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TIIVISTELMÄ
Lasten mediabarometri 2010: 0-8-vuotiaiden 
mediankäyttö Suomessa

Mediakasvatusseura ry:n toteuttamassa tutkimuksessa pienten lasten mediankäyttöä selvitet-
tiin lasten haastatteluin, havainnoimalla heidän mediaympäristöään sekä lasten vanhemmille 
suunnatulla kyselyllä. Haastatteluihin ja havainnointeihin osallistui yhteensä 36 lasta kotona, 
päivähoidossa ja koulussa eri puolilla maata. Kansalliseen lomakekyselyyn vastasi 743 perhettä, 
ja kerätty tutkimusaineisto vastaa 0–8-vuotiaan väestön maantieteellistä jakaumaa.
 
Hankkeessa toteutettiin lisäksi kokeilu, jossa 14-15-vuotiaat yläkoulujen tukioppilaat toimivat 
pienimpien alakoululaisten lomakehaastattelijoina. Yksilöllisiin haastatteluihin osallistui yh-
teensä 55 iältään 7-8-vuotiasta lasta. Tukioppilaiden koulutuksesta ja tuesta haastattelutilanteissa 
vastasi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka organisoi Suomessa tukioppilastoimintaa.

Tutkimuksen mukaan lasten mediankäyttö alkaa jo vauvana. Valtaosa 0–2-vuotiaista lapsista 
kuunteli kirjoja, radiota ja äänitteitä.  Jo alle vuoden ikäisistä lapsista löytyi niin digitaalisten pe-
lien, internetin kuin kännykänkin käyttäjiä. Yksivuotiaiden arjessa mukana oli myös televisio ja 
kuvatallenteiden katselu. Tämän ikäisten lasten mediankäyttö tapahtui pääasiassa vanhempien 
tai muiden aikuisten seurassa. 3-4-vuotiaiden mediankäyttö oli jonkin verran monipuolisem-
paa kuin nuoremmilla, mutta keskittyi pääosin samoihin välineisiin. Lapsen oma mediamaku 
alkoi tässä iässä muotoutua, ja tyttöjen ja poikien ohjelmamaku alkoi vähitellen eriytyä. Mediaan 
liittyvät hyvän olon tunteet ja median tuottama ilo yhtä lailla kuin jännityskin osoittautuivat 
heille merkityksellisiksi.

Kirjat ja televisio olivat myös 5–6-vuotiaiden useimmin käyttämät mediat. Radion, äänitteiden 
ja kuvatallenteiden käytön tilalle näytti osittain tulleen lehtien lukeminen, digitaalisten pelien 
pelaaminen ja internetin käyttö. Tyttöjen ja poikien makuerot mediasuosikeissa tarkentuivat 
tässä iässä. Valtaosa 7–8-vuotiaista käytti säännöllisesti kaikkia tässä tutkimuksessa mukana olleita 
medioita. Suurin muutos nuorempiin ikäluokkiin verrattuna oli digitaalisten pelien pelaamisen, 
internetin käytön ja kännykänkäytön nopea yleistyminen. 

Tutkimuksessa sopivimmiksi aineistonkeruun metodeiksi osoittautuivat 0-3-vuotiaiden koh-
dalla kotihavainnointi ja yli 4-vuotiaiden kohdalla haastattelu, myös tukioppilaiden tekemä 
lomakehaastattelu. Havainnoinneissa tulivat esiin esimerkiksi pienimpien lasten ilmeisiin ja 
eleisiin liittyvät sanattomat viestit. Toiminnallinen, esimerkiksi leikin tai piirtämisen yhteydessä 
tapahtuva haastattelu auttoi lasta keskittymään vastaamiseen.

Tutkimus osoittaa, että mediakulttuuri on osa lasten arkea jo varhaisesta iästä lähtien. Tämä 
tulisi tunnistaa ja tunnustaa lasten oikeuksien näkökulmista. Tällöin voitaisiin edistää 1) las-
ten tiedonsaantia ja ilmaisun sekä osallistumisen mahdollisuuksia ikäkaudelleen sopivalla me-
diatarjonnalla sekä 2) mahdollisuuksia aikuisen tukeen mediankäytöissään ja aktiviteeteissaan 
mediakulttuurin parissa.  Lapsen medialukutaitojen edistäminen tulisi niveltyä elinikäiseen oppi-
miseen varhaiskasvatuksesta alkaen. Pienten lasten perheille tulisi myös lisätä tietoutta lasten 
mediakulttuureista ja mediakasvatuksesta. Median tarjolle asettamat lapsille suunnatut sisällöt 
kaipaisivat edelleen tutkimusta varsinkin sukupuolen ja kulttuuristen erojen näkökulmista.

Asiasanat: vauvat, lapset, media
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SAMMANDRAG
Barnens mediebarometer 2010: 0–8-åringars 
medieanvändning i Finland 

I undersökningen genomförd av Sällskapet för Mediefostran utredde man små barns mediean-
vändning genom att intervjua barnen, observera deras mediemiljö samt med en enkät riktade 
till föräldrarna. I intervjuerna och observationerna deltog totalt 36 barn i hemmen, i daghem 
och i skolor över hela landet. 743 familjer svarade på den nationella enkäten, och den insamlade 
forskningsdatan motsvarar den 0–8-åriga befolkningens geografiska fördelning.

Utöver projektet förverkligades ett försök där 14–15-åriga vänelever från högstadiet intervjuade 
de yngsta lågstadieeleverna. I de personliga intervjuerna deltog sammanlagt 55 barn i åldern 
7–8. Mannerheims Barnskyddsförbund, som i Finland organiserar vänelevsverksamhet, ansva-
rade för vänelevernas utbildning och för stöd i intervjutillfällena.

Undersökningen visar att barnens medieanvändning redan börjar som spädbarn. Majoriteten 
av 0-2-åriga barn lyssnade på böcker, radio och inspelningar.  Redan bland yngre än ett-åriga 
barn fanns det de som använde digitala spel, internet och mobiltelefon. I ett-åringars vardag 
ingick också tv- tittande och bildinspelningar. Användning av media i denna ålder skedde hu-
vudsakligen tillsammans med föräldrarna eller med någon annan vuxen. 3–4-åringars medie-
användning var en aning mångsidigare än de yngres, men koncentrerade sig på samma verktyg. 
Barnens egen mediesmak började formas i denna ålder, och pojkarnas och flickornas tycke för 
program började skilja sig. Glädje och välbehag förknippade med median och likväl spänning 
visade sig vara meningsfullt för dem. 

Böcker och television var också de medier som 5–6-åringar använde mest. Användning av radio, 
ljudinspelningar och bildinspelningar ersattes till en del av tidningar, digitala spel och internet.  
Pojkarnas och flickornas smakskillnader då det kom till mediefavoriter blev tydligare i denna 
ålder. Majoriteten av 7–8-åringar använde regelbundet alla de medier som var med forskningen. 
Den största skillnaden i jämförelse med de yngre åldersklasserna var att digitala spel, inter-
netanvändning och användning av mobiltelefon blev allmänt i en snabb takt. 

I forskningen visade sig den lämpligaste datainsamlingsmetoden bland 0–3-åringar vara obser-
vationerna i hemmen. Hos över 4-åringar var det intervjuerna, också frågeformulärsintervjuerna 
som utfördes av väneleverna. I observationerna kom t.ex. de minsta barnens ansiktsuttryck och 
gester fram. Intervjuer som gjordes i samband med något funktionellt, som t.ex. att leka och rita 
hjälpte barnen att koncentrera sig på att svara.  

Undersökningen visar att mediekultur är en del av barnens vardag redan från en tidig ålder. 
Detta borde man identifiera och erkänna ur barnets rättigheters perspektiv. På så sätt kunde 
man befrämja 1) barns tillgång till information och yttrandefrihet samt möjlighet till delta-
gande med medieutbud som är lämpligt för åldersguppen samt 2) möjligheter till stöd från 
vuxna i sin medieanvändning och bland sina aktiviteter inom mediekulturen. Befrämjande av 
barnets mediekompetens borde vara en del av livslångt lärande ända från småbarnsfostran. I 
småbarnsfamiljer borde man öka medvetandet om barnens mediekultur och mediefostran. De 
innehåll median erbjuder som riktar sig till barn skulle behöva ytterligare forskning, särskilt ur 
ett könsligt och kulturellt perspektiv. 

Nyckelord: spädbarn, barn, media
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Alle kouluikäisten lasten ja varsinkin alle 4-vuotiaiden mediankäyttöä on tutkittu varsin vähän. 
Pientenkin lasten mediankäyttöjen selvittämiselle on todettu olevan tarvetta, koska länsimaissa 
mediankäytöt alkavat yhä nuorempina. Internet peleineen, televisio ja konsolipelit ovat alle 
kouluikäistenkin saatavilla. Tuoreita tutkimustuloksia tarvitaan tässä ikäryhmässä varsinkin 
varhaiskasvatukseen ja vanhemmille suuntautuvan mediakasvatuksen, kehittämishankkeiden 
ja päätöksenteon tueksi. Samalla edistetään lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyvien käy-
täntöjen ja toimintaympäristöjen rakentumista.

Lasten mediabarometri 2010 -hankkeen tavoitteena on ollut 0-8-vuotiaiden lasten mediankäy-
tön kuvaaminen kansallisella tasolla ja säännöllisen seurannan mahdollistavien metodien ke-
hittäminen. Juuri säännöllinen, esimerkiksi joka toinen vuosi tapahtuva seuranta on tärkeää, 
sillä lasten mediaympäristö muuttuu jatkuvasti. Lasten mediankäyttötavat myös muuttuvat iän 
myötä eikä esimerkiksi esikouluikäisen toimintojen median parissa voida ajatella olevan saman-
kaltaisia kuin alle 2-vuotiaan. Tutkimustapakin on ikäsidonnainen: esimerkiksi vauvat vastaajina 
kyselyssä on absurdi ajatus.  

Hankkeessa onkin kerätty aineistoa usein erilaisin menetelmin kuten vanhemmille suunnatulla 
kyselylomakkeella, vauvojen ja pienten lasten mediaympäristöjä havainnoimalla ja haastattele-
malla lapsia pääosin kotona, päivähoidossa ja koulussa. Tärkeää nimittäin on, että lapset saisivat 
oman äänensä kuuluviin itseään koskevissa arjen asioissa, jollainen mediankäyttökin nykyään 
on. Halusimme laajentaa lasten toimijuuksia tutkimuksessakin. Toteutimme kokeilun, jossa 
nuoret yläkouluikäiset Mannerheimin Lastensuojeluliiton kouluttamat tukioppilaat haastatte-
levat lomakkeen avulla itseään nuorempia alakoulun oppilaita. 

Käsillä olevassa raportissa kuvataan siis alle kouluikäisten mediankäyttöjä Suomessa ja arvi-
oidaan toteutettujen ja kokeiltujen metodien toimivuutta. Tutkimuksen tuloksia on käännetty 
myös englanninkielelle erilliseen yhteenvetoon. Säännöllisesti toteutettuna pienten lasten me-
diabarometrilla on nähtävissä myös kansainvälistä merkitystä, koska mediakasvatuksen tarve 
on alettu nähdä elinikäisen oppimisen näkökulmasta, siis varhaislapsuudesta lähtien.

Lasten mediabarometri 2010 -hankkeen on toteuttanut Mediakasvatusseura ry yhdessä Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton, neljän yliopiston sekä Valtion elokuvatarkastamon asiantuntijoi-
den kanssa. Tutkimuksen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen päätutkijana 
ja koordinaattorina on toiminut VTM Terhi Walamies. Hanketta on ohjannut asiantuntijaryh-
mä, johon ovat kuuluneet tarkastaja FM, PsM Hanna Happo Valtion elokuvatarkastamosta, 
professori, FT Sirkku Kotilainen Tampereen yliopistosta, professori, Mediakasvatusseuran pu-
heenjohtaja, FT Reijo Kupiainen Aalto yliopistosta, Mediakasvatusseuran koordinaattori, fil.yo 
Anniina Lundvall, tutkimusprofessori, YTT Kirsi Pohjola Itä-Suomen yliopistosta, erikoistutki-
ja, FT Annikka Suoninen Jyväskylän yliopistosta ja nuorisotyön päällikkö, YTM Suvi Tuomi-
nen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta sekä tammikuusta 2011 lähtien Mediakasvatusseuran 
koordinaattori, kulttuurituottaja Rauna Rahja. Ohjausryhmän asiantuntijoista Suoninen ja Tuo-
minen ovat osallistuneet myös aineistojen analysointiin ja julkaisun kirjoittamiseen.

Lasten mediabarometri-tutkimuksen kehittäminen
JOHDANTO

Tampereella helmikuun 28. päivänä 2011
Sirkku Kotilainen, julkaisun toimittaja
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TERHI WALAMIES
Poimintoja 0-8-vuotiaiden mediasuhteita 
koskevasta tutkimuksesta

Tähän katsaukseen on poimittu pienten, lähinnä alle kouluikäisten lasten tutkimuksen kannalta 
relevantteja vuosina 2000-2010 julkaistuja lähinnä kotimaisia tutkimuksia, joiden keskiöön ovat 
mahtuneet edes osittain 0-8-vuotiaiden lasten mediasuhteet. Teksti ei siis pyri olemaan katta-
va kuvaus kaikesta teemaan liittyvästä tutkimuksesta, vaan rajaus on paitsi ikäkaudessa myös 
mediasuhteiden sosiokulttuurisessa näkökulmassa. Siksi tekstissä ei kuvata erityisesti median 
vaikutuksiin keskittyvää psykologisesti orientoitunutta tutkimusta. 

Vaikutustutkimuksella on pitkät perinteet aina 1900-luvun alkupuolelle. Mediaan, kuten televi-
sion katseluun ja pelaamiseen liittyviä kognitiivisia, psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia ovat 
referoineet teoksessaan Salokoski ja Mustonen (2007, 77-82 ja 100-101). Vaikutustutkimuksen 
rinnalla on tehty myös vuorovaikutteiseen viestintäkäsitykseen pohjautuvaa kulttuurisempaa 
vastaanotto- ja käyttötutkimusta, johon käsillä olevan Lasten mediabarometritutkimuksenkin 
lähtökohdat nojautuvat. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuvaamaan pienten lasten aktiviteet-
teja media parissa, mediankäytöissä rakentuvaa iloa ja jännityksenkin kokemuksia. Lapset näh-
dään aktiivisina toimijoina omassa arjessaan, myös suhteissa mediaan (ks. esim. Suoninen 2004; 
Kotilainen 2009).

Ikäkauden näkökulmasta tutkimuskatsauksen ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi EU Kids On-
line I- ja II-tutkimukset vuosina 2006-2011, koska niissä keskitytään 9-16-vuotiaiden lasten in-
ternetin käyttöön, siis valtaosin nuoruuden ikäkauteen. Kuitenkin EU Kids Online II-tutkimus 
(2010) pohjustaa myös pienempien lasten mediankäyttöjen tutkimustarvetta, koska sen mu-
kaan eurooppalaiset lapset käyttävät nettiä yhä varhaisemmin: Ruotsissa keskimäärin 7-vuotiaana 
ja monessa muussa Pohjois-Euroopan maassa 8-vuotiaana. Olle Findahlin (2009) mukaan tämä 
ruotsalaislasten 7 ikävuotta on niin sanottu kriittinen ikä, joka tarkoittaa vähintään puolta ko-
konaista ikäluokkaa internetin käyttäjinä. Ikä on laskenut kymmenestä vuodesta seitsemään 
vuoteen nopeasti kolmannen vuosituhannen ensimmäisellä kymmenluvulla (mt.).   

Lasten barometri-hankkeen kohderyhmän nuorimpien eli alle 2-vuotiaiden mediankäyttöjen 
tarkastelun takia tutkimuspoimintoihin on valikoitunut varsinkin amerikkalaisia tutkimuksia. 
Yhdysvalloissa tutkimusta on ryhdytty tekemään kuluvan vuosituhannen aikana myös vau-
vaikäisten mediankäytöistä (esim. Rideout ym. 2003; Wartella ym. 2010). 

Mediavälineistä erityisesti lasten internetin käyttöön liittyvät tutkimukset ovat lisääntyneet 
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Silti Donoson ym. (2009, 22; ks. myös Ofcom 
2009; Medietilsynet 2010; Medierådet 2010) laskelmien mukaan alle 5-vuotiaiden netinkäyt-
töön liittyviä tutkimuksia tehdään edelleen varsin vähän verrattuna vanhempien ikäluokkien 
tarkasteluihin tutkimuksen kohderyhminä. Syyksi juuri pienten lasten tutkimusten muita vä-
häisemmälle määrälle mainitaan aineiston keräämiseen liittyvät ongelmat kuten esimerkiksi 
tutkimuslupien saamisen vaikeus tai työläys. Tutkimuseettiset säännöt edellyttävätkin alaikäis-
ten mediankäyttötutkimuksen kohdalla vähintään lasten haastattelu- ja kyselylupien saantia 
vanhemmilta (mt., Lagström ym. 2010).
 
Suomessa alle kouluikäisten lasten mediasuhteista on ryhdytty viime vuosina tekemään yhä 
enemmän tutkimusta, myös opinnäytetöitä, kuten graduja ja ammattikorkeakoulujen lopputöitä 
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1. Tutkimusta pienten lasten mediankäytöistä

Lasten mediabarometrin kehittämisen kannalta oleellisia ovat suomalaiset aiemmat tutkimuk-
set, joissa kohderyhmän ikäisiä eli 0-8-vuotiaita lapsia on ollut mukana, joskin alle 5-vuotiaisiin 
ulottuvia tarkasteluja näyttäisi löytyvän vähän. 

Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön toteuttama pitkittäistutkimus kattaa Las-
ten barometrin kohderyhmästä 5- ja 8-vuotiaat lapset. Tutkimuksessa seurataan suomalaisten 
lasten ja nuorten mediaympäristön muuttumista siten, että lapset toimivat itse vastaajina haas-
tatteluissa kuten on osittain myös käsillä olevassa tutkimuksessa. Kolmen vuoden välein yh-
teensä neljä kertaa toistettavan pitkittäistutkimuksen toiselle kierrokselle (Uusitalo ym. 2011) 
on osallistunut yhteensä kuusikymmentä 5-, 8-, 11- ja 14-vuotiasta lasta ja nuorta. Tutkimuksen 
aineistonkeruun menetelminä ovat muun muassa lasten mediapäiväkirjat ja teemahaastattelut 
sekä lasten piirtämä unelmahuone (mt.).

Tämän tamperelaistutkimuksen (Uusitalo ym. 2011; Noppari ym. 2008) mukaan aineiston nuo-
rimmat eli 5- ja 8-vuotiaat katsovat televisiota useimmiten 1–2 tuntia päivässä. Tietokonetta 
tämänikäiset lapset käyttävät itsenäisestikin ja pääasiassa nettipelien pelaamiseen. Kännykkä 
ostetaan lapselle koulun alkaessa. Lasten mediankäytön sukupuolittuneisuus nousee esiin kum-
mankin tutkimuskierroksen aineistossa: esimerkiksi poikien ja tyttöjen leikit, suositut nettisi-
vustot ja suosikkiohjelmat eroavat toisistaan jo varhaisella iällä. 

Uusitalon ym. (2011) tutkimukseen osallistuneet lapset ovat tietoisia siitä, millaiset mediasi-
sällöt ”kuuluvat” kullekin ikäryhmälle. Lasten kasvaessa he etsivät haastavia ja jännittäviä me-
diasisältöjä, joiden kokevat soveltuvan omalle ikäryhmälleen. Ensimmäisen ja toisen tutkimus-
kierroksen välillä on havaittavissa myös esimerkiksi mediatarjonnan muutoksia: lastenohjelmia 
esitettiin vuonna 2011 myös arkiaamuisin ja pelikonsoleita sekä digitaalisia pelejä oli monipuo-
lisemmin tarjolla kuin kolme vuotta aiemmin. 

Jo vuosituhannen vaihteessa Annikka Suonisen (2001, 201-219) mukaan televisio ja videot olivat 
tärkein 6-7-vuotiaiden lasten käyttämä mediaväline ja siitä lapset myös keskustelivat eniten. Sa-
massa eurooppalaisessa tutkimuksessa (Livingstone & Bovill 2001) kerrotaan TV:n löytyneen 
vuosituhannen vaihteessa lähes jokaisesta 6-7-vuotiaan suomalaisen lapsen kodista. Tutkimus 
kohdentui 12 maan välisiin eroihin lasten muuttuvassa mediaympäristössä, ja siihen osallistui 
11 000 iältään 6-16 -vuotiasta lasta ja nuorta. 

Annikka Suonisen nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirja (2004) rakentuu myös osittain yllä 
kuvatun eurooppalaisen tutkimuksen aineistoista, ja se kattaa ikäluokat 3-vuotiaista pikkulap-
sista nuoriin aikuisiin. Suonisen mukaan pienetkin lapset voivat olla valikoivia, mediakielitai-
toisia käyttäjiä ja toimijoita. Heillä voi olla jo selvät käsitykset siitä, millaisia ilmaisukeinoja ja 
sisältöjä he käyttämältään medialta odottavat (mt.).  

(ks. myös Jalonen & Suomela, 2010) sekä kansallisia, esimerkiksi valtionhallinnon ja kolman-
nen sektorin toimijoiden aiheeseen liittyviä selvityksiä. Yksi syy pienten lasten mediankäytön 
tutkimuksen lisääntymiseen on tutkijoiden mukaan se, että mediayhtiöt ovat alkaneet kiinnos-
tua pienistä lapsista muun muassa markkinoinnin kohteena: yhä nuoremmille lapsille suunna-
taan esimerkiksi pelejä ja tv-ohjelmia (ks. esim. Wartella ym. 2010).
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1.1. Kotimaisia pro graduja lasten mediasuhteista

1 Mediamuffinssi on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2006-2007 toteuttama hanke, jonka tarkoituksena oli kehittää mediakasvatusta ja 
mediakasvatuksen oppimateriaaleja alle 8-vuotiaille ja heidän kasvattajilleen. Mediamuffinssin pilottihanke ja sen arviointitutkimus toteutettiin 
keväällä 2006. Päätuloksena kirjattiin, että lasten mediankäyttö ja mediakasvatus tulivat näkyviksi: sekä lapset että aikuiset alkoivat pilotin aikana 
pohtia sopivan ja ei-sopivan mediankäytön rajoja. Ohjaajille selkiytyi median rooli kasvatuksen resurssina. Ohjaajat tulivat myös tietoisiksi media-
kasvatuksesta entistä suunnitelmallisempana kasvatustyönä.  (Kupiainen ym. 2006.)

Pienten lasten mediasuhteisiin liittyvissä suomalaisissa pro gradu–töissä ovat viime vuosien pää-
teemoina muun muassa lasten suhteet mainoksiin, televisio-ohjelmiin, peleihin ja pelaamiseen. 
Yhteensä kahdeksasta esimerkkitutkielmasta vain kahdessa on kohderyhmänä alle 4-vuotiaita.  

Esimerkiksi 1-4-vuotiaiden lapsille suunnatun Teletapit–sarjan vastaanottoa on seurannut kas-
vatustieteen gradussaan Sanna Seppänen (2001). Hän toteaa pienten lasten katsovan televisiota 
aktiivisesti ja keskustelevan teletapeista leikkiessään ja pelatessaan (ks. myös Roberts & Howard 
2005). 

Suvi Pennasen tiedotusopin gradussa (2006) on tutkittu 5–6-vuotiaiden lasten käsityksiä tv-uu-
tisista ja lasten uutisille antamia merkityksiä. Tutkimuksen mukaan tämänikäiset lapset katsovat 
uutisia ja erottavat ne ohjelmatyyppinä. Lapset ovat heterogeeninen ryhmä, ja he katsovat uuti-
sia eri syistä ja eri tavoilla. Lapset kiinnostuvat uutisten sisällöistä, jos niissä on lapselle tuttuja 
asioita tai jos ne koskettavat jollakin tavalla lapsen arkimaailmaa. 

Mari Saunamäen kasvatustieteen gradun (2007) mukaan 6-8-vuotiaiden lasten vanhemmat 
pyrkivät valvomaan lastensa pelaamista asettamalla pelaamiselle erilaisia rajoituksia, esimer-
kiksi aikarajoituksia. Tutkimukseen osallistuneista vanhemmista suurin osa ei ole huolestunut 
lastensa pelaamisesta, vaikka osa heistä kantaakin huolta tilanteen muuttumisesta lapsen vart-
tuessa. Tutkimusaineistona on käytetty sekä vanhemmille että opettajille suunnattuja kyselylo-
makkeita. 

Elina Johnsonin (2008) kasvatustieteen pro gradu-työssä todetaan, lasten media-arki on suu-
rimmaksi osaksi monipuolista, ja siihen sisältyy myös paljon positiivisia piirteitä (ks. myös Uu-
sitalo ym. 2011). Gradussa tarkastellaan median roolia 2-9-vuotiaiden lasten arjessa, vanhempi-
en käsityksiä lasten mediankäytöstä ja miten yhteisöllisyys ja normit liittyvät lasten media-arkeen. 
Johnsonin mukaan tulisi pohtia keinoja, joilla mediakulttuurin käsitteleminen olisi mahdollista 
tuoda osaksi kouluopetusta ja samalla lapset pääsisivät kehittymään kuluttamiensa mediasisäl-
töjen tulkitsijoina. Johnsonin pro gradu-työssä on käytetty Mediamuffinssi -hankkeen aikana 
kerättyjä vanhemmille suunnattuja kyselyitä ja mediapäiväkirjoja, joissa lapset kertovat iltapäi-
vistään. 

Piia Korhonen (2008) on vertaillut sosiaalipsykologian väitöskirjassaan vuosien 1993 ja 2003 
välillä tapahtuneita muutoksia: vuonna 1993 lasten painajaisunet ovat liittyneet aikuisten tv-
ohjelmiin, vuonna 2003 painajaisia on nähty lastenohjelmien mielikuvitusolennoista. Tutki-
muksessa keskityttiin 5-6-vuotiaisiin.

1

Raisa Koivusalo-Kuusivaaran (2007) viestinnän väitöskirjatutkimuksessa vertaillaan 4-6-vuoti-
aiden suomalaisten, englantilaisten ja saksalaisten lasten mediasuhdetta ja median roolia heidän 
elämässään esimerkkiaineistojen pohjalta. Tämän laadullisen tutkimuksen mukaan lapsi kehit-
tää aktiivisesti muun muassa sanavarastoaan, tunne-elämäänsä ja ajatteluaan median tarjoamia 
sisältöjä tulkitessaan. Tutkimuksen mukaan media tarjoaa sosiaalisten resurssien lisäksi myös 
symbolisia ja kulttuurisia resursseja, joilla on merkitystä erilaisten taitojen kehittymisessä.
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Sanna Peipon tiedotusopin gradun (2008) mukaan 6-7-vuotiaiden lasten haastatteluissa koros-
tuvat eritoten ulkomaalaiset ohjelmat. Lapset mainitsevat laadukkaan televisio-ohjelman kritee-
riksi muun muassa kyseisen ohjelman tarjoamat ja leikkeihin sopivat oheistuotteet. Laadukkaan 
televisio-ohjelman ominaisuuksista käsittelevää gradua varten Peippo on haastatellut viisitoista 
lasta. Haastatellut lapset pitivät sekä lasten- että aikuisten ohjelmista eli myös ikäistään vanhem-
mille suunnatuista ohjelmista. 

Jenni Kota-Ahon kasvatustieteen pro gradu-työssä (2009) on haastateltu kaksitoista ekaluok-
kalaista ja viidesluokkalaista lasta ja selvitetty, millainen kyky lapsilla on ymmärtää mainosten 
suostuttelevaa luonnetta. Lapsille suunnatun mainonnan todetaan gradussa suuntaavan kum-
mankin ikäisten lasten käsityksiä mainosten kohderyhmistä.  

Saara Järvisen kasvatustieteen pro gradun (2009) perusteella television luoma yhteinen koke-
muspohja ei ole erityisen hallitseva tekijä lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisten 
asemien määräytymisessä. Järvisen tutkimuksessa selvitettiin television heijastumista 4-5-vuo-
tiaiden lasten vertaistoimintaan päiväkodin arjessa.

1.2. Angloamerikkalaisia tutkimuksia 0-2-vuotiaista

Vuosituhannen vaihteessa amerikkalaistutkijat alkoivat kiinnostua jopa pienten 2-vuotiaiden 
mediasuhteista. Esimerkiksi the Annenberg Public Policy Center of the University of Penn-
sylvanian julkaiseman tutkimuksen (Woodard & Gridina 2000) mukaan 2-5-vuotiaat katsoi-
vat eniten videoita, 6-11-vuotiaat lukivat tai selailivat kirjoja ja 12-17-vuotiaiden aika kului 
internetissä, tietokoneen ja pelikonsoleiden sekä matkapuhelimen ja aikakauslehtien parissa. 
Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi sitä, miten vanhemmat valvovat lastensa nopeasti lisääntyvää 
mediankäyttöä kotona ja lapsen kannalta keskeisessä ympäristössä, lastenhuoneessa. Kyselyyn 
vastanneet vanhemmat kertovat valvoneensa useammin lastensa tv:n katselua kuin internetin 
käyttöä tai videopelien pelaamista. 

Ensimmäinen vauvaikäisille tarkoitettu video, ”Baby Einstein”, julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 
1997. Tämän jälkeen amerikkalainen media on kohdentanut lisää erilaisia sisältöjä vauvaikäisil-
le. Viime vuosien aikana amerikkalaistutkijat ovatkin alkaneet tarkastella vauvojen mediasuh-
teita mitä erilaisimmista näkökulmista, esimerkiksi mitä vauvat oppivat kuvaruudulta, miten 
media vaikuttaa vanhempien ja vauvojen väliseen vuorovaikutukseen ja millaisia mahdollisia 
vaikutuksia mediankäytöllä on kognitiiviseen kehitykseen. (Richert ym. 2010; Wartella ym. 
2010.) 

Victoria J. Rideout ym. (2003) haastattelivat puhelimitse yli tuhat 6 kuukauden – 6 vuoden ikäi-
sen lapsen vanhempaa. Raportin mukaan amerikkalaiset pikkulapset käyttivät median parissa 
yhtä paljon aikaa kuin ulkona leikkimiseen. Mikäli televisio sijaitsi lapsen omassa huoneessa, 
lapsi myös käytti enemmän aikaa ruudun ääressä ja leikki vähemmän ulkona. Vanhemmista 
90 % kertoi asettaneensa lapsille sääntöjä television katselun sisällön ja 69 % sääntöjä television 
katselun ajankäytön suhteen (mt.).

Brittitutkijat Susan Roberts ja Susan Howard (2005) toteavat alle 2-vuotiaiden lasten tuntevan 
mielihyvää heidän seuratessaan Teletapit–ohjelmaa. Tämänikäiset lapset eivät siis suinkaan ole 
passiivisia televisionkatsojia. Tutkituista nuorin oli 14 ja vanhin 24 kuukauden ikäinen. Tutkijat 
havainnoivat pariakymmentä lasta videoimalla ja raportoivat lasten katsovan ohjelmaa innostu-
neena (ks. myös Seppänen 2001).
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Kaiser Family Foundationin julkaisemassa tutkimuksessa (Rideout & Hamel 2006) todetaan alle 
1-vuotiaiden viettävän television, DVD:n, tietokoneen tai videopelien parissa noin 49 minuuttia 
päivittäin. Alle 3-vuotiaiden aika kuluu suurimmaksi osaksi kirjojen tai lehtien parissa: van-
hempien mukaan lähes 80 prosenttia tutkimuksessa mukana olleista 1-vuotiaista tai sitä nuo-
remmista ja saman verran 2-3-vuotiaista selailee ja katselee kuvia tai heille luetaan päivittäin. 
Musiikkia tutkimuksen parivuotiaista kuuntelee yli 80 prosenttia.

Kolmannen vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä ovat yhteiskunnallisetkin toimijat 
huomanneet yhä nuorempien lasten mediankäyttöjen kartoittamisen tarvetta. Yhtenä esimerk-
kinä toimii käsillä oleva Lasten mediabarometri-hanke. Samankaltainen, ”Småungar & Medier 
2010” (Medierådet 2010), on toteutettu Ruotsissakin kyselynä 2-9-vuotiaiden vanhemmille 
(N=2000). Raportissa todetaan esimerkiksi, että pienten lasten netinkäyttö on suurimmaksi 
osaksi pelaamista ja videopätkien katselua YouTube-videopalvelusta (mt.).   

Norjassa Medietilsynet on julkaissut barometrityyppisen selvityksen ”Barn og digitale medier 
2010” myös vuonna 2010. Kartoituksesta ilmenee, että norjalaislapset liikkuvat verkossa yhä 
nuorempina: lapset tutustuvat netinkäyttöön ensimmäisen kerran kuusivuotiaana tai aikaisem-
min. Viisi prosenttia 6-8-vuotiaista on pelannut peliä, jossa ikärajamerkintänä on ollut 18+. Tut-
kimusaineisto on nuorimpien lasten kohdalla koottu haastattelemalla puhelimitse noin tuhat 
lasten vanhempaa, joilla oli kotona internet-yhteys. 9-16-vuotiaita lapsia oli vastaajina 1777.

Brittiläisen Ofcomin (2009) medialukutaitotutkimuksen perusteella 5-7-vuotiaiden netinkäyttö 
on selvästi lisääntynyt ja internetin käyttö alkaa kodeissa yhä nuorempana. Yli 60 prosenttia ai-
neiston 5-7-vuotiaiden vanhemmista kertoo luottavansa siihen, että lapsi osaa liikkua verkossa 
turvallisesti. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 5-12-vuotiaat lapset ja nuoret. 

Suomessa audiovisuaalisen median nykysääntelyn toimivuutta ja kehittämistarpeita kartoit-
tavasta opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksestä (OKM 2009) ilmenee, että vanhemmat 
muistavat parhaiten televisio-ohjelmien ikärajoista lastensa omaa ikää lähinnä olevat ikärajat. 
Televisio-ohjelmien vedenjakaja-ajoista tunnetuin on puolestaan klo 21 ja video- sekä tietoko-
nepelien ikärajoista tiedetään parhaiten K18. Niissä talouksissa, joissa on 3-6-vuotiaita lapsia, 
kaksi kolmesta vastaajasta sanoo noudattavansa aina ikärajoja. 

Viestintäviraston vuonna 2009 teettämän tutkimuksen ”Mediakasvatus suomalaisperheissä” 
tulosten mukaan vanhempien tulisi saada lisätietoa etenkin televisio-ohjelmien ikärajoista. Tut-
kimuksessa selvitetään alle 18-vuotiaiden mediankäyttöä ja tutkimuksen kvantitatiivinen osio 
on tehty haastattelemalla puhelimitse 750 vanhempaa. Viestintäviraston aiempiin tutkimuksiin 
verrattuna ikärajojen kokonaistunnettuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Sanoma Magazines Finlandin julkaiseman Yippee -tutkimuksen (2008) perusteella 3-16-vuoti-
aiden lasten ajasta kuluu noin 2,6 tuntia vuorokaudessa internetin, matkapuhelimen ja pelien 
parissa. Vanhemmat kertovat kannustavansa lapsia eritoten lukemaan ja pyrkivät valvomaan 
lastensa sähköisten medioiden käyttöä. Kahden vuoden välein julkaistavassa tutkimuksessa kar-
toitetaan lasten ja nuorten asenteita, ajankäyttöä ja kulutustottumuksia.

2. Mediabarometrit ajankohtaisia
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Tutkimusta pienten lasten mediasuhteista tarvitaan

Tutkimuspoimintojen perusteella varsinkin kaikkein pienimpien alle 4-vuotiaiden lasten ja vau-
vojen mediankäyttöä on tutkittu vasta vähän. Länsimaissa lapset alkavat kuitenkin käyttää me-
diaa monipuolisesti jo varhain. Mediaa, kuten TV-ohjelmia, DVD-sisältöjä ja pelejä kuitenkin 
suunnitellaan yhä useammin myös alle 3-vuotiaille. Pienten lasten mediaympäristö muuttuu 
koko ajan, ja siksi tutkimuksissa tulisi ottaa tarkastelun kohteiksi lasten mediasuhteet ja median 
tarjolle asettamat sisällöt mahdollisimman monipuolisesti. 

Lapset aloittavat netinkäytönkin yhä nuorempina ja se tuntuu tässä esiteltyjen tutkimusten valossa 
lisääntyvän, voisi jopa sanoa vakiintuvan 5-7-vuoden iässä. Lasten internetin käyttöön liittyvät 
tutkimuksetkin ovat lisääntyneet 2000-luvulla, mutta silti alle 5-vuotiaiden netinkäyttötutki-
muksia on julkaistu marginaalisesti verrattuna vanhempiin ikäluokkiin.

Käsillä oleva Lasten mediabarometri-raportti osallistuu tutkimustulosten päivitystyöhön pienten 
lasten mediankäytöistä. Vanhemmille suunnatussa kyselyssä ja laadullisissa osioissa tarkastelun 
kohteina ovat seuraavat teemat: 

 • medialaitteiden saatavuus lapsille 
 • lasten aktiviteetit median parissa 
 • iän karttumisen myötä tapahtuva muutos aktiviteeteissa 
 • yleisin ja mieluisin mediankäyttöseura
 • sukupuolittuneet mediankäytöt
 • mediankäyttöjen herättämät tunteet lapsessa, esimerkiksi ilo tai jännitys
 • lasten suosikkimediat ja sisällöt 
 • mediankäytön säännöt kotona

14 poimintoja 0-8-vuotiaiden mediasuhteita koskevasta tutkimuksesta



ANNIKKA SUONINEN
Lasten mediankäytöt vanhempien kertomina

Lasten mediabarometri 2010 -tutkimuksen laajin tutkimusaineisto kerättiin 0–8-vuotiaiden 
lasten vanhemmille suunnatulla valtakunnallisella postikyselyllä. Kyselyyn saatiin vastaus kaik-
kiaan 743:sta perheestä. Tutkimuksen otanta oli suoritettu maakuntatasolla, ja kerätty tutkimus-
aineisto painotettiin vastaamaan 0–8-vuotiaan väestön maantieteellistä jakaumaa.

Nuorimmat lapset, joita mediabarometrin kyselylomakkeen vastaukset koskivat, olivat synty-
neet lokakuussa 2010 eli he olivat tutkimusaineistoa kerättäessä alle kaksi kuukautta vanhoja. 
Vanhimmat lapset olivat puolestaan syntyneet helmikuussa 2001, joten he olivat lähes yhdek-
sänvuotiaita. Vastaukset käsitellään pääosin neljässä ikäluokassa (0–2-vuotiaat, 3–4-vuotiaat, 
5–6-vuotiaat ja 7–8-vuotiaat).

Hieman useammat vastaukset koskivat poikia (52,8 prosenttia) kuin tyttöjä (47,2 prosenttia), 
kun poikien osuus koko tutkitussa ikäluokasta on 51,1 prosenttia ja tyttöjen osuus on 48,9 pro-
senttia. Tutkimusvastauksissa poikien osuus on siis hieman yliedustettu.

Tutkimukseen osallistuneista lapsista 96 prosenttia asui koko ajan siinä perheessä, jossa tutki-
muslomake oli täytetty. Loput 4 prosenttia lapsista asui tässä perheessä vähintään puolet ajasta. 
84 prosentissa perheitä oli vähintään kaksi huoltajaa ja 16 prosentissa oli kyse yhden huoltajan 
perheestä. Perheistä 38 prosenttia asui kaupungissa, 26 prosenttia kaupungin laita-alueella tai 
esikaupungissa, 18 prosenttia muissa taajamissa ja 18 prosenttia pienessä kylässä tai haja-asu-
tusalueella.

35 prosenttia lapsista oli perheensä ainoita lapsia. Kaksi lasta oli 40 prosentissa perheistä, kolme 
lasta 17 prosentissa perheitä, neljä lasta 5 prosentissa perheitä ja viisi tai useampia lapsia 3 pro-
sentissa perheistä. 

Tutkimuslomakkeista 97 prosenttia oli täyttänyt äiti tai muu naispuolinen huoltaja ja isiä tai 
muita miespuoleisia huoltajia oli vastaajista vain 3 prosenttia. Vastaajista 21 prosenttia oli alle 
30-vuotiaita, 57 prosenttia oli 30–39-vuotiaita ja 22 prosenttia oli yli 40-vuotiaita.

Vanhemmille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin mediavälineiden saatavuutta kodeissa, ylei-
simpien medioiden käyttöä sekä vanhempien mielipiteitä lapsen mediankäytöstä ja lapsille 
suunnatuista mediasisällöistä. Kyselylomake oli pyritty suunnittelemaan niin, että se olisi mah-
dollisimman teknologianeutraali, jotta tutkimus voitaisiin toistaa samansisältöisenä myöhem-
minkin, vaikka teknologiset ratkaisut muuttuisivat. Tässä yhteydessä kyselyn tuloksia kuvataan 
lasten mediankäytön osalta.

1. Medialaitteiden saatavuus

Vanhemmilta kysyttiin, mitä mediavälineitä lapsen oli mahdollista käyttää kotonaan joko 
omassa huoneessaan tai muualla kotona. Kodeissa oli myös melko paljon sellaisia välineitä, jot-
ka eivät olleet lapsen käytössä.
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Televisio oli kodeista 93 prosentissa ja lapsen käytössä se oli 77 prosentissa perheistä. Tallentava 
digiboksi oli 63 prosentissa perheistä ja lapsen käytössä se oli 36 prosentissa perheistä. Erillinen 
DVD- tai Blu-ray-soitin löytyi 89 prosentissa kodeista ja lapsen käytössä se oli 61 prosentissa 
perheistä. VHS-nauhuri oli 54 prosentissa perheistä ja lapsen käytössä se oli 33 prosentissa per-
heistä.

CD-soitin tai stereot löytyi 94 prosentista, joku radion kuunteluun tarkoitettu laite 88 prosen-
tissa perheistä ja Mp3-soitin tai joku muu kannettava musiikkilaite 63 prosentista. Lapsen käy-
tössä nämä olivat 67 prosentissa, 57 prosentissa ja 21 prosentissa perheistä. Joku näistä kolmesta 
musiikin- tai radionkuunteluun sopivista laitteista oli kodeista 98 prosentissa ja lapsen käytössä 
sellainen oli 72 prosentissa perheistä.

Pöytätietokone oli 64 prosentissa kodeista ja kannettava tietokone 81 prosentissa. Lapsen käy-
tössä kumpikin näistä oli noin kolmanneksessa perheistä. Joko kannettava tai pöytätietokone 
oli 98 prosentissa perheistä ja lapsen käytössä tietokone oli 48 prosentissa perheistä. Internet-
yhteys oli 97 prosentissa kodeista ja lapsen käytössä internet oli 44 prosentissa perheistä. Peli-
konsoli oli 57 prosentissa perheistä ja lapsen käytössä se oli perheistä 34 prosentissa. Käsikonsoli 
oli 21 prosentissa kodeista ja lapsen käytössä tällainen oli 14 prosentissa perheistä. Joku pelilaite 
(joko pelikonsoli tai tietokone) oli 99 prosentissa kodeista ja lapsen käytössä sellainen oli 56 
prosentissa.

Kuvio 1.  Lapsilla kotonaan käytössä olevat medialaitteet
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Mediavälineiden yleisyys kodeissa ei paljoakaan eronnut eri ikäisten lasten perheissä, mutta 
vanhemmilla lapsilla oli selvästi useammin mahdollisuus käyttää kodin mediavälineitä. Peli-
konsolia, tietokonetta tai internet-yhteyttä ei ollut mahdollisuus käyttää noin 80 prosentilla niistä 
0–2-vuotiaista lapsista, joiden kotona oli nämä laitteet. Kotona olleet musiikkilaitteet ja kuvatal-
lentimet eivät olleet käytössä yli puolella 0–2-vuotiaista ja televisio ei ollut käytössä reilulla kol-
manneksella. Vanhimmista 7–8-vuotiaista lapsista kolmannes ei voinut käyttää perheessä ole-
via kannettavia musiikinkuuntelulaitteita tai kannettavaa tietokonetta, reilu viidennes ei saanut 
käyttää tallentavaa digiboksia ja noin kuudesosa ei voinut käyttää kodin internet-yhteyttä, mutta 
kodin muut mediavälineet olivat käytössä vähintään noin 90 prosentilla 7–8-vuotiaista lapsista. 

0–2-vuotiailla lapsilla ei ollut juuri lainkaan mediavälineitä omissa huoneissaan. 3–4-vuotiaista 
joka viidennellä oli radion- tai musiikinkuunteluun käytettävä laite omassa huoneessaan, mutta 
muita mediavälineitä heillä oli hyvin harvoin. Puolilla 5–6-vuotiaista löytyi joku musiikinkuun-
telulaite omasta huoneestaan ja televisio ja joku digitaalisten pelien pelaamiseen soveltuva laite 
oli 13 prosentilla. Sen sijaan 7–8-vuotiaiden lasten huoneista löytyi jo selvästi enemmän erilaisia 
mediavälineitä, joku radion- tai musiikinkuuntelulaite löytyi omasta huoneesta 63 prosentilla, 
televisio 20 prosentilta ja DVD- tai Blu-ray-soitin 16 prosentilla. Pelikonsoli oli omassa huo-
neessa 22 prosentilla 7–8-vuotiaista, käsikonsoli 24 prosentilla ja tietokone 12 prosentilla. Joku 
tietokone- tai konsolipelien pelaamiseen soveltuva laite oli omassa huoneessa 41 prosentilta. 

Vanhimmassa ikäluokassa selvästi useammilla pojilla kuin tytöillä oli pelikonsoleita, televisioita 
ja kuvatallenteiden katselulaitteita omissa huoneissaan: 39 prosentilla 7–8-vuotiaista pojista oli 
pelikonsoli, 30 prosentilla televisio ja 27 prosentilla DVD- tai Blu-ray-soitin omassa huonees-
saan, kun saman ikäisistä tytöistä pelikonsoli oli 7 prosentilla, televisio 11 prosentilla ja DVD- 
tai Blu-ray-soitin 7 prosentilla. Joku tietokone- tai konsolipelien pelaamiseen soveltuva laite oli 
omassa huoneessa 55 prosentilla 7–8-vuotiaista pojista ja 28 prosentilla tytöistä.

2. Television ja kuvatallenteiden katselu

Kaikista 0–8-vuotiaista lapsista 85 prosenttia katseli televisio-ohjelmia tai kuvatallenteita. Alle 
vuoden ikäisistä lapsista niitä katseli neljäsosa, yksivuotiaista jo lähes kaksi kolmasosaa ja kaksi-
vuotiaista ja sitä vanhemmista lapsista jo yli 90 prosenttia. Televisio-ohjelmia jostakin lähteestä 
seurasi päivittäin 57 prosenttia kaikista lapsista ja vähintään kerran viikossa niitä seurasi 83 
kaikista lapsista.  3–8-vuotiaista lapsista televisio-ohjelmia seurasi päivittäin kaksi kolmasosaa ja 
viikoittain yli 90 prosenttia. Kuvatallenteita seurasi päivittäin 12 prosenttia ja vähintään kerran 
viikossa 59 prosenttia kaikista lapsista. 3–8-vuotiaista lapsista kuvatallenteita seurasi viikoittain 
noin kaksi kolmasosaa. Tarkemmat televisio-ohjelmien ja kuvatallenteiden katselua koskevat 
luvut koskevat vain niitä lapsia, jotka katselivat kuvaohjelmia.

Televisio-ohjelmia lapset katselivat yleisimmin televisiosta tai tietokoneelta ohjelman lähe-
tysaikana, mutta 58 prosenttia kuvaohjelmia seuranneista lapsista katseli viikoittain myös ly-
hytaikaista säilytystä varten tallennettuja ohjelmia. Televisiokanavien tilausohjelmapalveluista 
ohjelmia katseli viikoittain kymmenesosa lapsista, mutta kännykällä televisio-ohjelmia seurasi 
erittäin harva lapsi.
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2.1. Televisio-ohjelmien ja kuvatallenteiden katselun useus



Kuvio 2.  Televisio-ohjelmien ja kuvatallenteiden katselun useus ikäryhmittäin

Kuvatallenteista lapset katsoivat useimmin ostettuja tai videovuokraamosta vuokrattuja tal-
lenteita, joita katseli viikoittain lähes puolet kuvaohjelmia katselleista lapsista ja ainakin jos-
kus näitä seurasi 89 prosenttia. Televisiosta itse tallennettuja, useampaa katselukertaa varten 
säilytettyjä ohjelmia tai elokuvia seurasi viikoittain kolmannes lapsista ja ainakin joskus kaksi 
kolmasosaa. Internetin videopalvelujen (esimerkiksi YouTube) tallenteita, internetin maksut-
tomien tilausohjelmapalvelujen tallenteita ja kirjastosta lainattuja tallenteita katseli kaikkia vii-
koittain vajaa kymmenesosa lapsista. Ainakin joskus seurasi kirjastosta lainattuja tallenteita 59 
prosenttia, videopalveluiden tallenteita 42 prosenttia ja maksuttomien tilausohjelmapalvelujen 
tallenteita 32 prosenttia kuvaohjelmia katsoneista lapsista. Lähes kaksi kolmasosaa lapsista kat-
seli itse kuvattuja tallenteita ainakin joskus, mutta viikoittain niitä seurasi vain 3 prosenttia. 
Internetin maksullisista tilausohjelmapalveluista tai vertaisverkkojen kautta hankittuja kuvatal-
lenteita seurasi edes joskus vain 3 prosenttia lapsista.

Se, millä välineellä lapsi seurasi televisio-ohjelmia tai kuvatallenteita, ei ollut yhteydessä lapsen 
ikään tai sukupuoleen. 

2.2. Lasten seuraamat ohjelmatyypit

Kuvaohjelmien erilaisista ohjelmatyypeistä lapset seurasivat säännöllisimmin lasten makasii-
niohjelmia, joita katsoi päivittäin 26 prosenttia ja viikoittain 80 prosenttia kuvaohjelmia seu-
ranneista lapsista. Animaatio-ohjelmia ja animaatioelokuvia seurasi päivittäin 9 prosenttia ja 
viikoittain 56 prosenttia. 
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Muita kuvaohjelmien ohjelmatyyppejä seurasi päivittäin vain korkeintaan kolmisen prosenttia 
lapsista. Viikoittain luonto-, eläin- ja tiedeohjelmia katseli kolmannes lapsista, uutisia ja ajan-
kohtaisohjelmia, urheilua ja komediasarjoja tai -elokuvia puolestaan noin neljännes ja saippua-
sarjoja tai romanttisia sarjoja tai elokuvia noin viidennes lapsista.

Tosi-tv-ohjelmia, asia- ja opetusohjelmia tai lasten näyteltyjä ohjelmia tai elokuvia katseli vii-
koittain noin kymmenesosa lapsista. Jännitys-, toiminta- tai poliisisarjoja ja -elokuvia ja draa-
masarjoja tai -elokuvia katseli säännöllisesti vain 2 prosenttia lapsista ja kauhusarjoja tai -eloku-
via ei käytännöllisesti katsoen kukaan.
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Kuvio 3. Lasten päivittäin ja viikoittain seuraamat kuvaohjelmien ohjelmatyypit

Nuorimmista, 0–2-vuotiaista lapsista lasten makasiiniohjelmia seurasi päivittäin reilu viidennes 
ja viikoittain lähes 80 prosenttia. Animaatio-ohjelmia tai -elokuvia katsoi päivittäin 8 prosenttia 
ja viikoittain reilu kolmannes. Tämän ikäisten lasten kuvaohjelmien katselussa näkyy myös mel-
ko vahvasti vanhempien ohjelmamaun merkitys, sillä esimerkiksi uutisia ja ajankohtaisohjelmia 
seurasi päivittäin 6 prosenttia ja viikoittain yli kolmasosa nuorimmista lapsista. Kaikkein ylei-
sintä uutis- ja ajankohtaisohjelmien katselu olikin alle vuoden ikäisillä lapsilla – tämän on sikäli 
ymmärrettävää, että näin pienet lapset eivät oletettavasti vielä aktiivisesti seuraa uutisia, joten 
heitä ei myöskään tarvitse samalla tavoin suojata pelottavilta asioilta kuin hieman vanhempia 
lapsia.

3–4-vuotiaista lapsista reilu kolmannes seurasi makasiiniohjelmia päivittäin ja viikoittain nii-
tä seurasi 81 prosenttia. Animaatioita katsoi päivittäin 6 prosenttia ja viikoittain vajaa puolet 
3–4-vuotiaista. Luonto-, eläin- ja tiedeohjelmia, uutisia tai ajankohtaisohjelmia sekä urheilua 
seurasi viikoittain viidennes.
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Makasiiniohjelmia katsoi päivittäin reilu kolmannes ja viikoittain yli 90 prosenttia 5–6-vuotiais-
ta lapsista. Animaatioita katseli viikoittain kaksi kolmasosaa ja päivittäin 5 prosenttia. Luonto-, 
eläin- ja tiedeohjelmia seurasi viikoittain yli kolmannes 5–6-vuotiaista ja komedioita hieman 
yli neljännes. Uutisia ja urheilua seurasi viikoittain viidennes ja lasten näyteltyjä ohjelmia sekä 
tosi-tv-ohjelmia 14 prosenttia 5–6-vuotiaista.

7–8-vuotiaista lapsista makasiiniohjelmia katsoi päivittäin 16 prosenttia ja viikoittain niitä kat-
soi kaksi kolmasosaa. Tässä ikäluokassa animaatiot olivat nousseet vähintään yhtä suosituiksi 
kuin makasiiniohjelmat, sillä niitä katsoi päivittäin 14 prosenttia ja viikoittain lähes kolme nel-
jäsosaa lapsista. Luonto-, eläin- ja tiedeohjelmia katseli viikoittain 37 prosenttia ja komedioi-
ta 33 prosenttia 7–8-vuotiaista lapsista. Urheilua seurasi viikoittain 30 prosenttia, uutisia tai 
ajankohtaisohjelmia 29 prosenttia ja romantiikkaa tai saippuaoopperoita 23 prosenttia. Tosi-tv-
ohjelmia katsoi viikoittain 7–8-vuotiaista 20 prosenttia, lasten näyteltyjä sarjoja tai elokuvia 16 
prosenttia ja asiaohjelmia tai dokumentteja 14 prosenttia. 

0–4-vuotiailla lapsilla tyttöjen ja poikien välillä ei ollut suuria eroja sen suhteen, minkä tyyp-
pisiä kuvaohjelmia he seurasivat säännöllisesti, mutta jo 5–6-vuotiaat pojat seurasivat urheilu-
ohjelmia selvästi tyttöjä useammin. 27 prosenttia 5–6-vuotiaista ja 36 prosenttia 7–8-vuotiaista 
pojista seurasi urheiluohjelmia vähintään viikoittain, kun samanikäisistä tytöistä säännöllisesti 
urheilua seuranneiden vastaavat osuudet olivat 12 ja 23 prosenttia. Päivittäin urheiluohjelmia 
katsoi 11 prosenttia 7–8-vuotiaista pojista ja 1 prosentti tytöistä. 

Kouluikäiset tytöt taas seurasivat lasten makasiiniohjelmia poikia säännöllisemmin: 7–8-vuoti-
aista tytöistä 23 prosenttia seurasi makasiiniohjelmia päivittäin ja 74 prosenttia vähintään ker-
ran viikossa, kun pojista niitä katsoi päivittäin 8 prosenttia ja vähintään viikoittain 63 prosenttia.

Lasten vanhempia pyydettiin nimeämään kolme lapselleen erityisen mieluisaa televisio-oh-
jelmaa ja kolme erityisen mieluisaa elokuvaa tai kuvatallennetta, joita lapset halusivat katsoa 
säännöllisesti. Lähes kaikki kuvaohjelmia seuranneiden lasten vanhemmat olivat maininneet 
ainakin yhden tällaisen ohjelman tai tallenteen.

Vanhempien selvästi useimmin mainitsema suosikkiohjelma oli Pikku Kakkonen, joka oli kai-
kissa ikäluokissa sekä tyttöjen että poikien suosituin ohjelma. Pikku Kakkosen yhtenä lapsen 
suosikkiohjelmana oli nimennyt reilut puolet suosikkiohjelmia maininneista 0–2-vuotiaiden 
lasten vanhemmista, kaksi kolmasosaa 3–6-vuotiaiden vanhemmista ja neljännes 7–8-vuotiai-
den vanhemmista. Vanhimmassa ikäluokassa Pikku Kakkosen oli maininnut kolmannes tyttö-
jen vanhemmista ja vajaa viidennes poikien vanhemmista.

Toiseksi eniten suosikkimainintoja keräsivät Muumit (tällä maininnalla viitattiin todennäköi-
simmin Yleisradion kanavilla esitettyyn Muumilaakson tarinat -piirrossarjaan, mutta mahdol-
lisesti myös MTV3 Juniorilla esitettyyn Muumien maailma -nukkeanimaatioon). Muumit oli 
0–6-vuotiaiden toiseksi suosituin ohjelma ja 7–8-vuotiailla tytöillä se oli listan kolmannella 
sijalla, mutta kouluikäisillä pojilla se oli saanut vasta viidenneksi eniten suosikkiohjelmamai-
nintoja. Muumit nimesi yhdeksi lapsen suosikkiohjelmaksi viidennes vähintään yhden suosik-
kiohjelman nimenneistä 0–4-vuotiaiden lasten vanhemmista ja kymmenesosa 5–6-vuotiaiden 
lasten ja 7–8-vuotiaiden tyttöjen vanhemmista.

2.3. Lasten suosikkiohjelmat ja -tallenteet
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Muiden suosikkiohjelmien osalta eri ikäisten lasten – ja tyttöjen ja poikien – suosikkilistat oli-
vat varsin erilaisia. Pienimpien lasten kolmanneksi eniten suosikkiohjelmamainintoja kerännyt 
ohjelma oli Postimies Pate. Myös Puuha-Pete, Lauri kilpa-auto ja Palomies Sami saivat useita mai-
nintoja poikien vanhemmilta, mutta 0–2-vuotiaiden tyttöjen suosikkilistalla neljänneksi nousi 
Rölli. 3–4-vuotiaiden tyttöjen suosikkiohjelmia olivat BUU-Klubben, Richard Scarryn touhukas 
maailma, Late Lammas ja Anniina Ballerina. Samanikäisten poikien suosikkilistalle nousivat taas 
Dinojuna, Palomies Sami, Puuha-Pete, Mikki Hiiren kerhotalo ja Hauskat kotivideot. Vaikka tyt-
töjen ja poikien suosikkilistojen kärkipaikat menivätkin eri ohjelmille, niin vähintään yksittäisiä 
mainintoja ohjelmat keräsivät molemmilta.

Jo 5–6-vuotiaiden tyttöjen ja poikien suosikkiohjelmalistat olivat varsin erilaisia. Pikku Kakko-
nen ja Muumit lukeutuivat  sekä tyttöjen että poikien suosikkeihin. Muita tyttöjen suosikkeja 
olivat  BUU-klubben, YLE TV2:n kello 17 lastenohjelma, Heppajengi, Winx ja Anniina Ballerina. 
Poikien suosikkeja olivat taas Bakugan, Hauskat kotivideot, Dinosaur King ja Richard Scarryn 
touhukas maailma.

7–8-vuotiaiden lasten suosikkiohjelmien joukossa alkoi olla paljon muita kuin varsinaisia las-
tenohjelmia. Salatut elämät oli Pikku Kakkonen jälkeen vanhempien toiseksi useimmin mainit-
sema kouluikäisten lasten suosikkiohjelma. Pojilla sen edellä suosikkiohjelmalistalla oli myös 
Simpsonit. Muita tyttöjen suosikkiohjelmia olivat Muumit, Galaxi, Winx, Paavo Pesusieni, Tans-
sii tähtien kanssa, Hannah Montana, Hauskat kotivideot ja Heppajengi. Poikien listalta löytyivät 
taas Bakugan, Hauskat kotivideot, Muumit, Avatar, Madagascarin pingviinit ja Paavo Pesusieni.  

Tyttöjen suosikkiohjelmat olivat pääasiassa perinteisiä (pienempienkin lasten suosikkilistoilta 
löytyviä) lastenohjelmia, erilaisia luonto- ja eläinohjelmia (mm. Avara luonto, Eläinsairaala 
ja Eläinten pelastuspartio) ja musiikkipitoisia visailuja (Biisikärpänen ja Kuorosota). Poikien 
suosikkiohjelmalistalla oli paljon erilaisia toiminnallisia animaatiosarjoja; viisi suosikkiohjel-
mamainintaa oli saanut mm. Star Wars: The Clone Wars -sarja. Poikien vanhemmat nostivat 
suosikkiohjelmien joukkoon myös paljon urheiluohjelmia. Jonkin verran suosikkiohjelma-
mainintoja saivat myös erilaiset toiminnalliset tosi-tv-ohjelmat: Hauskojen kotivideoiden lisäksi 
Hullut japanilaiset, Wipeout, Duudsonit ja Pelkokerroin.

Vanhempien maininnat lapsilleen erityisen mieluisista kuvatallenteista jakautuivat erittäin mo-
nien televisio-ohjelmien ja elokuvien välille. Mainintoja saaneiden tallenteiden joukossa oli 
paljon samoja ohjelmia, jotka oli nimetty myös suosituimmiksi televisio-ohjelmiksi eli samoja 
suosikkiohjelmia seurattiin paljon sekä televisiosta että tallenteilta. Varsinkin pienempien las-
ten suosituimmat kuvatallenteet olivat pääosin televisiosta tuttuja (lyhyehköjä) lastenohjelmia, 
mutta vähitellen lyhyemmät ohjelmat saivat väistyä pidempien elokuvien tieltä. Erityisesti valta-
osa 7–8-vuotiaiden suosikkitallenteista oli erilaisia lastenelokuvia.

Muumit oli kahden eniten suosikkimainintoja keränneen tallenteen joukossa kaikissa neljässä 
ikäluokassa ja sekä tytöillä ja pojilla. Kaikissa ikäluokissa yksi poikien suosituimmista kuvatal-
lenteista oli Disney-Pixarin animaatioelokuva Autot;  3–6-vuotiailla pojilla se oli ehdottomasti 
kaikkein eniten suosikkimainintoja kerännyt tallenne.  Yli 3-vuotiaiden tyttöjen suursuosikkeja 
olivat puolestaan Barbie-animaatiot. Kaikenikäisten tyttöjen suosikkeihin kuului myös Nalle 
Puh.

Kaikkein pienimpien lasten suosikkitallenteiden listalle pääsivät (Muumien ja Nalle Puhin lisäksi) 
Puuha-Pete, Ti-Ti nalle, Fröbelin palikoiden musiikkivideotallenne sekä Teletapit. Autot oli yksi 
myös kaikkein pienimpien poikien suosikkitallenteista.
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2.4. Kuvaohjelmien katseluseura

Vanhempia pyydettiin kertomaan, kenen kanssa lapsi katsoi televisiota tai tallenteita ainakin 
joskus (kaikki katseluseurat), useimmiten ja mieluiten. Käytännöllisesti katsoen kaikki lapset 
seurasivat kuvaohjelmia ainakin joskus vanhempiensa kanssa ja noin puolet katsoi niitä myös 
muiden aikuisten seurassa. 

Samanikäisten tai nuorempien sisarusten tai ystävien kanssa kuvaohjelmia katseli hieman yli 
puolet kaikista lapsista: reilu neljännes 0–2-vuotiaista, reilu puolet 3–6-vuotiaista ja yli kolme 
neljäsosaa 7–8-vuotiaista. Itseään ainakin neljä vuotta vanhempien sisarusten tai ystävien kans-
sa televisiota tai tallenteita katseli noin kolmannes kaikista lapsista ja 81 prosenttia niistä lap-
sista, joilla oli vähintään neljä vuotta vanhempia sisaruksia. Yksin kuvaohjelmia katseli vajaat 
kaksi kolmasosaa kaikista lapsista: reilu kolmannes 0–2-vuotiaista ja yli kaksi kolmasosaa yli 
3-vuotiaista. Vanhemmissa ikäluokissa perheidensä ainoat lapset katsoivat televisiota ja tallen-
teita yksin useammin kuin ne lapset, joilla oli sisaruksia: 3–8-vuotiaista perheidensä ainoista 
lapsista noin 80 prosenttia katseli ohjelmia yksin ainakin joskus.

Kaikista 0–8-vuotiaista lapsista 16 prosenttia katsoi televisiota ja tallenteita useimmiten yksin, 
45 prosenttia sisarusten tai muiden lasten kanssa ja 39 prosenttia joko vanhemman tai muun 
aikuisen seurassa.  0–2-vuotiaista lapsista kuvaohjelmia katseli useimmiten aikuisen seurassa yli 
kaksi kolmasosaa, muiden lasten kanssa neljännes ja yksin vain hyvin harva. Yli kolmevuotiaat 
lapset katsoivat televisiota tai tallenteita useimmiten enemmän muiden lasten kuin aikuisten 
seurassa. 3–6-vuotiaista lähes puolet ja 7–8-vuotiaista yli puolet katsoi ohjelmia useimmiten 
muiden lasten seurassa. Aikuisten seurassa ohjelmia katsoi useimmiten kolmannes 3–6-vuo-
tiaista ja reilu viidennes 7–8-vuotiaista. Yksin ohjelmia katsoi useimmiten noin viidesosa 
3–8-vuotiaista. 

Sisarusten määrällä ja iällä oli selväsi vaikutusta siihen, kenen kanssa lapsi useimmiten katseli 
kuvaohjelmia. Niistä lapsista, joilla oli sisaruksia, katsoi kuvaohjelmia useimmiten sisarusten 
kanssa lähes kaksi kolmasosaa, aikuisen kanssa noin neljännes ja yksin noin kymmenesosa; 
nämä lapset siis katsoivat televisiota useammin sisarusten kanssa ja vähemmän aikuisten kanssa 

Yhteisiä tallenteita 3–4-vuotiaiden tyttöjen ja poikien suosikkilistoilla olivat vain Muumit ja 
Late Lammas. Tyttöjen suosikkeja olivat näiden lisäksi Ti-Ti nalle, Barbie-elokuvat, Myyrän seik-
kailut, Helinä-keiju ja Nalle Puh. Saman ikäisten poikien suosikkitallenteita olivat puolestaan 
Autot, Puuha-Pete, Lauri kilpa-auto, Tomi traktori ja Shrek. Kaikki poikien suosikkitallenteet oli 
mainittu myös ainakin muutaman tytön suosikeiksi, mutta tyttöjen suursuosikkeja Barbieta ja 
Helinä-keijua ei ollut nimetty yhdenkään pojan suosikkitallenteiksi.

Muumit ja Disneyn elokuvat olivat mukana sekä 5–6-vuotiaiden tyttöjen että poikien suosikki-
tallennelistalla. Tyttöjen ehdottomasti suosituimpia kuvatallenteita olivat Barbie-elokuvat, mut-
ta seitsemän eniten suosikkimainintoja keränneen kuvatallenteen joukkoon mahtuivat myös 
Helinä-keiju, Barpapapa, Maa aikojen alussa ja Nalle Puh. Poikien suosikkeja olivat taas Autot, 
Ice Age, Bakugan, Postimies Pate, Puuha-Pete ja Shrek.

Muumit, Ice Age, Shrek, Risto Räppääjä, Aku Ankka, Disney-elokuvat ja Harry Potter kuuluivat 
sekä 7–8-vuotiaiden tyttöjen että poikien suosikkeihin. Muita tyttöjen suosikkeja olivat Barbie-
elokuvat, Nalle Puh, Heinähattu ja Vilttitossu, Peppi Pitkätossu, Bratz ja Helinä-keiju. Poikien 
suosikkitallenteita taas olivat Pokémon, Simpsonit, Autot ja Mr. Bean. 
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tai yksin kuin perheidensä ainoat lapset. Nuorimmista 0–2-vuotiaistakin 59 prosenttia katsoi 
ohjelmia useimmiten sisarusten kanssa ja 37 prosenttia aikuisen kanssa. 

Perheidensä ainoista lapsista televisiota tai tallenteita seurasi useimmiten yksin kolmannes 
3–4-vuotiaista ja noin 60 prosenttia 5–8-vuotiaista. Nuorimmilla 0–2-vuotiailla yksinkatselu oli 
erittäin harvinaista riippumatta siitä, oliko heillä sisaruksia tai ei.

Vanhempia pyydettiin myös ilmoittamaan, kenen kanssa lapsi mieluiten katselee televisio-oh-
jelmia tai tallenteita. Kaikista vanhemmista 52 prosenttia arveli, että lapset katsoivat ohjelmia 
mieluiten aikuisen seurassa, 39 prosenttia piti mieluisimpana katseluseurana muita lapsia ja 9 
prosenttia katsoi ohjelmia mieluiten yksin. Pienemmät lapset katselisivat vanhempien mukaan 
ohjelmia mieluiten aikuisten seurassa, mutta 7–8-vuotiaille muut lapset olivat vanhempien arvion 
mukaan aikuisia mieluisampi katseluseura. 3–4-vuotiaista ohjelmia katsoisi mieluiten aikuisten 
kanssa 49 prosenttia ja muiden lasten kanssa 38 prosenttia, kun 7–8-vuotiaista aikuisten kanssa 
katsoisi ohjelmia mieluiten 40 prosenttia ja muiden lasten kanssa 50 prosenttia.

Vanhempien arvion mukaan aikuiset olivat lapsille mieluisin katseluseura useammin kuin he 
olivat yleisin katseluseura. Kaikkein pienimpien lasten kohdalla vanhempien arviot yleisimmästä 
ja mieluisimmasta katseluseurasta olivat hyvin samanlaiset. Yli kolmivuotiaille lapsille aikuiset 
olivat kuitenkin selvästi useammin mieluisin kuin yleisin katseluseura.

Niistä lapsista, joilla oli sisaruksia, kuvaohjelmia katsoi mieluiten aikuisen kanssa 40 prosenttia 
ja muiden lasten kanssa 52 prosenttia. Vanhemmat sisarukset olivat erityisen mieluisaa katselu-
seuraa niille 0–4-vuotiaille lapsille, joilla oli yli neljä vuotta vanhempia sisaruksia: heistä yli puo-
let katsoi kuvaohjelmia mieluiten vanhempien sisarusten kanssa. Perheidensä ainoista lapsista 
taas 83 prosenttia katsoi kuvaohjelmia mieluiten jonkun aikuisen seurassa.

Kuvio 4. Lasten yleisin ja mieluisin kuvaohjelmien katseluseura ikäryhmittäin
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Lähes kaikissa perheissä oli olemassa joitain lapsen kuvaohjelmien katselua koskevia rajoituksia 
tai sääntöjä. Kolmessa neljäsosassa perheistä oli olemassa joku katselua koskeva pysyvä sääntö 
ja tapauskohtaisia tai pysyviä sääntöjä löytyi 90 prosentissa kuvaohjelmia katselleiden lasten 
perheistä. Vanhemmista 8 prosenttia sanoi, ettei säännöille ole ollut tarvetta ja sääntöjä ei ollut 2 
prosentissa perheistä. Vähiten sääntöjä ja rajoituksia oli nuorimpien, 0–2-vuotiaiden perheissä, 
joista 80 prosentissa oli katselua koskevia rajoituksia. Yli kolmivuotiaiden perheistä näitä rajoi-
tuksia oli 94 prosentissa.

2.5. Kuvaohjelmien katselua koskevat rajoitukset perheissä

Yleisimmin perheissä oli sääntöjä siitä, ettei lapsi saanut katsoa joitakin ohjelmia tai ohjelma-
tyyppejä. Tätä asiaa koskevat pysyvät säännöt oli kahdessa kolmasosassa perheistä ja pysyvät tai 
tapauskohtaiset säännöt oli 82 prosentissa perheistä. 

Noin kolmessa neljäsosassa perheistä oli sääntöjä koskien sitä, mihin aikaa päivästä kuvaohjel-
mia sai katsella ja kuinka kauan ohjelmia sai katsella yhtenä päivänä. Siitä, mihin aikaan päivässä 
ohjelmia sai katsella, oli yleisemmin pysyviä kuin tapauskohtaisia sääntöjä, mutta katselun ko-
konaisaikaa koskevat säännöt olivat usein tapauskohtaisia.

Sitä, mitä televisiokanavia lapsi sai katsella, säädeltiin 58 prosentissa perheistä ja kuvaohjelmien 
katseluseuraa koskevia sääntöjä oli 42 prosentissa perheistä.

Nuorimpien, 0–2-vuotiaiden lasten perheissä oli selvästi vähemmän television ja tallenteiden 
katselua koskevia sääntöjä kuin vanhempien lasten perheissä. Pienimpien lasten perheissä koettiin 
useammin, ettei säännöille ollut (toistaiseksi) ollut tarvetta. Kaikkein vähiten katselua koske-
via sääntöjä oli niiden nuorimpien lasten perheissä, joissa ei ollut vanhempia sisaruksia, mutta 
näissäkin perheissä pysyviä katselua koskevia sääntöjä oli puolissa ja pysyviä tai tapauskohtaisia 
sääntöjä 71 prosentissa.

Kuvio 5. Televisio-ohjelmien ja kuvatallenteiden katselua koskevat säännöt ja rajoitukset perheissä
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3.1. Internetin käytön useus ja käyttöliittymät

3. Internetin käyttö

Kaikista 0–8-vuotiaista lapsista internetiä käytti ainakin joskus 43 prosenttia ja kolmannes käyt-
ti internetiä vähintään kerran viikossa. Internetin käyttö oli hyvin selvästi yhteydessä lapsen 
ikään: 0–2-vuotiaista 8 prosenttia, 3–4-vuotiaista 35 prosenttia, 5–6-vuotiaista 59 prosenttia ja 
7–8-vuotiaista 84 prosenttia käytti internetiä ainakin joskus. Vähintään kerran viikossa internetiä 
käytti vajaa neljännes 3–4-vuotiaista, reilu kolmannes 5–6-vuotiaista ja yli kaksi kolmasosaa 
7–8-vuotiaista.

Nuorimmat internetiä käyttäneet lapset olivat puolivuotiaita ja internetiä käytti 3 prosenttia alle 
yksivuotiaista, 6 prosenttia yksivuotiaista ja 16 prosenttia kaksivuotiaista. Internetin käyttö alkoi 
yleistyä pojilla 3–4-vuoden iässä, mutta tytöillä vasta 5–6-vuotiaana. Kolmasosa 3–4-vuotiais-
ta pojista, mutta vain reilu kymmenesosa samanikäisistä tytöistä käytti internetiä viikoittain. 
5–6-vuotiaista pojista internetiä käytti viikoittain 40 prosenttia ja samanikäisistä tytöistä kol-
mannes. Viisivuotiaista tytöistä internetiä käytti viikoittain vajaa neljännes, mutta kuusivuo-
tiaista tytöistä jo yli puolet. Kuusivuotiaissa internetiä viikoittain käyttäviä oli jo suhteellisesti 
enemmän tytöissä kuin pojissa, mutta pojista useampi käytti internetiä päivittäin tai useampana 
päivänä viikossa. Kouluikäisissä, 7–8-vuotiaissa lapsissa ei tyttöjen ja poikien välillä ollut enää 
eroa internetin käyttöuseudessa.

Kuvio 6.  Internetin käytön useus ikäryhmittäin8
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Kuvio 7. Internetin käytön useus 3–8-vuotiailla tytöillä ja pojilla

Käytännössä kaikki internetiä käyttäneet lapset käyttivät sitä pääasiassa tietokoneella. Internetiä 
käyttäneistä lapsista vajaa kolmannes käytti internetiä vähintään joskus pelikonsolilla, reilu nel-
jännes kännykällä ja joka seitsemäs jollain muulla mobiililaitteella. Vähintään kerran viikossa 
internetiä käytti kännykällä 16 prosenttia ja pelikonsolilla 11 prosenttia kaikista internetiä käyt-
täneistä 0–8-vuotiaista. Pojista kolmannes ja tytöistä neljäsosa käytti internetiä pelikonsolilta ja 
vähintään kerran viikossa näin teki 17 prosenttia pojista ja 5 prosenttia tytöistä. 7–8-vuotiaista 
pojista pelikonsolilla internetiä käytti ainakin joskus 40 prosenttia ja vähintään kerran viikossa 
26 prosenttia.

3.2. Mitä lapset tekevät internetissä?

Erilaisia pelejä pelasi internetissä 88 prosenttia kaikista internetiä käyttäneistä lapsista ja vähin-
tään kerran viikossa pelejä pelasi 55 prosenttia. Toiseksi yleisin internetin käyttö oli lastenoh-
jelmien verkkosivuilla vieraileminen: näillä sivuilla kävi ainakin silloin tällöin 84 prosenttia ja 
viikoittain kolmannes internetiä käyttäneistä lapsista. Televisio-ohjelmia ja videoita katseli ver-
kosta ainakin joskus 64 prosenttia ja vähintään kerran viikossa reilu viidennes lapsista. Muilla 
kuin lastenohjelmien verkkosivuilla vieraili ainakin joskus 62 prosenttia internetiä käyttäneistä 
0–8-vuotiaista lapsista ja viikoittain sivuilla kävi reilu neljäsosa heistä. Erilaisten yhteisöpalvelu-
jen sivuilla vieraili ainakin joskus viidennes lapsista ja videopuheluita ja sähköpostia käytti noin 
kymmenesosa. Erittäin harvat 0–8-vuotiaat lapset käyttivät pikaviestimiä, julkaisivat verkossa 
omia piirustuksiaan, valokuviaan tai kirjoituksiaan tai osallistuivat julkisiin verkkokeskusteluihin.
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Internetin käyttötarkoituksista pelien pelaaminen oli selvästi yleisempää vanhemmilla lapsilla. 
Internetiä käyttäneistä 3–4-vuotiaista lapsista 72 prosenttia pelasi internetissä pelejä ainakin 
joskus ja 37 prosenttia pelasi viikoittain, kun 5–8-vuotiaista ainakin joskus pelasi 96 prosenttia 
ja viikoittain pelasi 62 prosenttia. 7–8-vuotiaista pojista 40 prosenttia ja 24 prosenttia tytöistä 
pelasi internetissä vähintään kolmena päivänä viikossa ja vähintään kerran viikossa vanhimmista 
pojista pelasi 78 prosenttia ja tytöistä 57 prosenttia.

Vanhempia pyydettiin myös nimeämään yhdestä kolmeen lapselle erityisen mieluista netti-
sivua, joilla hän haluaa vierailla säännöllisesti. Vanhempien mainitsemat sivut kuvaavat hyvin 
sitä, mitä lapset yleisemminkin internetissä tekevät. Kaikkein nuorimpien lasten selkeä suosik-
kisivusto on YouTube, jonka mainitsi reilusti yli puolet jonkin suosikkisivuston nimenneistä 
0–2-vuotiaiden vanhemmista. 

Yksittäisistä sivuista eniten suosikkimainintoja sai Pikku Kakkosen -verkkosivusto, jonka mai-
nitse yhdeksi lapsen suosikiksi puolet suosikkisivuja maininneista 3–6-vuotiaiden lasten van-
hemmista, kolmannes 7–8-vuotiaiden tyttöjen vanhemmista ja kuudesosa 7–8-vuotiaiden 
poikien vanhemmista. Myös muut Yleisradion lastenohjelmien sivustot keräsivät melko paljon 
suosikkimainintoja. Muita mainittuja lastenohjelmien sivustoja olivat Ruotsin ”pikkukakkosen” 
Bolibompan, Disney Channelin, Nickelodeonin ja MTV3 Juniorin sivustot.

Lastenohjelmien sivuilla lapset voivat usein katsoa suosikkiohjelmiaan, mutta erittäin suosituil-
ta vaikuttivat myös muut sivustot, joiden kautta lapset katsoivat televisio-ohjelmia ja videoita. 
Näistä sivuista suosituimpia olivat YouTube ja Yleisradion tilausohjelmasivusto YLE Areena.
Lastenohjelmien sivustoilla on tarjolla paljon erilaisia pelejä ja puuhatehtäviä, mutta valtaosa 
lasten suosikkisivuista oli erilaisia erillisiä pelisivustoja. Paljon mainintoja keräsivät esimerkiksi 
sellaiset pelisivut kuin 1001pelit.com, pelikone.fi, papunet.net ja miniclip.com. Poikien suosiossa oli 
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Kuvio 8: 3–8-vuotiaiden lasten  viikoittain ja harvemmin internetissä tekemät asiat
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erityisesti lego.com -sivusto, jolla on tarjolla paljon erilaisia pelejä; pojilla tämä sivusto keräsi 
yhtä paljon suosikkimainintoja kuin Pikku Kakkonen ja YouTube.

7–8-vuotiaiden tyttöjen suosiossa olivat myös panfu.fi, littlestpetshop.com- ja gosupermodel.
com-sivustot, jotka ovat lapsille suunnattuja yhteisöpalvelun ja pelisivuston välimuotoja. Kai-
kista näistä sivustoista on olemassa suomenkielinen suomalaisille lapsille suunnattu versio.

3.3. Internetin käyttöseura

Vanhempia pyydettiin kertomaan, kenen kanssa lapsi käytti internetiä ainakin joskus (kaikki 
käyttöseurat), useimmiten ja mieluiten. Lähes kaikki lapset käyttivät internetiä ainakin joskus 
vanhempiensa kanssa ja viidennes käytti sitä myös muiden aikuisten seurassa.

Samanikäisten tai nuorempien sisarusten tai ystävien kanssa internetiä käytti 42 prosenttia 
3–8-vuotiaista lapsista: reilu neljännes 3–4-vuotiaista, kolmannes 5–6-vuotiaista ja yli puolet 
7–8-vuotiaista. Itseään ainakin neljä vuotta vanhempien sisarusten tai ystävien kanssa internetiä 
käytti vajaa kolmannes kaikista lapsista ja kaksi kolmannesta niistä lapsista, joilla oli vähintään 
neljä vuotta vanhempia sisaruksia. Yksin internetiä käytti vajaa puolet kaikista 3–8-vuotiaista: 
neljännes 3–4-vuotiaista, lähes puolet 5–6-vuotiaista ja 60 prosenttia 6–8-vuotiaista. 

Kaikista internetiä käyttäneistä 3–8-vuotiaista lapsista 24 prosenttia käytti internetiä useimmi-
ten yksin, 26 prosenttia sisarusten tai muiden lasten kanssa ja 50 prosenttia joko vanhemman 
tai muun aikuisen seurassa.  3–4-vuotiaista internetiä käytti useimmiten yksin kymmenesosa, 
muiden lasten kanssa vajaa viidesosa ja aikuisten seurassa yli kaksi kolmasosaa. 5–6-vuotiaista 
internetiä käytti useimmiten yksin vajaa viidesosa, muiden lasten kanssa neljännes ja aikuisten 
seurassa reilu puolet.  7–8-vuotiaista 31 prosenttia  käytti internetiä useimmiten yksin, 29 pro-
senttia muiden lasten seurassa ja 40 prosenttia aikuisten seurassa. Vanhemmista lapsista pojat 
käyttivät internetiä tyttöjä hieman useammin muiden lasten kanssa – ja erityisesti vähintään 
neljä vuotta itseään vanhempien sisarusten tai ystävien kanssa. 

Kuvio 9. Lasten yleisin ja mieluisin internetin käyttöseura
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Vanhempia pyydettiin myös ilmoittamaan, kenen kanssa lapsi mieluiten käytti internetiä. 
Kaikista internetiä käyttäneiden 3–8-vuotiaiden lasten vanhemmista 47 prosenttia arveli, että 
lapset käyttivät internetiä mieluiten aikuisen seurassa, 34 prosenttia piti mieluisimpana käyt-
töseurana muita lapsia ja 19 prosenttia arveli lapsen käyttävän internetiä mieluiten yksin. Pie-
nemmät lapset käyttivät vanhempien mukaan internetiä mieluiten aikuisten seurassa, mutta 
7–8-vuotiaista muut lapset olivat vanhempien arvion mukaan mieluisampi käyttöseura kuin 
aikuiset.  

Vanhempien arvion mukaan varsinkin 7–8-vuotiaille lapsille muut lapset olivat useammin 
mieluisin kuin yleisin internetin käyttöseura; eli oletettavasti lapset olisivat halunneet käyttää 
internetiä sisarusten ja ystävien kanssa nykyistä enemmän. Vanhemmista lapsista erityisesti 
pojat olisivat mieluiten käyttäneet internetiä yhdessä muiden lasten kanssa.

Perheissä oli yleisimmin sääntöjä siitä, kuinka kauan lapsi sai käyttää internetiä yhtenä päivänä. 
Käyttöaikaa koskeva pysyvä sääntö oli 59 prosentissa perheistä ja pysyvä tai tapauskohtainen 
sääntö oli perheistä 69 prosentissa. Lähes yhtä monessa perheessä säännösteltiin sitä, mihin 
aikaan päivästä lapsi sai käyttää internetiä.  Molemmat käyttöaikaan liittyvät rajoitukset olivat 
yleisimpiä vanhimpien 7–8-vuotiaiden lasten perheissä; näissä perheissä internetin käytön ko-
konaisaikaa säännösteltiin 73 prosentissa ja käytön kellonaikaa 70 prosentissa, kun 3–6-vuotiai-
den lasten perheissä vastaavia sääntöjä oli 65 ja 59 prosentissa.

54 prosentissa perheitä oli sääntöjä siitä, kenen kanssa lapsi saa käyttää internetiä. Nämä sään-
nöt olivat selvästi yleisempiä nuorempien kuin vanhempien lasten perheissä: 3–4-vuotiaiden 

3.4. Internetin käyttöä koskevat rajoitukset perheissä

Lähes kaikissa perheissä lapsen internetin käyttöä rajoitettiin tietyillä säännöillä.  Joku pysyvä 
sääntö oli 77 prosentissa internetiä käyttäneiden 3–8-vuotiaiden lasten perheitä ja pysyviä tai 
tapauskohtaisia sääntöjä käytettiin 86 prosentissa. Vanhemmista 13 prosenttia sanoi, ettei sään-
nöille ole ollut tarvetta ja sääntöjä ei ollut vajaassa yhdessä prosentissa perheistä.

Kuvio 10. Internetin käyttöä koskevat säännöt ja rajoitukset perheissä

77

44

55

59

49

9

10

10

10

3

13

43

34

29

46

1

3

1

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Joku internetin
käyttöä koskeva

sääntö tai rajoitus

Kenen kanssa lapsi
saa käyttää internetiä

Mihin aikaan päivästä
lapsi saa käyttää

internetiä

Kuinka kauan lapsi
saa käyttää internetiä

yhtenä päivänä

Lapsi ei saa vierailla
tietyillä sivustoilla

Pysyvät säännöt Tapauskohtaiset säännöt
Ei tarvetta säännöille Ei sääntöjä

77

44

55

59

49

9

10

10

10

3

13

43

34

29

46

1

3

1

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Joku internetin käyttöä koskeva sääntö tai
rajoitus

Kenen kanssa lapsi saa käyttää internetiä

Mihin aikaan päivästä lapsi saa käyttää
internetiä

Kuinka kauan lapsi saa käyttää internetiä
yhtenä päivänä

Lapsi ei saa vierailla tietyillä sivustoilla

Pysyvät säännöt Tapauskohtaiset säännöt Ei tarvetta säännöille Ei sääntöjä



30 lasten mediankäytöt vanhempien kertomina

perheistä 52 prosentissa oli internetin käyttöseuraa koskevat pysyvät säännöt, kun tällaiset 
säännöt oli 45 prosentissa 5–6-vuotiaiden ja 39 prosentissa 7–8-vuotiaiden perheistä. 

Perheistä 52 prosentissa oli sääntöjä siitä, ettei lapsi saanut vierailla tietyillä verkkosivuilla ja 46 
prosentissa perheitä katsottiin, ettei tällaisille säännöille ollut tarvetta. Näiden sääntöjen yleisyy-
dessä ei ollut eroja nuorempien ja vanhempien lasten perheiden välillä.

Vajaa kolmannes internetiä käyttäneiden 3–8-vuotiaiden lasten vanhemmista sanoi, että lapsen 
käyttämässä tietokoneessa oli internetin sisältöjä suodattava suodatin- tai esto-ohjelma. Puolet 
vanhemmista sanoi, ettei tällaista ohjelmaa ollut käytössä ja viidennes vanhemmista ei tiennyt, 
oliko tällainen ohjelma käytössä vai ei. Esto- tai suodatinohjelmat olivat hieman yleisemmin 
käytössä vanhempien lasten perheissä: kolmannes internetiä käyttäneiden 7–8-vuotiaiden lasten 
vanhemmista ja neljännes 3–4-vuotiaiden lasten vanhemmista kertoi käyttävänsä suodatin- tai 
esto-ohjelmia. 

Suodatin- tai esto-ohjelmia käyttäneissä perheissä oli myös muita internetin käyttöön liittyviä 
rajoituksia ja sääntöjä hieman enemmän kuin niissä perheissä, jotka eivät näitä ohjelmia käyttä-
neet. Vähiten rajoituksia oli kuitenkin niissä perheissä, joissa vanhemmat eivät osanneet sanoa, 
oliko heillä käytössä suodatin- ja esto-ohjelmia vai ei.

Nuorempien lasten kohdalla tyttöjen ja poikien perheiden välillä ei ollut eroja siinä, millaisia 
internetin käyttöä rajoittavia sääntöjä perheessä oli, mutta 7–8-vuotiaiden poikien perheissä 
sääntöjä ja rajoituksia oli hieman enemmän kuin samanikäisten tyttöjen perheissä.

4. Digitaalisten pelien pelaaminen

4.1. Pelaamisen useus ja pelilaitteet

Kaikista 0–8-vuotiaista lapsista digitaalisia pelejä pelasi ainakin joskus 44 prosenttia ja vähin-
tään kerran viikossa pelejä pelasi kolmannes. Pelien pelaaminen oli hyvin selvästi yhteydessä 
lapsen ikään: 0–2-vuotiaista 4 prosenttia, 3–4-vuotiaista 32 prosenttia, 5–6-vuotiaista 66 pro-
senttia ja 7–8-vuotiaista 89 prosenttia pelasi digitaalisia pelejä ainakin joskus. Vähintään kerran 
viikossa pelejä pelasi 17 prosenttia 3–4-vuotiaista, 41 prosenttia 5–6-vuotiaista ja kolme neljäs-
osaa 7–8-vuotiaista.

Alle vuoden ikäisistä tutkimukseen osallistuneista lapsista digitaalisia pelejä pelasi yksi, yksi-
vuotiaissa pelaajia oli neljä ja kaksivuotiaissa kuusi. Pelien pelaaminen alkoi yleistyä kolmivuo-
tiailla lapsilla, joista pelejä ainakin joskus pelasi vajaa neljännes. Pojat aloittivat pelien säännölli-
sen pelaamisen nuorempina kuin tytöt ja he myös pelasivat pelejä selvästi useammin kuin tytöt. 
Pojilla pelaaminen alkoi selvemmin yleistyä nelivuotiaana ja tytöillä viisivuotiaina, mutta vasta
kahdeksanvuotiaissa tytöissä ja pojissa oli yhtä paljon pelaajia.

Digitaalisia pelejä pelasi ainakin joskus lähes puolet nelivuotiaista pojista ja reilu kolmannes 
samanikäisistä tytöistä, ja vähintään kerran viikossa pelasi kolmannes nelivuotiaista pojista ja 
kymmenesosa tytöistä. Viisivuotiaista pojista digitaalisia pelejä pelasi ainakin joskus jo lähes 
kolme neljästä ja viikoittain niitä pelasi puolet. Samanikäisistä tytöistä pelejä pelasi ainakin jos-
kus vajaa puolet ja vähintään kerran viikossa reilu viidennes. Yli 6-vuotiaista tytöistäkin valta-
osa pelasi pelejä ainakin joskus, mutta pelejä säännöllisesti päivittäin tai viikoittain pelaavien 
osuus oli pojista huomattavasti suurempi kuin tytöistä.
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Kuvio 12. Digitaalisten pelien pelaamisen useus 3–8-vuotiailla tytöillä ja pojilla
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Kuvio 11. Digitaalisten pelien pelaamisen useus ikäryhmittäin
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Pelejä pelaavista 3–8-vuotiaista lapsista tietokoneella digitaalisia pelejä pelasi ainakin joskus 93 
prosenttia, pelikonsolilla 73 prosenttia, kännykällä 59 prosenttia ja muulla mobiililaitteella 34 
prosenttia. Vähintään kerran viikossa pelasi tietokoneella puolet, pelikonsolilla runsas kolman-
nes, kännykällä hieman yli neljännes ja muulla mobiililaitteella 14 prosenttia digitaalisia pelejä 
pelanneista 3–8-vuotiaista. Nuoremmat lapset ja tytöt pelasivat selvästi enemmän tietokone- 
kuin konsolipelejä, mutta vanhimmat 7–8-vuotiaat pojat pelasivat konsolipelejä yhtä usein kuin 
tietokonepelejä.  

4.2. Lasten pelaamat pelityypit ja suosikkipelit

Vanhempia pyydettiin erikseen arvioimaan, kuinka usein heidän lapsensa pelasi eri pelityyp-
peihin kuuluvia pelejä. Tutkimuksessa käytettiin Valtion elokuvatarkastamon käyttämää peli-
luokittelua ja kustakin eri peliluokasta annettiin muutamia esimerkkeinä pääosin viimeisten 
vuosien aikana ilmestyneitä pelejä, joiden ikäraja oli korkeintaan K12.

Kaikista digitaalisia pelejä pelanneista 3–8-vuotiaista lapsista lasten pelejä pelasi 83 prosenttia 
ja oppimispelejä kaksi kolmasosaa. Yli puolet pelasi ajopelejä ja tasohyppelyitä. Urheilupelejä, 
ajanvietepelejä, seurapelejä ja seikkailupelejä pelasi reilut 40 prosenttia kaikista pelejä pelan-
neista lapsista. Taistelu- ja toimintapelejä pelasi reilu neljännes lapsista, tietokilpailupelejä vajaa 
neljännes ja simulaatiopelejä alle viidennes. Strategiapelejä pelasi vain kymmenesosa kaikista 
digitaalisia pelejä pelanneista lapsista.

Vähintään kerran kuukaudessa nuorimmat 3–4-vuotiaat lapset pelasivat lähinnä lasten pelejä 
ja oppimispelejä sekä hieman vähemmän myös ajopelejä, tasohyppelyitä ja ajanvietepelejä. Sitä 
mukaa, kun pelaaminen lisääntyi määrällisesti, laajeni myös pelattavien pelityyppien kirjo. Tyt-
töjen ja poikien pelaamisessa oli määrällisen eron lisäksi myös selvä laadullinen ero, sillä tytöt 
ja pojat pelasivat varsin erilaisia pelejä ja pelityyppejä. Tämä tyttöjen ja poikien ero alkaa näkyä 
jo 5–6-vuotiailla lapsilla: lasten pelien ja oppimispelien lisäksi tytöt alkavat pelata jonkin verran 
tasohyppelyitä, mutta poikien pelaamien pelien valikoimaan kuuluvat myös ajopelit, urheilupe-
lit ja seikkailupelit. Tämän ikäiset pojat pelaavatkin eniten tasohyppelyitä ja ajopelejä.
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Vanhimmatkin, 7–8-vuotiaat tytöt pelasivat säännöllisemmin tasohyppelyitä ja oppimispelejä, 
joita pelasi viikoittain vajaa viidennes digitaalisia pelejä pelanneista tytöistä. Näiden lisäksi tytöt 
pelasivat oikeastaan vain lasten pelejä ja ajanvietepelejä. Yli puolet 7–8-vuotiaista pojista pelasi 
jossain määrin kaikkia muita pelityyppejä paitsi simulaatiopelejä, strategiapelejä ja tietokilpai-
lupelejä. 7–8-vuotiaista pojista lähes puolet pelasi viikoittain seikkailupelejä ja kolmannes pelasi 
tasohyppelyitä ja ajopelejä viikoittain. Taistelu- ja toimintapelejä sekä urheilupelejä pelasi vähin-
tään kerran viikossa reilu neljännes 7–8-vuotiaista pojista.

Vanhempia pyydettiin nimeämään yhdestä kolmeen lapselle erityisen mieluista digitaalista pe-
liä. Vastausten luokittelu oli erittäin vaikeaa, sillä monet vanhemmat olivat vastanneet ilmoitta-
malla pelkän pelityypin (esim. ajopelit tai hevospelit), pelkän pelilaitteen (esim. Playstation) tai 
internetin pelisivuston, jolla lapsi pelaa. Myös samaan yksittäiseen peliin saatetaan viitata useilla 
eri nimillä. Varsinkin viittaukset nuorempien 0–4-vuotiaiden lasten suosikkipeleihin ovat hyvin 
ylimalkaisia.

5–8-vuotiaiden tyttöjen suosikkipelejä ovat mm. Littlest Pet Shop -pelit, Nintendo Wiin urheilu-
pelit, Super Mario -pelit, Singstar, Muumi-pelit ja erilaiset hevosaiheiset pelit. Tyttöjen useimmi-
ten pelaamia oppimispelejä ja lasten pelejä pelataan lähinnä erilaisilla verkkosivustoilla (esim. 
Pikku Kakkosen sivuilla ja papunet.fi-sivustolla).  

5–8-vuotiaiden poikien vanhemmat ovat osanneet nimetä lapsen suosikkipelit selvästi parem-
min kuin tyttöjen vanhemmat. Useimmin nimetyiksi tulleiden pelien joukossa on useita Lego-
seikkailupelejä (Indiana Jones, Star Wars, Batman ja Harry Potter). Perinteisiä tasohyppelyitä 
edustaa Super Mario ja urheilupeleistä erityisesti jääkiekko- ja jalkapallopelit, mutta myös skeit-
tailu- ja snoukkailupelit ja erilaiset Nintendo Wiin urheilupelit ovat varsin suosittuja. Ajopeleistä 
mikään yksittäinen peli ei noussut selväksi suosikiksi, vaan maininnat olivat jakautuneet hyvin 
monille tämän pelityypin peleille. 

4.3. Digitaalisten pelien käyttöseura

Vanhempia pyydettiin kertomaan, kenen kanssa lapsi pelasi digitaalisia pelejä ainakin joskus 
(kaikki peliseurat), useimmiten ja mieluiten. 

Kolme neljäsosaa kaikista digitaalisia pelejä pelanneista 3–8-vuotiaista ja kaksi kolmasosaa 
7–8-vuotiaista lapsista pelasi vanhempiensa kanssa ainakin joskus. Muiden aikuisten seurassa 
pelejä pelasi ainakin joskus 17 prosenttia.

Samanikäisten tai nuorempien sisarusten tai ystävien kanssa pelejä pelasi 61 prosenttia lapsista: 
noin puolet 3–6-vuotiaista ja kolme neljäsosaa 7–8-vuotiaista. Itseään ainakin neljä vuotta van-
hempien sisarusten tai ystävien kanssa pelejä pelasi kolmannes kaikista 3–8-vuotiaista ja kolme 
neljäsosaa niistä lapsista, joilla oli vähintään neljä vuotta vanhempia sisaruksia. Yksin pelejä 
pelasi 59 prosenttia: 30 prosenttia 3–4-vuotiaista, 60 prosenttia 5–6-vuotiaista ja 68 prosenttia 
7–8-vuotiaista. 

Kaikista digitaalisia pelejä pelanneista 3–8-vuotiaista lapsista 29 prosenttia pelasi useimmiten yksin, 
46 prosenttia sisarusten tai muiden lasten kanssa ja 25 prosenttia joko vanhemman tai muun aikui-
sen seurassa.  3–4-vuotiaista digitaalisia pelejä pelasi useimmiten yksin 14 prosenttia, muiden lasten 
kanssa 36 prosenttia ja aikuisten seurassa puolet. 5–6-vuotiaista vajaa kolmannes pelasi useimmiten 
yksin, 44 prosenttia muiden lasten seurassa ja neljännes aikuisten seurassa. 7–8-vuotiaista yksin pe-
lasi useimmiten kolmannes, muiden lasten kanssa puolet ja aikuisten kanssa 17 prosenttia. 
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Kuvio 14.  3–8-vuotiaiden lasten yleisin ja mieluisin peliseura

Vanhempia pyydettiin myös ilmoittamaan, kenen kanssa lapsi mieluiten pelasi digitaalisia pele-
jä. Pelejä pelanneiden 3–8-vuotiaiden lasten vanhemmista 49 prosenttia arveli, että lapset pela-
sivat mieluiten toisten lasten kanssa, 32 prosenttia piti mieluisimpana peliseurana aikuisia ja 19 
prosenttia arveli lapsen pelaavan mieluiten yksin. Vanhempien mielestä 3–4-vuotiaat pelasivat 
digitaalisia pelejä mieluiten aikuisten seurassa, 5–6-vuotiailla aikuiset ja muut lapset olivat yhtä 
usein mieluisin peliseura, mutta 7–8-vuotiailla muut lapset olivat selvästi mieluisin peliseura.

Vanhempien arvion mukaan 3–6-vuotiailla lapsilla aikuiset olivat lapsille useammin mieluisin 
kuin yleisin peliseura, kun 7–8-vuotiailla taas muut lapset olivat useammin mieluisin kuin ylei-
sin peliseura. Vaikuttaisikin siltä, että nuoremmat lapset olisivat halunneet pelata digitaalisia 
pelejä enemmän aikuisten kanssa (kuin yksin) ja vanhemmat lapset taas enemmän muiden 
lasten kanssa (kuin yksin).

Selvin ero tyttöjen ja poikien vastausten välillä oli, että kaikissa ikäluokissa tytöt pelasivat pelejä 
enemmän äitiensä kanssa ja pojat isiensä kanssa – ja tytöt olisivat myös halunneet pelata pelejä 
enemmän äidin ja pojat isän kanssa.

Kaksi kolmasosaa digitaalisia pelejä pelanneista lapsista pelasi digitaalisia pelejä myös verkon 
välityksellä. Heistä 8 prosenttia pelasi vain ystävien tai perheenjäsenten kanssa suljetussa ver-
kossa ja 92 prosenttia pelasi myös internetissä. Internetissä pelasi siis vanhempien vastausten 
mukaan 61 prosenttia digitaalisia pelejä pelanneista lapsista. Vanhempien vastaukset eivät tässä 
suhteessa olleet tosin kovin johdonmukaisia, sillä neljännes niistä vanhemmista, jotka interne-
tin käyttöjä koskeneiden kysymysten kohdalla ilmoittivat lastensa pelaavan pelejä internetissä, 
ilmoitti digitaalisia pelejä koskevien kysymysten kohdalla, ettei lapsi pelannut pelejä internetissä.

Lähes kaikki internetissä pelanneista lapsista pelasivat verkossa yksinpelattavia pelejä, viiden-
nes heistä (13 prosenttia kaikista digitaalisia pelejä pelanneista ja 5 prosenttia kaikista lapsista) 
pelasi internetissä myös tuttavien ja ystävien kanssa ja 7 prosenttia internetissä pelanneista 
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(4 prosenttia kaikista digitaalisia pelejä pelanneista ja vajaat 2 prosenttia kaikista lapsista) pelasi 
internetissä myös tuntemattomien henkilöiden kanssa; nämä pelaajat olivat pääosin peliyhtei-
söihin kuuluvia 7–8-vuotiaita tyttöjä ja poikia.

Johonkin internetin peliyhteisöön kuului vanhempien ilmoituksen mukaan 7 prosenttia digi-
taalisia pelejä pelanneista lapsista (3 prosenttia kaikista lapsista). Peliyhteisöihin kuului lähinnä 
7–8-vuotiaita, mutta myös kaksi 5–6-vuotiasta ja yksi vauvaikäinen. Mieluisimpia internetsivus-
toja ja digitaalisia pelejä koskeneiden vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että peliyhteisöihin 
kuuluneista lapsista useimmilla oli oma profiili lapsille suunnatussa panfu.fi-yhteisössä, mutta 
yksittäisillä lapsilla oli omia profiileja myös muilla internetin pelisivustoilla (esim. 1001pelit.
com, aapeli.com, pelikone.fi).

4.4. Pelien pelaamista koskevat rajoitukset perheissä

Suurimmassa osassa perheitä oli lapsen digitaalisten pelien pelaamista koskevia sääntöjä ja ra-
joituksia.  Joku pysyvä sääntö oli 69 prosentissa digitaalisia pelejä pelanneiden 3–8-vuotiaiden 
lasten perheitä ja pysyviä tai tapauskohtaisia sääntöjä käytettiin 80 prosentissa perheistä. Van-
hemmista 19 prosenttia sanoi, ettei säännöille ole ollut tarvetta ja sääntöjä ei ollut yhdessä pro-
sentissa perheistä.

Kuvio 15. Digitaalisten pelien pelaamista koskevat säännöt ja rajoitukset perheissä
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Perheissä oli yleisimmin sääntöjä siitä, millaisia pelejä lapsi sai pelata. Pysyvät säännöt oli 62 
prosentissa perheitä ja pysyvät tai tapauskohtaiset säännöt 70 prosentissa perheitä. Pelaamiseen 
yhtenä päivänä käytettävää aikaa rajoitettiin yhtä monessa perheessä kuin pelattavien pelien 
laatuakin, mutta säännöt olivat hieman useammin tapauskohtaisia kuin pelityyppien kohdalla. 
Pysyvät pelaamiseen käytettävää aikaa koskevat säännöt oli 56 prosentissa digitaalisia pelejä 
pelanneiden lasten perheitä ja pysyvät tai tapauskohtaiset säännöt oli perheistä 70 prosentissa. 
Sitä, mihin aikaan päivästä lapsi sai pelata digitaalisia pelejä, säännösteltiin pysyvillä säännöillä 
puolissa perheistä ja pysyvät tai tapauskohtaiset säännöt olivat 65 prosentissa perheitä. Perheistä 
41 prosentissa oli pysyvät tai tapauskohtaiset säännöt siitä, kenen kanssa lapsi sai pelata digi-
taalisia pelejä. 

Sekä pelattavia pelejä että peliaikaa koskevia sääntöjä oli hieman useammin poikien kuin tyttö-
jen perheissä. Tyttöjen vanhemmat taas sanoivat poikien vanhempia useampia, ettei tällaisille 
säännöille ollut tarvetta. Vanhempien lasten perheissä säännöt olivat tapauskohtaisia useammin 
kuin nuorempien lasten perheissä.

5. Kännykän käyttö

Vanhemmilta kysyttiin, oliko lapsella oma kännykkä tai saiko hän käyttää jonkun muun per-
heenjäsenen kännykkää. Kännykän käyttömahdollisuus oli 4 prosentilla 0–2-vuotiaista, 16 
prosentilla 3–4-vuotiaista, 30 prosentilla 5–6-vuotiaista ja 93 prosentilla 7–8-vuotiaista lapsis-
ta. Oma kännykkä oli 1 prosentilla 0–2-vuotiaista, 3 prosentilla 3–4-vuotiaista, 10 prosentilla 
5–6-vuotiaista ja 88 prosentilla 7–8-vuotiaista lapsista. Nuorin lapsi, jolla oli oma kännykkä, oli 
alle puolivuotias, mutta varsinaisesti kännykät alkoivat yleistyä kuusivuotiailla: viisivuotiaista 4 
prosentilla ja kuusivuotiaista 14 prosentilla oli oma kännykkä. Tulosten perusteella vaikuttaisi 
siltä, että suomalaislapset saavat oman kännykän aloittaessaan koulun, sillä 82 prosentilla seit-
semänvuotiaista ja 94 prosentilla kahdeksanvuotiaista oli oma matkapuhelin.
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Kuvio 16. Kännykän käyttämisen useus ikäryhmittäin



37lasten mediankäytöt vanhempien kertomina

Kännykkää käytti edes joskus kolme prosenttia 0–2-vuotiaista, 15 prosenttia 3–4-vuotiaista, 30 
prosenttia 5–6-vuotiaista ja 92 prosenttia 7–8-vuotiaista lapsista. 7–8-vuotiaista lapsista 43 pro-
senttia käytti kännykkää päivittäin ja 82 prosenttia vähintään viikoittain.

Kännykkää lapset käyttivät lähinnä neljään tarkoitukseen: soittamiseen ja tekstiviestien lähettä-
miseen, pelaamiseen, valokuvien ottamiseen ja musiikinkuunteluun. Aktiivisimmin kännykkää 
käyttäneistä 7–8-vuotiaista 85 prosenttia soitti puheluita tai lähetti tekstiviestejä, 48 prosenttia 
pelasi pelejä, 28 prosenttia otti valokuvia ja 25 prosenttia kuunteli musiikkia viikoittain. Päivit-
täin puheluita soitti tai tekstiviestejä lähetti 38 prosenttia niistä 7–8-vuotiaista, joilla oli mahdol-
lisuus käyttää kännykkää.

6. Radion ja äänitteiden kuuntelu

Kaikista 0–8-vuotiaista lapsista 87 prosenttia kuunteli radiota tai äänitteitä ainakin joskus. Päi-
vittäin niitä kuunteli 41 prosenttia ja vähintään kerran viikossa 80 prosenttia lapsista. Radion 
ja äänitteiden kuuntelemisessa eri ikäryhmien väliset erot olivat huomattavasti pienempiä kuin 
audiovisuaalisten medioiden ja internetin käytön kohdalla.

Kaikissa ikäluokissa tytöt kuuntelivat radiota tai äänitteitä hieman poikia useammin, mutta 
7–8-vuotiailla tyttöjen ja poikien välinen ero oli jo huomattava. Kouluikäisistä tytöistä 44 pro-
senttia kuunteli äänimedioita päivittäin ja 91 prosenttia vähintään kolmena päivänä viikossa, 
kun samanikäisillä pojilla vastaavat prosenttiluvut olivat 37 ja 62.

Yleisimmin lapset kuuntelivat radiota tai äänitteitä autossa, jossa sitä kuunteli päivittäin 16 
prosenttia ja viikoittain 70 prosenttia lapsista. Seuraavaksi eniten lapset kuuntelivat radiota tai 
stereoita tai CD-soitinta, joita kuunteli päivittäin noin kymmenesosa ja yli puolet lapsista. Tie-
tokoneelta radiota tai äänitteitä kuunteli viikoittain viidennes, kännykällä 12 prosenttia ja kan-
nettavalla soittimella 5 prosenttia lapsista.

Kuvio 17. Radion tai äänitteiden kuuntelemisen useus ikäryhmittäin
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Lapset kuuntelivat useimmiten musiikkia: aikuisille tai nuorille suunnattua musiikkia kuunteli 
viikoittain 70 prosenttia ja lapsille suunnattua musiikkia 62 prosenttia kaikista äänimedioita 
käyttäneistä 0–8-vuotiaista lapsista. Nuorille tai aikuisille suunnattuja radio-ohjelmia kuunteli 
viikoittain neljäsosa, äänikirjoja tai satukasetteja viidennes ja lapsille suunnattuja radio-ohjelmia 
4 prosenttia 0–8-vuotiaista lapsista. Tytöt kuuntelivat poikia enemmän erityisesti äänikirjoja ja 
lastenmusiikkia.

7. Kirjojen ja lehtien lukeminen

7.1. Kirjojen ja lehtien lukemisen useus

Lähes kaikki lapset lukivat kirjoja tai lehtiä tai niitä luettiin heille ääneen. Vanhempien mukaan 
kaikkiaan 19 lasta (alle 3 prosenttia kaikista 0–8-vuotiaista) ei lukenut lainkaan. Näistä lapsista 
kymmenen oli alle puolivuotiaita, kaksi isompia vauvaikäisiä, viisi yksivuotiaita, yksi kaksivuo-
tias ja yksi kolmivuotias. Yhtä perhepäivähoidossa olevaa lasta lukuun ottamatta kaikki nämä 
lapset olivat kotihoidossa.

Kirjoja luki päivittäin 75 prosenttia ja viikoittain 97 prosenttia kaikista 0–8-vuotiaista ja lehtiä 
luki vastaavasti päivittäin 12 prosenttia ja viikoittain 58 prosenttia. Kirjojen lukemisen useus ei 
suuremmin vaihdellut eri ikäisillä lapsilla, joskin 7–8-vuotiaista lapsista vain 65 prosenttia luki 
kirjoja päivittäin, kun 0–6-vuotiaista niitä luki päivittäin noin 80 prosenttia. Lehtien lukemi-
nen sen sijaan lisääntyi selvästi iän karttuessa: 0–2–vuotiaista lehtiä luki viikoittain neljännes, 
3–4-vuotiaista lähes puolet, mutta 5–8-vuotiaista jo kaikki.

Kuvio 18. Kirjojen ja lehtien lukemisen useus ikäryhmittäin
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51 prosentille kaikista 0–8-vuotiaista luettiin kirjoja tai lehtiä ääneen päivittäin ja 90 prosentille 
luettiin ääneen vähintään kerran viikossa. Päivittäin ääneen luettiin 55 prosentille 0–2-vuotiaista, 
68 prosentille 3–4-vuotiaista, 58 prosentille 5–6-vuotiaista ja 31 prosentille 7–8-vuotiaista. Kir-
joja tai lehtiä luettiin ääneen päivittäin noin 60 prosentille niistä lapsista, jotka eivät osanneet 
vielä itse lukea ja 23 prosentille niistä lapsista, jotka osasivat itse lukea vähintään kohtalaisesti. 

Itse kirjoja tai lehtiä luki tai selaili päivittäin 55 prosenttia kaikista 0–8-vuotiaista ja vähintään 
kerran viikossa itsenäisesti lehtiin tai kirjoihin tutustui 90 prosenttia lapsista. Vajaa puolet vau-
vaikäisistä ei selaillut kirjoja tai lehtiä yksin, mutta vähintään yksivuotiaista lapsista käytännöl-
lisesti katsoen kaikki selailivat tai lukivat kirjoja ja lehtiä itsenäisesti vähintään kerran viikossa. 
Niistä lapsista, jotka vanhempien arvion mukaan osasivat lukea sujuvasti, luki itse päivittäin 
kirjoja tai lehtiä kolme neljäsosaa ja vähintään kolmena päivänä viikossa 95 prosenttia. 

Vanhemmilta kysyttiin, osasiko lapsi lukea itse ja lisäksi arvioimaan lapsen lukutaidon taso. 
Muutamia sanoja osasi lukea jo useampi yksivuotias, mutta vähintään kohtalaisesti osasi van-
hemman arvion mukaan lukea yksi kolmivuotias, kaksi nelivuotiasta ja yksi viisivuotias. Kuu-
sivuotiaista osasi vähintään kohtalaisesti lukea joka kymmenes, seitsemänvuotiaista kolmannes 
ja kahdeksanvuotiaista 88 prosenttia. Sujuvasti luki seitsemänvuotiaista 17 prosenttia ja kah-
deksanvuotiaista 61 prosenttia. (Huomioitavaa on, että tutkimusaineisto kerättiin vuoden lop-
pupuolella, jolloin ekaluokkalaiset olivat ehtineet olemaan koulussa kaksi tai kolme kuukautta.)

7.2. Lasten lukemat kirjat ja lehdet

Kaikista 0–8-vuotiaista lapsista 58 prosenttia luki päivittäin ja 94 prosenttia vähintään viikoit-
tain sellaisia kirjoja, jotka sisälsivät sekä tekstiä että kuvia. Pelkästään kuvia sisältäviä kirjoja luki 
päivittäin neljäsosa ja vähintään kerran viikossa puolet lapsista ja pelkästään tekstiä sisältäviä 
kirjoja luki päivittäin 5 prosenttia ja viikoittain viidesosa 0–8-vuotiaista lapsista. Sarjakuvakir-
joja luki päivittäin joka kymmenes ja vähintään kerran viikossa reilu kolmannes. Elektronisia 
kirjoja luki edes joskus 3 prosenttia ja verkkokirjoja 7 prosenttia, joten sähköiset kirjat eivät 
selvästikään kuuluneet pienten lasten elämään.

Sekä tekstiä että kuvia sisältäviä kirjoja lukivat kaikenikäiset lapset, mutta pelkästään kuvia sisäl-
täviä kirjoja lukivat pääosin nuorimmat lapset ja pelkästään tekstiä sisältäviä kirjoja pääosin 
vanhimmat lapset. Kuvakirjoja luki vähintään kerran viikossa 85 prosenttia 0–2-vuotiaista ja 
56 prosenttia 3–4-vuotiaista, mutta 27 prosenttia 5–6-vuotiaista ja 16 prosenttia 7–8-vuotiaista. 
Pelkästään tekstiä sisältäviä kirjoja luki taas vähintään viikoittain alle 10 prosenttia 0–4-vuoti-
aista, neljännes 5–6-vuotiaista ja 44 prosenttia 7–8-vuotiaista. Sarjakuvakirjoja luki viikoittain 
13 prosenttia 0–2-vuotiaista, reilu kolmannes 3–4-vuotiaista ja puolet 5–8-vuotiaista.

Kaikista 0–8-vuotiaista 37 prosenttia luki sarjakuvalehtiä vähintään kerran viikossa ja päivittäin 
niitä luki 6 prosenttia. 0–2-vuotiaista sarjakuvalehtiä luki viikoittain kymmenisen prosenttia, 
3–4-vuotiaista kolmannes, 5–6-vuotiaista puolet ja 7–8-vuotiaista lähes kaksi kolmasosaa. Ver-
kossa sarjakuvalehtiä luki edes joskus 9 prosenttia kaikista 0–8-vuotiaista.

Lastenlehtiä luki viikoittain 12 prosenttia kaikista 0–8-vuotiaista lapsista. Nämä lehdet kuuluivat 
lähinnä hieman vanhempien lasten elämään, sillä niiden lukeminen oli harvinaista 0–4-vuoti-
ailla lapsilla, mutta 5–8-vuotiaista lastenlehtiä luki viikoittain viidesosa.

Sanomalehtiä luki vähintään kerran viikossa 14 prosenttia kaikista 0–8-vuotiaista lapsista, eikä 
lehden lukemisuseudessa ollut merkittäviä eroja eri ikäryhmien välillä. Iltapäivälehtiä, sekä 
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sanomalehtien tai iltapäivälehtien verkkoversioita luki viikoittain vain 2 prosenttia 0–8-vuoti-
aista. 7–8-vuotiaista luki viikoittain iltapäivälehtiä 5 prosenttia.

Yleisaikakauslehtiä, naistenlehtiä ja nuortenlehtiä pienet lapset lukivat erittäin harvoin. Harras-
telehtiä luki vähintään kerran viikossa 6 prosenttia ja vähintään kerran kuukaudessa viidennes 
7–8-vuotiaista.

8. Yhteenveto: Pienten lasten aktiviteetit median parissa

0–2-vuotiaat: Mediankäyttö alkaa vauvaiässä

Lasten mediankäyttö alkaa jo aivan pikkuvauvoina. Alle vuoden ikäisten lasten mediamaail¬ma 
koostui lähinnä kirjoista ja radion tai äänitteiden kuuntelusta. Yksivuotiailla mukaan tuli televi-
sion ja kuvatallenteiden katselu. Jo alle vuoden ikäisistä lapsista löytyi niin digitaalisten pelien, 
internetin kuin kännykänkin käyttäjiä, mutta valtaosa 0–2-vuotiaista lapsista ei näitä vielä käyt-
tänyt. Tämän ikäisten lasten mediankäyttö tapahtui pääasiassa vanhempien tai muiden aikuis-
ten seurassa, mutta jossain määrin myös vanhempien sisarusten kanssa.

Kirjoja luki tai selaili päivittäin kolme neljäsosaa pienimmistä lapsista ja viikoittain niitä luki 
91 prosenttia. Päivittäin ääneen luettiin 55 prosentille lapsista. Pienimmät lapset lukivat joko 
kuvakirjoja tai sekä tekstiä että kirjoja sisältäviä kirjoja.

Radiota tai äänitteitä kuunteli päivittäin kolmannes ja viikoittain niitä kuunteli 72 prosenttia 
lapsista. 

Kuvio 19.  0–2-vuotiaiden lasten mediankäytöt
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Televisiota tai kuvatallenteita katseli neljäsosa alle vuoden ikäisistä lapsista, mutta jo lähes kaksi 
kolmasosaa yksivuotiaista. Kaikista 0–2-vuotiaista televisio-ohjelmia seurasi päivittäin kolman-
nes ja viikoittain 60 prosenttia. Kuvatallenteita seurasi päivittäin kymmenesosa ja viikoittain 39 
prosenttia. Pienimmät lapset seurasivat sekä televisiosta että tallenteina lähinnä Pikku Kakkosta 
ja muita pienimmille lapsille suunnattuja televisio-ohjelmia. Televisiosta pienimmät lapset seu-
rasivat myös jonkin verran vanhempien katsomia ohjelmia kuten uutisia ja ajankohtaisohjelmia.

Kirjoja luki tai selaili päivittäin 80 prosenttia 3–4-vuotiaista ja viikoittain niitä luki 98 prosenttia. 
Yli kahdelle kolmasosalle luettiin ääneen päivittäin, 87 prosentilla vähintään kolmena päivänä 
viikossa ja 98 prosentille viikoittain; iltasatuperinne näyttää elävän vahvana suomalaisperheissä. 
Kirjoista suosituimpia olivat sekä kuvia että tekstiä sisältävät kirjat ja kirjojen rinnalle olivat 
tulleet myös sarjakuvalehdet, joita luki viikoittain kolmannes lapsista.

Radiota tai äänitteitä kuunteli päivittäin 42 prosenttia ja viikoittain niitä kuunteli 86 prosenttia 
lapsista. 

Pikku Kakkonen ja Muumit olivat sekä tämän ikäisten tyttöjen että poikien suosikkiohjelmia, 

3–4-vuotiaat lapset käyttivät edelleen pääasiassa samoja medioita kuin 0–2-vuotiaat, mutta 
mediankäyttö monipuolistui jonkin verran. Suurimpana erona pienimpiin lapsiin on ehkä se, 
että lasten mediankäyttö alkaa tapahtua yhtä usein sisarusten tai muiden lasten kanssa kuin 
aikuisten kanssa ja lasten henkilökohtainen maku alkoi muotoutua. Osa lapsista alkaa käyttää 
digitaalisia pelejä ja internetiä, mutta nämä eivät vielä kuulu useimpien tämän ikäisten lasten 
media-arkeen. 

3–4-vuotiaat: Oma mediamaku alkaa muotoutua
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Kuvio 20. 3–4-vuotiaiden lasten mediankäytöt
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mutta muuten tyttöjen ja poikien ohjelmamaku alkoi jo vähitellen eriytyä. Erilaiset ajoneuvot 
ja koneet olivat keskeisessä roolissa huomattavassa osassa 3–4-vuotiaiden poikien suosituimpia 
kuvaohjelmia, kun tyttöjen suosikkiohjelmien pääosissa olivat usein eläinhahmot.

Sekä internetin käyttö että digitaalisten pelien pelaaminen alkaa pojilla hieman aikaisemmin 
kuin tytöillä. 3–4-vuotiaista internetiä käytti viikoittain 32 prosenttia pojista ja 13 prosenttia 
tytöistä ja digitaalisia pelejä pelasi vähintään kerran viikossa 25 prosenttia pojista ja 10 pro-
senttia tytöistä. Internet-sivustoista tämän ikäisten lasten suosikkeja olivat lastenohjelmien sivut 
ja YouTube sekä pojilla jotkut pelisivustot. Digitaalisista peleistä sekä tytöt että pojat pelasivat 
lasten pelejä ja oppimispelejä ja pojat pelasivat jonkin verran myös ajopelejä ja tasohyppelyitä.

Kuvio 21.  5–6-vuotiaiden lasten mediankäytöt

Kirjoja luki tai selaili päivittäin 79 prosenttia 5–6-vuotiaista ja viikoittain niitä lukivat kaikki. 
Päivittäin luettiin ääneen 58 prosentille, vähintään kolmena päivänä viikossa luettiin kolmelle 
neljäsosalle ja viikoittain 91 prosentille. Kirjojen lisäksi sarjakuvalehtiä luki viikoittain puolet 
lapsista.

Radiota tai äänitteitä kuunteli päivittäin 48 prosenttia ja viikoittain niitä kuunteli 86 prosenttia 
lapsista. Televisio-ohjelmia katseli päivittäin kolme neljäsosaa lapsista ja kuvatallenteita 

5–6-vuotiaat: Pelien pelaaminen ja internetin käyttö alkaa

Kirjat ja televisio olivat myös 5–6-vuotiaiden useimmin käyttämät mediat. Radion ja äänittei-
den sekä kuvatallenteita käytettiin hieman harvemmin kuin nuoremmassa ikäluokassa, mutta 
lehtien lukeminen, digitaalisten pelien pelaaminen ja internetin käyttö lisääntyi selvästi: valta-
osa 5–6-vuotiaista käytti näitä medioita viikoittain.
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8 prosenttia, viikoittain televisio-ohjelmia seurasivat lähes kaikki 5–6-vuotiaat ja kuvatallenteita 
katsoi viikoittain kaksi kolmasosaa. 

Tyttöjen ja poikien kuvaohjelmamaku oli tässä iässä varsin erilainen. Pikku Kakkonen ja Muu-
mit olivat edelleen molempien suosikkien joukossa, mutta niiden lisäksi tytöt seurasivat lähinnä 
perinteisiä lastenohjelmia sekä erilaisia ”tyttösarjoja”, kun poikien kuvaohjelmamaku suuntautui 
toiminnallisempiin seikkailuihin. 

Digitaalisia pelejä pelasi viikoittain puolet 5–6-vuotiaista pojista ja neljäsosa tytöistä. Tytöt pe-
lasivat lähinnä lasten pelejä, oppimispelejä ja tasohyppelyitä, kun poikien suosikkipelejä olivat 
ajopelit, urheilupelit ja seikkailupelit. 

Internetiä käytti viikoittain 38 prosenttia lapsista. Internetissä lasten suosikkisivustoja olivat las-
tenohjelmien sivut ja erilaiset pelisivut.

Kirjoja luki tai selaili päivittäin 65 prosenttia 7–8-vuotiaista ja viikoittain niitä lukivat kaikki. 
Tässä iässä lapset oppivat lukemaan itse, mutta kolmannekselle lapsista luettiin vielä ääneen 
päivittäin ja yli kahdelle kolmasosalle luettiin ääneen vähintään kerran viikossa. Kuvitusta 

7–8-vuotiaat: Koulun mukana tulee oma kännykkä ja lukutaito

Valtaosa 7–8-vuotiaista käytti säännöllisesti kaikkia tässä tutkimuksessa mukana olleita medioi-
ta: he lukivat kirjoja ja lehtiä, kuuntelivat radiota tai tallenteita, katselivat televisiota ja kuvatal-
lenteita, pelasivat digitaalisia ja käyttivät sekä internetiä että kännykkää viikoittain. Suurin muu-
tos nuorempiin ikäluokkiin verrattuna oli digitaalisten pelien pelaamisen, internetin käytön ja 
kännykänkäytön nopea yleistyminen.

Kuvio 22. 7–8-vuotiaiden lasten mediankäytöt

65

26

40

66

14

22

25

43

35

42

31

24

28

37

23

31

32

9

5

21

16

22

8

5

3

27

13

11

6

1

8

1

3

4

15

1

2

11

16

8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kirjojen lukeminen

Lehtien lukeminen

Radion tai äänitteiden
kuuntelu

Televisionkatselu

Kuvatallenteiden katselu

Digitaalisten pelien
pelaaminen

Internetin käyttö

Kännykän käyttö

6–7 päivänä viikossa
3–5 päivänä viikossa
1–2 päivänä viikossa
Vähintään kerran kuukaudessa
Harvemmin
Ei koskaan

65

26

40

66

14

22

25

43

35

42

31

24

28

37

23

31

32

9

5

21

16

22

8

5

3

27

13

11

6

1

8

1

3

4

15

1

2

11

16

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kirjojen lukeminen

Lehtien lukeminen

Radion tai äänitteiden
kuuntelu

Televisionkatselu

Kuvatallenteiden
katselu

Digitaalisten pelien
pelaaminen

Internetin käyttö

Kännykän käyttö

6–7 päivänä viikossa 3–5 päivänä viikossa
1–2 päivänä viikossa Vähintään kerran kuukaudessa
Harvemmin Ei koskaan



44 lasten mediankäytöt vanhempien kertomina

sisältävien kirjojen lisäksi lapset alkoivat lukea entistä enemmän myös pelkkää tekstiä sisältäviä 
kirjoja. Sarjakuvalehtien lukemisen lisäksi lapset alkoivat myös jossain määrin lukea lastenleh-
tiä ja harrastelehtiä.

Radiota tai äänitteitä kuunteli päivittäin 40 prosenttia ja viikoittain niitä kuunteli 80 prosent-
tia lapsista. Televisio-ohjelmia katseli päivittäin kaksi kolmasosaa lapsista ja kuvatallenteita 14 
prosenttia, viikoittain televisio-ohjelmia seurasivat lähes kaikki 7–8-vuotiaat ja kuvatallenteita 
katsoi viikoittain 63 prosenttia. 

Tyttöjen suosikkiohjelmat olivat perinteisiä lastenohjelmia, näyteltyjä varhaisnuorten sarjoja, 
luonto-ohjelmia ja musiikkipitoisia visailuja. Poikien kuvaohjelmamaku oli siirtynyt perintei-
sistä lastenohjelmista seikkailullisiin animaatiosarjoihin, urheiluun ja tosi-tv-ohjelmiin. Nuo-
remmista lapsista poiketen 7–8-vuotiaat suosivat kuvatallenteissa elokuvia eivätkä lyhyempiä 
ohjelmia.

Digitaalisia pelejä pelasi viikoittain 86 prosenttia 5–6-vuotiaista pojista ja 65 prosenttia tytöistä. 
Päivittäin pelejä pelasi 30 prosenttia pojista ja 15 prosenttia tytöistä. Tytöt pelasivat lähinnä taso-
hyppelyitä ja oppimispelejä, kun pojat pelasivat eniten tasohyppelyitä, ajopelejä, urheilupelejä 
ja seikkailupelejä. 

Internetiä käytti viikoittain 70 prosenttia 7–8-vuotiaista lapsista. Internetissä lasten suosikkisi-
vustoja olivat erilaiset pelisivut. Erityisesti tyttöjen suosiossa olivat myös erilaiset lapsille ja var-
haisnuorille suunnatut yhteisöpalvelun ja pelisivustot välimuodot kuten panfu.fi, littlestpetshop.
com ja gosupermodel.com.

7–8-vuotiaista pojista 39 prosentilla oli pelikonsoli ja 55 prosentilla joko pelikonsoli tai tietokone 
omassa huoneessaan, kun tytöistä 7 prosentilla oli pelikonsoli ja 28 prosentilla joko pelikonsoli 
ja tietokone omassa huoneessaan. Pojilla oli tyttöjä enemmän myös televisioita ja DVD- tai Blu-
ray-soittimia omissa huoneissaan.

Oma kännykkä oli 82 prosentilla seitsemänvuotiaista ja 94 prosentilla kahdeksanvuotiaista, kun 
nuoremmilla lapsilla kännykät olivat vielä harvinaisia. Kännykän omistaneista lapsista 92 pro-
senttia käytti puhelintaan viikoittain. Tyypillisin kännykän käyttömuoto oli puhelujen soittami-
nen tai tekstiviestien lähettäminen, mutta puolet lapsista myös pelasi kännykällään viikoittain 
ja neljännes otti valokuvia tai kuunteli musiikkia kännykällään.
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TERHI WALAMIES
Lasten havainnointien ja haastattelujen antia

Lasten ja lapsuuden tutkimuksessa tutkijan tai tutkimusryhmän tulisi olla aineistonkeruussaan 
suhteessa lapsiin eikä ainoastaan heidän vanhempiinsa tai institutionaalisiin auktoriteetteihin 
(Kallio 2010, 169). Siksi tässä hankkeessa lapset itsekin ovat vastaajina, mutta myös sen takia, 
että lasten ääni saataisiin kuuluville heidän omista mediasuhteistaan. Koska tutkimuksessa lä-
hestyttiin ihan vauvaikäisiäkin lapsia, toteutettiin havainnointeja lasten omissa mediaympäris-
töissä kotona (ks. myös Wartella 2010). Lasten haastatteluja tehtiin koulussa, perhepäivähoi-
dossa ja päiväkodeissa, kun lapset piirsivät tai leikkivät (ks. myös Noppari ym. 2008; Uusitalo 
ym. 2011 ja Pohjola & Johnson 2009). Vanhimpia lapsia lähestyttiin myös lomakehaastattelulla.

1. Laadullisen tutkimuksen toteutuksesta

Taulukko 1. Laadulliseen osioon osallistuneiden lasten ikäjakauma.

Ikä Poika Tyttö Yhteensä

Alle 1

1

2

3

4

5

6

7

8

1 1–

– 1 1

– 1 1

2 2 4

1 1–

5 4 9

8 7 15

2 – 2

– 2 2

361719

2 Taulukossa eivät ole eroteltuina 6-8-vuotiaat monikulttuuristen perheiden lapset, joita tähän laadulliseen osioon osallistui 
yhteensä seitsemän. Heistä neljä oli tyttöjä ja kolme poikia. Tytöillä molemmat vanhemmat olivat ulkomaalaistaustaisia.

lasten havainnointien ja haastattelujen antia

Tämän tutkimuksen laadullisen osion aineistonkeruun kohteita oli yhteensä kymmenen ja niitä 
olivat päiväkodit (4), perhepäivähoitopaikat (1) ja koulu (1), minkä lisäksi lapsia havainnoitiin 
neljässä suomalaisessa kodissa. Nämä kohteet sijaitsivat kuudessa eri kaupungissa eri puolilla 
maata. Havainnoinnit ja haastattelut tehtiin pienessä, keskisuuressa ja suuressa kaupungissa Uu-
dellamaalla (5), Satakunnassa (1), Varsinais-Suomessa (3) ja Pohjois-Pohjanmaalla (1). 

Havainnointi- ja haastattelukohteet valittiin sijainnin perusteella ja sosioekonomisesti tarkas-
teltuna erilaisilta alueilta. Kirsi Pohjola (ks. Pohjola & Jokinen 2009; Pohjola & Johnson 2009) 
on käyttänyt samanlaista lähestymistapaa tutkimuksessaan, jossa tutkimusympäristönä on kol-
me sosiaaliselta taustaltaan erilaista alakoulua. Lasten mediabarometriin valittiin havainnoin-
ti- ja haastattelukohteita samalla periaatteella. Sosioekonomisesti alhaisen tulotason alueilla on 
paljon maahanmuuttajia, työttömyyttä ja vuokra-asuntoja. Tällaisia alueita on tutkimuksessa 
mukana kolme, joissa kussakin yksi havainnointikohde. Sosioekonomisesti hyvän tulotason 
alueilla asuu puolestaan vähän maahanmuuttajia ja työttömiä, mutta paljon korkeakoulutettuja. 
Alueilla on pääosin omistusasuntoja. Myös näitä alueita on mukana kolme ja niissä kussakin 
yksi havainnointikohde. Sosioekonomisilta asemiltaan kahden edellä mainitun väliin sijoittuvat 
alueet, joissa sijaitsee neljä havainnoitavaa kohdetta. Laadulliseen osioon osallistuneiden lasten 
(N=36) ikäjakauma näkyy taulukosta 1 .2
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1.1. Havainnointeja pienimpien kodeissa

Tutkimukseen valittiin kodit käyttämällä niin sanottua lumipallometodia eli kierrättämällä sa-
naa ja valitsemalla havainnointipaikat sijaintien perusteella. Tutkimuksessa oli mukana neljä 
kotia, joissa havainnoitiin yhteensä kahdeksaa 0-7-vuotiasta lasta (neljä tyttöä ja neljä poikaa). 
Varsinkin nuorimpien, 0-3-vuotiaiden lasten mediankäytön havainnointi oli mielekästä teh-
dä kotioloissa: tutkijalla oli mahdollisuus havainnoida sekä lasta että lapsen mediaympäristöä. 
Näitä nuorimpia lapsia havainnoitiin kotona valokuvaamalla, videoimalla ja kirjaamalla muis-
tiinpanoja sanelinta hyödyntäen. Vanhempia lapsia (5-7 v.) haastateltiin joko teemahaastattelu-
rungon kysymyksillä tai lomakehaastattelulla.

Pienten lasten haastatteluissa on aina mukana myös aikuisen ja lapsen välinen valtaero, min-
kä takia lapsi olettaa usein aikuisen odottavan häneltä oikeita vastauksia (ks. myös Alasuutari 
2005; Helavirta 2007; Ritala-Koskinen 2001 & Turtiainen 2001). Joissakin kotihavainnoinneissa 
myös lasten vanhemmat osallistuivat haastatteluun. Varsinkin 0-3-vuotiaiden lasten äitien vas-
taukset täydensivät tutkijan tekemiä havaintoja, mutta vanhempien lasten haastattelua aikuisen 
läsnäolo saattoi jopa häiritä. Lapsi katsoi usein kysyvästi aikuisen suuntaan vastaamisen jälkeen 
ikään kuin tarkistaen, että vastaus oli oikein. Aikuisia onkin hyvä pyytää siirtymään haastat-
telun ajaksi esimerkiksi toiseen huoneeseen, josta he voivat kuulla haastattelun osallistumatta 
siihen. Näin varmistetaan tutkimuksessa lapsen oman äänen kuuluminen. Mediabarometri-
tutkimuksessa suurin osa lapsista haastateltiin päiväkodeissa, perhepäivähoitopaikassa tai kou-
luissa, jolloin aikuiset eivät osallistuneet haastattelutilanteeseen.

1.2. Haastatteluja 4-8-vuotiaiden parissa

Pienten lasten mediankäyttöä tutkittiin pääosin kaksi päivää jokaisessa kohteessa. Aineiston 
keruussa käytettiin muistiinpanojen kirjaamista tutkijan havainnoista, lasten haastatteluja, ja 
piirustuksia, minkä lisäksi havainnoitavia valo- ja videokuvattiin digikameralla. Suurimmassa 
osassa havainnoinneista ja haastatteluista tutkijalla oli lupa ottaa valokuvia, ainoastaan kahdessa 
vanhemmilta pyydetyssä lupalomakkeessa oli kielletty lapsen kuvaaminen . Kuvat ja lyhyet vi-
deopätkät tukivat haastatteluja. Niiden analyysissa tutkijalle välittyi erityisesti lasten mediasta 
nauttiminen esimerkiksi ilmeistä, eleistä ja tanssista mediaesityksen aikana.

3

3 Tutkimusluvat hankittiin normaalien tutkimuksen eettisten käytäntöjen mukaan sosiaali- ja terveystoimelta sekä kouluista ja lasten huoltajilta. 
Luvat kerättiin kaikissa tutkimuskohteissa huoltajilta erillisellä lupalomakkeella. Muutamassa tapauksessa lupalomakkeita ei palautettu, jolloin 
kyseiset lapset jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle.

Teemahaastattelua käytettiin laadullisessa osiossa eniten, koska se antoi tarpeeksi väljyyttä lap-
sen ja aikuisen kohtaamiselle haastattelutilanteessa. Alle 8-vuotiaan lapsen motivointi oli tär-
keää, sillä jo haastattelutilanne itsessään oli monelle lapselle uusi. Lisäksi lapsille outoja asioita 
kuten eri mediavälineet oli havainnollistettava kuvin. Ennen haastattelun aloittamista tutkija 
kertoi usein juuri kuvia apuna käyttäen lapsille kysymysten liittyvän heidän mediankäyttöönsä, 
kuten televisioon, tietokoneeseen, peleihin tai musiikkiin. Tutkija myös kertoi haastateltaville, 
että he voivat jättää vastaamatta johonkin kysymykseen. 

Lapsen haastatteleminen vaati myös erityistä herkkyyttä haastattelijalta. Lapset kertoivat tutki-
jalle pelaavansa muun muassa ”tappelupelejä” tai katsovansa eläin- ja prinsessaohjelmia, mutta 
tutkijan esittämästä jatkokysymyksestä huolimatta he eivät osanneet kertoa ohjelman tai pelin 
nimeä. Tällaisissa tilanteissa tutkija jutteli lapsen kanssa yleensä hetken jostain muusta ja kysyi 
saman kysymyksen eri muodossa hetken kuluttua. Usein lapsi saattoi muistaa esimerkiksi lem-
piohjelmansa nimen juuri tällä tavoin myöhemmin haastattelun edetessä. 

Tutkija toteutti haastattelut useimmiten 2-4 lapsen ryhmissä. Muutamia lapsia haastateltiin 
myös yksitellen tai viiden hengen ryhmissä. Toimivin ryhmäkoko oli kaksi lasta, jolloin haas-
tattelutilanne erillisessä huoneessa ei näyttäytynyt lapselle liian jännittävältä, ja lasten vastaukset 
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sai parhaiten kirjoitettua ylös ja nauhoitettua sanelimeen. Neljän lapsen ryhmissä lapset puhui-
vat paljon päällekkäin ja tutkijalla oli vaikeuksia erottaa vastaukset toisistaan. Näin kookkaissa 
ryhmissä lapset alkoivat myös riehaantua helpommin ja keskittyä nopeasti leikkimiseen. 
 
Suurin osa haastatteluista kesti viisitoista minuuttia. Tämä näytti olevan alle kouluikäisen lapsen 
haastatteluun keskittymisen keskimääräinen aika, jonka jälkeen lapsi alkoi pian yleensä vilkuilla 
ympärilleen, liikehtiä ympäri huonetta tai kysellä haastattelun loppumisesta. 

1.3. Haastatteluja piirtämisen ja leikin lomassa

Lapsilta aineistoa kerättiin myös haastattelemalla heitä leikin ja piirtämisen lomassa. Piirus-
tustehtävä toteutettiin yhteensä 23 lapsen kanssa, joista 8 oli tyttöjä ja 15 poikaa. Piirtämiseen 
osallistuneet lapset olivat iältään 3-6-vuotiaita. Mediabarometri-tutkimuksessa piirustus- ja 
valokuva-aineistoa on käytetty muun aineiston tukena.

Piirtämistä metodina lasten parissa ovat käyttäneet aikaisemmin muun muassa Lealand & Zan-
ker (2005). Tutkimuksessa lapsia pyydettiin piirtämään koulussa omasta mielestä ihanteellinen 
makuuhuone. Näissä lasten piirtämissä fantasiahuoneissa tila jaettiin useimmiten sisarusten tai 
vanhempien/isovanhempien kanssa, ja huoneista löytyi monipuolisesti mediavälineitä kuten 
CD-levyjä, radioita, CD-soittimia, pelikonsoleita ja televisioita. 

Suomessa piirustustehtävää ovat käyttäneet tutkimuksissaan muun muassa Noppari ym. (2008),  
Pohjola & Johnson (2009) ja Uusitalo ym. (2011). Noppari ym. ehdottivat ”Mä oon nyt onli-
ne” -tutkimuksessa piirustustehtävän aiheeksi unelmahuonetta, joka toteutettiin pitkittäistutki-
muksen toisella tutkimuskierroksella (ks. myös Uusitalo ym. 2011, 21-22). Pohjolan ja Johnso-
nin tutkimuksessa kolmessa koulussa oppilaita pyydettiin piirtämään ”Mukava ilta” tai ”Minulle 
tärkeä asia tai esine”. Tässä Mediabarometri-tutkimuksessa lapsia pyydettiin piirtämään oma 
unelmahuone. Tutkija haastatteli lapsia heidän mediankäytöstään piirtämisen lomassa, muttei 
erikseen ohjeistanut lapsia piirtämään mediavälineitä. Tutkijan kysymyksiin vastaaminen tun-
tui  olevan lapsille luontevinta juuri piirtäessä, jolloin lapsi sai keskittyä haastattelutilanteessa 
mielekkääseen tekemiseen. Pohjola & Johnson (2009, 32) käyttävät tutkimuksessaan tämän-
tyyppisistä haastatteluista nimitystä piirustushaastattelut.

Kuva 1. Mainos unelmahuoneessa.
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Kuva 2. Star Wars unelmahuoneessa.

Ryhmä- ja henkilöhaastattelujen lisäksi tutkija toteutti lomakehaastattelun yhteensä kuuden 
5-7-vuotiaan lapsen (neljä poikaa ja kaksi tyttöä) kanssa. Kyseessä oli peruskoulun eka- ja to-
kaluokkalaisille kohdennettu kyselylomake, jonka avulla Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
tukioppilaat toteuttivat lasten haastatteluja kokeilukouluissa (ks. tukioppilasosiosta lisää tässä 
raportissa Tuominen).   

Teemahaastatteluun verrattuna lomakehaastattelu oli nopeampi ja tehokkaampi, mutta se 
myös rajasi enemmän lasten vastausvaihtoehtoja. Suurin osa lomakkeella haastatelluista lap-
sista alkoi kiinnostua muista asioista tai liikehtiä lomakkeen toisen sivun paikkeilla. Lomak-
keen kokonaispituus oli kolme sivua. Tutkijan tekemä lomakehaastattelu oli tilanteena myös 
muodollisempi kuin piirustushaastattelu tai leikin lomassa toteutettu haastattelu.  

Tietokone on esillä yhden tytön piirustuksessa. Lasten unelmahuoneesta löytyy piirustuksissa 
useimmiten verhot, pöytä, lamppu, leivoksia, kakkuja, autoja, leluja, uima-altaita ja sokkeloita 
eikä mediateema ole pääosassa. Ainoastaan yhden 6-vuotiaan pojan piirustuksessa sekä media-
laite että –sisältö nousevat näkyvimmin esille: televisiossa näkyy Star Wars –ohjelma ja huoneen 
toisessa nurkassa on Star Wars –lelumiekka.

Lapset kertoivat spontaanisti mediankäytöstään myös leikin lomassa. Leikit vaihtelivat alle 
3-vuotiaiden nukkeleikeistä 3-5-vuotiaiden medialeikkeihin, jotka pohjautuivat lapsille tuttui-
hin televisiossa esitettäviin animaatiosarjoihin.

Yhteensä yhdeksässä piirustuksessa kahdestakymmenestäkolmesta esiintyi mediaan viittaavia 
asioita. Näistä suurin osa oli poikien piirtämiä. Kolme poikaa piirsi television, joka oli yleisin 
näissä piirustuksissa esiintyvä mediaväline. Pelikonsoli on esillä kahdessa piirustuksessa yh-
teensä kolme kertaa, koska toiseen kuvista on piirretty kaksi erimerkkistä konsolia. Yksi lapsista 
piirsi huoneeseensa mainoksen ja kaksi lasta elokuvajulisteen. 
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2.  Lasten mediasuhteista

Havainnointien ja haastattelujen perusteella tulee esiin pienten lasten monipuolinen ja aktii-
vinen mediankäyttö. Tutkimukseen osallistuneilla pienimmillä lapsilla (0-3 v.) mediankäyttö 
osoittautui olevan useimmiten kirjojen kuuntelemista ja selailua, television, DVD:n, VHS:n ja 
videopätkien katselua YouTube-videopalvelusta sekä musiikin ja satukasettien kuuntelua 
(ks. myös Yippee-tutkimus 2008). 

Lasten mediankäyttö näyttää siis alkavan jo vauvaikäisenä. Kotihavainnoinneissa lapsille luettiin 
ennen nukkumaanmenoa iltarituaalina ja heidän kanssaan kuunneltiin lastenlauluja tai muuta 
musiikkia. Jokaisessa kotihavainnoinnissa lasten mediaympäristöön kuuluivat kirjat, musiikki 
ja televisio. 0-4-vuotiaat pojat ja tytöt katsoivat eniten lasten makasiiniohjelmia kuten Pikku 
Kakkosta, animaatio-ohjelmia (Autot, Muumit) ja lasten näyteltyjä ohjelmia (Ti-Ti Nalle, Tele-
tapit). Havainnointikohteissa lapset katsoivat myös internetistä YouTube-pätkiä, jopa alle vuo-
denikäisinä. Näin kuvaa vauvaikäisen lapsensa internetin käyttöä havainnointikohteessa äiti:

 

Lähes kaikilla tutkimuksen laadulliseen osioon osallistuneilla lapsilla on tietokone kotona, ja 
yhteensä näistä 36 lapsesta vain kahden kotoa se puuttuu. Ainoastaan yhdellä 5-vuotiaalla po-
jalla tietokone on omassa huoneessa. Havainnoinneissa ja haastatteluissa nuorin internetiä itse 
käyttänyt lapsi oli 5-vuotias. Useimmiten nettisivuista mainitaan haastatteluaineistossa erilaiset 
pelisivut. Kuitenkin noin yksi kolmasosa lapsista ei tuntenut lainkaan internetiä. 

Aineistossa tulee esiin sosiaalinen media yksittäisinä käyttö- ja toimintaesimerkkeinä. Esimer-
kiksi monikulttuurisen perheen 6-vuotias poika kertoo pitävänsä videopuhelupalvelu Skypen 
välityksellä yhteyttä ulkomailla asuviin sukulaisiinsa. 8-vuotias tyttö kertoo käyttävänsä Face-
bookin ja Irc-gallerian tapaista sovellusta netissä. Neljä lasta osoittaa tietävänsä Facebookin. 
Yksi 5-vuotias tyttö ja 7-vuotias poika yhdistävät Facebookin musiikkiin.

Pikku Kakkonen on tässä aineistossa 0-6-vuotiaiden suosituin lastenohjelma. 5-6-vuotiaat pojat 
ja tytöt mainitsevat haastatteluissa useimmiten sen tai muun lasten makasiiniohjelman ja lisäksi 
animaatio-ohjelmia tai –elokuvia kuten esimerkiksi Code Lyoko, Autot, Muumit ja Hello Kit-
ty. Lisäksi yksittäiset alle kouluikäiset pojat kertovat katsovansa aikuisille suunnattuja ohjelmia 
kuten esimerkiksi Pelkokerrointa, Duudsoneja ja Hauskoja Kotivideoita (ks. myös Uusitalo ym. 
2011, 46-47).

Me ollaan vaan näytetty niitä Pat & Stan-videoita sieltä ja sitä me ollaan 
tehty ihan vauvasta asti, koska sen saa tietokoneruudulle ja sen saa sen 
isonnettuu sen YouTuben, niin se (lapsi) näkee siitä sen.

Pikku Kakkonen mainitaan vielä 7-8-vuotiaidenkin poikien haastatteluissa. Lisäksi tämän-
ikäiset ilmoittavat katsovansa lasten näyteltyjä ohjelmia ja elokuvia kuten Risto Räppääjä. Ani-
maatio-ohjelmista ja –elokuvista mainitaan muun muassa Tehotytöt, Spiderman ja Dinosaur 
King. Monikulttuuristen perheiden 7-8-vuotiaat tytöt kertovat lempiohjelmikseen esimerkiksi 
tosi-tv-ohjelmat kuten The Hills-sarjan. Lisäksi tyttöjen suosikki-ohjelmiin kuuluvat Simpsonit 
–animaatio-ohjelma ja sarja Hannah Montana sekä Disney Channel-kanava, joka tulee esiin 
myös kantasuomalaisten tyttöjen haastatteluissa. Uusitalon ym. (2011, 48) tutkimuksessa enää 
muutama 8-vuotias kertoo katsovansa Pikku Kakkosta: YLE TV 2:n sijaan tämänikäiset katso-
vat enemmänkin MTV3:sen lastenohjelmia ja Sub-kanavan nuortenohjelmia.

Kahden 8-vuotiaan monikulttuurisen perheen tytön mainitsemat tv- ja radiokanavat sekä net-
tisivut ja -pelit ovat pääosin ulkomaisia. Ohjelmat ovat pääosin dubattuja lapsen kotikielelle tai 
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 H: Mitä teidän mielestä pitäis olla netissä enempi? Onks  
       jotain  juttuja, mitä pitäis olla enemmän?
        T17(8): Pelejä! Sata pelii, enemmän kuin sata!
        T16(8): Eiku ootas, siel pitäis olla enemmän Mr. Bean-pelejä.
        T17(8): Se puhuu somaliaa se Mr. Bean ja sit se kirjoittaa 
       jotain  muuta, niin se puhuu somaliaa!

Laadullisen aineiston esi- ja alkuopetusikäiset tytöt ja pojat kertovat pelaavansa monentyyli-
siä, mutta sisällöltään erilaisia pelejä (ks. myös Saunamäki 2007; Uusitalo ym. 2011, 72-73 76). 
Digitaalisia pelejä ilmoittaa pelaavansa noin kolmasosa lapsista, varsinkin pojat. Pojat kertovat 
pelaavansa mieluiten action-tyyppisiä ja jännityspelejä, kuten Lego Star Wars ja seikkailupelejä 
kuten Indiana Jones. Internetissä he vierailevat pelisivuilla. Samanikäiset tytöt kertovat pelaa-
vansa monipuolisesti seurapelejä kuten Singstar, simulaatiopelejä kuten Sims ja toiminta- ja 
tasohyppelypelejä, esimerkiksi Toy Story. Netistä on löydetty muun muassa ”kaikkea kivaa puu-
haa”, pelisivut sekä esimerkiksi Go Supermodel.

Laadullisen aineiston tytöt ja pojat kertovat pelaavansa mielellään myös pelikonsolilla. Suosi-
tuimmat pelit ovat toimintapelejä. Sukupuolesta riippumatta lapset kertovat pelaavansa useim-
miten yksin tai sisarusten kanssa, mutta mieluiten kavereiden kanssa tai sitten yksin. 

Kotihavainnoinneissa musiikin kuuntelun väline kuten CD-soitin, radio tai stereot löytyi jokai-
sen tutkimukseen osallistuneen 0-7-vuotiaan lapsen (N=8) kotoa ja useimmiten lapsen omasta 
huoneesta. Myös Nopparin ym. (2008, 31) mukaan musiikin tai satukasettien kuunteluun tar-
koitettu laite on usein ensimmäinen lapsen omaan käyttöön hankittu medialaite. 

Kuten myös Uusitalon ym. (2011, 40) tutkimuksessa, myös tässä tutkimuksessa musiikki on 
osa lasten media-arkea. Vanhimpien, 5-8-vuotiaiden poikien lempimusiikki osoittautuu olevan 
pääosin suomalaista. Suosikkiartisteina eniten mainintoja kerryttävät Cheek, Jukka Poika ja 
Hevisaurus. Lisäksi usein mainitaan rock-musiikki ja sen edustajana esimerkiksi Kiss-yhtye. 
Haastatteluissa tulee esiin myös animaatioelokuvien tunnusmusiikkeja. 5-8-vuotiaat tytöt 
mainitsevat lempimusiikikseen usein Röllin, ja lisäksi lähinnä ulkomaalaisia naisartisteja ku-
ten Shakira. Lempiradiokanavina mainintoja saavat lähinnä aikuisille suunnatut Radio Rock, 
Voice, YleX ja Radio Sata. Uusitalon ym. (2011) -tutkimuksen mukaan tämänikäisillä lapsilla 
musiikin kuunteluun näyttäisi vaikuttavan vielä voimakkaasti vanhempien, sisarusten ja ka-
vereiden musiikkimaku. Liian kovaääninen radio tai televisio saattoi myös pelottaa joitakin 
5-vuotiaita lapsia. (mt. 40 55.)

Kirjat osoittautuvat olevan mukana myös vanhimpien lasten media-arjessa tässä tutkimuksessa. 
Lapset kertovat, että heille luetaan ja että he selailevat tai lukevat itse kirjoja. Useimmiten lap-
set mainitsevat lastenkirjoja, kuten Tatu ja Patu. Sarjakuvalehdistä suosituimmaksi nousee Aku 
Ankka, jonka mainitsevat sekä 5-8-vuotiaat pojat että tytöt. Poikien lempilehtinä ja –kirjoina 
mainitaan esimerkiksi Hämähäkkimies ja Star Wars sekä lastenkirjoista esimerkiksi Katti Mati-
kainen. Tytöt kertovat selailevansa mieluiten erityisesti heille suunnattuja lehtiä ja kirjoja, kuten 
Barbie- ja Prinsessa-lehtiä sekä Hello Kitty-kirjoja (ks. myös Uusitalo ym. 2011: 30-31, 46-47). 

Kaikki laadulliseen osioon osallistuneet 5-8-vuotiaat kertovat haluavansa kännykän. Havain-
noitavista viidellä vanhimpaan ryhmään kuuluvalla pojalla ja kahdella 8-vuotiaalla tytöllä onkin 

tekstitys on lapsen kotikielellä. Somaliankielisiä ohjelmia tytöt toivovat olevan tarjolla enem-
mänkin: 



51lasten havainnointien ja haastattelujen antia

         P19(7): Mä en osaa vielä lähettää viestejä. Mist mä ottaisin videon?
  H: Osaatsä ottaa videoo sillä?
         P19(7): Joo.
  H: Osaat sä ottaa kuvia sillä?
         P19(7): Joo.
  H: Ja sit sä osaat soittaa ja pelata?
         P19(7): Mä vaihdan toisen kuvan.
  H: Milloin sä sait ton kännykän? Onks se ollut sulla jo pitkään?
         P19(7): Joo, kesällä sain.

2.1. Mediasta nauttiminen, ilo ja oppiminen

Kotihavainnoinneissa 0-3-vuotiaat tytöt ja pojat näyttivät keskittyvän mediaesitykseen ja kom-
mentoivat innokkaasti tv-ohjelmaa tai elokuvaa (ks. myös Roberts & Howard 2005; Seppänen 
2001). Parivuotiaat lapset olivat myös oppineet laittamaan television päälle, säätämään äänen-
voimakkuutta ja vaihtamaan kanavia tai mieleisen videokasetin ilman aikuisen apua. 

4-5-vuotiaiden lasten mediasta nauttiminen tulee esiin muun muassa mediateemoihin keskitty-
vissä leikeissä. Tutkijakin osallistui eräässä päiväkodissa medialeikkiin, joka perustui Code Lyoko-
nimiseen animaatiosarjaan. Lapset uppoutuivat leikkiin ja kertoivat tutkijalle innokkaasti sarjan 
hahmoista sekä näiden hahmojen supervoimista. Medialeikissä oli selkeästi havaittavissa asian-
tuntijalapsi, jolla oli paljon tietoa mediatekstistä ja joka johti leikin kulkua. Muut lapset olivat 
enemmänkin kanssaleikkijöitä, joille mediateksti oli vähän vieraampi. Nämä lapset toimivat lä-
hinnä ohjeiden mukaisesti (ks. myös Pennanen 2008, 5-8). Leikissä käytettiin myös vanhaa tie-
tokonetta, josta 5-vuotias poika osasi painaa enter-painiketta. Lapsille medialeikki näytti olevan 
mielekästä toimintaa, josta he nauttivat.

matkapuhelin. Matkapuhelimen omistavilla lapsilla on heidän kertomuksensa mukaan moni-
puolisesti myös muita mediavälineitä kotona, kuten pelikonsoli, tv, tietokone ja CD-soitin. 

Laadullisessa aineistossa lapset kertovat useimmiten käyttävänsä matkapuhelinta soittamiseen 
ja pelaamiseen. Kännykän omistaneista lapsista ainoastaan 8-vuotiaat tytöt kertovat myös lä-
hettävänsä tekstiviestejä. Kuitenkin esimerkiksi 7-vuotias poika kertoo ottavansa matkapuheli-
mella videoita ja valokuvia soittamisen ja pelaamisen lisäksi. Tekstiviestejä hän ei osannut vielä 
haastatteluhetkellä lähettää: 

Haastattelujen ja havainnointien mukaan mediaan liittyvät hyvän olon tunteet ja median tuot-
tama ilo lasten arkeen ovat heille merkityksellisiä. Esimerkiksi havainnointikohteissa 0-3-vuo-
tiaiden lasten mediasta nauttiminen näkyi liikehdintänä, kuten tanssimisena CD-soittimesta 
kuuluvan musiikin, YouTuben musiikkipätkän tai tv-ohjelman parissa. Lapset liikkuivat, ta-
puttivat käsiään ilmassa, lauloivat musiikin tahtiin tai nauroivat makeasti kuten seuraavassa 11 
kuukautta vanhan pojan äiti kuvaa:  

Myöhän katotaan Avaraa luontoa ja tommosta noin, niin sehän (poika 
11 kk) tykkää siitä, kun jokin leijona vaikka haukottelee tai jotakin. Jota-
kin semmosta niinku huomattiin. Kun se nauroi sitä ihan niinku ääneen, 
ku se katto sitä. Että… et ei se ollu sillai, et siellä vaan liikkuu niinku 
jokin tai…
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Aineiston lapset ovat mediasta puhuessaan selvästi omalla tontillaan, mikä ilmenee yhteisesti 
jaettuina peli- ja katselukokemuksina. Median parissa viihtyminen näkyy myös lasten ilmeistä 
ja eleistä. Haastatteluissa moni toisti useita kertoja peräkkäin lempielokuvansa nimeä. Yleensä 
lapset kertoivat innoissaan ja usein päällekkäin tutkijalle lempiohjelmistaan kuten tytöt seuraa-
vassa: 

         H: Onks teillä jotain lempiohjelmia, joista te tuutte ilosiks?
T16(8): Mä sanon ensteks: Fin-tv!
T17(8): Disney Channel.
T17(8): Ku siinä on kaikki ne Brätsit ja ne.
T16(8): Sit mä katoin sieltä Simpsoneit ja kaikkee.
T16(8): Se on niin hyvä.
         H: Eiks Simpsonit tuu sitten ihan tuolta..
T17(8): Kutosest!

Varsinkin pelikokemuksistaan lapset kertoivat innoissaan. He ovat selvästi ylpeitä saavutuksis-
taan edetessään lempipelissään kuten 5-vuotias poika seuraavassa:

         H: Ja sä sait pelata ihan milloin vaan?
P18(5): Nii, mä pelaan aina vaan yksin. Koska mä oon hulluna 
               siihen pelliin, koska mie oon päässy jo ihan kauheen pitkälle siinä. 

Haastattelujen ja havainnointien pohjalta voidaan sanoa, että lapset myös oppivat mediasta ja 
medialla jo varhain. Lapset kertovat tutustuneensa mediavälineisiin esimerkiksi käyttämällä 
vanhempiensa vanhoja medialaitteita, kuten kännykkää ja MP3-soitinta. Aineiston lapset muun 
muassa laulavat televisio-ohjelman mukana toistaen laulujen sanoja sanatarkasti. Tästä voinee 
päätellä, että varsinkin pienet lapset oppivat televisio-ohjelmia seuraamalla myös uusia sanoja. 
Aiempien tutkimusten mukaan esimerkiksi tietynlaisilla ohjelmasisällöillä voi olla merkitystä 
lapsen positiiviseen kehitykseen. (ks. esim. Thakkar ym. 2006.)

Vanhemmilla 5-8-vuotiailla lapsilla mediasta oppiminen näkyy esimerkiksi heidän kertoessaan 
peli, -netti- ja kännykkäkokemuksistaan. Lapset kertovat mielellään pelien hahmoista, pelissä 
etenemisestä ja siitä, miten he ovat oppineet ratkaisemaan tehtäviä. Myös Uusitalon ym. (2011, 
73) tutkimuksessa lapset mainitsevat monia onnistumisen kokemuksia digitaalisten pelien pa-
rissa: erityisesti pojat kertovat kuinka monta kertaa he olivat päässeet jonkin pelin läpi. Pelin 
suorittaminen kokonaisuudessaan näyttäytyy myös pitkäjänteisenä tavoitteena pelaamisen yh-
teydessä.

2.2. Jännitystä ja pelotusta

Haastatteluissa lapset kertovat paikoitellen kokeneensa mediasuhteissaan myös negatiivisia elä-
myksiä, kuten televisio-ohjelmiin ja elokuviin liittyviä jännitystä ja pelkoja. Peloistaan kertovat 
aineistossa useimmiten 5-6-vuotiaat tytöt ja pojat itse, kun taas 0-3-vuotiaiden lasten kohdalla 
niistä mainitsevat yleensä kotihavainnoinneissa lasten äidit. Uusitalon ym. (2011, 58) tutki-
muksessa lapset kertovat törmänneensä myös digitaalisissa peleissä jännittäviin tai pelottaviin 
kohtiin. 
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         H: Onks jotain muita huonoja tai pelottavia ohjelmia?
T17(8): Joo, pelottava!
T16(8): Joo, Vampyyripäiväkirjat!
         H: Milloin se tulee?
T16(8): Mä en tiedä, koska se tulee.
         H: Joskus illalla varmaan?
T16(8): Niin, yöllä se alkaa kahdeltatoista.
         H: Ja se on pelottava?
T16(8): Joo, se on kahteen asti.
T17(8): Yöllä kahteen asti?
T16(8): Niin. 
         H: Oottekste kattoneet?
T16(8): Mä katoin kerran, mutta mä en enää ikinä. Mä en pystyny  
              kahteen päivään en nukkuun.
T17(8): Mä katoin kesäl niin paljon vampyyrileffoi. Nelosest kello      
              kakstoist yöhön.

Jännityksen ja pelkojen yhteydessä lapset mainitsevat erilaisia coping-keinoja eli psykologisia 
puolustuskeinoja, joilla he suojautuvat haitallisilta ohjelmasisällöiltä (ks. myös Uusitalo 2011, 
60; Noppari ym. 2008, 117). Tällaisina suojautumiskeinoina mainitaan esimerkiksi aikuisen 
huutaminen apuun, television sulkeminen, käsien asettaminen silmien eteen tai pelottavasta 
tilanteesta pois lähteminen.

Yksi haastatelluista lapsista mainitsi pelkäävänsä vaarallista ”Gimteetä”. Tutkija oletti ohjelma-
sisällön perusteella lapsen tarkoittavan Jim D:tä, amerikkalaista dokumenttisarjaa, jota esite-
tään Jim TV:llä. Kuolema oli tässä esimerkissä pelottanut lasta: kuusivuotias poika oli pelännyt 
raskaana olevan naisen kuolevan. Pelottaviksi asioiksi koettiin myös Nopparin ym. (2008, 66) 
tutkimuksessa kuolema tiettyjen uutisaiheiden ja lastenohjelmien hahmojen lisäksi. 

Aineiston lasten silmin uutiset ovat pelottavia, ihania tai ällöttäviä ja niitä katsotaan tai kuunnel-
laan vaikka salassa vanhemmilta (ks. myös Pennanen 2006). Lapsilla on siis uutisoinnista monta 
mielipidettä kuten seuraavassa:

Pelot liittyvät puheissa useimmiten lastenohjelmiin, lastenelokuviin tai uutisiin. 0-3-vuotiaita 
tyttöjä on pelottanut esimerkiksi Nalle Puh-elokuva ja 4-6-vuotiaita tyttöjä Muumien Mörkö, 
Star Wars ja Lumikki-elokuva (ks. myös Noppari ym. 2008, 116; Uusitalo 2011, 55-56).

Esimerkiksi 8-vuotiailla tytöillä pelot liittyvät Vampire Diaries-sarjaan (K15), jota esitettiin 
haastatteluhetkellä iltayöstä. Kaikki vampyyriohjelmat eivät kuitenkaan olleet heille pelottavia, 
vaan he saattoivat katsoa niitä pitkin iltaa ja yötä kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi: 

         H: Mitkä ohjelmat on hei huonoja?
P10(6): Must on ihan ällöttävä toi uutinen.
         H: Uutiset?
  T6(6): Must on ihan ihanaa kuulla mitä uutisissa tapahtuu.
P10(6): Hei, onks sulla, kun sä katoit lastenohjelmii, niin 
              semmonen mainos, että Pirkanmaalla havaittu karhu? 
              Pirkanmaalla oli nähty karhu ja se tallustelee ja poliisi 
              on varoittanu, että Pirkkan ihmisien täytyy pysyä sisätiloissa!     
              Mutta ne ei uskonut poliisia. Mutta onneks se ei saanut 
              kiinni niitä, meni niin nopeesti..
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2.3. Mediankäytön säännöistä

Suurin osa havainnoitavien lasten mainitsemista mediaan liittyvistä säännöistä ovat pelaamista 
tai televisionkatselua rajoittavia. Joidenkin aineiston lasten pitää heidän kertomansa mukaan 
myös pyytää lupa pelaamiseen tai television katsomiseen. Aikuiset pyrkivät lasten mukaan 
valvomaan ja rajoittamaan heidän mediankäyttöään asettamalla varsinkin aikarajoituksia (ks. 
myös Saunamäki 2007).

Yhdessä kodissa on sääntöjen lisäksi käyty keskustelua myös ikärajoista, mikä tulee esiin ikära-
jojen tiedostamisena 6-vuotiaan pojan puheessa:

P10(6): Mä oon pelannut pleikkarissa..öö.. Mä oon pleikkarissa 
              menny… Mä valitsen lapsen tyypiks ja meni syvään metsään 
              ja sit sen piti… karhu ja sitä piti potkia ja nyrkkeillä!
         H: Ohoh, mikäs se semmonen peli oikein oli?
P10(6): Pleikkaripeli, se oli tosi vaarallinen. Se ei ollut 
              kuusivuotiaillekaan! Ei kuusvuotiaatkaan sais pelata sitä 
              ja mä pelasin ja mä voitin!
         H: Minkä ikäisille se peli oli?
P10(6): 62..eiku ykstoista.

Mediankäytön säännöissä osoittautuu tässä aineistossa olevan ainoa orastava sosioekonomi-
nen ero (ks. myös Pohjola & Jokinen 2009). Hyvän tulotason sekä hyvän ja alhaisen tulotason 
välimaastossa olevien alueiden päiväkotien, perhepäivähoitopaikkojen ja kotien lapset mai-
nitsevat useammin mediaan liittyviä sääntöjä, lähinnä aikarajoituksia, kuin alhaisen tulotason 
alueiden lapset.

3. Yhteenvetoa

Aineiston pienten lasten mediankäyttö on monipuolista ja aktiivista. Käyttö alkaa jo vauvana.

Musiikki, kirjat, lehdet ja televisio-ohjelmat tulevat esiin kaikkien laadulliseen osioon osal-
listuneiden 0-8-vuotiaiden lasten kertomuksissa ja kotihavainnoinneissa. Tutkimukseen 
osallistui yhteensä 36 lasta eri puolilta maata. Laadullista aineistoa kerättiin kodeissa, per-
hepäivähoidossa, päiväkodeissa ja koulussa. 

Musiikki on tässä tutkimuksessa osa kaikkien osallistuneiden lasten arkea. Aineiston lap-
sille myös luetaan ja he selailevat tai lukevat itse kirjoja ja lehtiä. Televisiota seurataan 
vauvasta alkaen. Lähes kaikilla tutkimuksen laadulliseen osioon osallistuneilla lapsilla on 
tietokone kotona. Aineistossa jo 0-3-vuotiaiden lasten mediaympäristöön kuuluu myös in-
ternet. Tässä iässä sen käyttö muodostuu vanhempien valintojen ja käyttöjen mukaisesti. 
Lapsen iän karttuessa omat valinnat ja osallistuminen median parissa myös lisääntyvät. Ai-
neistossa tulee esiin lapsen toiminta sosiaalisen median parissa vain yksittäisinä kuvauksina 
haastatteluissa.
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Yli 4-vuotiaat lapset kertovat toiminnoistaan digitaalisissa peleissä pelikonsolilla, tietoko-
neella ja internetissä. Digitaalisia pelejä ilmoittaa pelaavansa noin kolmasosa lapsista, jois-
ta valtaosa on poikia. Sukupuolesta riippumatta tutkimukseen osallistuneet lapset kertovat 
pelaavansa useimmiten yksin tai sisarusten kanssa, mutta mieluiten kavereiden kanssa tai 
yksin. 

Kaikki laadulliseen osioon osallistuneet 5-8-vuotiaat kertovat haluavansa kännykän. Lapset 
kertovat käyttävänsä useimmiten matkapuhelinta soittamiseen ja pelaamiseen.
 
Sukupuolenmukaisia eroja on havaittavissa median sisältömieltymyksissä. Esimerkiksi tä-
män laadullisen aineiston esi- ja alkuopetusikäiset tytöt ja pojat kertovat pelaavansa monen-
tyylisiä, mutta sisällöltään erilaisia pelejä.

Aineiston pohjalta voidaan todeta, että lasten mediankäyttö alkaa jo vauvana. Tässä iässä 
vanhempien toiminta ja suhde mediaan näyttää suuntaavan myös lapsen toimintaa. Lap-
si käyttää esimerkiksi internetiä vanhemman sylissä ennen kuin ryhtyy istumaan koneella 
itse. Tulee kuitenkin huomioida, että noin yksi kolmasosa kaikista 36:sta lapsesta ei tuntenut 
lainkaan internetiä.

Mediankäytöistä lapsille iloa ja jännitystä

Haastattelujen ja havainnointien mukaan mediaan liittyvät hyvän olon tunteet ja median 
tuottama ilo lasten arkeen ovat heille merkityksellisiä. Median parissa viihtyminen näkyi 
lasten ilmeistä ja eleistä, mediateemoihin keskittyvissä leikeissä ja lasten kertoessa peli-, net-
ti- ja kännykkäkokemuksistaan. 

Varsinkin haastatteluissa lapset kertovat kokeneensa mediasuhteissaan myös negatiivisia 
elämyksiä. Jännitys ja pelot liittyvät puheissa useimmiten television lastenohjelmiin, lasten-
elokuviin tai uutisiin. 

Suurin osa lasten mainitsemista mediaan liittyvistä säännöistä ovat pelaamista tai televisi-
onkatselua rajoittavia. Korkeampien tulotasojen alueilla haastatellut lapset mainitsevat use-
ammin mediaan liittyviä sääntöjä, lähinnä aikarajoituksia, kuin alhaisen tulotason alueilla 
haastatellut lapset. Koko aineistossa löytyy vain tämä yksi orastava sosioekonominen ero. 

Kotihavainnointi ja toiminnalliset haastattelut toimivia

Sopivimpina metodeina alle kouluikäisillä lapsilla toimivat tässä laadullisessa osiossa seuraa-
vat aineistonkeruun metodit: 0-3-vuotiailla kotihavainnointi ja 4-8-vuotiailla haastattelu ja 
sen yhteydessä piirtäminen. 

Havainnoinneissa tulivat esiin varsinkin lasten ilmeisiin ja eleisiin liittyvät sanattomat viestit 
tutkijatulkintojen pohjaksi. Esimerkiksi havainnointikohteissa 0-3-vuotiaiden lasten medi-
asta nauttiminen näkyi liikehdintänä, kuten tanssimisena CD-soittimesta kuuluvan musii-
kin, YouTuben musiikkipätkän tai tv-ohjelman parissa. Havainnoinnin avulla voitiin seurata 
myös lapsen omaa toimintaa ja toisaalta vanhempien väliintuloja toiminnoissa mediavälinei-
den parissa.
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Haastattelu antoi metodina tarpeeksi väljyyttä erilaisissa toiminnallisissa tilanteissa. Tutki-
jan kysymyksiin vastaaminen tuntui olevan lapsille luontevinta juuri piirtäessä, jolloin lapsi 
sai keskittyä haastattelutilanteessa mielekkääseen tekemiseen.

Tutkija toteutti haastattelut useimmiten 2-4 lapsen ryhmissä, mutta toimivin ryhmäkoko 
osoittautui olevan kaksi lasta. Haastattelua käytettiin myös suurimmassa osassa kotihavain-
nointeja. Lomakehaastattelu oli nopea toteuttaa, mutta se myös rajasi enemmän lasten vas-
tausvaihtoehtoja ja teki haastattelutilanteesta muodollisemman kuin toiminnallinen haas-
tattelu.
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SUVI TUOMINEN

Tukioppilaat 1.-2.-luokkalaisten haastattelijoina:
Metodin arviointia ja tulosten analyysiä

Lasten mediabarometri-tutkimushankkeessa lapsuus on ymmärretty elämänvaiheena, jossa 
lapsi on aktiivinen, toimiva yksilö. Hän pystyy tekemään esimerkiksi valintoja aktiviteeteissa 
median parissa. Lisäksi hän kykenee tuomaan esille omat näkemyksensä, esimerkiksi medi-
an tarjolle asettamat suosikkisisällöt, jotka tuottavat hänelle iloa. Siksi lapsen oma näkemys on 
myös tärkeää tuoda esiin tutkimuksessa. Kaisa Vehkalahden ym. (2010, 14-15) mukaan lapsen 
osallisuus tutkimuksessa ja jopa kanssatutkijuus ovat nousevia trendejä lapsuuden ja nuoruu-
den tutkimuksessa (ks. myös Tisdall, Davis & Gallagher 2009). Tämä hanke ulottuu kanssa-
tutkijuuteen metodi-kokeilussa, jossa nuoret Mannerheimin Lastensuojeluliiton yläasteikäiset 
tukioppilaat haastattelivat juuri koulunsa aloittaneita lapsia. 

Kokeilun taustalla oli ajatus siitä, että yläkouluikäiset nuoret ovat aikuista lähempänä lasten me-
diaympäristöä ja osaavat siten eläytyä paremmin lasten mediakokemuksiin. Ajattelimme myös, 
että lapset kokevat nuoret helposti lähestyttävinä ja uskaltavat kertoa heille rehellisesti omasta 
mediankäytöstään. Haastatellut lapset ovat vielä niin pieniä, että he eivät kykene täyttämään 
lomaketta itsenäisesti puutteellisen luku- ja kirjoitustaidon vuoksi, joten haastattelumetodi on 
joka tapauksessa ainoa järkevä tapa tilastollisen aineiston keräämiseen. Tukioppilastoiminnan 
hyödyntäminen tässä tutkimuksessa on perusteltavissa myös sillä, että isompien ja pienempien 
oppilaiden välinen vuorovaikutus tukee koulun yhteisöllisyyttä.

Lasten mediabarometri 2010 –hankkeessa oli tavoitteena tukioppilastoiminnan kohdalla pää-
asiassa metodin ja kyselylomakkeen testaus, ei niinkään tilastotietojen kerääminen lasten me-
diankäytöstä. Haastateltujen lasten määrä on niin pieni, että siitä ei voida tehdä tilastollisia pää-
telmiä. Sen vuoksi tässä osiossa keskitytään metodin kuvailuun ja arviointiin, ja haastatteluissa 
kerättyjä tietoja sivutaan suhteellisen lyhyesti. 

Tukioppilaiden tekemiin haastatteluihin osallistui pääkaupunkiseudulta yhteensä alakoulujen 
55 oppilasta, joista 27 oli tyttöjä ja 28 poikia. Lapsista vajaa viidennes oli 6-vuotiaita ja suunnil-
leen saman verran 8-vuotiaita ja eniten, 31 lasta oli 7-vuotiaita.

1. Tukioppilaat haastattelijoina

Haastattelijoiksi valittiin tukioppilaita, koska heidät on jo valmiiksi koulutettu toimimaan kou-
luyhteisön hyväksi. Tukioppilaat järjestävät muun muassa tapahtumia koko koululle, tutustut-
tavat uudet oppilaat yläkouluun ja pitävät kummiluokkatunteja 7.-luokkalaisille esimerkiksi 
kiusaamisesta. Mannerheimin Lastensuojeluliitto koordinoi yläkoulujen tukioppilastoimintaa, 
jossa on mukana noin 90 prosenttia yläkouluista, ja toiminnassa on mukana tukioppilaita vuo-
sittain yli 10 000. He ovat 8.-9.-luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien 
oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Toiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, 
kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Jokaisessa 
tukioppilaskoulussa on ohjaajaopettaja, joka huolehtii tukioppilaiden koulutuksesta ja käytän-
nön asioista.
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto lähetti toukokuussa 2010 sähköpostin noin 30 tukioppilas-
ohjaajalle pääkaupunkiseudulla ja tiedusteli heidän halukkuuttaan lähteä mukaan hankkee-
seen. Testikoulut haluttiin löytää pääkaupunkiseudulta resurssien rajallisuuden vuoksi. Seit-
semän koulua ilmaisi kiinnostuksensa, ja hankkeeseen valittiin mukaan kaksi ensimmäisenä 
ilmoittautunutta koulua. Koulujen tukioppilasohjaajien tehtävänä oli huolehtia yhteydenpito 
alakoulun puolelle ja sopia haastatteluajankohdat 1.-2.-luokkalaisten opettajien kanssa. Ala-
koulun opettajat huolehtivat tutkimukseen osallistuvien lasten vanhempien haastattelusuostu-
musten jakamisen ja keräämisen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kaksi työntekijää koulutti 
tukioppilaat haastattelijoiksi sekä olivat paikalla tukena ja havainnoimassa, kun tukioppilaat 
tekivät haastatteluja. 

Viidesosa haastatteluista (11 kpl) videoitiin metodin arviointia varten. Videointiin oli kirjalli-
nen lupa vanhemmilta.

1.1. Tukioppilaiden koulutus ja tuki haastattelutilanteessa

Toisen tutkimukseen osallistuneen yläkoulun 18 tukioppilaasta 16 olisi halunnut tehdä haas-
tatteluja. Niin suurelle joukolle ei kuitenkaan ollut tarvetta, ja mukaan päätettiin valita ne tuki-
oppilaat, joilla on haastateltavien (1.-2.-luokkalaiset) ikäisiä sisaruksia. Tällä valintakriteerillä 
tukioppilaiden määrä saatiin rajattua kahdeksaan. Toisessa yläkoulussa oli vain 9 tukioppilasta, 
ja kaikki halukkaat pystyttiin ottamaan mukaan. Havainnoinnin pohjalta voidaan todeta, että 
haastattelijoiksi onkin hyvä valita sellaisia tukioppilaita, joilla on itsellään pienempiä sisaruksia. 
He osasivat olla luontevasti pienten oppilaiden kanssa eivätkä jännittäneet lasten kohtaamista.

Tukioppilaille järjestettiin noin 90 minuutin mittainen koulutus pienten lasten mediankäytöstä, 
lasten haastattelemisesta sekä haastattelutilanteessa käytettävästä lomakkeesta. Mediateemoja 
käytiin läpi toiminnallisten harjoitusten muodossa, esimerkiksi media-aiheista aliasta pelaa-
malla. Koulutuksen voidaan sanoa olleen juuri sopivan mittainen, mutta sen lisäksi olisi voinut 
järjestää 10-15 minuutin mittaisen kertaustuokion lomakkeen täyttämisestä ja haastattelukäy-
tännöistä juuri ennen haastattelujen alkua. Nyt koulutus järjestettiin muutamaa päivää ennen 
haastatteluja, joten osa koulutuksessa käsitellyistä asioista oli päässyt unohtumaan joiltakin tu-
kioppilailta haastatteluihin mennessä.

Seuraavassa tyypillinen tukioppilaan (tyttö, 15 v.) palaute koulutuksesta:
    
  ”Tosi kivaa oli ja oli kiva päästä tekemään kivoja juttuja. On muutenkin 
   kiva päästä tekemisiin lasten kanssa. –KIITOS”

Oppilashaastatteluihin valittiin yksi peruskoulun ensimmäinen luokka ja yksi kakkosluokka 
molemmista alakouluista. Kaikkien luokkien opettajilla ei ollut mahdollisuutta olla läsnä haas-
tattelujen aikana, joten koimme parhaaksi, että Mannerheimin Lastensuojeluliiton työntekijät 
olivat paikalla koko ajan. Tämä oli tärkeää paitsi metodin arvioinnin kannalta, myös käytän-
nön järjestelyjen vuoksi. Aikuista tarvittiin esimerkiksi haastattelulupien keräämisessä ja sen 
kontrolloinnissa, että ketään sellaista ei haastateltu, jonka vanhemmilta ei ollut lupaa. Aikuinen 
osoitti haastattelutilat ja piti kiinni aikataulusta. Lisäksi aikuinen jakoi tukioppilaille haastatte-
lulomakkeet ja kynät sekä keräsi täytetyt lomakkeet pois. Jatkossa olisi hyvä, jos aikuinen kat-
soisi jokaisen haastattelun jälkeen täytetyn lomakkeen yhdessä tukioppilaan kanssa ja pyytäisi 
tukioppilasta mahdollisesti selventämään tai täydentämään lomaketta sellaisissa kohdissa, jotka 
ovat aikuiselle epäselviä.

tukioppilaat 1.-2.-luokkalaisten haastattelijoina: metodin arviointia ja tulosten analyysiä



59

1.2. Käytännön järjestelyistä

Toisessa tutkimukseen osallistuneessa koulussa lähes kaikki alakoululaiset saivat vanhem-
miltaan luvan osallistua haastatteluun, mutta toisessa koulussa vain noin puolet oppilaista sai 
osallistua. Tämä saattaa johtua siitä, että jälkimmäisellä alueella asuu paljon maahanmuuttajia. 
Kaikki vanhemmat eivät ehkä ole ymmärtäneet haastattelusuostumuksen viestiä. Jatkossa olisi-
kin hyvä kääntää lupalomake muutamalle yleisimmälle vähemmistökielelle.

Haastatteluissa käytettiin lomaketta, joka sisälsi pääasiassa suljettuja vastausvaihtoehtoja. Aino-
astaan lasten mediasuosikkeja sekä netinkäyttöä kysyttiin avoimilla kysymyksillä. Yhteen haas-
tatteluun kului aikaa noin 10 minuuttia. 

Yhden luokan haastattelut järjestettiin kahden peräkkäisen oppitunnin aikana. Aika riitti juuri 
ja juuri, kun neljä tukioppilasta haastatteli jokainen yhtä oppilasta. Muutamassa haastattelussa 
kokeiltiin sitä, että tukioppilaat haastattelivat pareittain yhtä oppilasta. Tämä voi olla hyvä jär-
jestely esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa tukioppilasta jännittää haastatteleminen. Havain-
noinnin mukaan on kuitenkin parempi, jos tukioppilaat haastattelevat oppilaita yksin. Tällöin 
pientä oppilasta ei jännitä niin paljon.

Loput tukioppilaat leikittivät muita oppilaita luokassa sillä aikaa, kun osa oppilaista oli haas-
tateltavina. Osa leikeistä oli samoja toiminnallisia media-aiheisia leikkejä kuin tukioppilaiden 
koulutuksessa. Tukioppilaat myös keskustelivat pikkuoppilaiden kanssa mediasta, eli tunnit oli-
vat samalla mediakasvatuksellisia tuokioita. Alakoululaiset näyttivät olevan todella innoissaan 
leikeistä, ja mielestämme tunnit toimivat hyvin myös koulujen yhteisöllisyyden vahvistajina. 
Toinen tutkimukseen osallistuneista kouluista on yhtenäiskoulu, jossa ala- ja yläkoulu toimivat 
samassa rakennuksessa. Haastattelut järjestettiin elokuussa, joten ekaluokkalaiset olivat juuri 
aloittaneet koulun eivätkä oppilaat tunteneet toisiaan vielä kovin hyvin. Leikit toimivat siis myös 
ryhmäyttämismielessä. Leikkien valinnassa olisi ollut hyvä huomioida se, että riehaannuttavia 
leikkejä ei ole hyvä olla montaa peräkkäin. Leikeistä villiintyneet lapset ovat vaikeita haastatel-
tavia ja tukioppilaiden on vaikea kontrolloida tilannetta luokassa.

Suurin osa haastatteluista järjestettiin koulun käytävässä luokkatilan ulkopuolella. Hieman häli-
sevä käytävä on hyvä haastattelupaikka, kunhan ei ole liian meluista. Käytävä on luonteva paik-
ka oppilaiden oleskelulle, toisin kuin esimerkiksi erityisopettajan huone, joka voi olla pienelle 
oppilaalle varsin pelottava paikka.

1.3. Haastattelujen ja kysymyslomakkeen arviointia

Kyselylomakkeessa oli yhteensä 26 kysymystä ja lomake oli kolmisivuinen. Lomake sisälsi taus-
takysymyksiä muun muassa perhekoosta, kysymyksiä eri mediasisältöjen käyttöuseudesta, mie-
luisimmasta käyttöseurasta, mediasuosikeista sekä kodin mediaa koskevista säännöistä.

Taustatietokysymykset olivat suhteellisen helppoja lapsille. Kysymyksellä ”Keitä kaikkia teillä 
kotona asuu?” pyrittiin kartoittamaan perhekokoa lapsen kotona. Mikäli aineisto olisi suurempi, 
näitä tietoja voitaisiin käyttää ristiintaulukointiin ja selvittää esimerkiksi sitä, poikkeaako mo-
nilapsisen perheen lapsen mediankäyttö ainoan lapsen mediankäytöstä, tai miten isommat 
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sisarukset vaikuttavat lapsen mediankäyttöön. Nyt vain yksi haastatelluista oli perheen ainoa 
lapsi.

Tukioppilailla oli vaikeuksia pysyä perässä joissakin lasten perhekuvauksissa: 

Tukioppilas: Keitä kaikkia teillä kotona asuu?
           Lapsi: Anni, Sinna, Nelli, äiti, Pekka ja minä. Mut jos Peppi lasketaan 
       niin sit meitä on seittemän.
Tukioppilas: Okei… No kukas se Pekka on?
           Lapsi: Mmm… Ei se oo ainakaan mun iskä.

(Lainauksessa esiintyvät nimet on muutettu.)

Tukioppilas ei tee jatkokysymystä, vaan merkitsee lomakkeeseen Pekan olevan lapsen isäpuoli. 
Hyvin todennäköisesti näin onkin, mutta se olisi ollut hyvä vielä varmistaa lapselta. Toisaalta 
lapsi ei välttämättä halua määritellä äidin miesystävää isäpuolekseen. Myöskään Pepistä tuki-
oppilas ei kysy enempää, vaikka seuraavan kysymyksen kohdalla lapsi luettelee vain kolmen 
siskon iät. Vastaavankaltaisia tapauksia paljastuu videoiduista haastatteluista enemmänkin: tu-
kioppilas ei tee tarkentavia jatkokysymyksiä.

Kaikkien medioiden käyttöuseutta kysyttiin asteikkokysymyksillä, joissa ajan määreet olivat: 
joka päivä, muutaman kerran viikossa, 1-2 kertaa viikossa, 1-2 kertaa kuukaudessa, harvem-
min ja ei ollenkaan. Nämä ajan määreet osoittautuivat hankaliksi, koska kaikki haastateltavat 
eivät hahmottaneet, mikä on viikko tai kuukausi. Videoitujen haastateltujen perusteella lasten 
yleisimmät vastaukset useuskysymyksiin ovat ”aina joskus”, ”aika usein” ja ”silloin tällöin”. Täl-
laisissa tapauksissa tukioppilas saattaa kysyä jatkokysymyksen ”Tarkoitatko että kerran kuu-
kaudessa?”, mutta lapsi ei silti osaa vastata mitään tai vastaa epämääräisesti ”vaikka joo”. Aina 
tukioppilas ei edes kysy tarkennusta, vaan olettaa esimerkiksi vastauksen ”joskus” tarkoittavan 
”muutaman kerran viikossa”. 

Seuraavassa esimerkissä tukioppilas on merkinnyt rastin kohtaan ”Muutaman kerran viikossa”. 
Vastaukset useuskysymyksiin eivät siis ole täysin luotettavia, vaikka toki osa lapsista on ymmär-
tänyt ajan määreet ja siten vastannut luotettavasti:

Tukioppilas: Miten usein katot dvd:itä tai videoita?
            Lapsi: No eilen katoin esimerkiksi neljä jaksoo dvd:istä ja niin.
Tukioppilas: Okei , no mut katotsä usein niitä?
            Lapsi: Joskus, ku ei tuu mitään hyvää.
Tukioppilas: Ok.

Kysymykset yleisimmästä ja mieluisimmasta katseluseurasta olivat hankalia joillekin lapsille, 
sillä heidän oli vaikea nimetä vain yhtä ihmistä, jonka kanssa katsovat televisiota useimmiten 
tai mieluiten. Kaikki tukioppilaatkaan eivät ymmärtäneet, että näihin kysymyksiin voi merkitä 
vain yhden vastauksen, vaan ovat rastittaneet useamman vaihtoehdon.

Videoiduista haastatteluista paljastuu, että lasten mediankäytöt eivät ole kaikille tukioppilail-
le läpikotaisin tuttuja. Ainakin kahden mediasuosikin nimi on kirjoitettu väärin lomakkeisiin. 
Esimerkiksi kun tokaluokkalainen tyttö kertoo suosikki-dvd:nsä olevan Hannah Montana, tu-
kioppilas on kuullut väärin ja kirjoittanut lomakkeeseen Hanna muuttaa. Valtaosa tukioppilais-
ta tuntee kuitenkin teemaa hyvin. He asettuvat haastatteluissa lasten tasolle kommentoidessaan 
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Tukioppilas: Onks sulla suosikkilastenohjelmia tai -leffoja tai jotain mist sä tykkäät?
            Lapsi: No on
Tukioppilas: Osaaksä kertoo nimeltä niitä?
            Lapsi: Osaan
Tukioppilas: No?
            Lapsi: No, se on yks Bakugan
Tukioppilas: Joo, mun veli kattoo sitä kans, se on kiva
…
Tukioppilas: Onks jotain leffoja tai jotain?
            Lapsi: No… Madagascar kakkonen
Tukioppilas: Se on ihana leffa! Mäki tykkään siitä.

2. Lomakehaastattelujen tuloksia

Suurimmalla osalla (35 vastaajaa/ N=55) lapsista on oma huone. Omissa huoneissaan lapsilla on 
medialaitteita taulukon 1 mukaisesti:

Lisäksi lähes kaikilla (50 vastaajaa/ N=55) lapsilla on oma kännykkä ja kahdeksalla on oma 
mp3-soitin. Yksi lapsi kommentoi, että pelikonsoli ei ole pysyvästi hänen huoneessaan, mutta 
hän saa ottaa sen sinne aina halutessaan.

Lähes kaksi kolmasosaa lapsista ilmoittaa katsovansa televisiota joka päivä. Lähes puolet lapsista 
katselee dvd:itä ja videoita vähintään kerran viikossa. Vähän yli puolet lapsista katsoo televisiota, 
videoita tai dvd:itä useimmiten oman ikäisten tai nuorempien sisarusten tai ystävien kanssa. 
Oman ikäiset tai nuoremmat sisarukset tai ystävät ovat myös mieluisinta katseluseuraa. 

Kysyttäessä suosikkiohjelmia tytöt mainitsevat useimmiten Pikku Kakkosen sekä luettelevat 
monia Pikku Kakkosen sisällä tulevia ohjelmia. Lisäksi Salatut elämät, Winx, Timon ja Pum-
ba, Bratz, uutiset sekä Muumit mainitaan useammin kuin kerran. Poikien suosikkeja ovat Star 
Wars, formulat , Galaxi, uutiset, Salatut elämät, Idols  ja Avatar. Useat lapset eivät osaa nimetä 
ohjelmia, vaan puhuvat niistä ohjelmissa esiintyvien hahmojen nimillä, esimerkiksi ”Se missä 
on Pikkutassu”. Hyvin yleisiä vastauksia ovat myös laajemmat luokittelut, esimerkiksi ”luonto-
ohjelmat”, ”jännittävät”, ”eläin dvd:t”.

Pojat pelaavat kännykällä, tietokoneella tai pelikonsolilla hieman useammin kuin tytöt. Kaikista 
vastaajista kaksi kolmasosaa (36 vastaajaa) pelaa vähintään kerran viikossa. Pojista suuri enem-
mistö (18 vastaajaa) pelaa useimmiten yksin, mutta vain 8 poikaa pelaa mieluiten yksin. Mie-
luisin pelikumppani olisi oman ikäinen tai muutamaa vuotta nuorempi kaveri tai sisarus. Myös 

Taulukko 1. Medialaitteet lapsen omassa huoneessa

Väline Vastauksia

Radio

Pelikonsoli

Laite videoiden tai dvd:n katseluun

Televisio

Tietokone

30

16

15

9

7
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tytöt pelaavat useimmiten yksin (10 vastaajaa), mutta lähes yhtä moni pelaa useimmiten oman 
ikäisten tai nuorempien kavereiden tai sisarusten kanssa. Tytöistä 9 vastaa pelaavansa mieluiten 
yksin, 5 oman ikäisten tai nuorempien ystävien tai sisarusten kanssa ja 5 itseä vanhempien ystävi-
en tai sisarusten kanssa.

Tyttöjen suosikkipelit ovat Mario Cart, Bratz ja Pikku Kakkosen nettipelit. Pojat mainitsevat autopelit, 
Mario-pelit, Star Warsin, Lego Star Warsin ja Legopelit. Vastauksista näkee, että suosikkipelien nimiä 
on vaikea muistaa – ei ihmekään, kun harva juuri ensimmäisen luokan aloittanut osaa vielä edes lukea. 

Pojat käyttävät nettiä hieman tyttöjä useammin: 7 poikaa käyttää nettiä päivittäin, mutta tytöistä vain 
3. Kaikista vastaajista alle puolet (23 vastaajaa) käyttää nettiä vähintään kerran viikossa, mutta noin 
viidesosa ei käytä nettiä lainkaan. Yli puolet lapsista (30 vastaajaa) käyttää nettiä useimmiten yksin. 
Lapset käyttävät nettiä myös mieluiten yksin. Toiseksi mieluisin peliseura on oman ikäiset tai nuo-
remmat sisarukset tai kaverit. Sekä tyttöjen että poikien mieluisin nettipuuha on pelaaminen: tytöistä 
11 ja pojista 13 kertoo pelaavansa netissä. Lisäksi netissä kuunnellaan musiikkia ja käydään Pikku 
Kakkosen sivuilla.

Yli puolet lapsista (29 vastaajaa) kuuntelee radiota vähintään kerran viikossa ja 26 vastaajaa kuunte-
lee musiikkia vähintään kerran viikossa. Joka viides vastaajalapsi kertoo, että ei kuuntele musiikkia 
lainkaan. Poikien suosikkikanavia ovat Radio Rock, Voice ja Suomi Pop sekä suosikkimusiikkia rock. 
Tyttöjen suosikkiartisteja ovat Lady Gaga, Ella & Aleksi ja Smurffit.

Lapset lukevat ja heille luetaan

Yli puolet kokeiluun osallistuneista lapsista (29 vastaajaa) lukee tai hänelle luetaan ääneen kirjo-
ja päivittäin. Tytöt mainitsevat lempikirjoikseen Heinähatun ja Vilttitossun, Aku Ankan ja Risto 
Räppääjän. Poikien suosikkeja ovat Aku Ankka, Mauri Kunnaksen kirjat ja Star Wars. Samoin 
kuin muidenkin mediatuotteiden kohdalla, myös kirjojen nimiä on vaikea muistaa:

 ”Mun lemppari on yks sellanen noitakirja, mutta mä en muista sen noidan nimee.”

Hieman alle puolet lapsista (25 vastaajaa) lukee tai hänelle luetaan sarjakuvia vähintään ker-
ran viikossa. Ylivoimainen ykkönen sekä tytöillä että pojilla on Aku Ankka. Muita lehtiä kuin 
sarjakuvia lukee vähintään kerran viikossa 8 vastaajaa ja sanomalehtiä 9 vastaajaa. Useampi 
kuin joka toinen lapsi ei lue sanomalehtiä koskaan. Lastenlehdistä suosituimpia ovat Lemmikki, 
Winx, Lego-lehti, Hevoshullu ja Nalle Puh. Pojat mainitsevat myös Jääkiekkolehden kolmesti.

Säännöistä kotona

Haastattelun viimeinen kysymys koski kotona noudatettavia mediaan liittyviä sääntöjä. Lähes 
jokainen vastaaja tunnisti jonkin säännön olevan käytössä omassa kodissaan (ks. taulukko 2).

Taulukko 2. Lasten mainitsemia sääntöjä kotona

Väline Vastauksia

Uudet pelit ja dvd:t hankitaan yhdessä vanhempien kanssa

Tv / tietokone pitää sammuttaa tiettyyn aikaan illalla

Pelata saa vain tietyn verran päivässä

Vanhemmat tietävät, mitä lapsi lainaa kirjastosta

Tv:tä / tietokonetta saa käyttää vain silloin, kun aikuisia on kotona

37

34

32

30

24Joitain tv-ohjelmia / dvd:itä ei saa katsoa lainkaan

22
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Muita lasten kertomia sääntöjä: ei saa pelata liikaa, ei saa pelata ilman lupaa, pitää kysyä lupa 
tietokoneelle ja pleikalle. Eräässä videoidussa haastattelussa 8-vuotias tyttö kertoo siitä, että ko-
tona heillä ei ole minkäänlaisia sääntöjä mediankäytön suhteen, mutta mummolassa sen sijaan 
on: 
 ”Mummo kieltää kattoo niinku semmoisia joissa on ikäraja niinku että ei 
   8-vuotiaille, mutta äiti yleensä antaa kattoo k-15.”

3. Yhteenvetoa: Pienin muutoksin toimiva metodi

Lasten haastatteleminen on haasteellista kokeneellekin tutkijalle. Maailma on erilainen lapsen 
silmin, eikä lapsilla ole vielä kaikkia käsitteitä hallussa. Videoitujen tukioppilashaastattelujen 
perusteella sekä kysymyslomakkeessa että tukioppilaiden ohjeistuksessa on parantamisen va-
raa. Osa lomakkeiden vastausvaihtoehdoista tuotti ongelmia sekä haastateltaville että haastat-
telijoille. Lasten oli vaikea hahmottaa ajan määreitä ja tukioppilailla oli horjuvuutta vastausten 
merkintäkäytännöissä. Tutkimustulokset ovat siten osittain epäluotettavia, eikä näin pienestä 
aineistosta voi tehdä yleistyksiä 6-8-vuotiaiden mediankäytöstä.

Lomakehaastattelu on kuitenkin nopea ja taloudellinen tapa saada tietoa kouluikäisten medi-
ankäytöstä. Pienillä muutoksilla kyselylomakkeeseen ja tukioppilaiden ohjeistukseen tästä me-
todista tulee tehokas ja toimiva. Videoiduista haastatteluista näkee, että haastatteluissa nousee 
esiin paljon sellaisia lasten mediankäyttöön liittyviä asioita, joita ei kysytä lomakkeessa. Siten ne 
ovat jääneet tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Kaikkea ei voidakaan kirjata ylös, jos tavoitteena 
on kerätä tilastollista aineistoa.

Tukioppilaita ilmoittautui haastattelijoiksi oletettua enemmän ja pienet oppilaat olivat innois-
saan siitä, että pääsivät vuorovaikutukseen vanhempien oppilaiden kanssa. Vain pari haastatte-
luun osallistunutta lasta näkyi selvästi jännittävän tilannetta. Suurimmalla osalla haastattelijoik-
si valituista tukioppilaista oli haastateltavien ikäisiä sisaruksia, joten he osasivat puhutella lapsia 
luontevasti. Esimerkiksi tällainen toiminta koulussa voi lisätä vuorovaikutusta ja yhteishenkeä 
ylä- ja alakoululaisten välillä. 

Tukioppilaskyselyn tulokset ovat samansuuntaisia kuin tässä julkaisussa jo aiemmin esille tuo-
dut vanhempien kyselyn ja lasten parissa kootun laadullisen aineiston pohjalta nousseet tulok-
set (Suoninen ja Walamies tässä julkaisussa; ks. myös Uusitalo ym. 2011):   

6-8-vuotiaiden lasten parissa televisio ja kirjat ovat käytetyimpiä medioita. Reilusti yli puolet 
vastaajista käyttää kumpaakin mediaa päivittäin. Oman ikäiset tai nuoremmat sisarukset tai 
ystävät ovat mieluisinta seuraa television, kuvaohjelmatallenteiden ja digitaalisten pelien koh-
dalla. Internetiä lapset käyttävät mieluiten yksin. Lapset käyttävät mediaa vain vähän vanhem-
piensa kanssa.

Lapset katsovat jonkin verran aikuisille suunnattuja sisältöjä televisiosta. Salatut elämät ja uuti-
set mainitaan useaan otteeseen, mutta vastauksissa vilahtelevat myös Duudsonit ja Big Brother. 
Lisäksi lapset kuuntelevat paljon aikuisille suunnattuja radiokanavia ja musiikkia. Sen sijaan 
kirjojen, lehtien ja digitaalisten pelien kohdalla mainitaan lähes yksinomaan lapsille suunnat-
tuja sisältöjä.

Tyttöjen ja poikien välillä on eroja mediasuosikeissa. Poikia kiinnostavat jännitys, toiminta ja ur-
heilu, kun tyttöjä kiinnostavat satu ja fantasia. Yhteisiä suosikkeja ovat Aku Ankka ja Mario Cart.
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Tukioppilaiden haastattelulomake

1. Oletko tyttö   poika
2. Kuinka vanha olet?       vuotta
3. Keitä kaikkia teillä kotona asuu? 
 Äiti / äitipuoli
 Isä / isäpuoli
 Sisko/sisarpuoli. Minkä ikäisiä?
  Veli/velipuoli. Minkä ikäisiä?
 Muu huoltaja (esim. isovanhemmat)

Televisio

Tietokone

DVD -soitin /videonauhuri

Pelikonsoli (esim. PS, Wii, DS)

Kännykkä

1. Onko sinulla omassa huoneessa

2. Kuinka usein käytät nettiä?

Joka 
päivä

Muutaman 
kerran 
viikossa

1-2 kertaa 
viikossa

1-2 kertaa 
kuukaudessa

Harvem-
min

En käytä En osaa 
sanoa

Yksin Oman ikäisten tai 
nuorempien sisarusten 
tai ystävien kanssa 

Itseä yli 4 vuotta van-
hempien sisarusten tai 
ystävien kanssa

Isän 
kanssa

Äidin 
kanssa

Muun 
aikuisen 
kanssa

En osaa 
sanoa

Kenen kanssa käyttäisit MIELUITEN internetiä? (Valitse YKSI vaihtoehto)

3. Kenen kanssa käytät USEIMMITEN internetiä? (Valitse YKSI vaihtoehto)

Yksin Oman ikäisten tai 
nuorempien sisarusten 
tai ystävien kanssa 

Itseä yli 4 vuotta van-
hempien sisarusten tai 
ystävien kanssa

Isän 
kanssa

Äidin 
kanssa

Muun 
aikuisen 
kanssa

En osaa 
sanoa

4. Mitkä nettisivut ovat kaikkein kivoimpia? (Jos mitään ei muistu mieleen, voi kysyä: 

     Käytkö lastenohjelmien sivuilla, esim Poinzi, Galaxi, Pikku Kakkonen? Käytkö pelisivuilla?         

     Jos lapsi ei muista tarkkaa nettiosoitetta, kirjoita lapsen vastaus mahdollisimman tarkkaan.
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5. Kuinka usein pelaat esimerkiksi Pleikkarilla tai Wiillä?

Joka 
päivä

Muutaman 
kerran 
viikossa

1-2 kertaa 
viikossa

1-2 kertaa 
kuukaudessa

Harvem-
min

En käytä En osaa 
sanoa

Yksin Oman ikäisten tai 
nuorempien sisarusten 
tai ystävien kanssa 

Itseä yli 4 vuotta van-
hempien sisarusten tai 
ystävien kanssa

Isän 
kanssa

Äidin 
kanssa

Muun 
aikuisen 
kanssa

En osaa 
sanoa

6. Kenen kanssa pelaat USEIMMITEN? (Valitse YKSI vaihtoehto)

Kenen kanssa pelaisit MIELUITEN? (Valitse YKSI vaihtoehto) 

Yksin Oman ikäisten tai 
nuorempien sisarusten 
tai ystävien kanssa 

Itseä yli 4 vuotta van-
hempien sisarusten tai 
ystävien kanssa

Isän 
kanssa

Äidin 
kanssa

Muun 
aikuisen 
kanssa

En osaa 
sanoa

7. Mitkä ovat tällä hetkellä suosikkipelejäsi? 

8. Kuinka usein katselet televisiota / videoita / dvd:itä?

Joka 
päivä

Muutaman 
kerran 
viikossa

1-2 kertaa 
viikossa

1-2 kertaa 
kuukaudessa

Harvem-
min

En käytä En osaa 
sanoa

Yksin Oman ikäisten tai 
nuorempien sisarusten 
tai ystävien kanssa 

Itseä yli 4 vuotta van-
hempien sisarusten tai 
ystävien kanssa

Isän 
kanssa

Äidin 
kanssa

Muun 
aikuisen 
kanssa

En osaa 
sanoa

9. Kenen kanssa katselet USEIMMITEN televisiota / dvd:itä / videoita? (Valitse YKSI vaihtoehto)

Kenen kanssa katselet MIELUITEN televisiota / dvd:itä / videoita? (Valitse YKSI vaihtoehto) 

Yksin Oman ikäisten tai 
nuorempien sisarusten 
tai ystävien kanssa 

Itseä yli 4 vuotta van-
hempien sisarusten tai 
ystävien kanssa

Isän 
kanssa

Äidin 
kanssa

Muun 
aikuisen 
kanssa

En osaa 
sanoa

10. Mitkä tv-ohjelmat / videot / dvd:t ovat kaikkein kivoimpia?



11. Katsotko telkkarista mitään aikuisten ohjelmia (esim. Salatut elämät, X-Factor, uutiset)? Mitä ohjelmia?

12. Kuunteletko koskaan radiota (esim autossa)? Kuinka usein? Entä kuunteletko musiikkia 
       esim. mp3-soittimella / cd-levyltä / tietokoneelta?

Joka 
päivä

Muutaman 
kerran 
viikossa

1-2 kertaa 
viikossa

1-2 kertaa 
kuukaudessa

Harvem-
min

En käytä En osaa 
sanoa

Radio

Musiikki

13. Mitä radiokanavia tykkäät kuunnella? 

14. Mitä musiikkia tykkäät kuunnella? 

15. Luetaanko sinulle kirjoja kotona ääneen esimerkiksi iltasaduksi?

kyllä ei                  vähän

16. Osaatko lukea itse? 

kyllä ei                  vähän

17. Kuinka usein luet kirjoja / sinulle luetaan ääneen?

Joka 
päivä

Muutaman 
kerran 
viikossa

1-2 kertaa 
viikossa

1-2 kertaa 
kuukaudessa

Harvem-
min

En käytä En osaa 
sanoa

18. Mitkä ovat lempikirjojasi? 

19. Kuinka usein luet sarjakuvalehtiä?

Joka 
päivä

Muutaman 
kerran 
viikossa

1-2 kertaa 
viikossa

1-2 kertaa 
kuukaudessa

Harvem-
min

En käytä En osaa 
sanoa
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20. Mitkä ovat lempisarjakuviasi? 

21. Kuinka usein luet muita lehtiä (esim. Koululainen, Lemmikki, Jääkiekkolehti, Hevoshullu)?

Joka 
päivä

Muutaman 
kerran 
viikossa

1-2 kertaa 
viikossa

1-2 kertaa 
kuukaudessa

Harvem-
min

En käytä En osaa 
sanoa

22. Mitä lehtiä luet? 

23. Kuinka usein luet sanomalehtiä?

Joka 
päivä

Muutaman 
kerran 
viikossa

1-2 kertaa 
viikossa

1-2 kertaa 
kuukaudessa

Harvem-
min

En käytä En osaa 
sanoa

24. Mitä sanomalehtiä luet? 

26. Nyt ollaan jo haastattelun lopussa. Kertoisitko vielä, millaista sinun mielestäsi oli vastata tähän kyselyyn?

Televisio pitää sammuttaa tiettyyn aikaan illalla

Aikuisten ohjelmia ei saa katsoa telkkarista

Tietokoneella saa olla vain silloin, kun aikuisia kotona

Tietokoneella saa olla rajoitetun ajan

Pleikkarilla (tmv) saa pelata rajoitetun ajan

25. Onko teillä kotona joitain näistä säännöistä:

En saa lukea illalla sängyssä
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SIRKKU KOTILAINEN

Tukea pienten lasten mediakasvatukseen

Lasten mediabarometri-tutkimuksessa 0–8-vuotiaiden lasten mediankäyttöä selvitettiin haas-
tattelemalla lapsia ja havainnoimalla heidän mediaympäristöään sekä lasten vanhemmille 
suunnatulla kyselyllä. Haastatteluihin ja havainnointeihin osallistui yhteensä 36 lasta kotona, 
päivähoidossa ja koulussa eri puolilla maata. Kansalliseen lomakekyselyyn vastasi 743 perhettä, 
ja kerätty tutkimusaineisto vastaa 0–8-vuotiaan väestön maantieteellistä jakaumaa.

Hankkeessa toteutettiin lisäksi kokeilu, jossa 14–15-vuotiaat yläkoulujen tukioppilaat toimivat 
pienimpien alakoululaisten lomakehaastattelijoina. Yksilöllisiin haastatteluihin osallistui yh-
teensä 55 iältään 7–8-vuotiasta lasta. Tukioppilaiden koulutuksesta ja tuesta haastattelutilan-
teissa vastasi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka organisoi Suomessa tukioppilastoimintaa.

Lasten parissa koottuja aineistoja ovat siis (1) aikuistutkijan toteuttamat haastattelut ja havain-
noinnit sekä (2) tukioppilaiden tekemät lomakehaastattelut. 3) Perheille suunnatun kyselyn lä-
hes kaikki vastaajat olivat äitejä ja naispuolisia huoltajia. Pääosa näistä aikuisista vastaajista oli 
iältään 25–44-vuotiaita.

Kokoan ensin yhteenvedoksi kaikissa tutkimuksen osioissa esiin tulleet päätulokset, jotka val-
taosin noudattelevat tilastollisen perheille suunnatun kyselyn tuloksia myös laadullisissa ai-
neistoissa. Lopuksi esitän tutkimuksen pohjalta nousseita johtopäätöksiä, joista on keskusteltu 
tutkimuksen ohjausryhmän kokouksissa ja joita on noussut esiin julkisissa tutkimuksen esitte-
lytilaisuuksissa muun muassa varhaiskasvatuksen alan asiantuntijoiden parissa.

1. Yhteenveto
0-2-vuotiaat: Mediankäyttö alkaa jo vauvaiässä.

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että lasten mediankäyttö alkaa jo vauvana. Valtaosa 
0–2-vuotiaista lapsista kuunteli kirjoja, radiota ja äänitteitä.  Jo alle vuoden ikäisistä lapsista 
löytyi niin digitaalisten pelien, internetin kuin kännykänkin käyttäjiä. Yksivuotiaiden arjessa 
mukana oli myös televisio ja kuvatallenteiden katselu. Tämän ikäisten lasten mediankäyttö ta-
pahtui pääasiassa vanhempien tai muiden aikuisten seurassa, mutta jossain määrin myös van-
hempien sisarusten kanssa.

3–4-vuotiaat: Lapsen oma mediamaku alkaa muotoutua.

Tutkimuksen mukaan  Pikku Kakkonen ja Muumit olivat sekä tämän ikäisten tyttöjen että 
poikien suosikkiohjelmia, mutta muuten tyttöjen ja poikien ohjelmamaku alkoi jo vähitellen 
eriytyä. Erilaiset ajoneuvot ja koneet olivat poikien suosituimpia kuvaohjelmia, kun tyttöjen 
suosikkiohjelmien pääosissa olivat usein eläinhahmot. 3–4-vuotiaiden mediankäyttö oli jonkin 
verran monipuolisempaa kuin nuoremmilla, mutta keskittyi pääsoin samoihin välineisiin kuin 
0–2-vuotiailla.

Osa 3–4 -vuotiaista lapsista alkaa käyttää digitaalisia pelejä ja internetiä, mutta ne eivät vielä kuulu 
useimpien arkeen. Sekä internetin käyttö että digitaalisten pelien pelaaminen alkaa kuitenkin 
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5–6-vuotiaat: Pelien pelaaminen ja internetin käyttö alkaa.

Tutkimuksessa kirjat ja televisio olivat myös 5–6-vuotiaiden useimmin käyttämät mediat. Ra-
dion, äänitteiden ja kuvatallenteiden käytön tilalle näytti osittain tulleen lehtien lukeminen, di-
gitaalisten pelien pelaaminen ja internetin käyttö, jotka lisääntyivät selvästi tässä iässä. Tyttöjen 
ja poikien kuvaohjelmamaku oli tässä iässä varsin erilainen. Poikien kanssa yhteisten suosikkien 
lisäksi tytöt seurasivat lähinnä perinteisiä lastenohjelmia sekä erilaisia ”tyttösarjoja”, kun poiki-
en kuvaohjelmamaku suuntautui toiminnallisempiin seikkailuihin.  

Perheille suunnatun kyselyn mukaan digitaalisia pelejä pelasi viikoittain puolet 5–6-vuotiaista 
pojista ja neljäsosa tytöistä. Tytöt pelasivat lähinnä lasten pelejä, oppimispelejä ja tasohyppelyi-
tä, kun poikien suosikkipelejä olivat ajopelit, urheilupelit ja seikkailupelit. Internetissä lasten 
suosikkisivustoja olivat lastenohjelmien sivut ja erilaiset pelisivut.

7–8-vuotiaat: Mediankäyttö vakiintuu osaksi lasten arkea.

Valtaosa 7–8-vuotiaista käytti säännöllisesti kaikkia tässä tutkimuksessa mukana olleita medi-
oita: he lukivat kirjoja ja lehtiä, kuuntelivat radiota tai tallenteita, katselivat televisiota ja kuva-
tallenteita, pelasivat digitaalisia pelejä ja käyttivät sekä internetiä että kännykkää. Suurin muu-
tos nuorempiin ikäluokkiin verrattuna oli digitaalisten pelien pelaamisen, internetin käytön ja 
kännykänkäytön nopea yleistyminen lasten keskuudessa. 

Tyypillisin kännykän käyttömuoto oli puhelujen soittaminen tai tekstiviestien lähettäminen, 
mutta puolet lapsista myös pelasi kännykällään ja neljännes otti valokuvia tai kuunteli musiik-
kia.

Kuvitusta sisältävien kirjojen lisäksi lapset alkoivat lukea entistä enemmän myös pelkkää teks-
tiä sisältäviä kirjoja, lastenlehtiä ja harrastelehtiä. Tytöt ja pojat mainitsevat erilaisia lukusuo-
sikkeja.

Tukioppilaiden tekemän lomakehaastattelun mukaan 7–8-vuotiaiden oman ikäiset tai nuo-
remmat sisarukset ja ystävät ovat lapsille mieluisinta seuraa television, kuvaohjelmatallentei-
den ja digitaalisten pelien kohdalla. 

Kaikkien tutkimuksen aineistojen mukaan suurin osa vanhemmista rajoittaa lastensa median-
kulutusta. Suurin osa lasten mainitsemista mediaan liittyvistä säännöistä kotona ovat pelaami-
seen tai televisionkatseluun liittyviä aikarajoituksia. 

Mediasisällöistä lapsille iloa ja jännitystä.

Haastattelujen ja havainnointien mukaan mediaan liittyvät hyvän olon tunteet ja median tuotta-
ma ilo lasten arkeen ovat heille merkityksellisiä.  Lapset kertovat kokeneensa mediasuhteissaan 
myös negatiivisia elämyksiä. Jännitys ja pelot liittyvät puheissa useimmiten television lastenoh-
jelmiin, lastenelokuviin tai uutisiin.

pojilla hieman aikaisemmin kuin tytöillä. Suurimpana erona pienimpiin lapsiin on se, että akti-
viteetit median parissa toteutuvat yhtä usein sisarusten tai muiden lasten kanssa kuin aikuisten 
kanssa. 

tukea pienten lasten mediakasvatukseen
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2. Johtopäätöksiä

Mediakulttuuri on osa pientenkin lasten arkea Suomessa

Tutkimus osoittaa, että mediakulttuuri on osa lasten arkea jo varhaisesta iästä lähtien. Tämä tu-
lisikin tunnistaa ja tunnustaa lasten oikeuksien näkökulmista: 1) lasten tiedonsaanti ja ilmaisun 
sekä osallistumisen mahdollisuuksien turvaaminen ikäkaudelleen sopivalla mediatarjonnalla 
sekä 2) mahdollisuus aikuisen tukeen mediankäytöissään ja aktiviteeteissaan mediakulttuurin 
parissa.  Lapsen medialukutaitojen edistäminen tulisi niveltyä elinikäiseen oppimiseen varhais-
kasvatuksesta alkaen.

Pienten lasten perheille on tarjottava tukea mediakasvatuksessa

Tutkimuksen mukaan alle 2-vuotiaana vanhempien ja muiden lähiaikuisten suhde mediaan 
näyttää suuntaavan myös lapsen toimintaa. Lapsi käyttää esimerkiksi internetiä vanhemman 
sylissä ennen kuin ryhtyy istumaan koneella itse. Pienten lasten perheille tulisikin lisätä tietout-
ta lasten mediakulttuureista ja mediakasvatuksesta. Lähiaikuisten roolista suhteessa lasten me-
diankäyttöihin olisi hyvä keskustella esimerkiksi neuvolakäynneillä ja päiväkodeissa. Perheet 
olisi hyvä ottaa mukaan mediakasvatuksen suunnitteluun.

Sukupuoli- ja kulttuurierot tarkasteluun

Tutkimus osoittaa tyttöjen ja poikien mediamieltymysten eroavan jo varhaisesta iästä lähtien. 
Erot koskevat yhtä lailla mediavälineiden käyttöä kuin sisältöjäkin. Tulisiko siis tyttöjä kannus-
taa nykyistä monipuolisempaan mediavälineiden haltuunottoon? Entä pojat, mitä kaikkea he 
oppivat omista mediasuosikeistaan toisin kuin tytöt? Entä millaisia kulttuurisia eroja on lasten 
mediankäytöissä? Median tarjolle asettamat lapsille suunnatut sisällöt kaipaisivat edelleen tut-
kimusta sukupuolen ja kulttuuristen erojen näkökulmista.

Pienten lasten näkökulma esiin tutkimuksessa monipuolisin metodein

Tutkimuksessa sopivimmiksi aineiston keruun metodeiksi osoittautuivat 0–3-vuotiaiden koh-
dalla kotihavainnointi ja yli 4-vuotiaiden kohdalla haastattelu, myös tukioppilaiden tekemä 
lomakehaastattelu. Havainnoinneissa tulivat esiin esimerkiksi pienimpien lasten ilmeisiin ja 
eleisiin liittyvät sanattomat viestit. Toiminnallinen, esimerkiksi leikin tai piirtämisen yhteydessä 
tapahtuva haastattelu auttoi lasta keskittymään vastaamiseen.

Alakouluikäisten lasten näkökulman esiin saaminen tilastollisestikin on mahdollista henkilö-
kohtaisella lomakehaastattelulla. Yläkouluikäisten tukioppilaiden tekemästä lasten yksilölli-
sestä lomakehaastattelusta rakentuu toimiva metodi pienillä muutoksilla kyselylomakkeeseen 
ja tukioppilaiden ohjeistukseen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilaita ilmoittautui 
haastattelijoiksi oletettua enemmän ja pienet oppilaat olivat innoissaan siitä, että pääsivät vuo-
rovaikutukseen vanhempien oppilaiden kanssa. Suurimmalla osalla haastattelijoiksi valituista 
tukioppilaista oli haastateltavien ikäisiä sisaruksia, joten he osasivat puhutella lapsia luontevasti. 

tukea pienten lasten mediakasvatukseen
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Tutkimusraportissa kuvataan kuinka mediakulttuuri on osa lasten arkea jo varhai-
sesta iästä lähtien. Tutkimuksen mukaan lasten mediankäyttö alkaa jo vauvana. 
0–2-vuotiaat lapset kuuntelevat pääosin kirjoja, radiota ja äänitteitä. Jo alle vuo-
den ikäisistä lapsista löytyy kuitenkin myös digitaalisten pelien, internetin ja 
kännykänkin käyttäjiä. Lapsen oma mediamaku alkaa muotoutua 3–4 ikävuoden 
paikkeilla, ja samaan aikaan tyttöjen ja poikien ohjelmamaku alkaa vähitellen 
eriytyä. Mediaan liittyvät hyvän olon tunteet ja median tuottama ilo yhtä lailla 
kuin jännityskin ovat lapsille merkityksellisiä. 

Tyttöjen ja poikien makuerot mediasuosikeissa tarkentuvat 5–6-vuotiaina. Kaikkia 
tutkimuksessa mukana olleita medioita käytetään paljon jo 7–8-vuoden iässä. 
Suurin muutos nuorempiin ikäluokkiin verrattuna on digitaalisten pelien pelaa-
misen, internetin käytön ja kännykänkäytön nopea yleistyminen. 

Mediakasvatusseura ry:n toteuttamassa tutkimuksessa pienten lasten median-
käyttöä selvitettiin lasten haastatteluin, havainnoimalla heidän mediaympäris-
töään sekä lasten vanhemmille suunnatulla kyselyllä. Hankkeessa toteutettiin 
lisäksi kokeilu, jossa yläkoulujen tukioppilaat toimivat pienimpien alakoululaisten 
lomakehaastattelijoina.

0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa
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