 
 

K40 Oletko nettiä käyttäessäsi tai pelejä pelatessasi nähnyt tai kokenut jotain sellaista joka jäi pelottamaan 
tai vaivaamaan sinua? Valitse kaikki sinua kuvaavat vaihtoehdot.  

a) Kyllä, käyttäessäni nettiä a 

 
b) Kyllä, pelatessani tietokone- tai konsolipelejä b 
c) En ole c 
d) En osaa sanoa d 
 
JOS MIELEESI TULEE TÄLLAINEN TAPAUS, NIIN VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSEEN. 
JOS ET MUISTA TÄLLAISTA TAPAUSTA, NIIN SIIRRY KYSYMYKSEEN 45. 
 

K41 Mieti viimeistä tapausta, jolloin internetiä käyttäessäsi tai pelatessasi näit tai koit sellaista, joka jäi 
pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Mikä sen aiheutti? Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Outojen tai vieraiden tyyppien yhteydenotot a 

 

b) Kiusaaminen b 
c) Pelottava kuva tai äänitehoste c 
d) Ahdistava tai pelottava peli d 
e) Uutinen e 
f) Seksuaaliset sisällöt (esim. alastomien ihmisten kuvat) f 
g) Joku muu asia g

 Mikä? 

h) En muista tai en osaa sanoa h  
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K42 Kerroitko tapauksesta kenellekään? Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 
a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 
c) Opettajalle c 
d) Kaverille tai sukulaislapselle d 
e) Muulle aikuiselle e 
f) En kertonut kenellekään f 
g) En muista tai en osaa sanoa g 
 
JOS KERROIT ASIASTA JOLLEKIN AIKUISELLE (ESIMERKIKSI VANHEMMALLE TAI OPETTAJALLE), NIIN 
VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSEEN. 
JOS ET KERTONUT KENELLEKÄÄN TAI KERROIT VAIN TOISELLE LAPSELLE, NIIN SIIRRY KYSYMYKSEEN 44. 
 

K43 Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Valitse kaikki tilanteeseen 
sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua a 

 

b) Kertoi aiheesta lisää tietoa b 
c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta sivustoa tai peliä  c 
d) Suuttui minulle d 
e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 

f) Otti yhteyttä sinua häirinneisiin henkilöihin tai alkoi muuten selvittää 
tilannetta (esim. ilmoitti asiasta poliisille tai kiusaajien vanhemmille) f

g) Teki jotain muuta g 

 Mitä? 

h) En muista tai en osaa sanoa h  
 
K44 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua? Valitse yksi vaihtoehto.  
a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1 

 
b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 
c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 
d) En muista tai en osaa sanoa 4 
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K45 Tuntuuko sinusta, että vanhemmat tai muut kotonasi asuvat aikuiset ovat kiinnostuneita kuulemaan 
lempiohjelmistasi, -peleistäsi ja muista mediasuosikeistasi? Valitse yksi vaihtoehto.  

a) Tuntuu usein 1 

 
b) Tuntuu joskus 2 
c) Tuntuu harvoin 3 
d) Ei tunnu koskaan 4 
e) En osaa sanoa 5

 

K46 Jutteletko vanhempiesi tai muiden kotonasi asuvien aikuisten kanssa seuraavista aiheista? Kuinka 
usein? Valitse kullakin rivillä yksi vaihtoehto.  

  Juttelen 
usein

Juttelen 
joskus 

Juttelen 
harvoin 

En juttele 
koskaan 

a) lukemistani kirjoista ja lehdistä a1 a2 a3 a4 
b) kuuntelemastani musiikista b1 b2 b3 b4 
c) pelaamistani peleistä c1 c2 c3 c4 
d) katsomistani elokuvista tai televisio-ohjelmista d1 d2 d3 d4 
e) käyttämistäni nettipalveluista e1 e2 e3 e4 
 

K47 Etsitkö internetkaupoista tuotteita, joita haluaisit vanhempiesi ostavan sinulle tai haluaisit ostaa omalla 
rahalla? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 
b) Joskus 2 
c) En koskaan 3 
d) En osaa sanoa  4 
 
K48 Luetko mainoksia, joissa markkinoidaan leluja, pelejä tai vaatteita lapsille? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
a) Usein 1 
b) Joskus 2 
c) En koskaan 3 
d) En osaa sanoa  4 
 

K49 Oletko käyttänyt oikeaa rahaa nettipeleihin tai -yhteisöihin (esim. Habbo, Aapeli, goSupermodel)? Valitse 
vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 
b) Joskus 2 
c) En koskaan 3 
d) Haluaisin, mutta en ole saanut lupaa 4

e) En osaa sanoa  5 
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K50 Huhtikuussa valittiin uusi eduskunta ja uuden hallituksen muodostuminen venyi pitkälle kesään. 
Seurasitko vaali- tai hallitusaiheisia ohjelmia ja uutisia? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 
Usein Joskus Hyvin 

harvoin tai 
ei koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) seurasin televisiosta a1 a2 a3 a4 
b) seurasin nettisivuilta b1 b2 b3 b4 
c) seurasin sanomalehdestä c1 c2 c3 c4 
 
K51 Keskustelitko eduskuntavaaleista tai uudesta hallituksesta? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 
Usein Joskus Hyvin 

harvoin tai 
ei koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) vanhempien tai muiden perheen aikuisten kanssa a1 a2 a3 a4 
b) sisarusten tai muiden perheen lasten kanssa b1 b2 b3 b4 
c) kavereiden kanssa c1 c2 c3 c4 
d) opettajan tai muiden aikuisten kanssa d1 d2 d3 d4 
e) internetissä tuntemattomien kanssa e1 e2 e3 e4 
 

K52 Seuraatko suuria ulkomaisia uutistapahtumia (Esimerkiksi Norjan joukkosurma, Euroopan talouskriisi tai 
Japanin maanjäristys ja ydinvoimalaonnettomuus)? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 
Usein Joskus Hyvin 

harvoin tai 
ei koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) seurasin televisiosta a1 a2 a3 a4 
b) seurasin nettisivuilta b1 b2 b3 b4 
c) seurasin sanomalehdestä c1 c2 c3 c4 
 
K53 Keskusteletko ulkomaanuutisista? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 
Usein Joskus Hyvin 

harvoin tai 
ei koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) vanhempien tai muiden perheen aikuisten kanssa a1 a2 a3 a4 
b) sisarusten tai muiden perheen lasten kanssa b1 b2 b3 b4 
c) kavereiden kanssa c1 c2 c3 c4 
d) opettajan tai muiden aikuisten kanssa d1 d2 d3 d4 
e) internetissä tuntemattomien kanssa e1 e2 e3 e4 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTASI! NYT VOIT TUODA LOMAKKEEN AIKUISELLE. 
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PALAUTELOMAKE TUKIOPPILAALLE

1. Ikä _________

2. Sukupuoli
a) tyttö
b)poika

3. Onko sinulla kokemusta 6 10 vuotiaiden lasten kanssa toimimisesta? Voit valita sekä
vaihtoehdot a ja b, jos ne molemmat sopivat kohdallesi.

a) On, sisarusten tai muuten läheisten lasten kautta
b) On, harrastukseni kautta (olen esim. ohjaajana partiossa tai urheiluseurassa )
c) Ei ollenkaan tai hyvin vähän

4. Oliko tämä ensimmäinen kerta, kun toimit haastattelijana? Voit valita sekä vaihtoehdot a ja b,
jos ne molemmat sopivat kohdallesi.

a) Ei, olen tehnyt aikaisemmin haastatteluja esim. koulutehtäviin liittyen
b) Ei, olen tehnyt aikaisemmin haastatteluja oikeisiin tutkimuksiin
c) Kyllä, oli ensimmäinen kerta

5. Miten yhteistyö kouluttajan kanssa sujui? Kehuja tai moitteita?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. Anna kouluttajalle kouluarvosana asteikolla 4 10.__________

7. Merkitse allaolevaan taulukkoon, oletko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa:

Lähdin mukaan haastattelemaan (ja leikittämään lapsia), koska: Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.
Täysin
samaa
mieltä

Vähän
samaa
mieltä

En samaa
mieltä
enkä eri
mieltä

Vähän eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

halusin olla tekemisissä pienten oppilaiden
kanssa
halusin päästä mukaan tekemään oikeaa
tutkimusta
halusin päästä pois omilta oppitunneilta
halusin kuulla lasten mediankäytöstä, esim.
lempiohjelmista
kaveritkin osallistuivat

tämä oli meille tukioppilaille ”pakollista”
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8. Merkitse numero 1 sen perustelun eteen, joka oli sinulle tärkein syy osallistua haastatteluihin ja
leikittämiseen, ja numero 2 sen perustelun eteen, joka oli toiseksi tärkein syy osallistua.

___ a) halusin olla tekemisissä pienten oppilaiden kanssa
___ b) halusin päästä mukaan tekemään oikeaa tutkimusta
___ c) halusin päästä pois omilta oppitunneilta
___ d) halusin kuulla lasten mediankäytöstä, esim. lempiohjelmista
___ e) kaveritkin osallistuivat
___ f) tämä oli meille tukioppilaille ”pakollista”
___ g) joku muu, mikä? ___________________________________________________________

9. Oletko samaa vai eri mieltä haastatteluja koskevien väittämien kanssa (jos et tehnyt yhtään
haastattelua, jätä vastaamatta tähän kysymykseen):

Täysin
samaa 
mieltä

Vähän 
samaa 
mieltä

En samaa 
mieltä

enkä eri 
mieltä

Vähän eri 
mieltä

Täysin eri 
mieltä

Haastattelijana oleminen oli mielestäni
mukavaa
Minua jännitti niin paljon että se häiritsi
haastatteluja
Haastateltavia lapsia jännitti niin paljon että
se häiritsi haastatteluja
Haastattelukysymykset olivat lapsille liian
vaikeita ymmärtää
Jouduin olemaan liikaa pois omilta tunneiltani
Lomakkeen täyttäminen lapsen kertomien
asioiden perusteella oli vaikeaa
Oli helppo jutella lapsille luontevasti
Osallistuisin uudelleen, jos saisin siihen
mahdollisuuden

10. Olivatko haastattelulomakkeen ohjeistukset riittävät selkeitä?
a) Joo, kaikki kohdat oli selkeitä
b) Jotkut kohdat vähän epäselviä.
c) Lomakkeessa oli paljon epäselviä kohtia tai huonoja ohjeita

Jos vastasit b) tai c) vaihtoehdon, mitkä kohdat olivat epäselviä / kaipasit eniten lisäohjeita?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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11. Antoiko koulutus tarpeeksi valmiuksia haastattelujen tekoon?
a) Ei, en saanut tarpeeksi valmiuksia
b) Kyllä, sain tarpeeksi valmiuksia haastattelujen tekoon

Jos vastasit a) vaihtoehdon, millaista tietoa / harjoituksia olisit kaivannut enemmän?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Muita huomioita / kerrottavaa / palautetta?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

KIITOS PALAUTTEESTASI!
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Tutkimusraportissa kuvataan peruskoulun ensimmäisen, kolmannen ja viidennen 
luokan oppilaiden mediankäyttöjä ja mediakasvatuskokemuksia. Tutkimuksen 
mukaan lapset käyttävät medioita monipuolisesti, ja suosituinta on television tai 
kuvatallenteiden katsominen. Alakoulun aikana tapahtuu selkeä muutos suhteissa 
mediaan,  kun viidesluokkalaisten mediankäytöt muistuttavat jo enemmän nuorten 
kuin lasten käyttöjä.

Lähes kaikissa perheissä on mediankäyttöön liittyviä sääntöjä, ja valtaosa lapsista 
pitää sääntöjä sopivina. Useimmissa perheissä lapsen mediankäytöstä keskustel-
laan. Lapsia opettavat mediavälineiden käytössä tavallisesti vanhemmat, mutta eri-
tyisesti pojat opettelevat käyttöä myös itsenäisesti. Koulun osuus mediavälineiden 
käytön opettamisessa vaikuttaa vastausten mukaan pieneltä.

Mediakasvatusseura ry:n toteuttamassa tutkimuksessa aineisto kerättiin tilastollisel-
la lomakekyselyllä. Viidesluokkalaiset vastasivat kyselyyn itsenäisesti, mutta pien-
empiä oppilaita haastattelivat kyselylomakkeen avulla yläkouluikäiset tukioppilaat. 
Yhtenä tutkimuksen tarkoituksena olikin laajentaa nuorten toimijuutta ja arvioida 
nuorten tekemien haastattelujen toimivuutta tilastollisessa tutkimuksessa.
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