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Aluksi
Media on oleellinen osa lapsuutta. Kokemukset, jotka syntyvät median lukemisen, 
kuuntelemisen, katselemisen, kirjoittamisen, äänittämisen, kuvaamisen tai 
pelaamisen kautta, niiden saamat merkitykset ja niihin liittyvä sosiaalinen toiminta 
muovaavat osaltaan lapsen kasvua ja kehitystä1.

2000-luvulla syntyneille lapsille tieto- ja viestintäteknologia, digitaalinen media ja internet ovat 
lähes itsestäänselvyyksiä. Kasvattajille ja vanhemmille lasten median käyttö voi kuitenkin aiheuttaa 
monenlaisia kysymyksiä, etenkin jos lasten mediakulttuuri tuntuu itselle vieraalta. Tähän 
koosteeseen on kerätty tiiviiseen muotoon viime vuosien tutkimustietoa alle 12-vuotiaiden 
lasten median käytöstä. Tutkimuskoosteen tarkoituksena on välittää tutkittua tietoa lasten parissa 
työskenteleville ammattilaisille, kuten opetusalalla ja nuorisotyön kentällä toimiville sekä muille 
aiheesta kiinnostuneille. Myös vanhemmat voivat saada julkaisusta uutta tietoa ja ymmärrystä 
lastensa median käyttöön liittyen.

Vaikka lapset ovat median käyttäjiä lähes syntymästään lähtien, tutkimusta lasten median käytön 
tavoista on toistaiseksi vähän verrattuna nuorten median käyttöön. Etenkään alle kouluikäisiä lapsia 
ei olla mielletty median käyttäjiksi samalla tavoin kuin vaikkapa teini-ikäisiä. Teknologisen 
kehityksen nopea tahti vaikuttaa siihen, että tutkimus seuraa aina jäljessä: harvassa tutkimuksessa 
on vielä huomioitu mobiililaitteiden yleistymisen vaikutuksia mediankäytön tottumuksiin2 Lasten ja 
nuorten median käytön tutkimuksessa on lisäksi perinteisesti keskitytty kartoittamaan riskejä, joita 
liitetään netin ja median käyttöön, jolloin lasten mediakulttuurien monipuolisuus jää helposti 
näkymättömiin. Viime vuosina Suomessa on kuitenkin tehty myös tutkimusta, jossa 
riskinäkökulmaa on pyritty monipuolistamaan tutkimalla lasten median käyttöä lasten omaa 
näkökulmaa tavoitellen3.

Mediakasvatusseura on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema järjestö, jonka yhtenä tehtävänä on 
tuoda esiin lasten mediakulttuuria ja siihen liittyvää tietoa. Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa 
on jatkoa vuonna 2013 Mediakasvatusseuran julkaisemalle Nuorten mediamaailma 
pähkinänkuoressa -koosteelle, jossa kartoitettiin 13-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten 
mediakulttuuria ja mediankäytön tapoja. Sitä ovat edeltäneet Liikenne- ja viestintäministeriön 
julkaisut Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa (2008) sekä Digitaaliset pelit 
pähkinänkuoressa (2009).
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1  OKM 2013a
2 Chaudron 2015, Livingstone & Haddon 2009
3 Esim. Satu Valkosen väitöskirja Television merkitys lasten arjessa (2012), Tampereen yliopiston COMET-tutkimushanke, 
Nuorisotutkimusseuran Heta Mularin toimittama Solmukohtia. Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja 
mediakasvatukseen (2016).
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Tutkimustiedon keräämisessä ja koostetta eteenpäin vievässä kommentoinnissa ovat olleet 
suureksi avuksi asiantuntijat Heta Mulari Nuorisotutkimusverkostosta, Marleena Mustola Jyväskylän 
yliopistosta, Stina Forsberg Folkhälsanista sekä Satu Valkonen Helsingin yliopistosta. Suuret 
kiitokset tuesta ja näkemyksellisyydestä sekä sisällön terävöittämisestä kuuluvat myös 
Mediakasvatusseuran työntekijöille Rauna Rahjalle ja Isabella Holmille.
 
Helsingissä joulukuussa 2016
Emmi Huhtanen



Lapset ja media
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Mihin mediaa käytetään?
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Media, viestintäteknologiat ja internet ovat nykypäivän lasten ja lapsiperheiden arkea. Mutta mihin 
ja miten 0-12-vuotiaat lapset käyttävät mediaa? Lasten median käyttö on hyvän olon etsintää ja 
viihdettä, ajankulua ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa4. Lapset käyttävät medioita kuvaohjelmien ja 
elokuvien katsomisen lisäksi moniin muihin toimintoihin, kuten pelaamiseen, musiikin kuunteluun ja 
kuvaamiseen. Lasten kohdalla ei kuitenkaan voida puhua yhtenäisestä joukosta, vaan lasten media- 
tapojen välillä on eroja. Lasten oman mediamaun kehittyminen alkaa jo 3–4-vuotiaana5, ja jo alle 
kouluikäisten tyttöjen ja poikien mediasuhteissa on havaittu eroja esimerkiksi pelaamisen ja 
lukemisen tapojen välillä6. 

5 myyttiä lasten mediankäytöstä7

1. “Koska lapset syntyvät digiaikaan, he ovat luontaisesti diginatiiveja”
Lapset kokeilevat rohkeasti medialaitteita ja ovat uteliaita.Vaikka voi näyttää siltä, että lapsi osaa luontaisesti 
käyttää erilaisia laitteita, ei teknologinen osaaminen synny automaattisesti, vaan sitä opitaan kokeillen ja myös 
lähipiiiriä seuraten. Laitteiden käyttö on lisäksi vain yksi osa mediataitoja - sisältöjen tulkinta ja kriittinen 
arviointi sekä yksityisyyden suoja ovat myös oleellisia mediankäytön taitoja. Mediataidot täytyy siis opetella ja 
harjoitella siinä missä muutkin taidot.
2. “Kaikki tuottavat sisältöä nettiin”
Älypuhelin on usein väylä oman mediatuotannon harjoitteluun. Vaikka oma älypuhelin hankitaan lapselle 
useimmiten kouluiän kynnyksellä, harvemmat alakoululaiset julkaisevat vielä omaa sisältöä julkisesti netissä. 
Ylipäänsä suurin osa mediankäyttäjistä, sekä aikuisista että lapsista, kuluttaa pääosin valmiita mediasisältöjä ja 
vain pieni määrä tuottaa itse aktiivisesti sisältöä internetiin. 
3. “Koska netin yhteisöpalvelujen ikärajat ovat vähintään 13 vuotta, alakouluikäiset eivät someta”
Vaikka sosiaalisen median sovelluksilla ja pikaviestipalveluilla on ikäraja yleensä 13 vuodesta ylöspäin, 
valtaosalla varhaisnuorista (10-12 vuotta) on profiili jossain yhteisöpalvelussa. Alle 10-vuotiaiden lasten 
sosiaalisen median käytöstä tietoa on vähemmän, mutta oletus on, että somen käyttö on vähäisempää.
4. “Seksisisällöt haittaavat median käyttöä”
Tutkimukset osoittavat, etteivät lapset törmää pornoon vahingossa kovinkaan helposti, vaikka internet on 
tehnyt pornografian kuluttamisesta helpompaa. Sen sijaan lapselle sopimattomat ja lasta pelottavat sisällöt 
voivat valua lapsen kokemuksiin vertaisten ja yleisen keskustelun kautta, eivät ensisijaisesti vaikkapa lapsille 
suunnattujen sivustojen kautta. Lapsi voi siis olla tietoinen hänelle sopimattomasta sisällöstä, vaikkei itse 
olisikaan nähnyt sellaista.
5. “Media ei kuulu pienten lasten elämään”
Kirjat, lastenohjelmat ja musiikin kuuntelu ovat luonteva osa pienten lasten elämää, ja usein myös digitaaliset 
pelit kiinnostavat lapsia. Lapset eivät elä tyhjiössä, ja media on muutakin kuin some ja netti. Vaikka uusista 
mediavälineistä puhutaan helposti uhkien ja haittojen kautta, ovat mediataidot tärkeitä taitoja lapsen 
tulevaisuuden kannalta.

4 Noppari 2014
5 Tutkimusmatkalla mediamaailmassa 2013
6 Sukupuolten välisistä eroista lisää esim. Kotilainen & Suoninen 2013
7 Suoninen 2013, Noppari 2014, Livingstone & Haddon 2009, 
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Pienten lasten median käyttö

Median käyttö alkaa jo vauvana ja sitä opitaan havainnoimalla lähipiiriä.

Aivan pienimpien, 0-1-vuotiaiden lasten median käyttö on aikuisten ja muiden kasvattajien sekä 
vanhempien sisarusten median käytön seuraamista sekä musiikin, radion ja ääneen luettujen 
kirjojen kuuntelemista. Internetin ja älylaitteiden käyttö alkaa 1-3-vuotiaana ohjelmien katselusta ja 
vanhempien puhelimilla tai kotien tablet-tietokoneilla pelattavista peleistä. Osa vierailee myös 
lapsille tarkoitetuilla puuha- ja pelisivustoilla. Kaikki vanhemmat eivät välttämättä edes miellä 
internetin kautta tapahtuvaa ohjelmien katsomista netinkäytöksi.8

Lapset oppivat median käyttöä havainnoimalla lähipiiriään. Vanhemmille voi tulla yllätyksenä, 
kuinka tarkkaa lapsen havainnointi voi olla: leikki-ikäiset lapset saattavat esimerkiksi osata 
salasanoja, joita vanhemmat ovat asettaneet mediankäytön ja -sisältöjen rajaamiseksi. Luku- ja 
kirjoitustaito ovat sidoksissa lasten median käytön tapoihin, mutta jo pelkällä kuvanlukutaidolla voi 
käyttää monenlaisia mediasisältöjä. Pienet lapset, jotka eivät vielä osaa lukea, toimivat 
tunnistamalla erilaisia kuvia, ikoneita ja logoja - tällöin itse sivusto tai sovellus voi olla minkä 
kielinen hyvänsä.9

Pienet lapset tutustuvat mediasisältöihin yleensä vanhempien sisarusten tai perheen aikuisten 
kanssa, mutta lastenohjelmia saatetaan katsella myös yksin10. Kasvattajien olisi syytä tutustua 
etukäteen pienelle lapselle tarjottavaan mediasisältöön ja kiinnittää huomiota myös mahdollisiin 
ikärajoihin. Aikuisen tehtävä on arvioida mediasisällön soveltuvuus lapselle. Lastenohjelmien 
elementit voivat huvittaa toisia lapsia, mutta toiset kokevat ne pelottavina.11

Lapsi alkaa hahmottaa toden ja tarun eroa vasta noin 5-vuotiaana. Lapsen kanssa voi yhdessä 
miettiä, mikä katsotussa ohjelmassa tai luetussa sadussa voisi olla totta tai mahdollista ja mikä on 
satua. Lapsen kanssa voi myös pohtia, mikä tekee mediasisältöjen hyviksistä hyviä tai pahiksista 
pahoja. Samalla otetaan lapsen medialukutaidon rakentumisen ensiaskeleita.12

8

8 Noppari 2014, Suoninen 2014
9 Chaudron 2015
10 Suoninen 2013
11 Tutkimusmatkalla mediamaailmassa 2013
12 Tuominen & Kangasmäki 2013



Internetin käyttö on videoita ja pelejä

Lapset käyttävät internetiä etenkin videoiden ja ohjelmien katseluun sekä 
pelaamiseen, varhaisnuoret käyttävät lisäksi sosiaalista mediaa.

9

Kaikkein pienimmät, alle 3-vuotiaat lapset käyttävät internetiä pääsääntöisesti ohjelmien katseluun 
YouTubesta tai televisiokanavien ohjelmapalveluiden kautta. Leikki-ikäiset lapset alkavat 
kiinnostua myös digitaalisesta pelaamisesta, pojat tutkimusten mukaan hieman varhaisemmin kuin 
tytöt. Lastenohjelmien katselu on suosittua ajanvietettä myös leikki-ikäisten lasten parissa. Lisäksi 
vieraillaan lapsille suunnatuilla sivustoilla ja kuunnellaan musiikkia. Alle kouluikäisten lasten parissa 
on kuitenkin myös paljon sellaisia lapsia, jotka eivät käytä internetiä juuri lainkaan.13 

7–9-vuotiaiden lasten netinkäyttö on muiden tuottamien sisältöjen lukemista ja katselemista, 
pelaamista, tiedonhakua, kuvien jakaminen yksityisesti ja kaverikeskusteluihin osallistumista, ja sitä 
kuvaa viihtyminen, tiedonhaku ja rajattu sosiaalisuus. Nettiä ei vielä juurikaan käytetä 
ajankohtaisten asioiden ja uutisten seuraamiseen, tai julkiseen keskusteluun esimerkiksi 
bloggaamalla. Internetiä käytetään eniten älypuhelimella.14 Varhaisnuorten (10-12 -vuotiaiden) 
internetin käyttö alkaa lisäksi hiljalleen laajentua myös sosiaalisen median alueelle, ja osa käyttää 
myös sähköpostia.

13 Noppari 2014
14  Merikivi ym. 2016
15 Noppari 2014
16 Suoninen 2014
17 Yippee 2015
18 Suoninen 2014

Lukeminen pitää pintansa

5-vuotiaille luetaan säännöllisesti iltasatuja, 8-vuotiaiden suosikki on sarjakuvalehti, 
mutta yli 10-vuotiailla lukeminen on usein satunnaista15.

Tarinat kiehtovat lapsia ja lukeminen on edelleen suosittua lasten keskuudessa. Ääneen lukeminen 
on monille alle kouluikäisille lapsille lähes päivittäinen tuokio perheen aikuisen kanssa, ja 
lastenkirjoja selaillaan paljon myös yksin vaikkei lukutaitoa vielä olisikaan16. Lapset lukevat kirjoja, 
sarjakuvia ja lasten lehtiä. Lapsille suunnattujen lehtien lukeminen on tosin vähentynyt, mutta 
edelleen alakouluikäisistä noin puolet lukee esimerkiksi Aku Ankkaa. Lasten lukeminen on kuitenkin 
polarisoitumassa siten, että osa lukee entistä enemmän ja osa entistä vähemmän. Mieluiten luetaan 
painettuja lehtiä tai kirjoja - elektroniset kirjat eivät siis ole lasten suosiossa.17 Lukemisen tavat ovat 
jossain määrin sukupuolittuneita: pojat lukevat enemmän sarjakuvia, tytöt taas useammin kirjoja18. 



Kännykän käyttö yleistyy kouluiässä

Kännykkä on lapsille tärkeä yhteydenpidon ja viestittelyn kanava sekä 
monipuolinen ajanvietemedia.

Jo muutaman vuoden ikäiset lapset saattavat käyttää vanhempiensa kännyköitä pelaamiseen tai 
lastenohjelman katsomiseen, mutta ensimmäinen oma puhelin lapselle hankitaan yleensä koulun 
aloittamisen kynnyksellä tai hieman vanhempana. Tyypillisesti lapsen käyttöönsä saama puhelin on 
älypuhelin, ja puhelimet ilman älyominaisuutta käyvät harvinaisemmiksi19. Alakouluikäiselle puhelin 
on tärkeä ajanvietteen ja yhteydenpidon väline, “arkinen kaveri” joka kulkee mukana lähes 
kaikkialla.

Älypuhelin mahdollistaa pääsyn verkkoon, yhteydenpidon kavereihin sekä osallistumisen 
mediasisältöjen kuluttamiseen ja itse tekemiseen20. Puhelinta käytetään puheluiden lisäksi 
viestittelyyn ja ryhmäviesteihin kavereiden kanssa, pelaamiseen, musiikin kuunteluun mutta myös 
esimerkiksi valokuvaamiseen ja videoklippien katseluun YouTubesta. Emojit eli hymiösymbolit ja 
muut kuvaelementit voivat olla isossa osassa lasten viestittelyssä.

Vaikka puhelin hankitaan lapselle usein kodin ja lapsen välistä yhteydenpitoa varten, se ei aina 
palvele tarkoitustaan tässä mielessä: erilaisten sovellusten ja netin ahkera käyttö kuluttavat 
puhelimen akkua, jolloin akku voi olla lopussa silloin kun lapsi pitäisi tavoittaa.21

Puhelimen mukana lapsen elämään tulee uudenlaista vastuuta. Puhelimesta on pidettävä huolta, 
koska se on laitteena arvokas, vaikka usein lapsen ensimmäinen puhelin onkin jonkun toisen 
perheenjäsenen vanha. Lisäksi se sisältää henkilökohtaisia tietoja ja yksityisiä viestejä, joita lapsen 
vanhemmillakaan ei ole oikeus rutiininomaisesti tarkastaa. Puhelimen hankinta edellyttää 
perheessä kasvatuksellisia keskusteluja siitä, mihin ja milloin ja millä tavoin puhelinta käytetään.22

10

19 Merikivi ym. 2016
20 Mulari & Vilmilä 2016
21 Noppari 2014
22 Merikivi ym. 2016
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Medialaitteiden yleistyminen, internet ja digitaalinen media ovat helpottaneet 
omien esitysten luomista ja julkaisua. Tuotantoon tarvittava teknologia mahtuu 
käytännössä älypuhelimeen ja on siten yhä useamman saatavilla. Lapset myös 
havainnoivat ja oppivat sisällöntuotannon käytäntöjä lähipiiristään.

Kuvaaminen ja visuaalisuus

Digitaalisuuden myötä kuvat ovat saaneet yhä suuremman painoarvon mediasisällöissä ja ihmisten 
elämän dokumentoinnissa. Valokuvauksen alue on muuttunut siten, että pelkkien juhlatilanteiden 
ikuistamisen sijaan perheissä tallennetaan monipuolisesti myös tavallista arkea. Lapsille tällainen 
dokumentointi ja kuvien tai videoiden katselu vanhempien puhelimilta, tietokoneilta tai 
Facebookista on tavanomaista. Myös liikkuvan kuvan merkitys on kasvanut merkittävästi, kun 
videon kuvaamiseen tarvittava laitteisto kulkee taskussa älypuhelimen mukana. Itsenäinen 
kuvaaminen alkaakin yleensä oman kännykän myötä kouluiän jälkeen, mutta kuvaamista on usein 
harjoiteltu jo aiemmin vanhempien laitteilla ja päiväkodeissa. Lapsen kanssa on syytä käydä läpi, 
millaista on turvallinen, eettinen ja toisia huomioiva kuvaaminen ja mitä kuvien käyttö sosiaalisessa 
mediassa edellyttää.

Alle kouluikäisten lasten kuvallinen taltiointi on yleensä kodin piirin kuvaamista vanhempien 
omistamilla laitteilla. Kuvia otetaan lapsen perspektiivistä, ja aiheiksi päätyvät esimerkiksi omat 
lelut, perheenjäsenet ja lemmikit. Lapset myös imevät vaikutteita vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan ja 
sosiaalistuvat siihen, mitä pidetään kuvaamisen arvoisena. Kouluiän saavuttaneilla lähipiiri on 
myös kuvien kohteena, mutta mukaan alkavat tulla myös monipuolisesti ympäristöt ja leikit, ja niitä 
saatetaan myös videoita. Lasten itse kuvaamille videoille kuvataan leikkejä ja pelejä, ne voivat olla 
spontaaneja tai etukäteen suunniteltuja. Yleensä tämänikäiset lapset eivät vielä julkaise tuotoksiaan 
sosiaalisessa mediassa, vaan kuvat ja videot jäävät puhelimiin ja tietokoneille. Murrosikää 
lähestyvien lasten kuvat alkavat kääntyä kohti heitä itseään. Valokuvat ja selfiet mahdollistavat 
monenlaista itsensä tutkiskelua ja identiteettien kokeilua. Myös kuvien yleisöä aletaan miettiä 
enemmän, ja lapset ikään kuin harjoittelevat sosiaalisessa mediassa toimimista varten.23

Lapset mediatuottajina

23 Noppari 2014



Julkista vai yksityistä?

Sosiaalisella medialla on keskeinen rooli omien mediatuotosten julkaisemisessa. Sen vuoksi sisällön 
julkaiseminen internetissä ei ole alle kouluikäisillä lapsilla kovin yleistä, ja vaikkapa itse otettuja 
kuvia lähetetään harvoin edes kavereille.24 Lapset saattavat kuitenkin haluta julkaista omia 
videoitaan ja kuviaan ennen kuin vanhemmat antavat siihen luvan. Toisaalta myös vanhemmat 
saattavat taltioida ja julkaista lapsensa elämää omissa sosiaalisen median kanavissaan. Lapsen 
yksityisyyden suoja tulisi kuitenkin aina asettaa ensisijaiseksi.

10-12-vuotiaista varhaisnuorista enemmistö on julkaissut jotakin sisältöä internetin kautta, kuten 
kuvia Facebookissa tai Instagramissa. Netissä saatetaan julkaistaan myös itse tehtyjä videoita tai 
musiikkia tai kirjoittaa omaa blogia. Sisällön julkaiseminen liittyy usein sosiaalisen median käyttöön, 
jossa tyttöjen on havaittu olevan hieman poikia aktiivisempia.25 Internet tarjoaa mahdollisuuden 
myös mediajulkisuudelle, sillä myös amatöörien tekemät mediaesitykset voivat saavuttaa valtavia 
yleisömääriä (ks. tubettajat ja vloggaajat). 

Kun lapsi alkaa osoittaa kiinnostusta sosiaalista mediaa kohtaan, on kasvattajan hyvä käydä lapsen 
kanssa läpi somen käyttäytymissääntöjä, kuten toisten huomioimista ja keinoja oman yksityisyyden 
suojaamiseen26.

12

Pelivideot

Etenkin yli 10-vuotiaiden poikien mediatuotantoa ovat erilaiset pelivideot, joihin 
kuvataan omia saavutuksia ja onnistumisia. Pelisivuilla annetaan ohjeita 
pelivideoiden tekemiseen, ja erilaisia pelivideotyyppejä on ainakin kolmenlaisia: 
Let´s play -videoissa kommentoidaan peliä, jota parhaillaan ollaan pelaamassa, 
tai esitellään esimerkiksi uutta peliversiota tai pelimaailman saavutusta. 
Walkthrough-videoissa annetaan ohjeita ja vinkkejä pelin suorittamiseen ja 
vaikeasti löydettävien paikkojen ja esineiden saavuttamiseen. Glitch-videoissa 
esitellään pelissä esiintyviä, vikatilojen aiheuttamia poikkeamia tai bugeja ja niistä 
aiheutuvia koomisia tilanteita.27

24 Noppari 2014
25 Suoninen 2013, Noppari 2014
26 Ks. esim MLL: Lapsi sosiaalisessa mediassa
27 Harviainen, Meriläinen, Tossavainen 2013, Noppari 2014
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Tubettajat ja vloggarit28
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Videoblogin pitäminen eli vloggaaminen ja näiden videoiden julkaiseminen 
YouTubessa, tubettaminen, on noussut parin viime vuoden aikana varsin 
merkittäväksi kouluikäisten lasten mediakulttuurin ilmiöksi.

Tubettajiksi kutsutaan henkilöitä, jotka julkaisevat videoitaan YouTubessa. Videoille taltioidaan 
omaa elämää, harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita. Suosittua sisältöä ovat myös pelivideot, joissa 
kuvataan omaa pelaamista, sekä erilaiset sketsi- ja stunttivideot. Toisten lasten tekemien videoiden 
seuraaminen kiinnostaa omaa minäkuvaansa rakentavia lapsia esimerkiksi siitä syystä, että omia 
tunteita ja ajatuksia halutaan peilata omien ikätovereiden ja ihailun kohteiden ajatuksiin. 

Tubetuksessa yhteisö on merkittävä tekijä. Suosituimmat tubettajat ovat lasten ja nuorten idoleita, 
joita fanitetaan samaan tapaan kuin poptähtiä tai muita perinteisempiä mediajulkkiksia. Suosituilla 
suomalaisilla tubettajilla on jopa satojatuhansia seuraajia, ja kansainvälisillä YouTube-tähdillä jopa 
miljoonia. Joidenkin tubettajien saama suosio on innostanut muita, ja tubetuksen suosio on 
kasvanut räjähdysmäisesti. Tubettamisen ympärille on myös Suomessa oma tapahtuma, Tubecon, 
jossa tubettajat ja heidän yleisönsä kohtaavat. Koska suositut tubettajat tavoittavat kanavillaan 
valtavasti katsojia, myös mainostajat ovat kiinnostuneet tubettajista. Monet suosikkitubettajien 
videoista ovatkin tehty kaupallisena yhteistyönä. Myös tästä on hyvä keskustella yhdessä lapsen 
kanssa.

Jos lapsi haluaa tubettaa, kannattaa lapsen kanssa jutella etukäteen siitä, mikä tubetuksessa 
kiehtoo, palvelun ikärajoista sekä YouTube-etiketistä, kuten yksityisyyden suojaamisesta ja siitä 
mitä videoilla voi näyttää. Videoiden tekemistä voi ensin harjoitella ilman julkaisemista, tai julkaisun 
voi rajata vain lähipiirille. YouTubessa ikäraja on 13 vuotta ja suositut tubettajat ovat yleensä 
teinejä, vaikka heidän faninsa olisivatkin nuorempia. Jotkut vanhemmat sallivat lapsen tubetuksen 
sillä ehdolla, että vanhemmalla on tilin käyttöoikeus ja mahdollisuus katsoa videot ensin, mutta 
vanhemman tehtävä on aina harkita lapsen etua. Vaikka moni lapsi haluaa YouTube-tähdeksi, on 
lapsella hyvä olla realistinen käsitys siitä, että vain harva nousee tubetuksella suosioon. Videot 
saattavat saada asiattomia kommentteja, joita alakouluikäisen voi olla vaikea käsitellä. Joka 
tapauksessa YouTubeen tutustuminen yhdessä lapsen kanssa kannattaa. Vlogeja katsomalla myös 
aikuiset voivat ymmärtää paremmin sitä, mitkä asiat lapsia kiinnostavat ja mistä lapset puhuvat.

28 Jäntti 2015, YLE 9.6.2016: Tubettajien vaikutusvalta kasvaa - tältä näyttää tubetuksen tulevaisuus 



Pelit ja niiden virtuaalimaailmat ihastuttavat, sillä ne tarjoavat mahdollisuuksia tehdä kuvitteellisesti 
asioita, jotka eivät olisi mahdollisia reaalielämässä ja -maailmassa29. Lasten pelisuosikit vaihtuvat 
nopeasti sen mukaan, mitkä pelit ja laitteet milloinkin nousevat pinnalle omassa kaveripiirissä tai 
koululuokassa. Pelaamisen tavatkin muuttuvat. Kesällä 2016 suosituksi noussut Pokémon 
GO-mobiilipeli toi pelaamisen kaduille ja puistoihin, sillä peli edellyttää pelaajan liikkumista 
fyysisessä tilassa. Digitaalisten pelien lisäksi etenkin alakouluikäiset lapset pelaavat myös kortti- ja 
lautapelejä ja alle kouluikäiset myös palapelejä. Lisäksi on myös lapsia, joita digitaaliset pelit eivät 
kiinnosta30. 

Pelejä pelataan erilaisista syistä: yksinkertaisia, kännykällä pelattavia pelejä naputellaan ajankuluksi 
tai ajatusten nollaamiseksi bussimatkoilla tai välitunneilla. Monimutkaisemmat konsoli- tai nettipelit 
vaativat pitkäjänteisyyttä ja niitä pelataan ajallisesti pidempiä jaksoja kerrallaan. Suosituissa 
verkkopeleissä omaa pelihahmoa saatetaan rakentaa hyvinkin pitkäkestoisesti, jopa vuosia. Tällöin 
se kietoutuu osaksi lapsen minäkokemusta ja identiteettiä.31 Pelaaminen ja pelihahmoihin 
samastuminen voi olla lapsille hyvin merkityksellistä ja tunteita herättävää. Vaikka lasten peleissä 
voi olla yhteyksiä oppimiseen, on pelien ensisijainen tavoite kuitenkin viihdyttää. Lasten pelit ja 
leikit tulisikin nähdä itseisarvoisena toimintana, ei ensisijaisesti hyödyn tai välineellisyyden kautta.32 

Lasten digitaaliseen pelaamiseen liittyy paljon sosiaalisuutta, vaikka stereotypiat pelaamisesta 
viestisivätkin muusta33. Pelaaminen yhdessä on kivempaa kuin pelaaminen yksin. Pelikokemuksen 
jakaminen, kuten pelistä ja sen tapahtumista puhuminen kavereiden kanssa, on tärkeä osa 
pelaamista. Myös yksin pelattavaksi tarkoitettuja pelejä pelataan usein yhdessä vuorotellen niin, 
että yksi pelaa ja muut katsovat peliä. Perheissä nuoremmat sisarukset osallistuvat pelaamiseen 
ensin tarkkailemalla vanhempia sisaruksiaan, jotka myös opettavat pelaamista nuoremmilleen. 
Pelaamista opitaan lasten kesken vertaisoppimisena, kuten myös muuta median käyttöä tai 
leikkiä.34 Verkossa pelattavia pelejä voidaan pelata entuudestaan tuntemattomien pelikavereiden 
kanssa, mutta usein myös verkkopelejä pelataan mieluiten ennalta tuttujen kaverien kanssa, ja 
kavereita yritetäänkin houkutella oman suosikkipelin pariin pelikaveriksi35.

14

Pelaaminen ja leikkiminen on aina ollut keskeinen osa lasten toimintaa, ja 
digitaalinen pelaaminen on kasvava osa lapsuutta ja leikkimaailmaa. Pelaaminen 
onkin yksi suosituimmista lasten mediankäytön tavoista.

Pelataan!

29 Harviainen ym. 2013
30 Noppari 2014
31 Noppari 2014
32 Harviainen ym. 2013
33 Mustola, Koivula, Turja & Laakso 2016
34 Noppari 2014, Harviainen ym. 2013
35 Noppari 2014
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Sukupuolten välisissä pelitavoissa on eroja. Tyttötapaista pelaamista voidaan luonnehtia 
satunnaiseksi ja sosiaaliseksi. Suositut pelit voivat olla esimerkiksi virtuaalielämäpelejä, joissa 
korostuu sosiaalinen vuorovaikutus. Poikatapaista pelaamista kuvaa sitoutuneisuus ja pojat myös 
pelaavat hieman tyttöjä enemmän. Lisäksi poikien suosimissa pelisisällöissä korostuvat ikärajoiltaan 
lapsille sopimattomiksi määritellyt pelit.37 Vanhemmat vaikuttavat tuntevan huonosti digitaalisten 
pelien ikärajat, ja myös noudattavat niitä harvemmin kuin elokuvien tai ohjelmien ikärajoja38.

Lisääntynyt digitaalinen pelaaminen herättää toisinaan huolta leikin laadun vähenemisestä. 
Toisaalta digitaaliset ympäristöt ovat luoneet uudenlaisia mahdollisuuksia leikeille, ja niitä on 
mahdollista tarkastella myös lasten maailmaa ja leikkikulttuuria rikastuttavana tekijänä39.  
Digitaalisesta leikistä puhutaan silloin, kun leikki tapahtuu mediavälineiden avulla, esimerkiksi 
peliympäristössä40.

Koska pelit ovat merkittävä osa lapsuutta, olisi kasvattajien tärkeää olla perillä lasten virtuaalisista 
maailmoista ja osoittaa mielenkiintoa lapsen pelikulttuuria kohtaan. Lapselle on tärkeää päästä 
näyttämään osaamistaan, ja he keskustelevat mielellään peleistä ja niiden sisällöistä aikuisten 
kanssa. Etenkin alle kouluikäisille vanhemmat ovat usein varsin mieluista peliseuraa, ja myös 
7-9-vuotiaat ovat tutkimuksissa41 ilmaisseet kaipaavansa pelaamiseen enemmän aikuisten seuraa. 
Yksi tapa lähestyä pelimaailmaa on pyytää lasta opettamaan ja näyttämään, mitä pelissä tehdään. 
Mitä varhaisemmassa vaiheessa keskustelu pelaamisesta  avataan lapsen kanssa, sitä 
todennäköisemmin keskusteluyhteys pysyy avoimena. Aikuisen avoin ja myönteinen 
suhtautuminen mahdollistaa keskustelun pelien sisällöistä, tarinoista, hahmoista ja pelaamiseen 
liittyvistä säännöistä ja sopimuksista ja auttaa lasta pohtimaan näitä asioita myös itse.42 

Mikä peleissä kiehtoo lapsia?36

1. Haasteiden ratkominen ja pelaajana kehittyminen
2. Viihde, hauskuus ja ajanviete
3. Pelaamisen sosiaalisuus, yhdessä tekeminen, yhteenkuuluvuuden tunne
4. Luovuus ja itsensä ilmaiseminen
5. Pelaamisen kautta saadut elämykset, tunnekokemukset ja fantasia
6. Kilpailuvietti ja voittaminen
7. Oman osaamisen osoittaminen ja arvostuksen saaminen

i

36 Noppari 2014
37 Noppari 2014
38 Cupore & Kavi 2014
39 Harviainen ym. 2013
40 Koivula & Mustola 2015
41 Mulari & Vilmilä 2016
42 Noppari 2014, Harviainen ym. 2013, Suoninen 2014
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Vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet

Median käyttö on läsnä lasten vapaa-ajan vietossa ja sen avulla ylläpidetään myös sosiaalisia 
suhteita. Kaverisuhteet muodostuvat tärkeiksi etenkin kouluikäisillä lapsilla, ja usein oma 
kännykkäkin saadaan juuri koulun aloituksen yhteydessä. Kavereiden kanssa pelataan digitaalisia 
pelejä, kuvataan valokuvia ja videoita sekä chattaillaan pikaviestipalveluissa. Kouluikäiset lapset 
tapaavat ystäviään oman tai kavereiden kodin lisäksi myös internetissä44.

Yleisimmin lapset ovat tekemisissä mediavälitteisesti samojen ihmisten kanssa, joita he tapaavat 
myös kasvokkain. Lapsilla voi kuitenkin olla myös sellaisia kavereita, joihin he ovat tutustuneet 
internetissä ja joita he tapaavat vain netissä. Lapset voivat tutustua muihin lapsiin netissä 
esimerkiksi digitaalisten pelien tai samoista asioista kiinnostuneiden harrastussivustojen kautta. 
Jotkut lapsista voivat myös kokea verkon kautta kommunikoinnin helpommaksi kuin suoran 
kohtaamisen.45 Joidenkin lasten ainoat ystävät voivat olla netin kautta syntyneitä ystävyyksiä. Myös 
maantieteellinen sijainti vaikuttaa ystävyyssuhteiden syntymiseen ja ylläpitoon: haja-asutusalueilla 
asuvilla lapsilla voi olla vähemmän mahdollisuuksia löytää uusia kavereita kasvokkain.

Sosiaalinen media on yksi paikka ja sosiaalinen tila muiden joukossa, jossa pidetään yhteyttä ja 
ollaan tekemisissä kavereiden kanssa. Se ei ole erillinen osa lasten elämässä, vaan limittyy 
luontevasti osaksi laajempaa sosiaalisen elämän kirjoa, jossa lapset elävät. Vaikka somen palvelujen 
ikäraja on yleensä 13-vuotiaista ylöspäin, ovat sosiaalisen median sovellukset suosittuja myös sitä 
nuorempien keskuudessa46. Valtaosalla varhaisnuorista (10-12 -vuotiaista) on profiili jossakin 
netin yhteisöpalvelussa47. On hyvä tiedostaa, että monet pikkulapsetkin ovat sosiaalisen median 
palveluissa, eivät vielä omalla profiilillaan mutta usein omien vanhempien profiileiden kuvissa ja 
päivityksissä. Vanhempien ja muiden aikuisten tulisikin pitää mielessä, että lapsilla on 
perustuslaissa48 taattu oikeus yksityisyyteen, myös digitaalisessa mediassa. 

Medioituneessa kulttuurissa lasten väliset sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus ovat 
lomittuneet medialaitteisiin ja käyttötapoihin, kuten aikuisillakin. Mediasisältöjen 
kulutus ja laitteet ovat tiiviisti läsnä sosiaalisessa kanssakäymisessä ja myös 
muokkaavat, rakentavat ja mahdollistavat uusia sosiaalisen toiminnan muotoja. 
Mediaa ei ole siksi mielekästä erottaa muusta sosiaalisesta toiminnasta.43

 

43 Mulari & Vilmilä 2016
44 Myllyniemi & Berg 2013
45 Noppari 2014
46 YLE 9.5.2013: Sosiaalisen median palveluiden ikärajat mietityttävät
47 Suoninen 2013
48 Suomen perustuslaki 10§
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Uudet palvelut saattavat saada nopean suosion, etenkin kouluikäisten lasten parissa, kun useilla on 
jo omat älylaitteet. Esimerkiksi pikaviestipalvelu WhatsApp nousi nopeasti merkittäväksi 
yhteydenpidon väyläksi lasten keskuudessa. Palveluun on mahdollista luoda viestiryhmiä 
esimerkiksi perheiden, harrastusporukan, oman luokan tai lähimmän kaveripiirin käyttöön. Erilaiset 
maksuttomat viestipalvelut ovat vähentäneet perinteisten tekstiviestien näpyttelyä.49 Ahkera 
viestittely voi myös asettaa myös paineita seurata ja vastailla jatkuvaan viestittelyyn. Kuvien ja 
videoiden jakamiseen tarkoitetut viestipalvelut, kuten Instagram ja Snapchat, ovat myös nousseet 
nopeasti lasten suosioon.

Median avulla ja median parissa voi myös harrastaa. Omaehtoisia mediaan liittyviä harrastuksia 
voivat olla pelaaminen, valo- tai videokuvaaminen, bloggaaminen sekä myös musiikin kuuntelu, 
lukeminen sekä tv-sarjojen tai elokuvien katsominen. Mediasisältöjen kuluttamista ei kuitenkaan 
välttämättä koeta harrastukseksi, vaan yleisemmin vapaa-ajan vietoksi. Harrastukseksi voidaan 
käsittää myös sellaista toimintaa, jota ei perinteisesti ole mielletty harrastukseksi. Esimerkiksi 
johonkin itseä kiinnostavaan teemaan tai tavoitteeseen liityvän tiedon etsiminen internetin avulla, 
kuten kuvasivustojen katselu tai omasta idolista löytyvään tietoon perehtyminen ja kerääminen, voi 
olla harrastus, jossa medialla on keskeinen rooli.50

Monet tahot, kuten kunnat, koulujen iltapäivätoiminta, vanhempainyhdistykset, järjestöt ja niiden 
paikallisyhdistykset sekä seurakunta, toteuttavat mediakasvatusta ja järjestävät eri ikäisille lapsille 
mediakerhotoimintaa eri puolilla Suomea. Mediakerhoissa ollaan monin tavoin tekemisissä 
digitaalisen median kanssa: harjoitellaan mediatuotantoa, tiedonhakua, pelataan oppimispelejä, 
otetaan valokuvia tai kuvataan videoita ja niin edelleen. 

49 Noppari 2014
50 Mulari & Vilmilä 2016
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Nettikiusaaminen51

Netin sosiaaliset yhteisöt mahdollistavat kaveri- 
suhteiden ylläpidon ja sosiaalisten taitojen 
harjoittelun lisäksi myös verkossa tapahtuvaa 
asiatonta käytöstä ja kiusaamista. Kiusaamista 
verkossa on esimerkiksi vihamielinen tai pilkkaava 
viestittely, mustamaalaaminen, kuten juorujen tai 
vahingollisen materiaalin julkaiseminen, 
henkilökohtaisten tietojen levittäminen, toisen 
nimellä esiintyminen, sulkeminen ryhmän ulko- 
puolelle, salasanojen huijaaminen ja muu häirintä. 
Usein kiusaaja on entuudestaan tuttu, mutta myös 
tuntemattomat voivat kiusata ja ilkeillä. Joskus 
kiusaaminen netissä voi olla jatkoa koulu- 
kiusaamiselle, jolloin kiusattu ei pääse rauhaan 
edes koulun ulkopuolella.

Kiusaaja saattaa toimia verkossa ajatellen, että 
kiusaamiseen ei puututa, koska nettitilanteissa on 
harvoin läsnä aikuisia. Siinä missä kasvokkain 
tapahtuvissa kiusaamistilanteissa yleensä vain 
muutama seuraa sivusta tapahtumaa, verkko- 
kiusaamisen yleisö voi olla määrältään rajaton. 
Nettiin kiusaamismielessä ladattu materiaali 
saattaakin tavoittaa nopeasti huomattavasti 
laajemman joukon kuin kiusaajakaan alun perin 
tarkoitti. Koska netistä on hyvin vaikea saada pois 
sinne ladattuja kuvia, videoita ja tekstejä, voi 
kiusaamisesta löytyä kuva- ja tekstimateriaalia 
vielä kuukausien tai jopa vuosien päästä. 

Kuinka käsitellä kiusaamista?

Keskustele lapsen kanssa netissä toimisesta, 
muiden huomioimisesta ja siitä, mitä 
kiusaamistilanteessa tulee tehdä.
Tutustu lapsen käyttämiin palveluihin ja opasta lasta 
siinä, miten sosiaalisessa mediassa voi säädellä 
yksityisyyttä. Yleensä esimerkiksi omien kuvien ja 
viestien näkymistä voi rajata vain tietyille henkilöille.

Ohjeista lasta kertomaan kiusaamisesta.
Ensisijaisesti vanhemmille tai muulle aikuiselle, ystävälle, 
sisaruksille tai koulun kummioppilaille. Lapsi voi ajatella, 
etteivät vanhemmat ole perillä nettimaailmasta eikä 
heille voi kertoa nettikiusaamisesta. Lasta voi ohjeistaa 
lähettämään vaikka viestin jolla kertoa tilanteesta, jos 
kasvokkain puhuminen tuntuu hankalalta. Jos lapsi tulee 
kertomaan ikävästä tilanteesta, kehu häntä rohkeudesta.

Selvitä kiusaamisepäilyssä, onko kiusaaminen 
tarkoituksellista ja toistuvaa vai ovatko 
mielipahan syynä yksittäiset kommentit tai 
tekemiset.
Ota lapsen kokemus vakavasti ja tarjoa lohdutusta.

Kiusaamistilanteessa tallenna viestit, keskustelut 
ja kuvat.
Voit ottaa niistä ruutukaappauksen tai vaikka kuvan 
kännykällä. Jos mahdollista, kirjaa ylös myös netti- 
sivuston osoite, kiusaamisen päivämäärät ja kellonajat 
kiusaajan nimimerkki, sähköpostiosoite ja IP-osoite. Jos 
mahdollista, selvitä kuka tai ketkä ovat kiusaajia.

Ota yhteys sivuston ylläpitoon.
Sivuston ylläpitäjällä on mahdollisuus poistaa ikävä 
teksti tai kuva sivustolta. Kiusaaja voi myös saada 
porttikiellon palveluun. Ilmiannon tekijä ei tule kiusaajan 
tietoon. Kerro myös lapselle mahdollisuuksista 
raportoida ikävistä viesteistä ja ilmiantaa kiusaaja.

Vakavassa kiusaamistilanteessa ilmoita poliisille.
Toisen henkilön uhkaaminen, halventaminen tai 
loukkaaminen on mahdollista tulkita rikokseksi, josta 
voidaan määrätä rangaistus.

Lähde: MLL: Nuortennetti, MLL: Nettikiusaaminen

i

51 MLL Nuortennetti, MLL: Nettikiusaaminen, Nieminen & Pörhölä 
2011



Mediakasvatus on jaettua 
vastuuta
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Koti, koulu ja päiväkoti mediakasvattajina

Vanhempien ja muiden kasvattavien aikuisten tiedot lasten digitaalisista aktiviteeteista voivat olla 
rajallisia53. Se ei ole ihme, sillä muutos jatkuvasti yhteydessä olevaan mobiiliin elämänmenoon on 
tapahtunut nopeasti. Moni aikuinen kaipaisi tukea oman mediasuhteensa vahvistamiseksi, ja lasten 
jatkuvasti muuttuvissa mediailmiöissä mukana pysyminen voi tuntua mahdottomuudelta. Lapsi on 
paras opastaja oman mediakulttuurinsa ilmiöihin, ja tutustuminen yhdessä lapsen kanssa 
mediasisältöihin tarjoaa paljon keskustelunavauksia ja mahdollisuuksia mediakasvatukseen. 
Kiinnostuksen osoittaminen lasten mediakulttuuria kohtaan välittää myös lapselle viestin, että 
hänen kiinnostuksen kohteensa ovat arvokkaita ja tärkeitä. 

Kodit ovat suuressa roolissa mediakasvattajina, mutta lapsen elämässä myös päiväkoti ja koulu 
ovat merkittäviä mediakasvatuksen paikkoja. Kodilla ja kasvatusorganisaatioilla on yhteinen 
kasvatusavastuu mediataitojen suhteen. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet myös velvoittavat kouluja ja päiväkoteja uuden 
monilukutaidon osaamisalueen kautta suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen mediakasvatukseen54. 
Mediakasvatusta ei voida tästä syystä jättää kasvatusorganisaatioissa vain opettajan tai 
varhaiskasvattajan henkilökohtaisen kiinnostuksen varaan. Ammattikasvattajien tulisi myös pystyä 
tukemaan vanhempia lasten mediakasvatuksessa. Jaettu kasvatusvastuu myös mediakasvatuksen 
suhteen tukee lapsen mediataitojen monipuolisuutta ja vahvistaa mediasuhdetta.

Alle 12-vuotiaiden lasten elämää, sen alueita ja niissä tapahtuvaa median käyttöä 
määrittävät erityisesti koti ja perhe, kasvatusinstituutiot kuten päiväkoti ja koulu. 
Lasten ja nuorten suosimat mediaympäristöt ovat kuitenkin samalla myös 
globaaleja52. 

52 OKM 2013a
53 Esim. Noppari 2014, Suoninen 2014
54 OPH: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, OPH: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016



Mediasuhde alku mediakasvatukselle
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Vanhempien, opettajien ja muiden kasvattajien oma mediasuhde vaikuttaa lasten median käyttöön. 
Mediasuhteella tarkoitetaan sitä tapaa, jolla mediasisältöjä ja -kulttuuria asetutaan 
havainnoimaan55. Lapset, siinä missä aikuisetkin, suuntautuvat mediakulttuuriin affektiivisesti, 
tunneulottuvuuksien kautta. Mediasisällöt voivat olla jännittäviä, ilahduttavia, pelottaviakin. Median 
parissa tekeminen perheenjäsenen tai muun läheisen ihmisen kanssa voi olla lapselle hyvin tärkeää. 
Ylpeyttä voi herättää suosikkielokuvan tai tv-sarjan tunnuslaulun osaaminen.56 Kasvattajan oma 
suhtautuminen mediaan näkyy esimerkiksi siinä, millaisia rajoituksia mediankäytölle on asetettu tai 
kuinka vanhemmat esittelevät teknologisia välineitä lapsille57. Kasvattajan oman mediasuhteen 
pohtiminen on tärkeä lähtökohta kaikelle mediakasvatukselle.

Oman mediasuhteen pohtimisen tueksi:

● Miten suhtaudun mediaan ja mediakulttuuriin?
● Millainen mediankäyttäjä olen? Mihin tarkoituksiin itse käytän mediaa?
● Millaisista sisällöistä tai välineistä itse pidän, mistä en?
● Mitä ajattelen lasten median käytöstä?  
● Miten median käyttöni vaihtelee kotona tai työpaikalla?
● Millaisia rooleja otan tai minulle annetaan suhteessa mediaan?
● Millä tavoin toiset ihmiset vaikuttavat median käyttööni?

i

55 Mediakasvatus pähkinänkuoressa 2015
56 Lehtikangas & Mulari 2016
57 Chaudron 2015



Koti ja perhe

Media on monin tavoin osa lapsiperheiden arkea, eikä lasten median käyttöä ole 
mielekästä tarkastella erillään perheistä.

Lapset kasvavat kodeissa, joissa mediatarjontaa on paljon. Käytännössä kaikissa lapsiperheissä on 
tietokone ja internet-yhteys. Pelikonsoleita löytyy useista alle kouluikäisten lasten perheistä, ja ne 
kasvattavat suosiotaan lasten kasvaessa (80% 7-8-vuotiaista, pojilla hieman useammin kuin 
tytöillä).58 Kuitenkin myös monet sosiaaliset tekijät, kuten perheen sosioekonominen asema, kodin 
puitteet ja säännöt sekä kaveripiiri vaikuttavat siihen, millaisessa mediaympäristössä lapsi kasvaa59.

Mediakulttuuri ja lasten mieltymykset näkyvät lapsiperheiden kodeissa myös tavaroiden, vaatteiden 
tai kodin tekstiilien muodossa. Leluissa ja tekstiileissä esiintyvät televisiosta, elokuvista tai 
tietokone- ja tablettipeleistä tutut hahmot.60 Mediasisältöjä kulutetaan ja tuotetaan perheissä 
yhdessä ja erikseen. Perheen arkea ja juhlaa tallennetaan usein mediavälineiden avulla videolle ja 
valokuviin. Perheenjäsenet pitävät toisiinsa yhteyttä mediavälineiden avulla soittamalla ja 
viestitellen. Jos sukulaiset tai tuttavat asuvat kaukana, saattavat perheenjäsenet soittaa toisilleen 
videopuheluita Skypen avulla. Lapsille hankitaan usein ensimmäinen oma puhelin koulun 
aloittamisen yhteydessä juuri yhteydenpitoa varten.61

Nykypäivänä lapset elävät hyvin erilaista media-arkea kuin heidän vanhempansa omassa 
lapsuudessaan. Monet vanhemmat kokevat, että he kaipaavat ohjeita ja tukea mediakasvatukseen - 
lapsen median käyttö voi herättää epävarmuutta kasvattajissa62. Lapsen käyttämiin 
mediasisältöihin tutustuminen yhdessä lapsen kanssa auttaa kasvattajaa ymmärtämään paremmin 
lapsen mediamaailmaa. Pienet lapset nauttivat yhdessä vanhempien kanssa tapahtuvasta 
tekemisestä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi lukuhetkiä, elokuvailtoja, pelailua, kameran käytön 
opettelua ja media-aiheisia keskusteluja. Yhteinen puuhastelu ja kiinnostuksen osoittaminen lapsille 
tärkeitä asioita kohtaan tarjoaa mahdollisuuden keskustella monipuolisesti mediasisällöistä ja myös 
kodin yhteisistä säännöistä median käytön suhteen.63

Median käyttö aiheuttaa toisinaan haasteita perheiden ajankäytölle ja perheenjäsenten väliselle 
vuorovaikutukselle. Siirtyminen peleistä tai netistä kasvokkaiseen vuorovaikutukseen voi myös 
tuottaa vaikeuksia sekä aikuisille että lapsille, ja sitä kautta vaikeuttaa arjen ja vuorovaikutuksen 
sujuvuutta64. Vanhemmille ja kasvattajille pienen lapsen viihtyminen ohjelmien ja älylaitteiden 
parissa antaa mahdollisuuden hoitaa kotiaskareita, mutta samalla voidaan kokea tarvetta rajata ja 
säännöstellä lapsen median käyttöä65.
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58 Suoninen 2014
59 Noppari 2014
60 Paju 2016
61 Noppari 2014, Chaudron 2015

62 Ruudulla 2016
63 Johansson 2014
64 Lahikainen, Mälkiä & Repo 2015
65 Chaudron 2015
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Varhaisnuorten kanssa voi olla tarvetta keskustella myös siitä, kuinka pitkään illalla saa valvoa 
käyttämässä mediaa. Media- ja kasvatuskeskustelussa vilahtelee toisinaan käsite ruutuaika, jolla 
viitataan medialaitteiden parissa käytettyyn aikaan. Mediaa, varsinkin sen parissa vietettävää aikaa, 
käytetäänkin kasvatuksessa sekä palkkiona että rangaistuksena. Pelkkä median parissa käytetyn 
ajan kellottaminen ei kuitenkaan riitä mediakasvatukseksi, sillä se ei kerro mitään siitä, millaisia 
sisältöjä medialaitteiden parissa kulutetaan. Lisäksi mediankäytön kontrollointi on mobiililaitteiden 
myötä tullut vaikeaksi. Sen vuoksi keskustelun merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi kotien 
mediakasvatuksessa.67 

Median parissa vietetty aika on monissa perheissä jatkuva neuvottelujen kenttä, ja perhekohtaiset 
erot mediankäytön rajoitusten suhteen vaihtelevat. Vanhemmat voivat pitää esimerkiksi lapsen 
pelaamista tarpeettomana tai jopa haitallisena, kun taas lapselle se voi olla monin tavoin 
merkityksellistä. Median käytön rajoittaminen voidaan kokea perheissä vaikeaksi. Mediasisällöt ovat 
lapsille mielihyvän ja viihtymisen paikka, josta ei aina haluttaisi siirtyä velvollisuuksien, kuten 
kotitöiden tai läksyjen pariin. Toisaalta esimerkiksi peli voi olla luonteeltaan sellainen, että se sitoo 
lasta ajallisesti. Monia pelejä pelataan verkossa yhdessä muiden kanssa, jolloin ne edellyttävät 
ryhmän jäsenien samanaikaista läsnäoloa. Lasten voi tällöin olla vaikeaa arvioida peliin kuluvaa 
aikaa, ja toisaalta vanhemmat eivät välttämättä ymmärrä, että pelaamisen lopettaminen noin vain 
jättäisi kanssapelaajat pulaan.68 Keskustelu on jatkuvaa huomauttelua parempi vaihtoehto, ja myös 
lapsen mielipiteen huomioiminen on tärkeää. Jos perheen säännöt on saneltu yksipuolisesti, lapsi ei 
välttämättä uskalla kertoa kohtaamistaan ongelmista ja avun tarpeesta. Avoin ja luottamuksellinen 
ilmapiiri onkin tärkeä tekijä lapsen turvalliselle median käytölle.

66 Suoninen 2013
67 Noppari 2014
68 Noppari 2014
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Päiväkoti ja koulu

Lasten mediakulttuuri näkyy ja kuuluu päiväkodissa esimerkiksi lasten puheissa, leikeissä ja 
pukeutumisessa. Median käyttö on merkittävässä osassa varhaiskasvatusikäisten lasten elämää. 
Siksi median tulkinta- ja muita mediataitoja tulee harjoitella jo päiväkodeissa ja esiopetuksessa 
pedagogisesti osaavien ammattilaisten avulla. Näin luodaan vahva pohja yksilön mediasuhteelle. 
Perustan merkitys korostuu siinä vaiheessa, kun lapsi saa omia medialaitteita, jotka mahdollistavat 
oman mediatuottamisen ja teosten jakamisen70.

Mediamaailmaa kohtaan saatetaan varhaiskasvatuksen piirissä kokea huolta ja epävarmuutta. 
Media voi näyttäytyä haasteena päiväkotien toimintaympäristölle ja jopa lasten hyvinvoinnille ja 
kasvulle.71 Syynä tähän voi olla kasvattajan oma heikko mediasuhde, laitekeskeinen käsitys 
mediakasvatuksesta tai epävarmuus omasta teknologisesta osaamisesta, toisaalta myös 
mediasisältöjen vähäinen tuntemus72. Ammattikasvattajien osaamiselle on monenlaisia 
vaatimuksia, eivätkä varhaiskasvattajat välttämättä koe olevansa mediakasvattajia73. Puhelimet, 
televisiot, tietokoneet ja median sisällöt ovat kuitenkin aivan tavallinen osa nykypäivää. Lisäksi 
uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät varhaiskasvattajia toteuttamaan 
mediakasvatusta pedagogisesti. 

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhutaan monilukutaidosta, jolla tarkoitetaan 
kykyä tuottaa ja tulkita erilaisia viestejä, olivat ne sitten kirjoitettua tekstiä, kuvia, puhuttuja tai 
digitaalisessa muodossa olevia viestejä. Monilukutaitoa, johon sisältyy myös medialukutaito, 
harjoitellaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan tutkimalla lasten kanssa median ja 
teknologian roolia arjessa sekä tutustumalla erilaisiin laitteisiin, sovelluksiin ja peleihin 
monipuolisesti ja turvallisesti, ohjaten lasta vastuullisuuteen ja oman sekä toisten hyvinvoinnin 
huomioimiseen.74

Lasten mediakulttuuri on läsnä päiväkotien ja koulujen arjessa. Mediasisällöt 
näkyvät ja kuuluvat lasten puheissa, leikeissä, piirustuksissa, leluissa ja vaatteissa. 
Mediaa ja sen ilmiöitä ei voi sulkea kasvatusinstituutioiden ulkopuolelle, vaan ne on 
huomioitava lasten kasvuun ja oppimiseen vaikuttavina tekijöinä.69

Päiväkoti

69 Sommers-Piiroinen & Hemilä 2016
70 Sintonen, Fornaro, Kauppinen & Noroviita 2013
71 Ylönen 2012, Sommers-Piiroinen & Hemilä 2016, OKM 2013b
72 Mertala & Salomaa 2016, Pääjärvi & Sommers-Piiroinen 2013
73 Sommers-Piiroinen & Hemilä 2016, OKM 2013b
74 OPH: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
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Erilaiset päiväkodin arjessa vastaan tulevat tilanteet ja lapsilta nousevat teemat tarjoavat paljon 
mahdollisuuksia pienten lasten mediakasvatukseen. Varhaiskasvatuksen mediakasvatuksen 
tehtävä on tukea lasten aktiiviseen osallistumiseen ja itseilmaisuun sekä monipuolisesti erilaisten 
mediataitojen harjoittelemiseen, ikätason mukaan. Mediasisältöjen tulkintaa voidaan harjoitella 
pohtimalla yhdessä lasten kanssa lasten elämään liittyviä mediasisältöjä ja niiden 
todenmukaisuutta. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä piirtämällä, draaman avulla tai 
liikunnallisissa leikeissä. Digitaalista dokumentointia, kuten video- ja valokuvaamista, voidaan 
hyödyntää leikeissä, liikkumisessa tai vaikkapa askarteluhetkissä. Erilaisiin sisältöihin tutustuminen 
sekä mahdollisuus leikinomaisesti kokeilla ja tuottaa mediasisältöjä itse ja muiden lasten kanssa 
edistävät lapsen luovuutta, ryhmätyötaitoja ja lukutaitoja75. Lasten mediakasvatukseen on 
olemassa paljon eri tahojen tuottamaa ilmaista oppimateriaalia, jota löytyy koostettuna esimerkiksi 
Mediakasvatusseuran mediakasvatus.fi-portaalista.

Media pienten lasten leikeissä

Media on läsnä päiväkotien arjessa myös lasten leikeissä. Lasten kulttuurin ja lapsille suunnatun 
median tunteminen auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ymmärtämään paremmin lasten 
leikkejä. Leikit saavat vaikutteita siitä kulttuurista, jossa lapset kasvavat. Leikin avulla lapset 
käsittelevät elokuvissa, televisiossa ja peleissä kohtaamiaan asioita, ja medialeikeissä seikkailevat 
usein lasten mediakulttuurista tutut hahmot. Eläytymisen ja roolien ottamisen lisäksi myös 
ohjelmista ja muista mediasisällöistä tuotetut leluhahmot ovat usein leikeissä mukana. Leikit ja lelut 
ovat yksi tapa lapselle kertoa itsestään ja elämästään. Leikissä lapset hyödyntävät heille tuttujen 
mediasisältöjen juonikuvioita ja tapahtumia muovaten ja kehittäen niitä eteenpäin. Vaikka 
medialeikit voivat kasvattajista tuntua mielikuvituksettomilta ja sisällöltään sopimattomilta, olisi 
syytä pitää mielessä, että leikki on lapselle mahdollisuus käsitellä ja tutkia omia mediakokemuksia 
yhdessä vertaisten kanssa.76 Medialeikeissä esiintyvä tieto mediasisällöistä siirtyy myös lasten 
vertaissuhteissa nopeasti eteenpäin. Tällainen tieto mediasisällöistä sitoo osaksi tiettyä ryhmää, 
mutta toisaalta sen puuttuminen voi myös sulkea ulos ryhmästä. Mediakulttuuri siis samanaikaisesti 
tuo lapsia yhteen ja erottaa heitä mediatiedon sekä kiinnostuksen kohteiden perusteella. Samalla 
media ja mediakulttuuri on kuitenkin vain yksi osa-alue lasten elämässä. On hyvä tiedostaa, etteivät 
kaikki lapset ole yhtä kiinnostuneita medialaitteista tai -sisällöistä. Lisäksi kaikilla lapsilla ei ole 
mahdollisuutta kuluttaa mediasisältöjä ja osallistua kaupalliseen mediakulttuuriin samalla tavalla.77 

i

75 OPH: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
76 Uusitalo, Vehmas & Kupiainen 2011, MLL: Leikit ja media, Pennanen 2009, Harviainen ym. 2013, Valkonen 2012
77 Lehtikangas & Mulari 2016



Koulu

Mediat ja medialaitteet ovat läsnä myös kouluissa, sekä opetuksessa että epävirallisemmin oppi- ja 
välituntien aikana. Medialla on rooli kouluoppimisessa sekä opetusvälineenä että opetuksen 
sisältönä.

Digitalisaatio ja koulun uudistaminen vuoteen 2020 mennessä ovat Suomen hallituksen 
kärkihankkeita vuonna 2016. Nykyinen opetussuunnitelma tuo parhaillaan esimerkiksi ohjelmoinnin 
osaksi koulujen opetusta, ja oppimisen digiloikasta puhutaan paljon. Opettajat kaipaavat 
digioppimisen tueksi tietoa ja koulutusta. Hallituksen Uusi peruskoulu-hankkeen tavoitteena on 
tarjota jokaiseen suomalaiseen peruskouluun mahdollisuus "tutoropettajaan", jonka tehtävä on 
tukea muita opettajia myös digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä.78

Mediataitojen harjoittelu on ollut osa koulujen opetusta jo ennen digitaalista mediaa, mutta 
ensimmäistä kertaa tuoreissa opetussuunnitelmissa esiintyvä monilukutaidon osaamiskokonaisuus 
vakiinnuttaa mediakasvatuksen asemaa kouluissa. Monilukutaidolla tarkoitetaan perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan taitoa ymmärtää, arvioida ja tuottaa tietoa erilaisissa 
muodoissa, ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaidossa keskeistä 
on viestintään liittyvä laaja tekstikäsitys, jossa yksilön tuottamat ja vastaanottamat viestit 
ymmärretään kirjoitetun tekstin lisäksi kuviksi, puhutuiksi tai digitaalisessa muodossa oleviksi 
viesteiksi, videoiksi tai vaikkapa numeerisiksi esityksiksi. Monilukutaitoon sisältyy myös 
medialukutaito.79

Opetuksessa voidaan hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa ja mobiilioppimista. 
Opetushallitus on esimerkiksi laatinut suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä, joissa 
neuvotaan kouluja somen turvalliseen ja eettiseen käyttöön kouluoppimisessa, kuten 
tekijänoikeuksien ja hyvien käytöstapojen opettamiseen80. Koulukohtaiset käytännöt oppilaiden 
median käytön suhteen sekä käytettävissä olevat laitteet vaihtelevat kuntien välillä. Oppilaiden 
omia mediavälineitä on mahdollista käyttää kouluissa oppimisen tukena osana digitaalista 
oppimista, kuten tiedonhakua ja kuvaamista. Omien laitteiden käyttö toteutetaan huoltajien kanssa 
sovittavilla tavoilla, samaan tapaan kuin luistimien tai muita välineiden hyödyntäminen. Samalla 
tulee kuitenkin varmistaa, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian 
käyttöön, sillä ketään ei voi velvoittaa tuomaan omaa laitetta.81
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78 YLE 15.12.2016: Koulujen välinepulaa paikataan oppilaiden älypuhelimilla – kuka korvaa, jos laite hajoaa?, OKM tiedote 
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80 OPH: Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset 2012
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älypuhelimilla – kuka korvaa, jos laite hajoaa?
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Oppilaiden omatoiminen puhelinten käyttö oppitunneilla ja koulussa herättää toisinaan keskustelua 
julkisuudessa. Osa opettajista kokee ongelmallisena oppituntien aikana tapahtuvan pelien 
pelaamisen, viestittelyn ja kuvaamisen. Pienempien lasten kännyköiden käyttö on yleensä 
kokonaan kielletty koulussa, myös välituntisin.82  Joissain kouluissa on käytössä vapaaehtoiset 
kännykkäparkit, joihin puhelimet kerätään oppituntien ajaksi, mutta koulujen valtuudet rajoittaa 
oppilaiden mobiililaitteiden käyttöä oppitunneilla ja välitunneilla on toisinaan koettu 
riittämättömiksi. Opetushallitus julkaisi keväällä 2016 ohjeen tukemaan koulujen järjestyssääntöjen 
laatimista. Sen mukaan mobiililaitteiden häiritsevä käyttö voidaan kieltää opetuksen aikana, ja 
yksittäistapauksessa puhelinten häiritsevään käyttöön voidaan puuttua myös välitunneilla ja muina 
opetuksettomina aikoina, jos laitetta käytetään häiritsevästi esimerkiksi kiusaamiseen.83

Media on myös itsessään oppimisympäristö lapsille koulun ja kodin ohella. Oppilaiden omien 
mediakokemusten tuominen mukaan opetuksen sisältöön rikastuttaa kouluoppimista ja tuo 
opeteltavia aiheita lähemmäs oppijoiden kokemusmaailmaa. Siten se voi lisätä oppilaiden 
motivaatiota ja sitouttaa heitä paremmin kouluoppimiseen.

82 Noppari 2014
83 OPH: Koulujen järjestyssäännöt kaipaavat tarkennusta, OPH: Järjestyssääntöjen laatiminen 2016
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Mediataidot
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Median käyttö on osa elämää, ja sen parissa kohdataan myös ei-toivottuja asioita. Mediaympäristöt 
ovat usein globaaleja, ja niiden sääntely tai valvonta on monimutkaista ja vaikeaa. Mediataitojen on 
todettu kehittyvän sitä paremmin, mitä enemmän lapsilla on mahdollisuuksia käyttää medialaitteita. 
Vaikka enemmän mediaa käyttävät lapset voivat kohdata enemmän riskejä, myös heidän 
valmiutensa käsitellä ongelmallisia tilanteita ovat paremmat.84 Mediataitojen vahvistaminen 
monipuolisesti sekä aikuisen aktiivinen rooli lapsen median käytön piirissä tarjoaa keinoja vähentää 
riskejä ilman, että median käytön hyödyt vähentyvät. Vanhemmat ja kasvattajat kokevat pienten 
lasten median käyttöön liittyviksi riskeiksi etenkin ei-toivotut taloudelliset seuraukset, vahingossa 
eteen tulevat sopimattomat mediasisällöt sekä median käytön terveydelliset tai sosiaaliset 
vaikutukset.85

Ikärajat86

Elokuviin, peleihin ja televisio-ohjelmiin on merkittävä ikäraja ja symboli, jolla kerrotaan ikärajan 
vaikuttaneesta sisällöstä. Ikäraja auttaa valitsemaan lapselle sopivia mediasisältöjä. Ikärajat eivät 
ole suosituksia vaan sitovia. Ikärajat eivät kerro sitä, mille ikäryhmälle ohjelma on suunnattu. 
S-merkintä ei automaattisesti tarkoita, että kyseessä on lastenohjelma, eivätkä pelien ikärajat kerro 
pelien vaikeustasosta tai soveltuvuudesta tietylle ikäryhmälle, vaan ne varoittavat mahdollisesta 
haitallisesta sisällöstä.

i

84 Noppari 2014, Kupiainen 2013
85 Chaudron 2015
86 KAVI: ikarajat.fi



Ahdistavat mediasisällöt

Lapset voivat kohdata median äärellä myös pelottavia, hämmentäviä tai järkyttäviä sisältöjä. Alle 
kouluikäistä voivat pelottaa esimerkiksi tarinoiden hirviöt ja kummitukset, isompaa lasta puolestaan 
uutisissa näytettävät asiat. Satujen pelottavilla elementeillä on tärkeä rooli tunteiden käsittelyn ja 
hallinnan opettelussa. Sen sijaan aikuisille suunnatut sisällöt voivat hämmentää ja ahdistaa lasta, 
sillä ne ylittävät lapsen käsityskyvyn.87 Toisaalta mediasisällöt vaikuttavat lapsiin yksilöllisesti. 
Sellainenkin elokuva tai ohjelma jonka ikäraja on sallittu lapselle, voi pelottaa yhtä ja huvittaa 
toista.88

Epämiellyttävien sisältöjen pariin saatetaan ajautua vahingossa tai tarkoituksellisesti. Esimerkiksi 
kuvat ja videot leviävät kouluikäisillä kaveripiirin sisällä nopeasti, ja pilaksi tarkoitettu toiminta voi 
ahdistaa tai hämmentää. Lapselle voi kertoa, että järkyttäviä kuvia ei pidä jakaa eteenpäin 
kavereille, vaan niistä tulee kertoa aikuiselle.89 Ikävät uutiset valuvat lapsen kokemusmaailmaan 
esimerkiksi kadunvarsilööppien, uutisten, dokumenttien tai kavereiden kautta. Lapselle voi selittää 
yksinkertaisesti, turhia yksityiskohtia välttäen ja liioittelematta, mistä esimerkiksi pelottavassa 
uutisessa on kyse. Lapsi tulkitsee aikuisten reaktioita, joten on tärkeää, että aikuinen itse on 
rauhallinen ja luo lapselle turvallisuuden tunnetta. Lapselle on hyvä kertoa, ettei hänellä itsellään ole 
vaaraa ja että hänestä pidetään huolta.90

Lapselle tulisi antaa tilaisuus kertoa ahdistavista kokemuksista. Lapset eivät välttämättä kerro 
vanhemmilleen, mikäli jokin mediassa kohdattu sisältö on jäänyt vaivaamaan. Syynä voi olla lapsen 
tuntema syyllisyys tai häpeä, rangaistuksen pelko, lapsi ei halua huolestuttaa vanhempiaan tai ei 
yksinkertaisesti tiedä, kuinka kertoa asiasta. Lapsen kanssa kannattaa jutella netistä ja 
tv-ohjelmista yleisesti ja kysyä lapsen omista kokemuksista. Jos lapsi kertoo kohdanneensa jotain 
epämiellyttävää, aikuisen tulee pysyä rauhallisena ja kehua lasta rohkeudesta tulla kertomaan 
moralisoinnin tai syyllistämisen sijaan. Lapsen esittämiin kysymyksiin vastataan selittämällä asian 
oleelliset seikat lapsen ikätaso huomioiden. Liian yksityiskohtainen tieto voi lisätä lapsen 
hämmennystä.91
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Median seksisisällöt
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Seksi on näkyvä osa mediakulttuuria. Lapset voivat kohdata seksuaalisia sisältöjä netissä 
vahingossa tai uteliaisuuttaan, sillä esimerkiksi pornografian tai muun seksuaalisen kuvaston 
tarjonta on internet-aikakaudella lisääntynyt ja saatavuus helpottunut. Aikuisten puhetta pornosta 
sävyttävät kiellot ja varoitukset. Seksi ja siihen liittyvät asiat herättävät luonnollisesti kuitenkin 
kiinnostusta, etenkin mitä lähemmäs murrosikää tullaan. Koska lapset todennäköisesti kohtaavat 
seksuaalisävytteistä materiaalia verkossa ennen pitkää joka tapauksessa, tulisi aikuisilla olla 
valmiuksia keskustella myös tästä aiheesta lasten kanssa ja tarpeen vaatiessa selittää, ikätasolle 
sopivalla tavalla, mistä on kyse.92

Lapsen silmissä esimerkiksi pornografia voi näyttää pelottavalta, hämmentävältä tai järkyttävältä. 
Lapset voivat kokea syyllisyyttä näkemästään ja omista tunteistaan riippumatta siitä, onko pornoa 
nähty vahingossa vai tarkoituksella. Rangaistusten ja suuttumuksen pelko ei kannusta kertomaan 
mahdollisista väärinkäytöksistä, jolloin lapsi voi jäädä yksin. Lisäksi aikuisten pelotteleva 
suhtautuminen voi saada lapsen tuntemaan, että hän on tehnyt itselleen jotain peruuttamatonta 
haittaa, jos hän on nähnyt seksuaalisisältöistä materiaalia.93 Lasta ei saa rangaista kiinnostuksesta 
seksuaalisuuteen, eikä netin käytön kieltäminen ole oikea tapa ratkaista asia94.

Kuinka puhua lapselle seksisisällöistä?95

Varhaisteini, joka ymmärtää mitä seksi on ja käyttää mediavälineitä itsenäisesti, tarvitsee 
ikätasolleen sopivaa, asianmukaista tietoa median tavoista kuvata seksiä, mutta riittävällä 
herkkyydellä. Aikuinen voi kokea aiheesta keskustelemisen hankalana ja sanojen löytyminen voi olla 
vaikeaa. Seksuaalisuudesta kannattaa puhua lapsille aina yleisellä tasolla ja yksityiskohtia välttäen. 
Pornografia voidaan määritellä yksinkertaistaen aikuisille suunnatuksi sisällöksi, joka tähtää 
seksuaaliseen kiihottumiseen. Tarvittaessa voidaan kertoa esimerkiksi, että seksuaalisia tilanteita ja 
kehonosia kuvataan pornossa liioitellen videoiden näyttävyyden lisäämiseksi. Porno voi herättää 
vahvoja tunteita niin lapsissa kuin aikuisissakin. Median käyttöön liittyviä mahdollisia riskejä tulisi 
kuitenkin pyrkiä käsittelemään avoimesti ja neutraalisti, ilman tunnepitoisia reaktioita. Median 
seksuaalisten sisältöjen käsittely on osa seksuaalikasvatusta. Kun jo pienille lapsille puhutaan 
kehonosista, tunteista, omista rajoista ja toisten kunnioituksesta, mahdollistetaan samalla avoin 
keskusteluilmapiiri myös tuleville seksuaalisuutta ja seksiä käsitteleville keskusteluille.

i

92 Spišák 2016
93 Spišák 2016
94 MLL: Lapsi ja netin pornografia
95 Spišák 2016, MLL: Lapsi ja netin pornografia
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Median maksulliset sisällöt ja kaupallinen 
viestintä
Kaupallinen viestintä ja mainokset tavoittavat myös lapset. Lapsilla voi olla merkittävä vaikutus 
perheen tekemiin ostopäätöksiin, joten lapset ovat myös mainostajille taloudellinen kohderyhmä. 
Mainontaa voidaan kohdata erilaisissa mediasisällöissä lastenohjelmista sosiaalisen median 
sovelluksiin. Medialaitteiden selailun jättämien jälkien (evästeet) perusteella voi syntyä ns. 
ostopolku, jonka perusteella verkkosivuille ja sovelluksiin sijoitetaan kaupallisia viestejä lasta 
kiinnostavista sisällöistä. Perinteisiä verkkomainoksia estämään on olemassa esto-ohjelmia, jotka 
poistavat mainokset näkyvistä.96 Elokuvien, pelien ja ohjelmien kautta lapsi voi kohdata myös 
piilomainontaa. Sillä tarkoitetaan sellaista mainontaa, jossa mainostettavat tuotteet tai mainostajan 
logot on piilotettu muun materiaalin sekaan. Esimerkiksi elokuvan hahmot voivat esimerkiksi juoda 
tietyn merkkistä virvoitusjuomaa tai käyttää tiettyä kännykkämerkkiä.97

Kaupallisuus liittyy myös mediatuotantoihin. Esimerkiksi lasten suosimien mediahahmojen 
tuotteistaminen leluiksi ja kuoseiksi on osa mediatuotantojen taloudellista ansaintalogiikkaa. Osa 
mediaproduktioiden tuotantokuluista ja tuotoista haetaan oheistuotteiden myynnistä.98 Omiin 
suosikkihahmoihin liittyvät tuotteet voivat olla lapselle hyvin merkityksellisiä: niiden avulla hän voi 
ilmaista kiinnostuksen kohteitaan ja identiteettiään. Mainoksista ja kuluttamisesta keskustelu ja 
kommentointi yhdessä lapsen kanssa voi auttaa lasta ymmärtämään eroa todellisten tarpeiden ja 
mielihalujen välillä, sekä tuoda näkyviin mainosten taustalla vaikuttavia arvoja ja asenteita.

Digitaalisiin peleihin ja pelien virtuaaliomaisuuksiin liittyy usein rahankäyttömahdollisuuksia, sillä 
alalla pyritään liiketoimintaan siinä missä muillakin teollisuuden aloilla. Lasten suosimat tai lapselle 
hankitut mobiililaitteilla ja pelikonsoleilla pelattavat pelit voivat sisältää esimerkiksi maksullisia 
lisäominaisuuksia. Free to Play-peleiksi kutsutaan sellaisia verkko- ja mobiilipelejä, jotka ovat 
periaatteessa ilmaisia, mutta joiden pyrkimyksenä on pidemmän päälle saada pelaaja käyttämään 
niihin rahaa. Joissain peleissä pelaaja voi hankkia uusia pelivälineitä tai muuta virtuaaliomaisuutta, 
joka monipuolistaa pelikokemusta. Pelissä hankittavien virtuaaliesineiden ostamista voi verrata 
muiden aineettomien kulutustuotteiden ja elämysten, kuten konsertin, kuluttamiseen.99 Alaikäinen 
lapsi voi tehdä vain tavanomaisia, pieniä ostoksia ilman huoltajan suostumusta, ja sama koskee 
myös verkko- tai mobiilimaailmaa.

96 KKV: Lapsesi katsoo mainoksia - vaikuta siihen millaisia
97 Mediametka: Mainonta -opetusmateriaali
98 Paju 2016
99 Harviainen ym. 2013
100 KKV: Lapsi mobiilipalveluiden ja internetin käyttäjänä
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Silloin tällöin mediassa uutisoidaan lasten aikaan saamista jättilaskuista esimerkiksi peleissä. 
Yllätyslaskut on helpointa välttää keskustelemalla lapsen kanssa etukäteen pelien ja palveluiden 
maksullisista ominaisuuksista ja tutustumalla myös itse lapselle hankitun pelin sopimusehtoihin. 
Aikuisen on esimerkiksi syytä olla selvillä, mitä tapahtuu, jos pelissä yrittää tehdä pelinsisäisiä 
ostoja. Mobiililaitteet saattavat myös tallentaa maksukortin tiedot, josta on hyvä olla tietoinen jos 
lapsi pelaa vanhemman omalla laitteella. Myös perinteiset palvelutekstiviestit voivat kerryttää 
yllättävän laskun. Mahdollisia yllätyslaskuja voi estää asettamalla lapsen liittymään palveluestoja, 
joita teleoperaattorit tarjoavat. Palveluestot kannattaa ottaa käyttöön myös silloin, jos aikuisen oma 
laite on perheen yhteisessä käytössä tai lapsen saatavilla.101

Vaikka vanhemmalla on vastuu liittymällä tai luottokortilla tehdyistä ostoista, myös operaattoreilla, 
luotonantajilla, pelifirmoilla ja muilla palveluntarjoajilla on vastuu selvittää ongelmallinen tilanne ja 
tarpeen mukaan myös purkaa kauppa tai hyvittää ostot, jos laskun on tehnyt alaikäinen. 
Mahdolliseen purkuun tai hyvitykseen vaikuttaa esimerkiksi se, jos lapsia on houkuteltu tekemään 
ostoksia peleissä tai verkkosivuilla, joilla tavoitellaan lapsia, mutta toisaalta myös aikuisen oma 
huolimattomuus. Useimmilla peleillä ja muilla lapsille suunnatuilla palveluilla sekä 
puhelinoperaattoreilla on myös vanhemmille suunnatut sivustot, joihin kasvattajan kannattaa 
tutustua. Yhteisten pelisääntöjen sopiminen selkeyttää myös lapselle sitä, mikä on sallittua ja mikä 
ei. Lapsen kanssa on syytä sopia esimerkiksi siitä, missä rajoissa peleihin liittyviä itsenäisiä 
hankintoja hän voi tehdä, tai onko hankinnat kenties aina hyväksytettävä vanhemmilla.102 Jos 
ostamisesta koituu taloudellisia hankaluuksia tai siitä tulee pakonomaista, siitä on syytä 
huolestua.103

101 KKV: Lapsi mobiilipalveluiden ja internetin käyttäjänä
102 KKV: Lapsi mobiilipalveluiden ja internetin käyttäjänä
103 Harviainen ym. 2013
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Yksityisyys kuuluu myös lapsille

Digitaaliset viestimet kuuluvat lasten ja aikuisten arkeen, ja lapset näkyvät ja kuuluvat digitaalisessa 
mediassa. Pienet lapset eivät yleensä itse julkaise internetissä, mutta lapsen vanhemmat tai lähipiiri 
saattavat julkaista lapsen kuvia tai häntä koskevia tietoja omissa sosiaalisen median kanavissaan. 
Tällöin saattaa helposti unohtua, että lapsella on oltava mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä häntä 
koskevaa sisältöä julkaistaan. Harkitsemattomalla sisällön julkaisemisella voidaan loukata lapsen 
yksityisyyttä. Sen vuoksi lapselta tulisi aina kysyä lupa häntä koskevan sisällön julkaisemiseen. 
Mikäli lapsi on niin nuori, ettei kysyminen ole vielä mahdollista, tulisi vanhemman harkita tarkasti 
omaa julkaisuaan. Arkaluontoisia tietoja lapsesta ei tulisi julkaista ollenkaan. Joskus tavoite voi olla 
hyvä, esimerkiksi jokin yhteiskunnallisen epäkohdan esille nostaminen, mutta se ei saa ajaa lapsen 
edun ohi. Internetiin ladattu sisältö voi jäädä elämään ja pahimmillaan levitä vääriin tarkoituksiin tai 
altistaa lapsen kiusaamiselle.104

Lapsella on oikeus yksityisyyden suojaan verkossa. Kaupallinen mediateollisuus huomioi kuitenkin 
varsin heikosti lapsikäyttäjiensä yksityisyyden. Useat sovellukset edellyttävät käyttöoikeuden 
esimerkiksi puhelimeen tallennettuihin yhteystietoihin, kuviin ja videoihin. Lapsen ei voida olettaa 
olevan selvillä esimerkiksi siitä, millaisia yksityistietoja hänen suosimansa peli- tai muu sovellus 
käyttää. Harvoin edes aikuiset ymmärtävät sovellusten monimutkaisia käyttöehtoja. Monilla lasten 
suosimilla sosiaalisen median sovelluksilla tai peleillä on ikärajana 13 tai 16 vuotta, vaikka sitäkin 
nuoremmat käyttävät näitä palveluja. Näin palveluntarjoajat välttävät vastuutaan huomioida myös 
nuoremmat käyttäjät ja lapsiin liittyvän erityisen yksityisyyden suojan vaatimuksen. 

Vuonna 2018 voimaan tulevassa EU:n tietosuojauudistuksessa painotetaan yksityishenkilöiden 
oikeuksien turvaamista digitaalisissa palveluissa. Globaali toimintaympäristö ja verkossa toimivien 
palvelujen kehittyminen ovat lisänneet henkilötietojen käsittelyä ja luoneet uusia tarpeita liittyen 
tietosuojaan. Tietosuojauudistuksen tarkoituksena on huomioida uudet teknologiat ja riskit, joita 
digitaalisten palvelujen tietojenkeruuseen liittyy.105 Uudistuksessa korostetaan yksityisyydensuojaa 
sekä henkilön, myös lapsen, oikeutta tulla unohdetuksi digitaalisen median palveluissa. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että palveluntarjoajien on pyydettäessä poistettava henkilöä koskevat tiedot 
palvelusta.106

104 Lastensuojelun Keskusliitto 2016
105 Valtiovarainministeriö 2016
106 Lastensuojelun Keskusliitto 2016
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Yhteenveto
Lasten mediakulttuuri on monipuolista ja arjen läpäisevää. Media on yksi lapsen 
kasvuympäristöistä ja mediakasvatus arkipäiväistä kasvatusta, jossa myös aikuinen 
oppii jatkuvasti uutta. Mediataidot ja mediasuhde ovat koko elämän mittaisia 
kehitysprosesseja, joiden perusta luodaan lapsuudessa.

Alle 12-vuotiaiden lasten mediakasvatus on ennen kaikkea läsnäoloa ja kiinnostuksen osoittamista 
lapsen mediakulttuuria kohtaan. Kasvattajat tuntevat lasten mediasisällöistä parhaiten lapsen 
katsomat ohjelmat, joiden katsominen on usein koko perheen yhteistä ajanvietettä. Sen sijaan 
kasvattajat tuntevat huonommin ja ovat vähemmän kiinnostuneita lapsen pelaamista digitaalisista 
peleistä ja internetissä kuluttamista sisällöistä.107 Pelaaminen on kuitenkin yksi lasten 
suosituimmista median käytön tavoista. Digitaalisten pelien sisältöön ja lapsen suosimaan 
nettisisältöön, kuten tubettamiseen, tutustuminen helpottaa kasvattajia huolehtimaan siitä, että 
lapsen kuluttamat sisällöt ovat ikä- ja kehitystasolle sopivia.

Yhä nuorempien median käyttö luo mahdollisuuksia, mutta myös vaatimuksia mediateollisuudelle.  
Lapset ovat tärkeä kuluttajaryhmä monille palveluille. Alle 12-vuotiaita median käyttäjiä ei 
kuitenkaan tällä hetkellä huomioida riittävästi monissa netin yhteisöpalveluissa tai lasten 
suosimissa sovelluksissa. Esimerkiksi palveluehtojen muotoilu sellaiseksi, että lapsikäyttäjä 
ymmärtää käyttöehdot ja että ne suojaavat käyttäjän yksityisyyttä, on haaste, johon media-alan 
ammattilaisten tulisi tarttua voimakkaammin. 

Digiaikaan syntyminen ei automaattisesti takaa mediataitoja. Aikuisen apua tarvitaan etenkin 
tulkinta- ja analyysitaitojen kehittämiseen, mutta myös teknologisten taitojen harjoittelu on tärkeää. 
Muuttuvat mediaympäristöt ja yhä pienempien lasten median käyttö ovat luoneet tarpeen 
tavoitteelliselle ja tiedostetulle mediakasvatukselle jo ennen kouluikää. Monipuolinen mediataitojen 
hallitseminen, “mediasivistys”, on tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnallisen osallisuuden 
kannalta välttämättömyys. Suomessa tapahtuva eriarvoistumiskehitys, joka alkaa näkyä 
ensimmäistä kertaa myös Suomen Pisa-tuloksissa, on vakava signaali koko yhteiskunnalle ja 
asettaa haasteita tasavertaiselle mediakasvatukselle. Ammattitaitoisen mediakasvatuksen, tuen 
oman mediasivistyksen rakentamiseksi, tulisi kuulua tämän päivän medioituneessa yhteiskunnassa 
kaikille asuipaikasta, iästä ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

107 Suoninen 2014
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Lasten mediakasvatuksesta on saatavilla paljon laadukasta tietoa ja materiaalia. Mediakasvatus.fi 
-portaalista ja muiden medakasvatusta tekevien järjestöjen sivuilta löytyy eri kohderyhmille ja 
kasvattaville tahoille, kuten perheille ja vanhemmille, kouluille ja nuorisotyöhön suunnattuja 
mediakasvatussisältöjä108. Median merkitys osana yhteiskuntaa, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja 
vapaa-ajan viettoa tulee tuskin vähenemään. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että saatavilla olisi 
riittävästi myös ajantasaista tutkimustietoa lasten median käytöstä ja sen motiiveista, lasten 
mediakulttuurista ja mediataidoista109.

5 faktaa lasten mediakasvatuksesta

1. Mediasta saa nauttia
Media on lapselle kokeilemista, leikkiä, hassuttelua ja elämyksiä. Sen ei aina tarvitse olla järkevää, 
kuten ei aikuisillakaan. 
2. Katso ruutuajan sijaan kokonaisuutta
Kun lapsi nukkuu riittävästi, leikkii, ulkoilee, liikkuu ja kun median parissa vietetty aika tuottaa 
enemmän iloa kuin ärtymystä, on median käyttö sopivissa mittasuhteissa. 
3. Median käytölle voi sopia säännöt
Kasvatukseen kuuluvat rajat ja niistä neuvottelu. Lapsen ottaminen mukaan perheen yhteisistä 
mediasäännöistä sopimiseen helpottaa sääntöihin sitoutumista. Muista, että esimerkillä on suuri 
vaikutus - mikäli puhelinta ei saa tuoda ruokapöytään, tulisi myös perheen aikuisten noudattaa 
sääntöä.
4. Kiinnostu ja kokeile
Kasvattajan huomio on lapselle tärkeää. Se, että osoitat kiinnostusta lapsen mediamaailmaa 
kohtaan viestii lapselle, että hänen kiinnostuksen kohteensa ovat tärkeitä ja arvokkaita. Media on 
yksi lapsen kasvuympäristöistä, ja siihen perehtymällä yhdessä lapsen kanssa myös aikuinen oppii, 
mikä lapsen elämässä milloinkin on tärkeää. Samalla se lisää kasvattajan varmuutta siitä, että 
kulutetut mediasisällöt ovat lapselle sopivia.
5. Muista oma mediasuhde
Kasvattajan oma mediasuhde vaikuttaa mediakasvattajuuteen. Mieti, mikä mediassa on sinulle 
tärkeää, ja mitä ajatuksia oma ja lasten median käyttö sinussa herättää. Tiedostaminen auttaa 
tunnistamaan median mahdollisuudet ja haasteet. Muista, että jokainen on omanlaisensa 
mediakasvattaja.

i

108 Esim. THL: Lastenneuvolakäsikirjan “Mediakasvatus”, MLL: Vanhempainnetin “Mediakasvatus”
109 Esim. viimeisin Lasten mediabarometri-tutkimus on vuodelta 2013.
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