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mediavaikutuksia. Lopuksi pohdin teoriatasolla mediakasvatuksen ulottuvuuksia ja tarkoitusta. 

Tutkimuksen tulokset koostuvat haastattelemieni lastentarhanopettajien käsityksistä edellä 
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1 Johdanto 

Kandidaatin tutkielmassani perehdyin siihen, millaisia mediasisältöjä pienet lapset 

käyttävät ja minkälaisia vaikutuksia näillä sisällöillä voi lapsen kehitykselle olla. Esittelin 

ikärajojen noudattamatta jättämisen vaikutuksia alle kouluikäiselle lapselle. (ks. Rintala, 

2015.) Tämä tutkimus jatkaa kandidaatin tutkielmassa pohtimaani teemaa, laajentaen 

näkökulmaa pelkistä mediavaikutuksista myös mediakasvatukseen. Mediakasvatuksen 

avulla lapsille opetetaan median parissa toimimista, aktiivista mediankäyttöä ja myös 

mediavaikutuksilta suojautumista (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 10-11, 

17-18; Koivusalo-Kuusivaara, 2007, s. 73, Korhonen, 2008, s. 204). Siispä on loogista 

tutkia sekä mediavaikutuksia että mediakasvatusta, jolla pyritään vastaamaan näihin 

vaikutuksiin. 

Oman kokemukseni mukaan mediakasvatuksen määrä ja laatu vaihtelee paljon 

päiväkodeittain ja myös niiden sisällä ryhmittäin. Media on kuitenkin vahvasti läsnä lasten 

elämässä. Mediavaikutukset ja mediakasvatus puhututtavat niin valtamediassa kuin 

varhaiskasvatuksen kentälläkin. Myös uudessa Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014) mediakasvatuksen rooli vahvistuu. Aihe on siis ajankohtainen.  

Varhaiskasvatuksen mediakasvatus on lastentarhanopettajien ja muiden varhaiskasvattajien 

toteuttamaa toimintaa. Mediakasvatuksen toteutusta sivutaan Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa ja enemmän siitä puhutaan Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2014). Mediakasvatusta pyritään lisäämään ja vahvistamaan erilaisilla hankkeilla ja 

oppailla sekä valmiilla materiaaleilla (ks. Harviainen, Meriläinen & Tossavainen, 2013; 

Kerhokeskus, 2009; Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2010; Mediakasvatus 

varhaiskasvatuksessa, 2008; Pentikäinen, Ruhala & Niinistö, 2007). Käytännön toteutus 

jää kuitenkin ryhmän pedagogiikasta vastaavan lastentarhanopettajan vastuulle (Pääjärvi & 

Mertala, 2015, s. 8). Tutkimus ei juurikaan tuo esille mediakasvatusta toteuttavien 

lastentarhanopettajien omia kokemuksia ja käsityksiä aiheesta. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin tuoda ilmi lastentarhanopettajien käsityksiä 

mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta päiväkodissa. Tutkimuksen tavoitteena on 

kartoittaa mediakasvatuksen tilaa päiväkodeissa lastentarhanopettajien käsityksien kautta, 

sekä herätellä lastentarhanopettajia pohtimaan omaa suhtautumistaan lasten median 

käyttöön, mediavaikutuksiin ja mediakasvatukseen.  
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Tutkimus sivuaa myös lastentarhanopettajakoulutuksen antamia valmiuksia 

mediakasvatuksen toteutukseen. Suomalaisten lastentarhanopettajakoulutuksien 

opetussuunnitelmissa huomioidaan mediakasvatus vaihtelevasti. Mielenkiintoista on, että 

mediakasvatusta ei harjoitella käytännössä ollenkaan. Opiskelijat eivät siis pääse 

harjoittelemaan oppimiaan taitojaan lapsiryhmissä, eikä mediakasvatusta usein huomioida 

opintoihin kuuluvissa harjoitteluissa. (Pääjärvi & Mertala, 2015, s. 6, 7.) 

Koska tutkin lastentarhanopettajien omia käsityksiä, on lähestymistapani aiheeseen 

fenomenografinen. Olen tässä tutkimuksessa haastatellut kuutta oululaista 

lastentarhanopettajaa käyttäen metodina teemahaastattelua. Haastattelemani 

lastentarhanopettajat olivat pääsääntöisesti pitkään töissä olleita, mutta mukana oli myös 

yksi vastavalmistunut lastentarhanopettaja.  

Esittelen tämän tutkimuksen toisessa luvussa lasten median käyttöä ja mediankäyttötaitoja. 

Lisäksi tuon esiin mediakasvatuksen kannalta olennaista lasten medialeikkiä. Kolmas luku 

esittelee lyhyesti ikärajoja sekä aiempaan tutkimukseen ja osittain kandidaatin tutkielmaani 

pohjautuvaa mediavaikutuksien kenttää. Vaikka ”vaikutus” on terminä voimakas, on 

”mediavaikutus” käsitteenä kuitenkin jo vakiintunut ja siksi käytän sitä myös tässä 

tutkimuksessa. Mediavaikutuksen käsite saattaa tuoda mieleen erityisesti negatiivisia 

vaikutuksia, mutta tuon tässä tutkimuksessa esille monipuolisesti kaikenlaisia 

tutkimuksissa havaittuja mediavaikutuksia, joiden voidaan ajatella olevan niin negatiivisia 

kuin positiivisiakin. 

Tutkimukseni taustalla vaikuttaa aiempi mediakasvatuksen tutkimus. Olen esitellyt 

lyhyesti mediakasvatuksen tutkimusta luvussa neljä. Samassa luvussa kerron myös 

tarkemmin mediakasvatuksen roolista varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa 

asiakirjoissa sekä esittelen erilaisia näkökulmia mediakasvatuksen tarkasteluun. Kerron 

myös hieman kriittisestä medialukutaidosta, joka on yksi mediakasvatuksen tavoitteista. 

Lopuksi pohdin lastentarhanopettajan roolia mediakasvattajana. 

Viidennessä luvussa esittelen tarkemmin tutkimuskysymykset, tutkimuksen metodit ja sen 

etenemisen. Lisäksi kuvaan yksityiskohtaisesti aineiston analyysiprosessia. Luvuissa kuusi 

ja seitsemän esittelen tutkimuksen varsinaiset tulokset, eli haastattelemieni 

lastentarhanopettajien käsityksiä mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta. Tutkimuksen 

lopuksi pohdin vielä tutkimukseni tuloksia sekä niiden merkityksellisyyttä ja 

luotettavuutta. 



3 

 

 

2 Lasten mediankäyttö 

Mediaan luetaan perinteisesti kuuluvaksi muun muassa kirjat, lehdet, televisio-ohjelmat ja 

uutiset, elokuvat, digitaaliset pelit, internet ja musiikki (Lapset ja media, kasvattajan opas, 

2012, s. 3). Lisäksi mediaa ovat videot, radio, valokuvat ja mainokset (Buckingham, 2003, 

s. 3). Tässä tutkimuksessa medialla tarkoitetaan kaikkea tätä. Lapset voivat käyttää näitä 

medioita itsenäisesti, toisten avulla tai passiivisesti. He kantavat mediakokemuksiaan 

mukanaan kaikkialle (Pennanen, 2009, s. 186).  

Kerron tässä luvussa lasten käyttämistä medioista sekä niiden sisällöistä. Eri 

mediavälineiden käyttöä voi kuitenkin olla vaikea arvioida, sillä lapset käyttävät mediaa 

multimodaalisesti. Esimerkiksi tietokoneella voi surffata netissä ja katsella televisio-

ohjelmia ja videoita sekä käyttää muita palveluita. Samat toiminnot ovat usein saatavilla 

myös matkapuhelimen kautta. (Noppari, 2014, s. 19.)  

Esittelen tässä luvussa lasten käyttämiä medioita. Perehdyn myös lasten edellytyksiin 

käyttää erilaisia medioita sekä käsitellä mediasisältöjä. Lopuksi esittelen lasten 

medialeikkejä, joihin lasten käyttämä media erityisesti heijastuu. Medialeikeissä lapset 

prosessoivat mediassa kokemaansa ja tekevät sen näkyväksi päiväkodissa myös 

varhaiskasvattajille. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 16.) 

2.1 Lasten käyttämät mediat ja mediasisällöt 

0-8-vuotiaista lapsista 93% katselee kuvaohjelmia (Suoninen, 2013, s. 16). Suomalaisten 

alle kouluikäisten lasten suosituin ohjelma on Pikku Kakkonen, johon liittyvät nettisivut 

ovat myös suositut (Noppari, 2014, s. 29). Lasten kuvaohjelmien katselu on lisääntynyt 

hieman vuodesta 2010, mutta eniten on kuitenkin lisääntynyt internetin käyttö (Suoninen, 

2013, s. 64-65).  

0-8-vuotiaista 93% käyttää internetiä ainakin joskus. Nettiä käytetään eniten lapsille 

suunnattujen kuvaohjelmien katseluun ja nettipelien pelaamiseen. (Suoninen, 2013, s. 25, 

28.) Nettiä käytetään myös Youtube-videoiden katseluun. Lapset voivat käyttää 

vanhempiensa Facebook-sivuja esimerkiksi pelaamiseen tai kuvien katseluun. (Uusitalo, 

Vehmas & Kupiainen, 2011, s. 28, 33, 47.) Netin käyttö onkin yleistynyt alle kouluikäisillä 

länsimaissa (Rantala, 2011, s. 123). Alle kaksivuotiaista 12%:lla, 3-4-vuotiaista 41%:lla ja 
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5-6-vuotiaista 69%:lla on mahdollisuus käyttää tietokonetta. Pelikonsolin kohdalla 

vastaavat luvut ovat alle kaksivuotiaiden kohdalla 4%, 3-4-vuotiailla 25% ja 5-6-vuotiailla 

50%. 0-8-vuotiaista lapsista 62% pelaa digitaalisia pelejä ainakin joskus. Kännykät eivät 

ole vielä kovin yleisiä alle kouluikäisillä. (Suoninen, 2013, s. 12, 13, 35, 42.) 0-3-vuotiaista 

1%:lla ja 4-6-vuotiaista 13%:lla on oma puhelin (Happo, 2013, s. 26). 0-8-vuotiaista 

lapsista 93% kuuntelee radiota tai musiikkia ainakin joskus (Suoninen, 2013, s. 46).  

 

Pienet lapset mieltävät mediaksi usein vain sähköisen median, vaikka myös kirjat ovat 

vahvasti esillä lasten arjessa (Noppari, 2014, s. 29). 98% vähintään yksivuotiaista luki tai 

kuunteli kirjojen lukemista viikoittain (Suoninen, 2013, s. 48). Lapset voivat käyttää 

medioita myös passiivisesti, esimerkiksi olemalla samassa tilassa televisiota katselevan 

vanhemman kanssa. (Pääjärvi, Happo & Pekkala, 2012, s. 11, 12.) Noin kolmen vuoden 

iässä lapset alkavat käyttää medioita itse aktiivisesti (Koivusalo-Kuusivaara, 2007, s. 14).  

 

Aikuisille tarkoitetut ohjelmat eivät usein sovellu lapsille, sillä niissä voi olla väkivaltaisia 

kohtauksia, jännitystä, dramatiikkaa sekä pelottavia tai seksuaalisia sisältöjä (Koivusalo-

Kuusivaara, 2007, s. 30). Jotkut aikuisten ohjelmat, kuten erilaiset animaatiot, voivat 

näyttää lastenohjelmilta (Valkonen, 2012, s. 139). Vanhempi voi luulla näiden ohjelmien 

soveltuvan lapsille, vaikka ne ovat sisältönsä puolesta tarkoitettu vain aikuisille (Rintala, 

2015, s. 9).  

Esimerkiksi South Park on visuaaliselta esitystavaltaan lastenohjelmien kaltainen ja myös 

sen päähenkilöt ovat lapsia. Sisällöltään ohjelma on kuitenkin aikuisille suunnattu. Lapset 

ovat silti löytäneet tiensä ohjelman pariin. South Park on saanut paljon kritiikkiä osakseen 

ja lasten katselua on yritetty rajoittaa siirtämällä ohjelma myöhempään esitysaikaan. 

(Nixon, 2002, s. 96, 100, 101.) Monista vanhemmille lapsille tai aikuisille tarkoitetuista 

mediasisällöistä, kuten Star Wars-, Indiana Jones- tai Pirates of Caribbean- elokuvista, on 

tuotettu myös pienille lapsille suunnattuja leluja. Näin lapset siis pääsevät kosketuksiin 

vanhemmille tarkoitettuihin mediasisältöihin jo varhain. (Mertala, 2015, s. 49.) 

Jotkut perheet sallivat lastensa katsella aikuisille suunnattuja ohjelmia (Korhonen, 2008, s. 

101). Toisaalta lapset voivat katsella kiellettyjä ohjelmia myös vanhempien tietämättä 

(Koivusalo-Kuusivaara, 2007, s. 190; Valkonen, 2012, s. 145). Varhaiskasvatusikäiset 

voivat käyttää erityisesti vanhemmille lapsille suunnattua mediaa. Lapset voivat altistua 
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ikäistään vanhempien ohjelmille tai peleille myös vanhempiensa kautta. (Salokoski, 2005, 

s. 99; Valkonen, 2012, s. 111, 233.)  

Lastenohjelmien ajatellaan soveltuvan kaikenikäisille. Todellisuudessa myös ne voivat 

sisältää samantyyppisiä sisältöjä kuin aikuisille suunnatut ohjelmat. (Korhonen, 2008, s. 

175-176, 199.) Myös lapsille suunnatut digitaaliset pelit voivat sisältää lapsille haitallista 

materiaalia. Pelien kohdalla esimerkiksi väkivalta on kuitenkin erilaista. Väkivallan 

seurauksia ei välttämättä näytetä ollenkaan tai ne kuvataan epärealistisesti. (Salokoski, 

2005, s. 34, 37.) 

2.2 Lasten mediankäyttötaidot 

Mediankäyttötaidot voidaan jaotella kolmeen luokkaan. Ensimmäinen on median 

funktionaaliset käyttötaidot, millä tarkoitetaan teknisiä käyttötaitoja. Toisena ilmenee 

praktiset taidot, millä viitataan kykyyn tunnistaa oma mediasuhteensa sekä jo jonkin verran 

suojata itseään medialta. Lopulta voidaan saavuttaa kriittiset taidot, joiden avulla voi 

arvioida itseään ja käyttämäänsä mediaa sekä käyttää mediaa monipuolisesti hyödykseen. 

(Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 20.) Lasten tiedot ja taidot mediaan liittyen 

eivät kehtity aina yhtä aikaa. Lapset arvioivat oman tietoteknisen osaamisensa hyvin 

vaihtelevasti. (Donoso & Ribbens, 2015, s. 47.) Erään tutkimuksen mukaan he kokevat 

olevansa valmiita käyttämään tietokonetta noin 5-6-vuotiaana. (Hautaviita, 2012, s. 147, 

173.) 

Lasten funktionaaliset mediankäyttötaidot ovat usein jo melko kehittyneet, mutta praktiset 

ja kriittiset taidot ovat vasta kehittymässä. Lapset voivat siis päästä monenlaisien 

mediasisältöjen ääreen, mutta he eivät voi vielä kognitiivisen kehityksensä puolesta 

käsitellä näitä sisältöjä. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 12.) Kuitenkin jo 

alle kouluikäisillä lapsilla on olemassa erilaisia strategioita medialta suojautumiseen 

(Kupiainen, 2009, s. 169). Mediankäyttötaidot kehittyvät kuitenkin yksilöllisesti ja näin 

ollen sama mediasisältö voi vaikuttaa lapsiin eri tavoilla (Salokoski & Mustonen, 2007, s. 

16). Lapsille voidaan lisäksi opettaa erilaisia hallintataitoja, joiden avulla he selviävät 

epämiellyttävistä mediakokemuksista (Korhonen, 2008, s. 204).  

Hautaviita (2012) jakaa mediataidot taidollisiin, sosiaalisiin, kielitaidollisiin ja eettisiin 

mediavalmiuksiin. Taidollisista mediavalmiuksista lapset hallitsevat erityisesti tietokoneen 
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käyttötaidot, silmä-käsi-koordinaation ja hienomotoriset taidot, kuten hiiren ja 

näppäimistön käytön. Lisäksi lapset ymmärtävät tietokoneen käsitteen. Suurin osa lapsista 

pärjää kohtalaisesti omatoimisuudessa, pitkäjänteisyydessä, rauhallisuudessa, 

keskittymisessä sekä joustavuudessa. Heikoiten lapset hallitsevat vastaanottamisen taidot. 

Sosiaalisista mediavalmiuksista kohtalaisesti lapset suoriutuivat avun pyytämisestä, yksin 

toimimisesta, pienryhmässä toimimisesta sekä ohjeiden kuuntelusta ja noudattamisesta. 

Heikosti lapset hallitsevat toisten huomioonottamisen, vuoron odottamisen sekä toisen 

auttamisen. Kielitaidollisista mediavalmiuksista saduttaminen, vuorovaikutuksellinen 

keskustelu ja lukeminen ovat heikkoa. Hyvin onnistuu kirjainten tunnistus. Eettisistä 

valmiuksista motivaatio on lapsilla usein erinomaista, mutta sääntöjen noudattaminen, 

itsevarmuus ja pettymysten sieto on usein heikkoa. (Hautaviita, 2012, s. 162-167, 170, 

171.) 

Median käyttäjät voivat olla aktiivisia tuottajia, jakajia tai passiivisia seuraajia. Yksi 

ihminen voi kuulua useampaan ryhmään tai vaihdella ryhmiä sujuvasti. (Matikainen, 2011, 

s. 28.) Myös lapset kuuluvat yhteen tai useampiin näistä ryhmistä. Lapset voivat siis olla 

aktiivisia mediankäyttäjiä (Tuukkanen, 2014, s. 33). Lapset rakentavat uutta tietoa 

edellisten kokemusten ja tietojen pohjalta. Mediankäyttötaidotkin kehittyvät ja muuttuvat 

koko ajan. (Koivusalo-Kuusivaara, 2007, s. 184, 254.)  

Lasten median tulkintataidot kehittyvät suhteessa lasten omaan ajatteluun ja toimintaan 

(Salokoski & Mustonen, 2007, s. 19). Lapset kykenevätkin tarkastelemaan maailmaa 

ainoastaan omasta näkökulmastaan. Toisen rooliin asettuminen on vielä vaikeaa. (Piaget, 

1988, s. 38.) Lapsille mediakokemukset ja niistä seuraava mielihyvä ovat kokonaisvaltaisia 

tuntemuksia. Aivan pienimmät, alle 2-vuotiaat lapset, kiinnittävät huomiota erityisesti 

televisio-ohjelmien äänimaailmaan. Lapset reagoivat rytmiin koko kehollaan ja osallistuvat 

ohjelman etenemiseen. He voivat esimerkiksi vilkuttaa hahmoille ja kommentoida 

tapahtumia. (Roberts & Howard, 2005, s. 98, 100, 101, 103.)  

Myös toden ja tarun erottaminen on pienille lapsille vaikeaa (Niinistö & Ruhala, 2006, s. 

16; Salokoski & Mustonen, 2007, s. 19). Tämä on tärkeää tiedostaa, sillä mediamaailma ja 

todellisuus ovat sekoittuneet. Pienet lapset tarvitsevat myös reaalimaailman kokemuksia 

saadakseen kokonaiskuvan asioista. (Merilampi, 2014, s. 23.) Tästä syystä lapset 

tarvitsevat ympärilleen ihmisiä, joiden kanssa käsitellä mediakokemuksiaan (Valkonen, 

2012, s. 107). 
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1990-luvulla tai sen jälkeen syntyneitä pidetään usein diginatiivien sukupolvena, jolle 

mediankäyttö on ominaista ja luontaista, toisin kuin heidän vanhemmilleen. Tällainen 

yleistys voi kuitenkin olla haitallista, sillä kuten muussakin toiminnassa, myös median 

käytössä lapset ovat yksilöllisiä. Jotkin median sisällön tuottamiseen liittyvät seikat ovat 

teknisesti niin vaikeita, että niitä ei usein opita luonnostaan. Myöskään esimerkiksi 

kriittinen medialukutaito ei kehity lapsille yksinään, vaan sen harjoitteluun tarvitaan aina 

aikuisen opastusta. (Noppari, 2014, s. 24, 72, 73, 111.)  

Hautaviidan (2012, s. 177) mukaan lasten mediataidot ovat enimmäkseen kohtalaiset ja 

vain pieni osa lapsista hallitsee mediavalmiudet erinomaisesti tai hyvin. Erään belgialaisen 

tutkimuksen mukaan pienten lasten mediankäyttötaidot ovat vielä melko heikot. Usein 

lapset kuitenkin tietävät mediasta jo huomattavasti enemmän kuin osaavat käyttää sitä. 

Kosketusnäyttölaitteet, erityisesti tabletit, ovat usein helppokäyttöisiä. Siispä myös pienten 

lasten on melko helppo käyttää laitteita ja niissä olevia sovelluksia. 

Kosketusnäyttölaitteiden käyttöjärjestelmät ovat usein hyvin visuaalisia, mikä helpottaa 

lapsia niiden käytössä. Kun lapsi käyttää sujuvasti tablettia, voi syntyä vaikutelma, että hän 

on mediankäyttötaidoiltaan hyvin kehittynyt. Todellisuudessa esimerkiksi kannettavan 

tietokoneen tai internetin käyttäminen voi olla samalla lapselle vielä todella vaikeaa. 

(Donoso & Ribbens, 2015, s. 49, 50.) 

2.3 Medialeikit 

Media heijastuu erityisesti leikkiin. Leikkejä, joissa lapset käsitelevät mediakokemuksiaan 

kutsutaan medialeikeiksi. Medialeikeissä lapset prosessoivat mediasta oppimiaan asioita.  

(Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 16.) Media antaakin uusia virikkeitä 

leikkeihin (Helenius & Lummelahti, 2013, s. 46). Medialeikkejä ovat erilaiset hahmoleikit, 

hokemaleikit, tapahtumaleikit, käsittelyleikit, metaleikit sekä pelileikit (Pennanen, 2009, s. 

187).  

Hahmoleikeissä hyödynnetään joitain mediasta tuttuja hahmoja. Hokemaleikeissä 

puolestaan testataan tietämystä mediasta erilaisten hokemien avulla. Tapahtumaleikit 

saavat sisällön jostakin mediasta nähdystä tapahtumasta. Käsittelyleikitkin perustuvat usein 

johonkin tapahtumaan, mutta niissä nimensä mukaisesti käsitellään esimerkiksi pelottavia 

mediatapahtumia ja -sisältöjä. Metaleikillä tarkoitetaan median tekemisen leikkimistä ja 

pelileikillä digitaalisiin peleihin perustuvia leikkejä, joissa pelit saavat jatkoa. (Pennanen, 
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2009, s. 187-191.) Medialeikkien lisäksi lasten käyttämät mediat näkyvät lasten puheissa ja 

piirroksissa (Ruhala, 2010, s. 43-44). Lapset tuovat mediakokemuksiaan myös 

kirjoituksiinsa, joissa he voivat esimerkiksi toimia yhdessä mediahahmojen kanssa 

(Mertala, 2015, s. 49). 

Medialeikit voivat perustua minkälaiseen mediaan tahansa (Karimäki, 2007, s. 42-43; 

Pennanen, 2009, s. 187). Ne eivät välttämättä etene innoittajana toimineen mediasisällön 

mukaisesti, mutta niissä on viitteitä yhteen tai useampaan mediasisältöön (Järvinen, 2009, 

s. 46). Lapset valikoivat mediasta itselleen tärkeät aiheet mukaan leikkeihinsä (Karimäki, 

2007, s. 41). Leikissä voi myös olla mukana mediasisältö tai medialaite itsessään. 

Digitaalisissa leikeissä leikki ja pelaaminen voivat kehittää lasta uudella ja innostavalla 

tavalla. (Koivula & Mustola, 2015, s. 178.) Kuten muutkin leikit, myös medialeikit voivat 

olla rauhallisia tai rauhattomia (Saunamäki, 2007, s. 52). 

Joskus medialeikit voivat yltyä liian aggressiivisiksi (Salokoski & Mustonen, 2007, s. 45). 

Pienten lasten aggressiivisten medialeikkien taustalla on usein väkivaltamedia (Browne & 

Hamilton-Giachritsis, 2005, s. 705). Suomalaisen tutkimuksen mukaan väkivaltaista 

elokuvaa katselleet 5-6-vuotiaat lapset olivat aggressiivisempia leikeissään kuin 

väkivallatonta elokuvaa katsellut verrokkiryhmä (Anderson, Gentile & Buckley, 2008, s. 

47). Medialeikeissä voi olla viitteitä aikuisten maailmaan kuuluvista sisällöistä, kuten 

seksistä, ihmissuhdedraamasta tai vaikkapa huumeista (Lehtipuu, 2006, s. 55, 125).  

Useimmiten lastentarhanopettajat kokevat lasten medialeikit häiritseviksi ja niihin 

puututaan usein. Tällöin lapset joutuvat joko kestämään aikuisten keskeyttämisen, 

leikkimään piilossa ja salaisesti tai naamioimaan medialeikit ”tavalliseksi” leikiksi. Joskus 

lapset pitävät kuitenkin sinnikkäästi kiinni medialeikeistään ja kasvattajat joutuvat 

joustamaan näkemyksissään. (Pennanen, 2009, s. 196-199.) Digitaalisten leikkien 

erottamista perinteisistä leikeistä voidaan kuitenkin pitää perusteettomana, sillä ne 

koostuvat hyvin samantyyppisestä aineksesta (Koivula & Mustola, 2015, s. 231). 

Ihanteellisessa tilanteessa lastentarhanopettajan rooli medialeikeissä on havainnoiva. 

Havainnoinnin avulla lastentarhanopettaja voi saada tietoonsa lasta askarruttavia, mediasta 

nousseita asioita. (Pennanen, 2009, s. 204.) Vanhempien ja kasvatusalan ammattilaisten 

parempi tietoisuus lasten mediankäytöstä ja lastenohjelmien sisällöistä voisikin auttaa 

lapsia hyödyntämään median parhaita piirteitä paremmin (Helenius & Lummelahti, 2013, 

s. 46). 
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3 Mediavaikutukset 

Media on osa ihmisten elämää monin tavoin. Lapset käyttävät mediaa usein 

mallioppimisen kohteena, sillä mallioppiminen on lapsille luontaista ennen kouluikää. 

(Gentile, Saleem & Anderson, 2007, s. 21-22.) Aivojen peilisolujärjestelmän avulla lapset 

oppivat tunnistamaan ja jäljittelemään muiden ihmisten toimintaa. Peilisolujärjestelmä 

auttaa myös empatiakyvyn omaksumisessa. (Sajaniemi & Krause, 2012, s. 14-15.) Lapset 

rakentavat uutta tietoa kuitenkin aktiivisesti ja prosessoivat oppimaansa suhteessa 

aiempaan tietoon ja kokemuksiin (Koivusalo-Kuusivaara, 2007, s. 184). Päiväkodissa 

mediavaikutteet leviävät herkästi (Uusitalo, Vehmas & Kupiainen, 2011, s. 64). 

Mediavaikutukset voivat olla lyhyen tai pitkän aikavälin vaikutuksia. (Anderson et. Al. 

2010, s. 155). Ne voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti (Salokoski & Mustonen, 2007, s. 

15). Mediavaikutuksia voidaan tarkastella myös tarkoituksellisuuden kannalta. Ei-

tarkoitettuja vaikutuksia välittää esimerkiksi viihdemedia. Media voi vaikuttaa ihmisiin 

myös tarkoituksellisesti. Tästä äärimmäinen esimerkki on propaganda. (Kupiainen & 

Sintonen, 2009, s. 119-120.)  

Mediassa käydään kamppailuja eri ideologioiden välillä. Se ei kuitenkaan itse luo 

välittämiään ideologioita, vaan ne ovat aina peräisin ihmisiltä itseltään. Ideologiat 

ilmenevät medioissa kuvina, metaforina, koodeina, myytteinä ja tekniikoina. Media voi 

myös sulauttaa eri ideologioita toisiinsa. Joskus katsoja voi kuitenkin tulkita viestin täysin 

päinvastoin kuin miten se oli tarkoitettu tulkittavaksi. (Kellner, 1998, s. 69, 107, 125, 126.) 
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Kuvio 3. Mediavaikutukset. (Soveltaen Rintala, 2015). 

Olen jaotellut mediavaikutukset viiteen kategoriaan, jotka kuvio 3 esittelee. Nämä 

kategoriat ovat tietojen kertyminen ja taitojen kehittyminen, aggressiivisuus ja 

väkivaltaisuus, pelot, vaikutukset seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin kehitykseen 

sekä vaikutukset vuorovaikutussuhteisiin. Tämä jako perustuu osittain 

kandidaatintutkielmassani tekemääni jakoon ikärajojen noudattamatta jättämisen 

vaikutuksista (Rintala, 2015). 

Esittelen tässä luvussa erilaisia mediavaikutuksia ja seurauksia lasten kehitykseen ja 

oppimiseen. Tuon tässä tutkimuksessa esille, että medialla on sekä positiivisia että 

negatiivisia seurauksia, ja että mediavaikutukset riippuvat aina monesta tekijästä. Ne eivät 

näin ollen ole suoria syy-seuraus-suhteita vaan useamman tekijän summia. (Koivusalo-

Kuusivaara, 2007, s. 184; Niinistö & Ruhala, 2006, s. 31.) Lisäksi esittelen lasten 

mediankäyttöä rajaamaan pyrkiviä ikärajoja. 

TIETOJEN 
KERTYMINEN JA 

TAITOJEN 
KEHITTYMINEN 

AGGRESSIIVISUUS JA 
VÄKIVALTAISUUS 

PELOT 

VAIKUTUKSET 
SEKSUAALISUUDEN 

JA SUKUPUOLI-
IDENTITEETIN 
KEHITYKSEEN 

VAIKUTUKSET 
VUOROVAIKUTUS-

SUHTEISIIN 
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3.1 Ikärajat 

Ikärajoista säädetään luonteeltaan lastensuojelullisessa kuvaohjelmalaissa. Vuonna 2012 

ikärajauudistuksen myötä kuvaohjelmien ja digitaalisten pelien luokittelu siirtyi 

Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille (Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin 

liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä, 2014, s. 3, 7). Ikärajat 

ovat velvoittavia. Ikäjouston puolesta mediaa voi esittää kolme vuotta ikärajaa 

nuoremmalle henkilölle, mikäli tämä on aikuisen seurassa. Tämä ei kuitenkaan koske K-18 

materiaalia. (Lapset ja media, kasvattajan opas, 2012, s. 4.) Ikärajan tarkoitus on estää 

lapsia näkemästä heille haitallisia mediasisältöjä. Tällaisia sisältöjä ovat väkivaltaiset ja 

seksuaaliset mediasisällöt. (Kuvaohjelmalaki, 15§ Lapsen kehitykselle haitallinen 

kuvaohjelma.) Kaikille lapsille nämä sisällöt eivät kuitenkaan ole haitallisia (Lapset ja 

media, kasvattajan opas, 2012, s. 12). 

 

Kuvio 1. Elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajat ja sisältösymbolit. (Ikärajat elokuvissa 

ja televisiossa. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö). 

Kuviossa yksi kuvataan elokuvien ja televiso-ohjelmien ikärajat ja sisältösymbolit. 

Elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajat ovat kaikille sallittu, jota merkitään kirjaimella S, 

sallittu yli 7-vuotiaille, sallittu yli 12-vuotiaille, sallittu yli 16-vuotiaille ja vain aikuisille 

sallittu. Kaikki S-merkityt kuvaohjelmat eivät kuitenkaan ole lapsille suunnattuja. 

Sisältösymbolit kertovat, mikäli kuvaohjelma sisältää väkivaltaa, seksiä, päihteiden käyttöä 

tai että se voi aiheuttaa ahdistusta. (Lapset ja media, kasvattajan opas, 2012, s. 5.)  
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Kuvio 2. Digitaalisten pelien ikärajat ja sisältösymbolit. (Ikärajat digitaalisissa peleissä. 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö). 

Digitaalisten pelien ikärajat ovat kaikille sallittu, jota merkitään numerolla 3, sallittu yli 7-

vuotiaille, sallittu yli 12-vuotiaille, sallittu yli 16-vuotiaille ja vain aikuisille sallittu. 

Sisältösymboleilla kerrotaan, mikäli peli sisältää kiroilua, syrjintää, huumeita, kauhua, 

uhkapeliä, seksiä tai väkivaltaa, tai että peli on pelattavisa verkossa. (Ikärajat digitaalisissa 

peleissä. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö.)  

3.2 Tietojen kertyminen ja taitojen kehittyminen 

Media välittää lapsille uutta tietoa, jota he voivat prosessoida esimerkiksi leikissään 

(Pääjärvi, Happo & Pekkala, 2012, s. 39). Mediasta kerrytetyt tiedot voivat olla formaaleja 

tai informaaleja, konkreettisia tai teoreettisia. Lisäksi media välittää arvoja ja normeja, 

stereotypioita sekä ideologioita. (Nyyssölä, 2008, s. 56.) Median ja medialeikkien kautta 

lapset voivat laajentaa mielikuvitustaan ja kokea uudenlaisia seikkailuja (Koivula & 

Mustola, 2015, s. 196). 

Lapset voivat median kautta nähdä maailman eri näkökulmista ja avartaa näkemystään. 

Median avulla he voivat kehittää empatiakykyään sekä itsetuntoaan. (Mannerheimin 

lastensuojeluliitto, 2010, s. 15.) Median avulla lapsi voi kokea erilaisia tunteita ja 

harjoitella ajankohtaisia kehitystehtäviä. Hävitessään erilaisissa peleissä lapsi oppii 

hyväksymään erehdyksensä sekä hallitsemaan turhautumistaan. Toisaalta voittaessaan lapsi 

saa tärkeitä onnistumisen kokemuksia. (Salokoski, 2007, s. 76.) Pelien roolihahmojen 

kautta lapsi voi ilmaista itseään ja kokeilla erilaisia rooleja sekä identiteettejä (Merilampi, 

2014, s. 83). 
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Lapset kehittävät median avulla erityisesti sanastoaan (Koivusalo-Kuusivaara, 2007, s. 

251). Tämä voikin parhaimmillaan rikastuttaa lasten kielenkäyttöä (Mediakasvatus 

varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 16). Mediasta lapset voivat oppia täysin vieraitakin kieliä, 

erityisesti englantia (Nyyssölä, 2008, s. 87; Tuukkanen, 2014, s. 60). Lapset kertovat itse 

oppivansa tietokoneen avulla lisäksi lukemista ja kirjoittamista, pelaamista, laskemista ja 

piirtämistä (Hautaviita, 2012, s. 150). Median avulla lapset oppivat myös tiedonhakua 

(Noppari, 2014, s. 110). 

Median käyttö on myös lasten itsensä mielestä hauskaa (Hautaviita, 2012, s. 150; Koivula 

& Mustola, 2015, s. 216), mikä on mielestäni huomionarvoista. Lapset voivat suoraan 

kertoa nauttivansa esimerkiksi pelaamisesta, tai se voi tulla ilmi heidän kehonkielestään ja 

muusta non-verbaalisesta viestinnästä. Viihdetarkoitukseen kehitetyt pelit sisältävät usein 

myös huomattavan pedagogisen potentiaalin. (Koivula & Mustola, 2015, s. 216, 220.) 

Medialla voi olla myönteisiä seurauksia myös lasten motoristen taitojen kehittymiselle. 

Digitaaliset pelit voivat kehittää muun muassa koordinaatiota ja reaktioaikaa sekä 

avaruudellista hahmottamista. (Harviainen, Meriläinen & Tossavainen, 2013, s. 8, 32.) 

Media voi antaa mallin aktiivisesta ja liikunnallisesti leikistä. (Mediakasvatus 

varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 16.) Lapset voivat oppia peleistä myös strategista päättelyä 

(Uusitalo, Vehmas & Kupiainen, 2011, s. 121).  

3.3 Aggressiivisuus ja väkivaltaisuus 

Runsas mediaväkivallalle altistuminen edistää usein aggressiivista käyttäytymistä 

esimerkiksi leikeissä (Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005, s. 705; Conners-Burrow, 

McKelvey & Fussell, 2010, s. 257; Gentile, Saleem & Anderson, 2007, s. 30-31). Joskus 

leikit voivatkin yltyä liian vaarallisiksi, jolloin niihin on puututtava (Salokoski & 

Mustonen, 2007, s. 45). Tulee kuitenkin muistaa, että lasten medialeikit perustuvat 

innoittajana toimineeseen mediasisältöön usein vain löyhästi. He eivät siis suoraan siirrä 

mediassa näkemiään tapahtumia leikkeihinsä (Järvinen, 2009, s. 46.) Lapset ja heidän 

mediasuhteensa ovat lisäksi aina yksilöllisiä (Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005, s. 

705). Aggression käsitteleminen leikin kautta voi toisaalta olla myös hyväksi lapsen 

kontrollin kehittymiselle (Kylmänen, 2010, s. 44). 
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Mediaväkivallan näkeminen voi aiheuttaa lapsissa ahdistusta tai ruokkia muita negatiivisia 

tunteita (Salokoski, 2005, s. 97-98). Väkivallan voidaan lisäksi nähdä vaikuttavan lasten 

vireyteen. Tällöin lapset suhtautuvat arkisiinkin asioihin negatiivisemmin kuin he yleensä 

suhtautuisivat. (Paavonen, et. al., 2011, s. 1566.) Lasten samaistumisen kohteena olevilla 

mediahahmoilla on suuri rooli siinä, millaisia asenteita lapset mediasta oppivat. Ei ole 

samantekevää samaistuvatko lapset uhriin vai tekijään. (Mustonen, 2009, s. 135.) Lasten 

altistuminen mediaväkivallalle nuorena ennustaa aggressiivisuutta myös vanhempana 

(Salokoski & Mustonen, 2007, s. 83). 

Digitaalisiin peleihin eläydytään usein vahvasti, sillä pelaajat ovat itse tekijöinä pelin 

sisällä. Tällöin väkivaltaisten asenteiden ja aggressiivisuuden omaksumisen voidaan 

ajatella olevan voimakkaampaa. (Salokoski, 2005, s. 12, 90.) Toisaalta lapset eläytyvät 

myös leikkiin vahvasti (Koivula & Mustola, 2015, s. 195), eivätkä he silti sekoita sitä 

todelliseen elämään. Sillä on vaikutusta, missä valossa väkivalta mediassa esitetään 

(Barlett, Anderson & Swing, 2009, s. 383). Väkivaltaa ihannoiva media välittää 

aggressiivisia asenteita, kun taas väkivaltaa paheksuva media voi vaikuttaa juuri toisin päin 

(Niinistö & Ruhala, 2006, s. 70). 

Runsas mediaväkivallan käyttö voi aiheuttaa turtumista. Turtumisella eli desensitisaatiolla 

tarkoitetaan väkivaltaan tottumista myös todellisessa elämässä. (Niinistö & Ruhala, 2006, 

s. 70, 73-74.) Turtunut henkilö kykenee ajattelemaan ja jopa suunnittelemaan väkivaltaisia 

tekoja potematta huonoa omaatuntoa (Paavonen, et. al., 2011, s. 1566). Turtuminen on 

mahdollista myös lapsilla (Mustonen, 2009, s. 139). Turtuneille lapsille on tyypillistä, että 

he eivät tunnista väkivaltaa, vaikka se heille selvästi osoitettaisiin. Heille lyöminen tai 

töniminen ei ole siis väkivaltaa. Sen sijaan he tarvitsevat yhä voimakkaampia ärsykkeitä 

tunteakseen jotain. (Niinistö & Ruhala, 2006, s. 26, 74.) 

Mediaväkivallan tutkiminen ei ole ongelmatonta. Tuloksiin voi vaikuttaa myös 

vakioimattomia tekijöitä tutkittaessa väkivallan välittymistä lasten asenteisiin ja 

käyttäytymiseen median kautta. Vakioimaton tekijä voi olla esimerkiksi muutenkin 

väkivaltainen elinympäristö (Paavonen, et. al., 2011, s. 1565.) Aggressiivisuutta 

tutkittaessa on pohdittu myös lasten aiempaa aggressiivisuutta. On kuitenkin todettu, että 

myös ennalta aggressiiviset lapset ovat alttiita mediaväkivallan vaikutuksille. (Gentile, 

Saleem & Anderson, 2007, s. 37.) 
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3.4 Pelot 

Suomalaiset lapset pelkäävät eniten mediasta lähtöisin olevia asioita (Salokoski, 2007, s. 

77-78). 92% 5-vuotiaista pelkää joitakin televisio-ohjelmia (Uusitalo, Vehmas & 

Kupiainen, 2011, s. 55). Pienille lapsille pelkoja aiheuttaa usein median visuaalisuus 

(Salokoski & Mustonen, 2007, s.21). Mediasisällöistä pelottavimmiksi koetaan 

mielikuvitusolennot ja väkivalta. Lisäksi lapset pelkäävät tulipaloja ja onnettomuuksia sekä 

sotaa ja kärsimystä, joita he ovat nähneet mediassa. Pienet lapset pitävät mediasisältöjä 

usein totena, vaikka niissä esiintyisikin vain mielikuvitushahmoja. (Korhonen, 2008, s. 50, 

103, 110-113.)  

Alle kouluikäiset lapset voivat luulla, että esimerkiksi televisiossa nähdyt mediahahmot 

ovat todellisia tai että ne voivat tulla ruudun läpi (Korhonen, 2008, s. 110, 178). Lapset 

ovat kuitenkin voineet oppia ilmaisemaan tietävänsä, että mediassa nähdyt asiat eivät ole 

totta. Tästä huolimatta he voivat edelleen uskoa niiden olevan totta. (Lehtipuu, 2006, s. 

18.) Lasten ymmärrettyä toden ja tarun eron, he voivat alkaa pelätä myös uutisissa 

esiintyviä tapahtumia. Tällöin lapset usein pelkäävät näiden tapahtumien käyvän toteen 

myös heidän elämässään. (Salokoski, 2007, s. 78.) 

Median avulla lapset voivat harjoitella erilaisten tunteiden kokemista ja hallintaa. Pienille 

lapsille on tärkeää kokea myös jännittäviä tunteita, kuitenkin turvallisessa ympäristössä 

(Mustonen, 2009, s. 138). Mediassa lapset voivat kuitenkin törmätä liian rajuihin 

sisältöihin (Korhonen, 2008, s.172).  Jotkin televisio-ohjelmat, elokuvat ja digitaaliset pelit 

tarjoavat lapsille valmiita mediasisältöjä, joihin lapset eivät juuri voi itse vaikuttaa. Näin 

ollen lapsi ei voi säädellä mediaa itselleen sopivaksi, kuten esimerkiksi satujen ja 

tarinoiden kanssa on mahdollista tehdä. (Mustonen, 2009, s. 51.) Esimerkiksi DVD-

tallenteita katsoessaan lapset voivat palata heitä pelottaviin asioihin uudelleen ja uudelleen 

(Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005, s. 707). Jos lapset törmäävät mediassa itselleen 

vieraisiin, pelottaviin asioihin, voi heille syntyä väärinkäsityksiä aiheesta  (Paavonen, et 

al., 2011, s. 1564). 

Median tarjoamat pelottavat sisällöt voivat toimia stressireaktion laukaisijana. Kehon 

tasapainotilasta huolehtii valpastumisjärjestelmä, joka mahdollisen uhkatilan havaitessaan 

laukaisee stressireaktion. Jos lapsi jää yksin stressireaktion kanssa, aivot oppivat 

pelkäämään tätä ”uhkaa”. Jos stressireaktio jää päälle liian pitkäksi aikaa tai liian 

voimakkaana, voi seurauksena olla aivojen kypsymisen häiriöt. Aivojen kypsymisen 
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häiriöstä voi aiheutua erilaisia oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöitä, sekä masennusta tai 

ahdistusta. (Sajaniemi & Krause, 2012, s. 10, 11, 17.) Pelkotilat aiheuttavat lapsille usein 

myös somaattisia oireita (Martsola & Mäkelä, 2004, s. 30; Niinistö & Ruhala, 2006, s. 31). 

Lisäksi pelot voivat tulla lasten uniin (Paavonen, et. al., 2011, s. 1565). 

Lasten pelkoihin ei aina välttämättä suhtauduta asian vaatimalla vakavuudella. Mikäli 

lapset kuitenkin kärsivät voimakkaista peloista pitkään, voi lasten kokonaisvaltainen 

hyvinvointi heiketä. Lapsuuden turvattomuus vaikuttaa myös myöhempään elämään. 

(Korhonen, 2008, s. 33, 36-37, 46.) Siihen, miten voimakkaasti media vaikuttaa lapsiin, 

vaikuttaa heidän kiintymyssuhteensa (Lehtipuu, 2006, s. 102, 111). 

3.5 Vaikutukset seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin kehitykseen 

Lasten sukupuoli-identiteetin kehitys ei ole sattumanvaraista. Se kehittyy vähitellen ja 

medialla on oma osansa siinä, mihin suuntaan lapset sukupuoli-identiteettiään rakentavat. 

(Uusitalo, Vehmas & Kupiainen, 2011, s. 71.) Media vaikuttaa lasten sukupuolirooleihin ja 

se toimii samaistumisen kohteena (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 13). Alle 

kouluikäisten lasten sukupuoli-identiteetti kehittyy koko ajan (Salokoski & Mustonen, 

2007, s. 26). Lapset vertaavat itseään myös mediaan ja tutkiskelevat omaa identiteettiään 

suhteessa siihen (Tuukkanen, 2014, s. 37). Median seksuaalisuuden seurauksiin vaikuttaa 

kuitenkin jälleen lasten yksilöllisyys (Lehtipuu, 2006, s. 49). 

Digitaalisissa peleissä sukupuolten esittäminen on usein stereotyyppistä ja seksististä 

(Harviainen, Meriläinen & Tossavainen, 2013, s. 118, 121). Tällaisten sisältöjen 

näkeminen voi aiheuttaa lapsille paineita (Niinistö & Ruhala, 2006, s. 75). Lapset 

tarvitsevat malleja identiteettinsä kehittämiseen, mutta median välittämät 

yliseksualisoituneet ja stereotyyppiset mallit eivät ole lapsille hyväksi (Harviainen, 

Meriläinen & Tossavainen, 2013, s. 120). Mediasta lapsi voi saada epärealistisen kuvan 

aikuisena olemisesta (Lehtipuu, 2006, s. 55). Netissä lapsi saattaa törmätä pornografisiin 

sisältöihin tai ajautua pornosivuille (Kupiainen, 2013, s. 11). 

Kuvaohjelmalain mukaan seksuaalinen media voi aiheuttaa lapsille ahdistusta 

(Kuvaohjelmalaki, 15§ Lapsen kehitykselle haitallinen kuvaohjelma). Koska lapset eivät 

vielä ymmärrä seksuaalisia sisältöjä, tuntevat he olonsa usein epämukavaksi näiden 

sisältöjen parissa (Seksuaaliset sisällöt. Miten median seksuaaliset sisällöt vaikuttavat 



17 

 

 

lapseen eri ikävaiheissa?). Liian varhaisella seksuaalisten sisältöjen käyttämisellä voi olla 

pitkäkestoisia vaikutuksia lasten minäkuvan kehitykseen ja seksuaalisuuden 

muotoutumiseen (Mustonen, 2009, s. 140; Niinistö & Ruhala, 2006, s. 26). Seksuaalisille 

materiaaleille altistuminen varhain voi vaikeuttaa tai aikaistuttaa myös murrosikää 

(Tamminen, 2005; Sinkkonen, 2007).  

On kuitenkin epäselvää, mikä lopulta on liian seksuaalista mediaa. Tällä hetkellä kaikkea 

pornografiasta shampoomainoksiin voidaan pitää liian seksuaalisena. Seksuaalista ja 

seksualisoitunutta pidetään synonyymeinä, vaikka niillä on erilainen merkitys. Jotta 

voidaan arvioida median seksuaalisuutta tai seksualisoitumista, tulee näiden käsitteiden 

merkitykset määritellä. (Buckingham, 2011, s. 137.) 

3.6 Vaikutukset vuorovaikutussuhteisiin 

Lapset voivat omaksua mediasta rasistisia asenteita (Salokoski, 2005, s. 38). Lisäksi 

mediasta saattaa tarttua huonoja vaikutteita lasten kielenkäyttöön. Verbaalinen väkivalta ja 

kiusaaminen voivat myös saada pontta mediasta (Anderson, Gentile & Buckley, 2008, s. 

85, 170). Tietyt mediasisällöt voivat vähentää lasten prososiaalista käyttäytymistä, johon 

kuuluu kohteliaisuus ja toisten auttaminen sekä empatia (Anderson, et. al., 2010, s. 165). 

Hautaviidan tutkimuksessa pelaaminen sai kuitenkin lapset auttamaan toisiaan (Hautaviita, 

2012, s. 141). Mediassa ei välttämättä aina näytetä tekojen todellisia seurauksia. Jos lapset 

eivät saa malleja siitä, mitä seurauksia teoilla on, he voivat luulla niiden olevan sallittuja. 

(Niinistö & Ruhala, 2006, s. 75.) Joskus media voi aiheuttaa lapsissa hyperaktiivisuutta 

(Conners-Burrow, McKelvey & Fussell, 2010, s. 266). 

Lapset eivät mielellään leiki aggressiivisten, huonotapaisten ja ilkeiden lasten kanssa. 

Tällaisia lapsia saatetaankin alkaa karttaa. (Anderson, Gentile & Buckley, 2008, s. 149.) 

Sosiaalisten suhteiden heikkeneminen voikin olla yksi välillisistä mediavaikutuksista 

(Rintala, 2015, s. 25). Internet voi tarjota lapsille myös alustan kiusaamiselle. 

Suomalaisista 9-16-vuotiaista lapsista 5% on kokenut kiusaamista netissä. (Kupiainen, 

2013, s. 11.) Tietyt mediasisällöt voivat vaikuttaa myös lasten maailmankuvaan ja 

luottavaisuuteen negatiivisesti (Lehtipuu, 2006, s. 70). Mediasta lapset saavat malleja siitä, 

mikä on oikea tapa näyttää tunteita ja millaiset tunteet ovat sallittuja (Buckingham, 1996,  

s. 3). 
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Sopimattoman median käyttö voi olla lapsille ylpeilyn aihe. Sen voidaan kokea korostavan 

sosiaalista asemaa ja sillä voidaan kerskua muille. (Järvinen, 2009, s. 62; Martsola & 

Mäkelä, 2004, s. 31; Walamies, 2011, s. 54.) Vertaissuhteissa vaihdetaan tietoa erilaisista 

mediasisällöistä. Kavereiden kautta lapsi voi saada osakseen myös painostusta tutustua 

johonkin tiettyyn mediasisältöön. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 13.) 

Mediasisällöistä keskustellaan kavereiden kanssa usein päiväkodissa (Pennanen, 2009, s. 

184). 

Toisaalta esimerkiksi digitaaliset pelit tarjoavat hyvän mahdollisuuden oppia sosiaalisia 

taitoja. Moninpeleissä tarvitaan yhteistyötaitoja ja kykyä kommunikoida selkeästi. 

Peliverkostoista lapset voivat löytää uusia tuttavuuksia ja saada elinikäisiä ystäviä. 

(Harviainen, Meriläinen & Tossavainen, 2013, s. 33-34.) Yhdessä pelatessaan lapset 

harjoittelevat yhteistyötä ja neuvottelevat pelin kulusta. Pelaaminen tarjoaa lapsille 

mahdollisuuden rakentaa jaettua toimintaa. (Koivula & Mustola, 2015, s. 225.) 

Media voi opettaa sosiaalisia taitoja (Nyyssölä, 2008, s. 66). Sillä voi olla myönteisiä 

seurauksia vuorovaikutukseen. Media voi auttaa ehkäisemään aggressiivisuutta ja 

kannustaa epäitsekkääseen käyttäytymiseen. Lisäksi media voi parhaimmillaan vähentää 

stereotyyppisiä ajattelumalleja. (Mares & Woodard, 2001, s. 184-185.)  
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4 Mediakasvatus 

Mediakasvatuksen avulla lapset saavat mahdollisuuden tutustua mediaan, ilmaista itseään 

ja toimia median parissa turvallisessa ympäristössä. Tämän myötä lapset oppivat 

ymmärtämään mediakulttuuria ja kehittämään mediataitojaan. Lapset oppivat vastuullisiksi 

mediankäyttäjiksi, jotka pystyvät hyödyntämään mediaa moneen tarkoitukseen. 

(Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 10-11.) Esittelen tässä luvussa 

mediakasvatusta koskevaa aiempaa tutkimusta ja mediakasvatuksen erilaisia näkökulmia 

sekä tärkeimpiä tehtäviä. Lisäksi pohdin lastentarhanopettajan roolia mediakasvattajana 

osittain aiemman lastentarhanopettajien käsityksiä käsittelevän tutkimuksen valossa. 

4.1 Mediakasvatuksen tutkimus 

1930-luvulla aloitettiin kriittinen viestintätutkimus Frankfurtin koulukunnan toimesta. He 

tutkivat median massatuotantoa ja taustalla olevia kaupallisia vaikuttimia. Frankfurtin 

koulukunnan edustajat puhuivatkin ”kulttuuriteollisuudesta”. Frankfurtin koulukunnan 

näkemyksiä on kritisoitu liiallisesta kahtiajaosta. He eivät tutkineet kulttuuria yhtenäisenä, 

vaan jakoivat sen korkea- ja matalakulttuuriin. Matalakulttuurin kuuluva median 

massatuotanto nähtiin ainoastaan passivoivana ja valehtelevana. (Kellner, 1998, s. 38-39.)  

Myös Henry Jenkins on tutkinut ja kirjoittanut massamediasta sekä median nopeasta 

levittäytymisestä jokapäiväiseen elämään. Esimerkiksi Youtuben kautta videot voivat 

kerätä miljoonia katseluita ympäri maailmaa lyhyessä ajassa. Ihmiset levittävät erilaisia 

mediasisältöjä, erilaisia medioita käyttäen lähipiirilleen, joka puolestaan levittää niitä 

eteenpäin. (Jenkins, Ford & Green, 2013, s. 1, 11, 13, 39.) 

David Buckingham on tutkinut laajasti mediakasvatusta. Hän on paneutunut myös lapsiin 

kohdistuvan markkinoinnin ja mainostamisen tutkimiseen. Buckingham kritisoi 

kulutuskeskustelun polarisoitumista ja ehdottaakin neutraalimpaa lähestymistapaa. 

(Buckingham, 2011, s. 23, 44.) Buckingham on tutkinut myös television vaikutuksia lasten 

emotionaalisuuteen ja käsittelee lasten pelkoja ja huolia, jotka nousevat mediasta ja 

erityisesti televisiosta. Buckingham on tutkimuksessaan kysynyt lasten omia mielipiteitä ja 

käsittelee aihetta muutenkin lasten näkökulmasta. Hän ei tutki niinkään mediavaikutuksia 

itsessään, vaan lapsissa näkyviä ja lasten itsensä muodostamia reaktioita ja suhtautumisia 

mediasisältöihin. Hän haastatteli yhteensä 72 iältään 6-16-vuotiasta lasta vuosina 1993-
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1994. Yksi Buckinghamin tuloksista oli, että sekä vanhemmat että lapset ovat huolissaan 

mediavaikutuksista, mutta niiden nähdään koskettavan vain muita. Jo Buckingham 

korostaa mediakasvatuksen merkitystä mediavaikutuksista puhuttaessa, vaikka hänen 

tutkimuksestaan on jo aikaa. (Buckingham, 1996, s. 2-5, 8, 304, 316.) 

Mediakasvatuksessa Buckingham näkee tärkeänä sekä aktiivisuuteen opettelemisen että 

kriittisyyden harjoittelemisen. Aktiivisuus tarkoittaa median tuottamista ja luovuuden 

harjoittamista. Medialukutaidon hän määrittelee tiedoiksi ja taidoiksi, kompetenssiksi, jota 

tarvitaan median parissa toimiessa. Se sisältää analysointia ja reflektointia. (Buckingham, 

2003, s. 4, 36,  38, 137.) 

Olli Vesterinen on väitöskirjassaan perehtynyt perusopetuksen mediakasvatukseen. Hän 

tarkastelee mediakasvatusta eri näkökulmista, joita ovat media opetuksen kohteena ja 

medialukutaidon opettaminen, median avulla opettaminen sekä koulun tavanomainen 

pedagogiikka. Hän nimittää näitä näkökulmia medialähtöiseksi, integroiduksi ja 

episodiseksi mediakasvatukseksi. Medialukutaidon hän näkee muuttuvana taitona. 

Vesterisen mukaan mediakasvatus on osa kaikkea koulun pedagogiikkaa, ja siksi sitä 

tulisikin tarkastella kokonaisuutena, eikä niinkään omana oppiaineenaan. (Vesterinen, 

2011, s. 5, 16, 37.) 

Suomessa toteutetussa pro gradu -tutkielmassa tutkittiin lastentarhanopettajien kokemuksia 

mediakasvatuksesta. Haastatellut lastentarhanopettajat kokivat mediakasvatuksen 

vahvistavan lasten toimijuutta. Toinen mediakasvatuksen tehtävä oli heidän mukaansa 

kriittisen medialukutaidon opettaminen.  Lisäksi lastentarhanopettajat kokivat 

mediakasvatuksen tehtäväksi mediasisältöjen tuottamisen ja itseilmaisun sekä toisaalta 

lasten suojelun. Heidän mukaansa mediakasvatus opettaa lapsille myös median teknisiä 

käyttötaitoja. (Erola, 2012, s. 40, 42, 44, 46, 47.)  

Toisessa pro gradu-tutkielmassa selvitettiin miten varhaiskasvatushenkilöstö käsittää 

mediakasvatuksen ja sen suhteen varhaiskasvatukseen. Lastentarhanopettajat kokivat 

mediakasvatuksen olevan osa varhaiskasvatuksen arkea ja toimintaa, jossa korostuu 

kokeminen, itse tekeminen ja elämyksellisyys. Lisäksi he kokivat mediakasvatuksen 

olevan lasten suojelua liialta medialta sekä sopimattomilta sisällöiltä. Mediakasvatuksen 

nähtiin olevan myös oppimisprosessi, jossa lapsi oppii uutta ja ymmärtää median 

toimintaa. (Ruhala, 2010, s. 42, 43, 48, 51, 53.) 
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Vuonna 2006 Suomessa käynnistettiin Mediamuffinssi-niminen hanke, jonka tarkoituksena 

oli parantaa mediakasvatustietoutta varhaiskasvatuksessa koulutuksien ja materiaalien 

kautta (Kupiainen, Niinistö, Pohjola & Kotilainen, 2006, s. 1). Hanketta on arvioitu 

kyselyn avulla. Tärkeintä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mediakasvatuksessa oli 

vastaajien mielestä kirjat. Lisäksi mainittiin tietokoneet ja pelit sekä televisio ja elokuvat. 

Myös sarjakuvat ja lehdet nähtiin osana mediakasvatusta. Internetiin ja puhelimeen sekä 

mainontaan liittyvää mediakasvatusta piti tärkeänä vajaa puolet vastaajista. 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta pitää tärkeänä, että lasten kanssa keskustellaan heitä 

mietityttävistä mediaan liittyvistä seikoista. Lisäksi he kokevat vastuukseen suojella lapsia 

haitallisilta mediasisällöiltä. Vastaajat kokivat lasten pelottavien kokemusten, 

mediaväkivallan sekä seksuaalisten sisältöjen ja median välittämien sukupuoliroolien 

käsittelyn olevan tärkeitä mediakasvatuksen sisältöjä. Lisäksi he kokivat toden ja tarun 

erottamisen ja tarinan ymmärtämisen tärkeäksi. (Suoninen, 2008, s. 19, 20,  23-24.) 

4.2 Mediakasvatus varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ei mainita erikseen mediakasvatusta. 

Mediakasvatuksen eri osa-alueita on kuitenkin ripoteltu sinne tänne. Esimerkiksi kielen 

merkitystä käsittelevässä luvussa puhutaan monipuolisen kirjallisuuden merkityksestä. 

Kirjallisuus tulee esiin myös luvussa ”taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen”. Leikkiä 

käsittelevässä luvussa käy ilmi, että lapset ammentavat sisältöjä leikkiinsä ”reaalimaailman 

sekä fantasian ja fiktion piiristä--”, minkä voi tulkita tarkoittavan esimerkiksi mediaa. 

Samassa yhteydessä todetaan, että varhaiskasvattajien tulee olla tietoisia lasten leikkien 

heijastelemasta todellisuudesta sekä lasten kulttuurista ja mediasta. Varhaiskasvatusta 

ohjaavissa sisällöllisissä orientaatioissa mainitaan ”informaatioteknologian” 

mahdollisuudet työskentelyn monimuotoistamisessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2005, s. 19, 21, 23, 27.) 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 1996 todetaan, että lapsen olisi 

hyvä kokeilla tietokoneen käyttöä jo esikoulussa. Lisäksi yhdeksi esiopetuksen tavoitteeksi 

asetetaan ympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus tutustua musiikkiin monipuolisesti. 

Tämän lisäksi mainitaan, että esiopetuksen oppimisympäristön tulee tarjota lapselle 

kokemuksia kirjallisuuden, teatterin, kuvataiteen ja median parissa. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 1996, s. 18, 22, 23.)  
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Vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan tilaisuus tutustua 

viestintävälineisiin ja harjoitella niiden käyttöä sekä kuvien tulkinta ja niiden 

merkityssisällöistä keskusteleminen. Lisäksi mainitaan musiikki osana viestintää. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2000, s. 15.) Kuten ensimmäisessä 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, ei myöskään toisessa versiossa mainita 

mediakasvatusta. 

2010 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppimisympäristön tulisi olla 

varustukseltaan sellainen, että se tukee lapsen kehittymistä tietoyhteiskunnan jäsenenä. 

Taide ja kulttuuri- osiossa mainitaan, että lapsella tulee olla tilaisuus tutustua 

viestintävälineisiin ja opetella niiden käyttämistä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet, 2010, s. 11, 17.) 

Uusimmassa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan yhdeksi laaja-alaisen 

osaamisen alueeksi monilukutaito, joka pitää sisällään myös medialukutaidon. 

Monilukutaidon kehittymistä aletaan tukea jo varhaislapsuudessa. Esiopetuksen laaja-

alaiseen osaamiseen kuuluu myös tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Monilukutaito 

ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen liittyvät olennaisesti toisiinsa. Näitä taitoja 

lapset tarvitsevat myöhemmässä elämässään ja opiskeluissaan. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2015, s. 18.) 

Uudessa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitellään oppimiskokonaisuuksia. 

Ilmaisun monet muodot -kokonaisuus pitää sisällään muun muassa kirjallisuutta ja 

kulttuuria, mediaesityksien tekemistä, musiikkia sekä median kuvien havainnointia ja 

tulkintaa. Kielen rikas maailma -kokonaisuuden yksi tavoite on omien digitarinoiden 

tekeminen sekä oman tekstin tuottaminen tieto- ja viestintävälineillä. Lasta myös ohjataan 

näppäimistön tarkoituksenmukaisessa käytössä. Minä ja meidän yhteisömme -

kokonaisuudessa tutustutaan mediaan ja kokeillaan itse tuottaa mediaa lapselle sopivin 

keinoin. Tässä kokonaisuudessa myös harjoitellaan faktan ja fiktion erottamista mediassa. 

Kasvan ja kehityn -kokonaisuus pitää sisällään muun muassa mainosten tarkastelun sekä 

tieto- ja viestintäteknologisten välineiden ja ympäristöjen turvallisen käytön harjoittelun. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2015, s. 32, 33, 35, 38.)  

Erään tutkimuksen mukaan suomalaisissa päiväkodeissa ei kuitenkaan suurimmaksi osaksi 

käytetä informaatioteknologiaa tai toteuteta mediakasvatusta lainkaan (Reunamo, 

Söderqvist & Tanner, 2014, s. 162, 165). Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
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todetaan, että lasten kanssa on harjoiteltava laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä. 

Esiopetuksessa voidaan käyttää myös lasten omia laitteita yhteisymmärryksessä huoltajien 

kanssa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin palveluihin ja peleihin. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2015, s. 18, 24.)  

4.3 Näkökulmia mediakasvatukseen 

Mediakasvatusta voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista. Yhteiskunta- ja 

kulttuurikriittiseen mediakasvatuksen näkökulmaan kuuluu tietämys medioiden 

taustavaikutteista, medioiden sisällöistä ja seurauksista. Tähän näkökulmaan kuuluu myös 

tieto mediatekstin rakentumisesta. Median taustalla vaikuttaa yleensä pyrkimys tuottaa 

rahaa. Yhdellä omistajalla voi olla monta erilaista mediaa, joiden avulla yhtiö  rikastuu. 

(Kylmänen, 2010, s. 13-14.)  

Median välityksellä pyritään tavoittamaan suuri yleisö, joten se käsittelee usein 

ajankohtaisia asioita. Media välittää ajattelu- ja käyttäytymistapoja, tuntemuksia, 

uskomuksia, pelkoja ja haluja. (Kellner, 1998, s. 9, 10.) Lähes kaikki mediatekstit ovat 

ihmisten tuotoksia ja ne perustuvat tekijöidensä edustamiin näkökulmiin. Media ei ole vain 

todellisuuden kuvaaja ja välittäjä. Se on todellisuuden rakentaja. Medialla on aina jokin 

kohderyhmä, jolle sitä markkinoidaan. (Kupiainen & Sintonen, 2009, s. 102, 105-106, 

116.)  

Elokuvia, pelejä ja ohjelmia markkinoidaan lapsille lelujen ja oheistuotteiden kautta. Pienet 

lapset eivät ole välttämättä edes nähneet alkuperäistä elokuvaa tai ohjelmaa, mutta heillä 

voi olla paljon siihen liittyviä oheistuotteita. (Uusitalo, Vehmas & Kupiainen, 2011, s. 63, 

71.) Lapset kiinnostuvat näistä oheistuotteista ja keräävätkin mielellään esimerkiksi 

johonkin mediahahmoon liittyviä asioita. Näiden oheistuotteiden kanssa ja avulla lapset 

leikkivät, puhuvat, oleskelevat, nukkuvat, peseytyvät, syövät ja osoittavat tunteitaan. 

(Marsh, 2005, s. 36, 37.) Lapset nähdään helposti manipuloitavina mainonnan uhreina, 

mutta Buckinghamin mukaan heitä tulisikin tarkastella enemmän sosiaalisina ja 

kyvykkäinä median käyttäjinä (Buckingham, 2011, s. 46, 57). 

Suojelullisen näkökulman mukaisesti aikuiset tiedostavat lasten mediankäyttötavat ja 

lasten käyttämät mediat. Lasten median käyttöä tulee myös rajata. Ikärajat toimivat yhtenä 

rajauskeinona ja niitä tulisi aina noudattaa. (Kylmänen, 2010, s. 20.) Lapset ottavat 
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mediasta vaikutteita oikeaan elämään esimerkiksi leikkien, puheiden ja sosiaalisen 

kanssakäymisen muodossa. Medialla on vaikutusta myös kasvatukseen ja 

vuorovaikutussuhteisiin kasvuympäristöissä. Jotta media ei ole ainut lähde, mistä lapset 

ammentavat tietoa ja muodostavat käsityksiä, tulee lasten elämässä olla turvallisia aikuisia, 

jotka yhteistyössä suojaavat lapsia median haittavaikutuksilta (Mediakasvatus 

varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 6, 12, 14). 

Mediataidot ovat tärkeässä roolissa pohdittaessa median negatiivisilta vaikutuksilta 

suojautumista (Koivusalo-Kuusivaara, 2007, s. 73). Mediataitoja voi vahvistaa 

keskustelemalla lasten kanssa erilaisista mediasisällöistä (Paavonen, Roine, Korhonen, 

Valkonen, Pennonen,  Partanen & Lahikainen, 2011, s. 1569). Lapsille voidaan opettaa 

konkreettisia hallintataitoja, eli niitä tapoja, joilla lapset selviävät pelottavista tai 

ahdistavista mediasisällöistä (Korhonen, 2008, s. 204).  

Teknologiakasvatukselliseen näkökulmaan kuuluu erilaisiin teknisiin välineisiin 

tutustuminen ja teknisten taitojen kartuttaminen turvallisessa ympäristössä. 

Taidekasvatuksellisessa näkökulmassa tavoitellaan eläytymistä ja esteettistä kokemusta 

sekä identiteetin kehittämistä median avulla. Tärkeää on kunnioittaa ja hyödyntää lasten 

omia ajatuksia mediakasvatuksessa. (Kylmänen, 2010, s. 22, 25-26.) 

Mediakasvatus on kuitenkin moninaista ja osa tavallista elämää. Media näkyy ja vaikuttaa 

elämiimme monella tapaa ja sen ymmärtäminen on oleellinen osa mediakasvatusta. 

Mediakasvatus ei aina vaadi uusinta teknologiaa ja välineistöä. Lastentarhanopettajien ei 

tarvitse osata käyttää huipputeknologiaa ja olla perillä uusimmista trendeistä. 

Mediakasvatus ei tuo mediaa lasten elämiin, sillä se on jo osa elämää. Mertala ja Salomaa 

nimittävät tällaista ajattelua mediakasvatuksesta kasvatuskeskeiseksi mediakasvatukseksi. 

(Mertala & Salomaa, 2016, s. 165, 166, 167.) 

4.4 Kriittinen medialukutaito 

Mediakasvatuksen yksi tavoite on kriittinen medialukutaito. Se koostuu turvataidoista, 

tunnetaidoista, sosiaalisista taidoista sekä median vastaanottamisen, tuottamisen ja 

kommunikoinnin taidoista. Turvataidoilla tarkoitetaan kykyä valita itselleen sopivaa 

mediaa muun muassa ikärajojen perusteella. Turvataitoihin kuuluu myös mediasta 

keskustelu ja mediakokemusten jakaminen aikuisten kanssa. Tunnetaitoihin lukeutuu kyky 
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tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä ilmaista itseään suhteessa mediaan. Lasten on tarkoitus 

tiedostaa oma mediasuhteensa. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 17- 18.)  

Sosiaalisiin taitoihin kuuluu mediasta keskustelu, lasten ideointi ja ajatusten toteuttaminen 

mediakasvatuksessa sekä yhteistyönä toteutetut mediaprojektit. Median vastaanottamisen, 

tuottamisen ja kommunikoinnin taitoihin katsotaan kuuluvan median kriittinen pohdinta ja 

tulkinta sekä kokemusten analysointi. Tähän kuuluu myös ympäristön tutkiminen median 

keinoin, erilaisiin mediailmaisun muotoihin tutustuminen sekä median avulla 

vaikuttaminen. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 18-19.) Medialukutaidon 

kautta lapset voivat saada voimaantumisen kokemuksia (Kupiainen & Sintonen, 2009, s. 

95). 

Kriittisen medialukutaidon omaava lapsi ei ole passiivinen median vastaanottaja, vaan 

aktiivinen toimija (Niinistö & Ruhala, 2006, s. 9). Medialukutaidon rinnalla voidaan puhua 

myös mediakirjoitustaidosta, jolla tarkoitetaan kykyä tuottaa mediatekstejä (Merilampi, 

2014, s. 141). Kriittisen medialukutaidon omaksuminen on pitkä prosessi. Se ei kuitenkaan 

tarkoita, etteikö medialukutaitoa voisi silti harjaannuttaa jo päiväkodissa.  (Kerhokeskus, 

2009, s. 22.) Tämä on todettu muun muassa Mediamuffinssi-hankkeessa, jonka 

tarkoituksena oli lisätä medialukutaitoa alle 8-vuotiaiden lasten parissa (Rantala, 2011, s. 

126). Medialukutaito tukee varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisten tavoitteiden 

saavuttamista (Mertala & Salomaa, 2016, s. 158). Se on kuitenkin käsitteenä moninainen ja 

abstrakti. Medialukutaidon merkityksestä on tehty useita tutkimuksia, mutta 

yksimielisyyttä ei ole saavutettu. (Palsa & Ruokamo, 2015, s. 112, 113.) 

4.5 Lastentarhanopettaja mediakasvattajana 

Lastentarhanopettajien tulisi pohtia omaa suhdettaan mediaan sekä lasten mediankäyttöön. 

Heidän tulee olla perillä lasten mediakulttuurista sekä käyttää tätä tietämystä hyödyksi 

mediakasvatusta suunniteltaessa. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 11, 14.) 

Toiminnan suunnittelu on tärkeä osa lastentarhanopettajan työtä. Lapset tulisi nähdä 

yksilöinä ja tästä syystä myös toimintatapojen ja pedagogiikan tulee mukautua kullekin 

lapsiryhmälle sopivaksi. Lastentarhanopettajat kokevat, että myös lasten tulisi voida 

vaikuttaa toiminnan suunnitteluun. (Rouvinen, 2007, s. 129, 131, 144, 148). 

Lastentarhanopettajien tullessa tietoiseksi lasten mediakulttuurista ja hyödyntäessä tätä 
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tietoa toiminnan suunnittelussa, pääsee lasten oma ääni ja osallisuus paremmin esiin 

(Kupiainen, Niinistö, Pohjola & Kotilainen, 2006, s. 35). 

Mikäli lastentarhanopettajat eivät ole tietoisia lasten käyttämistä medioista ja 

mediasisällöistä, eivät he voi tarjota lapsille heidän tarvitsemaansa tukea (Kangas, 

Lundvall & Sintonen, 2008, s. 4). Oleellista on, että lastentarhanopettajat ymmärtävät 

median olevan muutakin kuin vain uhka lapsille. Se voi oikein käytettynä rikastaa 

varhaiskasvatusta. Mediamuffinssi-hankkeen yhtenä tavoitteena olikin lisätä 

varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoisuutta mediakasvatuksesta sekä toimia tukena 

mediakasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Hankkeen avulla lastentarhanopettajille 

ja muulle henkilöstölle tarjottiin koulutusta ja materiaaleja. (Rantala, 2011, s. 126, 127). 

Mediakasvatus kuntien varhaiskasvatuksessa- kyselystä käy ilmi, että suurimmassa osassa 

kyselyyn vastanneista kunnista, varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 20-50% tietää 

mediakasvatuksesta. Suurimmassa osassa kunnista arvioidaan, että tietoista ja 

tavoitteellista mediakasvatusta toteutetaan vain alle 20%:ssa päiväkodeista. 

(Mediakasvatus kuntien varhaiskasvatuksessa, 2013, s. 16.) 75% Mediamuffinssi-

koulutukseen osallistuneista varhaiskasvatuksen työntekijöistä oli toteuttanut työssään 

mediakasvatusta muun muassa teatterin, elokuvan, näyttelyiden, kuvien, satujen, 

sarjakuvien ja lehtien sekä median käytöstä ja ikärajoista keskustelun avulla. Tärkeäksi he 

kokivat mediakriittisyyden harjoittelun sekä kasvatuskumppanuuden myös 

mediakasvatuksen osalta. (Kupiainen, Niinistö, Pohjola & Kotilainen, 2006, s. 20.)  

Suuressa osassa kunnista ei ole osallistuttu minkäänlaiseen mediakasvatuksen 

koulutukseen. Erityisesti pienimmissä kunnissa mediakasvatukseen liittyviä koulutuksia ei 

järjestetty ollenkaan. Kuitenkin kaksi kolmesta kunnasta on sitä mieltä, että 

mediakasvatuksen tulisi olla olennainen osa varhaiskasvatusta. (Mediakasvatus kuntien 

varhaiskasvatuksessa, 2013, s. 18-19, 26.)  

Mediamuffinssi-hankkeen arvioinnissa todettiin, että 65% varhaiskasvatuksen 

henkilöstöstä piti mediakasvatusta varhaiskasvatuskontekstissa melko tai erittäin tärkeänä. 

Esikoulussa mediakasvatus nähtiin kuitenkin tärkeämpänä, sillä 90% vastaajista piti sitä 

melko tai erittäin tärkeänä. (Suoninen, 2008, s. 17.) Mediamuffinssi-hankkeeseen 

liittyvässä tutkimuksessa todettiin, että koulutus ja materiaalien käyttö lisäsivät 

varhaiskasvattajien tietämystä ja osaamista mediakasvatuksessa (Rantala, 2011, s. 127).  Jo 
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lastentarhanopettajien opintoihin tulisi sisällyttää enemmän mediakasvatuksen opintoja 

(Suoninen, 2013, s. 74). 

Pienet lapset ovat riippuvaisia aikuisesta ja lastentarhanopettaja on yksi merkittävä 

aikuinen lasten elämässä. Kasvatusalan ammattilaisena lastentarhanopettajan tulisi 

tiedostaa asemansa suhteessa lapsiin ja käyttää sitä oikein. (Lastentarhanopettajaliitto, 

2005, s. 3). Lasten ja lastentarhanopettajan suhde ei koskaan ole täysin symmetrinen. 

Aikuinen käyttää aina valtaa suhteessa lapsiin, joko avoimesti tai peitetysti. (Kalliala, 

2012, s. 48.) Lastentarhanopettaja luo lapselle turvallisuuden tunteen. Tähän kuuluu 

osaltaan myös sääntöjen ja rajojen asettaminen, kuitenkin lapsen vapautta kunnioittaen. 

(Lastentarhanopettajaliitto, 2005, s. 4; Rouvinen, 2007, s. 135.) Joskus vallankäyttö 

nähdään kielteisenä ja vastuuta vältellään. Lastentarhanopettajan on kuitenkin oltava 

auktoriteetti lapsille. Tämä ei sulje pois lämpöä ja hellyyttä eikä lapsilähtöisyyttä. 

(Kalliala, 2012, s. 49-50.) 

Mediakasvatuksessa lasten vapauden rajoittaminen näkyy materiaalien valinnassa. 

Lastentarhanopettajan tehtävänä on valita lapsille sopivaa materiaalia ja tarjota turvallisia 

mediakokemuksia. Mediakasvatuksen tehtävänä on paitsi suojata lapsia heille haitalliselta 

materiaalilta, myös opettaa keinoja toimia median parissa (Rantala, 2011, s. 126, 129).  
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen aihe pohjautuu vuonna 2015 tekemääni kandidaatintutkielmaan, joka 

käsitteli lasten ikärajojen noudattamatta jättämisen vaikutuksia varhaiskasvatusikäisillä 

lapsilla. Tältä pohjalta aloin muotoilemaan tutkimuskysymyksiäni pro gradu-tutkielmaani. 

Tutkimuksen varsinainen työstäminen alkoi kesällä 2015. Näkökulma muuttui työn 

edetessä ja tutkimuskysymykset saivat viimeisen muotonsa kesän 2015 lopulla. Tutkimus 

alkoi teoreettisen viitekehyksen muodostamisella. Taustalla vaikutti 

kandidaatintutkielmani, mutta tutkimuskysymyksien hakiessa lopullista muotoaan myös 

teoreettinen viitekehys muokkaantui. Teoreettinen viitekehys valmistui kuta kuinkin 

nykyiseen muotoonsa kesän 2015 aikana.  

Tutkimukseni lähestymistapa on fenomenografinen, ja metodina on käytetty 

teemahaastattelua. Fenomenografia on saanut alkunsa Ference Martonin tekemästä 

tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin oppilaiden käsityksiä oppimisesta 1970-luvulla. (Ahonen, 

1994, s. 115.) Fenomenografia kehitettiin vastaamaan kasvatustieteellisiin kysymyksiin 

(Marton, 1986, s. 44). Näin ollen se sopii omaan tutkimukseeni, joka sijoittuu 

varhaiskasvatuksen ja mediakasvatuksen kentälle. Samanaikaisesti teoreettisen 

viitekehyksen muotoutumisen kanssa perehdyin fenomenografiseen lähestymistapaan sekä 

teemahaastattelun teoriaan. 

Teoreettisen viitekehyksen muodostumisen jälkeen aloin suunnitella aineiston hankkimisen 

käytännön toteutusta. Etsin haastateltavia lokakuun 2015 alussa ja tämän jälkeen hain 

tutkimusluvan Oulun kaupungilta. Haastattelut suoritin loka-marraskuussa 2015. Kerron 

tässä luvussa tutkimukseni lähtökodista ja etenemisestä, menetelmistä ja aineiston 

hankinnasta sekä analyysistä.  

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on valottaa varhaiskasvatusta toteuttavien 

lastentarhanopettajien käsityksiä lasten mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta. Aihe on 

ajankohtainen, sillä mediakasvatuksen tilasta varhaiskasvatuksessa tarvitaan lisää tietoa 

(Rantala, 2011, s. 129). Tutkimuksen myötä lastentarhanopettajat sekä muut 

varhaiskasvatuksen työntekijät voivat pohtia uudelleen suhtautumistaan lasten 

mediankäyttöön sekä mediavaikutuksiin ja mediakasvatukseen. Lisäksi varhaiskasvatuksen 
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koulutuksen suunnittelussa voidaan huomioida lastentarhanopettajien näkemykset 

mediakasvatuksesta. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on lasten mediavaikutuksista 

päiväkodissa? 

2. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on mediakasvatuksesta päiväkodissa? 

 

Rajaan tutkimustani haastattelemieni lastentarhanopettajien osalta. Lastentarhanopettajan 

pätevyyteen vaaditaan vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon kuuluu 

lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 

johon kuuluu varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan 60 opintopisteen laajuiset 

opinnot. (Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja arvonlisäverolain 38§:n 

muuttamisesta, s. 33, 47, 84.) Käsittelen tutkimuksessani yliopistokoulutuksen tai sitä 

edeltävän opistotasoisen koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien käsityksiä. 

Pedagogisen koulutuksen saanut lastentarhanopettaja on vastuussa oman ryhmänsä 

pedagogiikasta ja näin ollen myös mediakasvatuksesta. Yliopistokoulutuksen saaneilla 

lastentarhanopettajilla on laajin teoriatieto ja kyky hyödyntää uutta kasvatustieteellistä 

tutkimusta. (Lastentarhanopettajaliitto, 2015.) 

 

Kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon sekä sosionomin tutkinnon opinnot ja 

opetussuunnitelma eroavat toisistaan suuresti (Karila, 2008, s. 217). Yliopistojen tarjoama 

lastentarhanopettajakoulutus suuntautuu vahvasti varhaiskasvatukseen ja opettajuuteen. 

Koulutus tuottaa osaamista ja tietoa erityisesti lapsen kehityksestä ja oppimisesta, 

vuorovaikutuksesta ja varhaispedagogiikasta. Sosionomin koulutus puolestaan keskittyy 

yhteiskunnallisiin muutoksiin, verkostoihin ja yhteistyöhön perheiden kanssa. Sen sijaan 

varhaispedagogiikkaa sekä lasten kasvua ja kehitystä koskevaa osaamista tulisi kehittää. 

(Karila et. al., 2013, s. 81-82.) Sosionomikoulutus hakee vielä paikkaansa 

varhaiskasvatuksen kentällä (Karila, 2008, s. 221). 

5.2 Fenomenografia 

Fenomenografinen lähestymistapa korostaa yksilön käsityksiä, jotka muodostuvat 

suhteessa yksilön ja maailman välillä. Käsitykset muodostuvat kokemuksien perusteella ja 

ne ovat muuttuvia. Kokemukset ovat koko ajan läsnä käsityksissämme, myös 
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tiedostamattomina. (Metsämuuronen, 2009, s. 240; Niikko, 2003, s. 18, 26.) Käsityksien 

muodostamiseen vaikuttaa se, miten hahmotamme jonkin ilmiön. Käsitykset toimivat 

pohjana uusien asioiden pohdinnalle. (Uljens, 1989, s. 19.)  

Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään kuvailemaan näitä käsityksiä eri ilmiöistä 

(Häkkinen, 1996, s. 14). Käsityksillä tarkoitetaan kaikista keskeisintä ajattelua jostakin 

ilmiöstä (Uljens, 1989, s. 10). Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita siitä, miten ihmiset 

käsittävät jonkin ilmiön, ei niinkään ilmiöstä itsestään (Marton, 1986, s. 31; Uljens, 1989, 

s. 17). 

Fenomenografian ihmiskuva on samantyyppinen konstruktiivisen oppimisnäkemyksen 

kanssa. Ihmisen ajatellaan itse rakentavan tietoa ja muodostavan käsityksiä ilmiöistä 

(Ahonen, 1994, s. 116, 121; Häkkinen, 1996, s. 23). Fenomenografia eroaa kuitenkin 

perinteisestä ajattelun tutkimisesta siinä, että se on enemmän kiinnostunut ajattelun 

sisällöstä kuin ajattelutavoista (Marton, 1986, s. 32). 

Fenomenografiassa tietoisuuden nähdään koostuvan mitä-ulottuvuudesta sekä kuinka-

ulottuvuudesta. Yksilö on siis tietoinen jostakin, jollakin tapaa. Tässä lähestymistavassa 

pyritään ymmärtämään, miten tietty ihmisryhmä käsittää jonkin tietyn asian ja minkälaisia 

nämä käsitykset ovat. (Niikko, 2003, s. 17-18, 20.) Yksilöiden käsityksiä voidaan vertailla. 

Tällöin ollaan kiinnostuneita käsityksien rakenteista ja sisällöllisistä eroista. (Häkkinen, 

1996, s. 35.)  

Fenomenografiassa ajatellaan, että todellisuus on olemassa, mutta sitä ei voi saavuttaa 

muuten kuin ihmisten käsityksien kautta (Häkkinen, 1996, s. 47). Käsityksissään ihmiset 

antavat merkityksiä todellisuudelle (Uljens, 1989, s. 14). Käsitykset toimivat myös keinona 

liittää itsemme todellisuuteen (Niikko, 2003, s. 26). Fenomenografiassa uskotaan, että 

ihmiset kokevat, ymmärtävät ja muodostavat käsityksiä samoista ilmiöistä eri tavoilla 

(Marton, 1986, s. 31).  

Fenomenografiassa tutkitaan toisten ihmisten käsityksiä eli toisen asteen näkökulmia 

(Niikko, 2003, s. 24). Uljens puhuu primääreistä ja sekundääreistä käsityksistä (Uljens, 

1989, s. 30-33). Toisen asteen näkökulmalla, eli sekundäärillä näkökulmalla, tarkoitetaan 

sitä, että tutkimuksessa ei pyritä ymmärtämään sitä, miten asiat ovat. Sen sijaan ollaan 

kiinnostuneita siitä, minkälaisia käsityksiä ihmisillä asioista on. (Häkkinen, 1996, s. 30.) 
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Fenomenografia on kiinnostunut yksiselitteisesti toisen asteen näkökulmasta (Uljens, 1989, 

s. 14).  

Käsityksiä voidaan kategorisoida ja löytää eroja ja yhteyksiä niiden välillä. Oleellista on, 

että tutkija pystyy reduktoimaan, eli asettamaan ulkopuolelle, omat esioletuksensa aiheesta 

(Niikko, 2003, s. 27-28, 35). Käsityksiä tutkimalla voidaan tuoda ilmi, että ei ole vain yhtä 

oikeaa tapaa ajatella. Tämä onkin fenomenografian tärkein päämäärä (Marton, 1986, s. 33, 

47.) 

Fenomenografisessa tutkimuksessa puhutaan intersubjektiivisuudesta, jolla tarkoitetaan 

sitä, että haastateltavan antaman tiedon merkitys muodostuu osittain tutkijan omasta 

tulkinnasta. Siitä syystä onkin tärkeää, että tutkija on perehtynyt aiheeseensa. 

Fenomenografian piirissä käytetään myös käsitettä intersubjektiivinen luottamus, millä 

viitataan siihen, että tutkija on tietoinen omasta asemastaan tutkimuksessa. Tähän liittyy 

myös oletus siitä, että tutkija kuuntelee haastateltavaa aidosti (Ahonen, 1994, s. 124,  136.) 

Haastattelu on tärkein aineistonkeruumenetelmä fenomenografiassa (Marton, 1986, s. 42).  

Fenomenografiaa on kritisoitu siitä, että se ei kerro tarpeeksi selvästi käsityksien 

muodostumisesta (Häkkinen, 1996, s. 46). Uljensin mukaan fenomenografian tehtävänä ei 

kuitenkaan ole selittää sitä, miksi ihmiset ajattelevat jostakin ilmiöstä tietyllä tavalla, vaan 

pyrkiä ymmärtämään ajattelun sisältöjä. Fenomenografiaa on kritisoitu myös siitä, että se 

jättää tutkimusprosessin epäselväksi (Uljens, 1989, s. 59, 83-84). Tässä tutkimuksessa 

pyrin kuvaamaan mahdollisimman avoimesti koko tutkimusprosessia niin teorian kuin 

käytännönkin tasolla. Analyysiprosessia havainnollistan kaavioilla, jotka konkretisoivat 

aineiston käsittelyä. 

5.3 Teemahaastattelu 

Fenomenografiassa käytetään metodina yleensä haastattelua (Ahonen, 1994, s. 136). 

Suomessa haastattelua on käytetty tutkimusmuotona jo varhain, 1800-luvun lopulta alkaen. 

1950-luvulta alkaen se oli jo vakiintunut tapa sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Tällöin 

haastattelut olivat kuitenkin enimmäkseen strukturoituja lomakehaastatteluja. 1980-luvulta 

lähtien alettiin käyttää yhä enemmän teemahaastattelua. (Alastalo, 2009, s. 60, 65, 74-75.) 

Haastattelun taustalla vaikuttaa usein teoriaan perehtyminen (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 
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13). Tässä tutkimuksessa taustalla vaikuttaa aiemmin laadittu kirjallisuuskatsaus ikärajojen 

noudattamatta jättämisen vaikutuksista varhaiskasvatusikäisiin lapsiin.  

Haastattelu on vuorovaikutuksellinen tilanne (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 41). 

Haastattelulla on aina päämäärä, mikä erottaa sen tavallisesta keskustelusta (Ruusuvuori & 

Tiittula, 2009, s. 23). Sen tavoitteena on kartuttaa uutta tietoa tutkittavasta aiheesta. 

Haastattelussa on kuitenkin mahdollista saavuttaa vai pieni osa siitä tiedosta ja 

kokemuksesta, joka haastateltavalla on. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 41-42.) Haastattelija 

ei myöskään voi ymmärtää haastateltavan käsityksiä juuri niin kuin hän ne käsittää, vaan 

tekee aina omia tulkintojaan. Näin ollen tutkimuksen tulokset, eli haastateltavien 

käsityksistä muodostetut kuvauskategoriatkin ovat vain tutkijan tulkintoja aiheesta. (Puusa, 

2011, s. 80.) 

Haastattelija ja haastateltava ovat usein erilaisista sosiaalisista ympäristöistä, mikä voi 

vaikuttaa haastattelun kulkuun (Ruusuvuori & Tiittula, 2009, s. 36). Koska edustamme 

samaa ammattiryhmää, on varhaiskasvatuksen termistö ja käytännöt sekä minulle 

haastattelijana että haastateltaville jo ennestään tuttua (Puusa, 2011, s. 82). Meidät erottaa 

kuitenkin toisistamme työkokemuksen määrä. 

Haastattelu vaatii tutkijalta paljon työtä. Tutkijan tulee olla perehtynyt aiheeseensa sekä 

pohtinut haastattelutilannetta ja kysymyksiä etukäteen. Haastattelija toimii haastattelun 

ohjaajana ja motivoijana. Hänen tulee tiedostaa oma roolinsa tutkimuksessa ja 

haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 43.) Haastattelijan tulee olla neutraali 

(Ruusuvuori & Tiittula, 2009, s. 44). Haastattelukysymykset tulee muotoilla niin, että ne 

eivät johdattele haastateltavaa vastaamaan tietyllä tavalla (Puusa, 2011, s. 78). Haastattelija 

ei itse saa tuoda haastattelussa esiin omia suhdesääntöjään eli mieltymyksiä, aggressioita 

tai tunteiden purkauksia. Haastateltavan kohdalla tämä voi kuitenkin olla mahdollista, sillä 

hänen odotuksensa tilanteesta voivat olla erilaiset kuin haastattelijalla. (Hirsjärvi & Hurme, 

2008, 102.) 

Teemahaastattelu lukeutuu niin kutsuttuihin puolistrukturoituihin haastatteluihin. 

Teemahaastattelussa on nimensä mukaisesti jokin vallitseva teema, josta haastattelussa 

puhutaan. Haastattelun kulkua ja tarkkoja kysymyksiä ei ole kuitenkaan lyöty täysin 

lukkoon. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 47.) Teemojen suunnitteluun tulisi käyttää aikaa ja 

sen tulee tapahtua yhdessä teorian kanssa. Teemoihin sisältyy useampia 

haastattelukysymyksiä. (Puusa, 2011, s. 82.) Kysymyksien suhteen tulisi olla joustava. 
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Niiden muotoilua ja sanavalintoja voidaan muuttaa tarpeen tullen haastattelun edetessä. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 103.) 

Vaikka teemahaastattelun kysymykset eivät välttämättä ole etukäteen tarkasti määriteltyjä, 

tulee niiden kuitenkin liittyä tutkittavaan aiheeseen. Tutkija pitää keskustelun ennalta 

määrätyn teeman puitteissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 75.) Teema on sama kaikille 

haastateltaville. Teemahaastattelu korostaa ihmisten käsityksiä ja tulkintoja (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008, s. 48.) Siksi se sopiikin fenomenografisen tutkimuksen metodiksi. 

Haastattelun etuna on tilanteen joustavuus. Haastattelija pystyy säätelemään kysymysten 

järjestystä sekä muotoa ja tarkentamaan kysymyksiä tarvittaessa. Haastattelija voi myös 

pyytää haastateltavaa tarkentamaan vastaustaan, jotta se ei jää epäselväksi. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2011, s. 73.) Teemahaastattelulla saadaan syvää tietoa tutkittavasta aiheesta. Se 

myös vaatii tutkijalta suurta panostusta ja perehtymistä aiheeseen. Metodina 

teemahaastattelu on melko työläs. (Metsämuuronen, 2009, s. 247.) 

Teemahaastattelun taustalla vaikuttavan ontologisen käsityksen mukaan todellisuus on aina 

sosiaalisesti rakentunutta. Totuus ei ole tavoitettavissamme, ainakaan ehdottomassa 

muodossa. Voimme saavuttaa vain ihmisten käsityksiä todellisuudesta. Tutkijana olen 

osallisena samassa todellisuudessa tutkittavieni kanssa. Näin ollen oma käsitykseni tästä 

todellisuudesta vaikuttaa saamiini tuloksiin väistämättä. Tutkimuksella onkin mahdollista 

saada vain kontekstuaalista tietoa, ei niinkään universaaleja totuuksia. (Hirsjärvi & Hurme, 

2008, s. 17-19.) Tilastolliset yleistykset eivät näin ollen ole laadullisen tutkimuksen 

päämääränä (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 85). 

Haastattelu vaatii yhteistoimintaa. Hirsjärvi ja Hurme nostavat esiin termit interaktion 

pysyvyys ja interaktion dynamiikka. Interaktion pysyvyydellä he tarkoittavat sitä, että sekä 

haastattelija että haastateltava näkevät toisensa pätevinä ja luottamuksellisina. Interaktion 

dynamiikalla puolestaan tarkoitetaan sitä, että roolit muokkautuvat haastattelussa, eikä 

kumpikaan osapuoli oleta haastattelun etenevän tiukkojen ennakko-oletuksien mukaan. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 94.) 

5.4 Aineiston hankinta 

Koska tutkin lastentarhanopettajien käsityksiä mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta, 

oli haastatteluni kohdejoukkona luonnollisesti lastentarhanopettajat. Haastattelin 
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tutkimukseeni kuutta lastentarhanopettajaa Oulusta. Pieni määrä on perusteltua, sillä 

opinnäytteissä aineistot eivät ole usein kovin isoja (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 85). 

Rajasin tutkimusjoukkoa koulutuksen perusteella. Haastattelemillani lastentarhanopettajilla 

oli yliopistotasoinen kandidaatin tai maisterin tutkinto tai yliopistokoulutusta edeltänyt 

opistoasteinen koulutus. Perustelen rajaustani sillä, että pedagogisen koulutuksen saanut 

lastentarhanopettaja on vastuussa oman ryhmänsä pedagogisesta toiminnasta. 

Koska en ole aiemmin suorittanut haastattelua, tein koehaastattelun ennen varsinaista 

aineistonkeruuta (Puusa, 2011, s. 77). Koehaastattelun pohjalta muutin vielä 

kysymysrunkoani. Kysymysteemat pohjautuivat graduni teoreettiseen viitekehykseen. 

Käyttämäni kysymysrunko on nähtävissä liitteessä 1. 

Suoritin varsinaiset haastattelut kahden viikon aikana. Haastattelut suoritettiin 

lastentarhanopettajien työpaikalla eli päiväkodeissa. Haastattelupaikka oli siis 

haastateltaville luonnollinen ja tuttu. Olin sopinut päiväkotien johtajien kanssa 

haastattelulle rauhallisen paikan, kuten johtajan huoneen tai neuvotteluhuoneen. Yhden 

haastattelun suoritin kuitenkin lastentarhanopettajan omassa ryhmätilassa lasten ulkoilun 

aikana. Tällöin haastattelu häiriintyi osittain, sillä paikalla oli myös ryhmäavustaja 

kattamassa pöytiä. Asemoiduin haastattelutilanteessa usein vastapäätä haastateltavaa, 

mutta annoin haastateltavan valita itse paikkansa. Tämä johtui pitkälti haastattelupaikkojen 

rajatusta tilasta sekä huonekalujen sijoittelusta. 

Luottamuksen luominen haastateltavan kanssa on tärkeää, jotta haastateltava pystyy 

osallistumaan tutkimukseen ja kertomaan käsityksistään (Puusa, 2011, s. 78). Kerroin 

haastateltaville omasta taustastani sekä selvitin vielä kirjallisesti ja suullisesti tutkimukseni 

tarkoituksen. Pyrin tekemään haastattelutilanteesta rennon ja keskustelunomaisen. Ennen 

varsinaista haastattelua juttelimme hetken haastateltavan kanssa niitä näitä. 

Haastattelutilanteessa pyrin neutraaliin asenteeseen, enkä tuonut ilmi omia näkemyksiäni 

aiheesta. Pyrin lisäkysymyksillä ja varmennuksilla tarkentamaan haastateltavan vastausta, 

jotta hänen käsityksensä tulee esiin. 

Äänitin haastattelut nauhurilla. Pyrin sijoittamaan nauhurin minun ja haastateltavan väliin, 

mutta kuitenkin niin, että haastateltavan huomio ei kiinnittyisi siihen. Kerroin, että äänitän 

haastattelun ja että nauhurista ei tarvitse välittää haastattelutilanteessa. Yhden haastattelun 

kesto oli keskimäärin puoli tuntia. Litteroin haastattelun äänityksien pohjalta joulukuussa 

2015. 
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5.5 Aineiston analyysi 

Aloitin aineiston analysoinnin helmikuussa 2016. Fenomenografinen aineiston analyysi on 

nelivaiheinen prosessi. Analyysin kohteena ovat erilaiset kirjalliset aineistot (Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 163), kuten haastattelun litterointi. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa 

aineistoa käydään läpi useaan kertaan ja etsitään vastauksia tutkimusongelmaan. 

Käsitykset, joita aineistossa esiintyy, tulee pitää kontekstissaan. (Häkkinen, 1996, s. 41; 

Marton, 1986, s. 32.) Taulukko 1 kuvaa analyysin ensimmäistä vaihetta. 

Taulukko 1. Analyysin ensimmäinen vaihe. 

Ryhmä 1 

MEDIAKASVATUS 

Ryhmä 2 

MEDIAVAIKUTUKSET 

 

Luin omaa aineistoani läpi useasti ja lajittelin haastatteluista nousevia teemoja 

tutkimuskysymyksieni mukaan kahteen ryhmään. Toiseen ryhmään keräsin 

mediakasvatukseen ja toiseen mediavaikutuksiin liittyviä teemoja. Haastateltavien 

ilmaukset, jotka eivät koskeneet kahta edellä mainittua ryhmää, jätin tutkimuksen 

ulkopuolelle. Nämä ryhmät muodostavat analyysin ensimmäisen vaiheen, jota kuvaa 

taulukko 1. Toisessa vaiheessa aineistossa esiintyneitä käsityksiä yksinkertaistaan ja 

ryhmitellään merkitysyksiköiksi vertaillen käsityksiä keskenään (Niikko, 2003, s. 34; 

Uljens, 1989, s. 40). Taulukossa 2 esittelen esimerkin kautta analyysin toisen vaiheen 

etenemisen. 
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Taulukko 2. Esimerkki analyysin toisesta vaiheesta mediakasvatuksen osalta. 

Ryhmä 1 

MEDIAKASVATUS 

 

Merkitysyksiköt: 

Mediakasvatus on 

isommille lapsille 

”--musta vähän tuntuu, että 

se ehkä painottuis sinne 

eskareille ja sitte ehkä 

koulun puolelle” 

 

”--jos puhutaan alle 

kouluikäisistä, että ne 

mediakasvatusta nyt niin 

hirveänä vielä tarvi” 

Sosiaaliset suhteet ovat 

tärkeämpiä kuin media 

”--että ku puhutaan lapsista 

ja lapsen kehityksestä niin 

ne on tärkeimmät ne 

tavallaan ne sosiaaliset 

suhteet-- sää et voi 

harjotella niitä sosiaalisia 

suhteita niinku koneen 

avulla--” 

Mediakasvatus kuuluu 

tähän aikaan 

 

”onhan se nykypäivää” 

”se on nykyaikaa” 

Itseään täytyy kehittää ja 

oppia 

”--minun pitäis alan 

ihmisenä kasvaa sen 

mukana ja mä koen, että 

mä kasvan pienissä 

paloissa” 

 

”mutta ehkä sitä pitäis 

ihmisien silmiä avata ehkä 

sen suhteen” 

Mediakasvatus koetaan 

uhkana 

”--pelätään vähän mitä se 

tuo sisällään ja mitä se vie 

mukanaan jos se tulee” 

Mediakasvatus on vain 

laitteiden kanssa 

toimimista 

”mää koen että siis 

mediakasvatus, se ois 

niinkö, että siinä pitää olla 

joku väline / tietokone tai 

televisio / joku tämmönen, 

että se ei oo tämmöstä 

suullista ihan näin” 

Mediakasvatus on paljon 

muutakin kuin välineet 

”täällä moniki työkaveri on 

niinku sillä tavalla, että ne 

on vaan pelkästään nuo 

videot ja digikamera, mutta 

se on paljon muutaki-- 

myös se itse tekeminen” 

Media kuuluu myös 

päiväkotiin 

”mun mielestä päiväkoti ei 

sais olla mikään 

ulkopuolinen saareke, jossa 

sitä ei ole ollenkaan, et 

jotenki niinku mediavapaa 

alue, vaan nimenomaan, 

että lasten pitäis täälläkin 

kasvaa siihen sen käyttöön” 

 Vanhanaikaisuus 

”jotenki päiväkodeissa on 

vähän sellanen / niinkun / 

vanhoillinen 

asenneilmapiiri tämän 

suhteen, että ei olla 

avoimin mielin” 

Halu nähdä enemmän 

mediakasvatusta 

päiväkodissa 

”minä näen hirveen 

vähäisenä päiväkodissa 

minkään 

mediakasvatuksen, mä 

haluaisin nähdä sitä olevan 

paljon enemmän” 

Mediakasvatuksen 

puolesta pitää puhua 

”yritän sen puolesta puhua 

kyllä, omalta osaltani 

täälläkin” 

 

Taulukossa 2 mediakasvatukseen liittyvät ilmaukset muodostavat merkitysyksiköitä. 

Merkitysyksiköt ovat siis mediakasvatukseen liittyviä merkityksellisiä ilmauksia. 

Merkitysyksiköitä muodostin mediakasvatuksen osalta yhteensä 69. Taulukossa 2 suorat 

lainaukset haastatteluista toimivat esimerkkeinä siitä, kuinka muodostin kyseiset 

merkitysyksiköt. Tummennettu teksti on oma tulkintani merkitysyksiköstä. 

Mediavaikutuksien osalta merkitysyksikköjen määrä oli 34.  

Kolmannessa vaiheessa merkitysyksikköjä vertaillaan toisiinsa ja niistä muodostetaan 

alatason kategorioita (Häkkinen, 1996, s. 42). Kunkin kategorian tulisi tarjota erilainen 

näkökulma tutkittavaan aiheeseen (Niikko, 2003, s. 36). Taulukko 3 kuvaa esimerkin 

kautta analyysin kolmatta vaihetta mediakasvatuksen osalta. 
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Taulukko 3. Esimerkki analyysin kolmannesta vaiheesta mediakasvatuksen osalta. 

Ryhmä 1 

MEDIAKASVATUS 

 

Merkitysyksiköt: 

Mediakasvatus on 

isommille lapsille 

”--musta vähän tuntuu, että 

se ehkä painottuis sinne 

eskareille ja sitte ehkä 

koulun puolelle” 

 

”--jos puhutaan alle 

kouluikäisistä, että ne 

mediakasvatusta nyt niin 

hirveänä vielä tarvi” 

Sosiaaliset suhteet ovat 

tärkeämpiä kuin media 

”--että ku puhutaan lapsista 

ja lapsen kehityksestä niin 

ne on tärkeimmät ne 

tavallaan ne sosiaaliset 

suhteet-- sää et voi 

harjotella niitä sosiaalisia 

suhteita niinku koneen 

avulla--” 

Mediakasvatus kuuluu 

tähän aikaan 

 

”onhan se nykypäivää” 

”se on nykyaikaa” 

Itseään täytyy kehittää ja 

oppia 

”--minun pitäis alan 

ihmisenä kasvaa sen 

mukana ja mä koen, että 

mä kasvan pienissä 

paloissa” 

 

”mutta ehkä sitä pitäis 

ihmisien silmiä avata ehkä 

sen suhteen” 

Mediakasvatus koetaan 

uhkana 

”--pelätään vähän mitä se 

tuo sisällään ja mitä se vie 

mukanaan jos se tulee” 

Mediakasvatus on vain 

laitteiden kanssa 

toimimista 

”mää koen että siis 

mediakasvatus, se ois 

niinkö, että siinä pitää olla 

joku väline / tietokone tai 

televisio / joku tämmönen, 

että se ei oo tämmöstä 

suullista ihan näin” 

Mediakasvatus on paljon 

muutakin kuin välineet 

”täällä moniki työkaveri on 

niinku sillä tavalla, että ne 

on vaan pelkästään nuo 

videot ja digikamera, mutta 

se on paljon muutaki-- 

myös se itse tekeminen” 

Media kuuluu myös 

päiväkotiin 

”mun mielestä päiväkoti ei 

sais olla mikään 

ulkopuolinen saareke, jossa 

sitä ei ole ollenkaan, et 

jotenki niinku mediavapaa 

alue, vaan nimenomaan, 

että lasten pitäis täälläkin 

kasvaa siihen sen käyttöön” 

 Vanhanaikaisuus 

”jotenki päiväkodeissa on 

vähän sellanen / niinkun / 

vanhoillinen 

asenneilmapiiri tämän 

suhteen, että ei olla 

avoimin mielin” 

Halu nähdä enemmän 

mediakasvatusta 

päiväkodissa 

”minä näen hirveen 

vähäisenä päiväkodissa 

minkään 

mediakasvatuksen, mä 

haluaisin nähdä sitä olevan 

paljon enemmän” 

Mediakasvatuksen 

puolesta pitää puhua 

”yritän sen puolesta puhua 

kyllä, omalta osaltani 

täälläkin” 

 

Alatason kategoria 1: 

NEGATIIVINEN SUHTAUTUMINEN 

MEDIAKASVATUKSEEN 

Alatason kategoria 2: 

POSITIIVINEN SUHTAUTUMINEN 

MEDIAKASVATUKSEEN 

 

Muodostin mediakasvatuksen osalta yhteensä 14 alatason kategoriaa. Taulukossa 3 on 

esitelty kaksi näistä alatason kategorioista: negatiivinen ja positiivinen suhtautuminen 

mediakasvatukseen. Nämä alatason kategoriat perustuvat edellä esitettyihin 

mediakasvatuksen merkitysyksiköihin ja ovat oma tulkintani niistä. Mediavaikutuksien 

osalta sain yhteensä 12 alatason kategoriaa. 

Lopulta, analyysin viimeisessä vaiheessa, muodostetaan kuvauskategorioita, jotka 

yhdistävät ja yksinkertaistavat alatason kategorioita yhdessä teorian kanssa (Häkkinen, 

1996, s. 43; Niikko, 2003, s. 36). Ainestossa esiintyneet teemat niputetaan 
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kokonaisuuksiksi, joista ilmenevät käsityksien keskeiset sisällöt (Häkkinen, 1996, s. 34; 

Marton, 1986, s. 43). Kuvauskategoriat liittyvät toisiinsa ja muodostavat laajemman 

kategoriasysteemin (Häkkinen, 1996, s. 41).  Taulukko 4 esittelee esimerkin 

kuvauskategorioiden muodostuksesta. 
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Taulukko 4. Esimerkki analyysin neljännestä vaiheesta mediakasvatuksen osalta. 

Ryhmä 1 

MEDIAKASVATUS 

 

Merkitysyksiköt: 

Mediakasvatus on 

isommille lapsille 

”--musta vähän tuntuu, 

että se ehkä painottuis 

sinne eskareille ja sitte 

ehkä koulun puolelle” 

 

”--jos puhutaan alle 

kouluikäisistä, että ne 

mediakasvatusta nyt niin 

hirveänä vielä tarvi” 

Sosiaaliset suhteet ovat 

tärkeämpiä kuin media 

”--että ku puhutaan lapsista 

ja lapsen kehityksestä niin 

ne on tärkeimmät ne 

tavallaan ne sosiaaliset 

suhteet-- sää et voi 

harjotella niitä sosiaalisia 

suhteita niinku koneen 

avulla--” 

Mediakasvatus kuuluu 

tähän aikaan 

 

”onhan se nykypäivää” 

”se on nykyaikaa” 

Itseään täytyy kehittää ja 

oppia 

”--minun pitäis alan 

ihmisenä kasvaa sen 

mukana ja mä koen, että 

mä kasvan pienissä 

paloissa” 

 

”mutta ehkä sitä pitäis 

ihmisien silmiä avata ehkä 

sen suhteen” 

Mediakasvatus koetaan 

uhkana 

”--pelätään vähän mitä se 

tuo sisällään ja mitä se vie 

mukanaan jos se tulee” 

Mediakasvatus on vain 

laitteiden kanssa 

toimimista 

”mää koen että siis 

mediakasvatus, se ois 

niinkö, että siinä pitää olla 

joku väline / tietokone tai 

televisio / joku tämmönen, 

että se ei oo tämmöstä 

suullista ihan näin” 

Mediakasvatus on paljon 

muutakin kuin välineet 

”täällä moniki työkaveri on 

niinku sillä tavalla, että ne 

on vaan pelkästään nuo 

videot ja digikamera, mutta 

se on paljon muutaki-- 

myös se itse tekeminen” 

Media kuuluu myös 

päiväkotiin 

”mun mielestä päiväkoti ei 

sais olla mikään 

ulkopuolinen saareke, jossa 

sitä ei ole ollenkaan, et 

jotenki niinku mediavapaa 

alue, vaan nimenomaan, 

että lasten pitäis täälläkin 

kasvaa siihen sen käyttöön” 

 Vanhanaikaisuus 

”jotenki päiväkodeissa on 

vähän sellanen / niinkun / 

vanhoillinen 

asenneilmapiiri tämän 

suhteen, että ei olla 

avoimin mielin” 

Halu nähdä enemmän 

mediakasvatusta 

päiväkodissa 

”minä näen hirveen 

vähäisenä päiväkodissa 

minkään 

mediakasvatuksen, mä 

haluaisin nähdä sitä olevan 

paljon enemmän” 

Mediakasvatuksen 

puolesta pitää puhua 

”yritän sen puolesta puhua 

kyllä, omalta osaltani 

täälläkin” 

 

Alatason kategoria 1: 

NEGATIIVINEN SUHTAUTUMINEN 

MEDIAKASVATUKSEEN 

Alatason kategoria 2: 

POSITIIVINEN SUHTAUTUMINEN 

MEDIAKASVATUKSEEN 

 

Kuvauskategoria: 

LASTENTARHANOPETTAJIEN OMA SUHTAUTUMINEN OSANA MEDIAKASVATUSTA 

 

Mediakasvatuksen osalta muodostin yhteensä viisi kuvauskategoriaa. Taulukko 4 esittelee 

näistä kuvauskategorioista yhden. ”Lastentarhanopettajien oma suhtautuminen osana 

mediakasvatusta” – kuvauskategoria on muodostettu edellä mainittujen alatason 

kategorioiden pohjalta. Mediavaikutuksien osalta muodostin myös yhteensä viisi 

kuvauskategoriaa. 
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Kuvauskategorioiden tulee peilata haastatteluissa nousseita merkityksiä (Uljens, 1989, s. 

12). Kuvauskategoriat ovat fenomenografisen tutkimuksen tärkein tulos (Marton, 1986, s. 

34). Kategorioiden muodostuksessa tulisi käydä ilmi, miten ne liittyvät olemassa olevaan 

teoriaan (Häkkinen, 1996, s. 45). Teoria ei kuitenkaan saa ohjata analyysiä eikä olla 

perusteena kuvauskategorioiden muodostamiselle. Tutkimustuloksien ei ole myöskään 

tarkoitus testata jo olemassa olevia teorioita. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166.)  

Kategorisointisysteemejä on kolmelaisia. Horisontaalisessa systeemissä kategoriat ovat 

samanarvoisia keskenään. Nämä kategoriat ovat samalla tasolla eivätkä peitä toisiaan. 

Vertikaalisessa systeemissä kuvauskategoriat järjestetään jonkin aineistosta nousevan 

kriteerin pohjalta. Kolmas systeemi on hierarkkinen, jossa jokin kategoria on selvästi 

kehittyneempi kuin muut. (Uljens, 1989, s. 47-50.) Tutkimukseni kuvauskategoriat on 

järjestetty horisontaalisesti, jolloin mikään kategoria ei ole eriarvoinen kuin muut. 

Tulosluvuissa esittelen kaikki aineistosta muodostamani kuvauskategoriat, sekä niiden 

pohjalla toimineet alatason kategoriat ja vertailen niitä aiemmin esittelemääni teoreettiseen 

viitekehykseen. 
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6 Lastentarhanopettajien käsityksiä mediavaikutuksista 

Edellisessä luvussa esittelin tutkimuksen etenemistä sekä aineiston keräämisen ja 

analysoinnin vaiheita. Toin esimerkin kautta esille fenomenografisen analyysin vaiheet 

tässä tutkimuksessa. Koko aineisto on analysoitu esimerkin osoittamalla tavalla. 

Taulukossa 5 esittelen tutkimuksen kuvauskategoriat mediavaikutuksien osalta, sekä niihin 

johtaneet ala-tason kategoriat ja merkitysyksiköt. 

Taulukko 5. Tutkimuksen ryhmät, merkitysyksiköt, alatason kategoriat ja kuvauskategoriat 

mediavaikutuksien osalta. 

R

Y

H

M

Ä 

MERKITYSYKSIKÖT 

(34) 

ALATASON 

KATEGORIAT 

(12) 

KUVAUS- 

KATEGORIAT 

(5) 

M

E

D

I

A 

V

A

I

K

U

T

U

K

S

E

T 

LAPSI KERTOO AIKUISELLE 

MEDIAKOKEMUKSISTAAN (2) AIKUISTEN JA LASTEN 

VÄLISET KESKUSTELUT 

MEDIAN VAIKUTUKSET  

LASTEN 

PUHEISIIN 

MEDIA-AIHEET NOUSEVAT 

ESIIN AAMUPIIRILLÄ (2) 

MEDIAN IHMETTELY TOISILLE 

LAPSILLE (1) 

LASTEN KESKUSTELUT MEDIAKOKEMUKSIEN 

JAKAMINEN TOISILLE 

LAPSILLE (5) 

YHTEISET 

MEDIAKOKEMUKSET (3) 

MEDIA LAPSIA YHDISTÄVÄNÄ 

TEKIJÄNÄ 

MEDIAN VAIKUTUKSET 

SOSIAALISIIN SUHTEISIIN 

KAVERIN VALIKOIMINEN 

MEDIALAITTEEN 

PERUSTEELLA (1) 

MEDIA LAPSIA EROTTAVANA 

TEKIJÄNÄ 

KAVEREIDEN ARVOTTAMINEN 

(2) 

JOITAKIN RAJUT MEDIALEIKIT 

PELOTTAVAT (1) 

LEIKKIKIELTO (1) 

KAVERIN VALIKOIMINEN 

MEDIAKOKEMUKSEN MUKAAN 

(1) 

TYTTÖJEN JA POIKIEN JUTUT 

(3) 
SOSIAALISET NORMIT 

TAPPELU (7) 

HAITALLISET LEIKIT 

 

MEDIAN VAIKUTUKSET 

LASTEN LEIKKIIN 

MIELIKUVITUKSETTOMUUS (1) 

SALATUT ELÄMÄT (2) 

JÄRKYTTÄNEET 

MEDIASISÄLLÖT (1) 

HAHMOLEIKIT (2) 

KEHITTÄVÄT LEIKIT 
JUONEN LEIKKIMINEN (1) 

PELILEIKIT (3) 

RAKENTAVAT LEIKIT (1) 
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PERÄISIN LASTENOHJELMISTA 

(3) 

RAUHALLISUUS (1) 

TURVALLISUUS (1) 

TIETYSTÄ AIHEESTA 

TIETÄMINEN (3) 
TIETOJEN KERTYMINEN 

 

MEDIAN 

VAIKUTUKSET LASTEN 

OPPIMISEEN 

LAPSI OTTAA MEDIASSA 

TAPAHTUNEEN TODESTA (1) 

FAKTAN JA FIKTION 

EROTTAMISEN VAIKEUS 

LAPSI TIETÄÄ MISTÄ HAKEA 

TIETOA (3) VÄLINEIDEN KÄYTÖN 

OPPIMINEN 
LAPSI NEUVOO AIKUISTA (2) 

LAULUT MEDIASTA (2) 

MEDIA RIKASTAA MUUTA 

TOIMINTAA 

MEDIAN 

VAIKUTUKSET LASTEN 

MUUHUN TOIMINTAAN 

PÄIVÄKODISSA 

MEDIA-AIHEISET 

PIIRRUSTUKSET (1) 

MEDIA-AHEISET ROOLIASUT (2) 

MEDIA-AIHEISET LELUT (1) 

MEDIA-AIHEISET LEHDET (1) 

VÄSYMYS LIIASTA 

MEDIANKÄYTÖSTÄ (1) 

MEDIA KÖYHDYTTÄÄ MUUTA 

TOIMINTAA 

MEDIA VIE AIKAA MUULTA 

TOIMINNALTA(3) 

MEDIAN TARJOAMAT VALMIIT 

TOIMINTAMALLIT (1) 

 

Taulukosta 5 nähdään mediavaikutuksien osalta ryhmä, merkitysyksiköt, alatason 

kategoriat ja kuvauskategoriat. Mediavaikutuksien ilmaisuryhmä piti sisällään 34 erilaista 

merkitysyksikköä, 12 alatason kategoriaa ja viisi kuvauskategoriaa. Merkitysyksikköjen 

perässä suluissa oleva luku kertoo kyseiseen merkitysyksikköön liittyvien ilmausten 

määrän. Kuvauskategorioita ovat ”median vaikutukset lasten puheisiin”, ”median 

vaikutukset lasten sosiaalisiin suhteisiin”, ”median vaikutukset lasten leikkiin”, ”median 

vaikutukset oppimiseen” ja ”median vaikutukset lasten muuhun toimintaan päiväkodissa”. 

Tässä luvussa esittelen ja avaan tarkemmin jokaisen näistä kuvauskategorioista, jotka 

mudostavat tutkimukseni tulokset. Vertaan niitä lisäksi aiemmin esitettyyn teoriaan. 

Jokaisesta kuvauskategoriasta on nähtävillä myös suoria lainauksia litteroiduista 

haastatteluista. Litteroiduissa haastatteluissa H tarkoittaa haastattelijaa ja lto haastateltavaa 

lastentarhanopettajaa. Tarkemmat litterointimerkit löytyvät liitteestä 2. 

6.1 Median vaikutukset lasten puheisiin 

lto: että tota, tulee tietyt pelit, varmasti tulee tai niinku läpi, että niitä 

[pelataan] 
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H: [joo], millä tavalla ne sitte niinku / tulee läpi 

lto: no / 

H:[ miten sää niinku] 

lto: [sillä lailla että ku] just ku että jossaki aamupiirillä vaikka jutellaan 

siitä, että mitä ollaan tehty viikonlopun tai loman aikana/  

H: mm 

lto: niinniin, sieltä tulee sitte aika monesti että ”olen pelannut jotakin” tai on 

tabletilla tehnyt jotakin 

H: joo 

lto: niiniin / 

H: puheissa ja semmosessa keskustelussa 

Haastattelu 1. 

Lapset kantavat mediakokemuksiaan mukanaan kaikkialle (Pennanen, 2009, s. 186). 

Haastattelemani lastentarhanopettajat kertoivat sitaatin lastentarhanopettajan tavoin, että 

lapset tuovat puheissaan esille mediakokemuksiaan. Kuten tutkimuksen teoriaosuudessa 

ilmaisin, lapset vaihtavat tietoa mediakokemuksistaan vertaissuhteissaan erityisesti 

päiväkodissa (Pennanen, 2009, s. 184). Kavereiden osalta lapsi voi kokea myös painostusta 

tutustua tiettyihin mediasisältöihin (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 13).  

Sitaatissa lastentarhanopettaja kertoo, että mediakokemukset nousevat keskusteluaiheeksi 

myös aamupiirillä. Haastattelemieni lastentarhanopettajien mukaan lapset kertovat 

mediakokemuksistaan ja elämyksistään aikuisille kahden kesken tai porukassa. Lisäksi 

lapset keskustelevat mediakokemuksistaan keskenään toisten lasten kanssa. Lapset voivat 

myös tuoda ilmi oppimiaan asioita, sekä pohtia ja ihmetellä näkemäänsä yhdessä toisten 

lasten kanssa. 

6.2 Median vaikutukset lasten sosiaalisiin suhteisiin 

Mediatutkimuksissa on havaittu netissä tapahtuvaa kiusaamista (Kupiainen, 2013, s. 11). 

Myös haastattelemani lastentarhanopettajat kertoivat mediaan liittyvästä toisten lasten 
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arvottamisesta ja ulkopuolelle jättämisestä. Haastattelemieni lastentarhanopettajien 

kertomuksissa tällainen kiusaaminen ei kuitenkaan tapahtunut mediassa tai internetissä 

itsessään, vaan sen pohjalta päiväkodissa.  

lto: no, semmonen on aika jännä kuriositeetti joka on tässä niinku, tapahtu 

yks kerta että tuota / yks lapsi sano niin että // että tota,  tuonne 

peräkammariin saa tulla kaikki ne / joilla on tabletti kotona 

H: joo 

lto: ja se kyllä pisti korvaan 

H: joo 

lto: ja tota / no / sinne sitte meni muutama heppu ja yks kysy no että saanko 

mää tulla sitte jos mun isällä on 

H: mm 

lto: ”ei”, että siihen totta kai puututtiin asiaan, mutta aika raadollista on 

kyllä että 

Haastattelu 1. 

Sitaatissa lastentarhanopettaja kertoo, että medialaitteiden omistaminen on toiminut 

perusteena kavereiden arvottamiselle päiväkodissa. Eräs lapsista oli lastentarhanopettajan 

kertoman mukaan koittanut valita kaverinsa leikkiin sen mukaan, kenellä on kotona 

käytössään tablettitietokone. Muut lastentarhanopettajat kertoivat samantyyppistä 

arvottamista tapahtuneen mediasisältöjen mukaan. Eräs lastentarhanopettaja kuitenkin 

totesi, että erityisesti pienet lapset usein kuitenkin menevät leikkiin mukaan, vaikka eivät 

tietäisikään sen innoittajana toimineesta mediasisällöstä. 

Jotkut medialeikit koettiin rajuiksi leikeiksi, jolloin osa lapsista ei uskaltanut osallistua ja 

he jäivät näin ollen ulkopuolelle. Eräs lastentarhanopettaja kertoi, että hän oli joutunut 

rajoittamaan kahden lapsen sosiaalista kanssakäymistä, koska vanhemmat olivat pyytäneet, 

että lapset eivät leiki keskenään heidän rajuiksi kokemiaan medialeikkejä.  

Yksi lastentarhanopettaja kertoi, että mediakokemukset luovat myös tietyllä tapaa normeja 

lasten keskuudessa. Hänen kokemuksensa mukaan eräs poika ei uskaltanut myöntää 
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aamupiirillä kaikkien kuullen, että hän oli katsonut elokuvan, jonka mielsi tyttöjen 

elokuvaksi. Lapsilla oli siis tiedossa eräänlaisia sääntöjä siitä, kenen on soveliasta katsoa 

mitäkin elokuvaa tai muuta mediasisältöä. Useissa haastatteluissa tuli ilmi, että media voi 

toimia joko erottavana tai yhdistävänä tekijänä, kun lapset valitsevat leikkikavereitaan.  

lto: elikkä se, ja se sitte se, että ehkä joskus niinku sosiaalisissa suhteissa, 

elikkä tavallaan leikit lähti siitä, elikkä tytöt oli, kaks tyttöä jotka ei leiki 

tavallisesti keskenään kovin paljon, ku sä oot käynyt kattomassa sen 

elokuvan, ni he halus leikkiä keskenään ja vaihtaa kuulumisia siitä 

minkälainen se oli se elokuva 

H: mm, se toimi semmosena[yhdistävänä] 

lto: [yhdistävänä] tekijänä 

Haastattelu 2. 

Sitaatin lastentarhanopettaja kertoo, että lapset, jotka eivät tavallisesti leiki keskenään 

olivat löytäneet toisensa saman mediakokemuksen kautta. Myös muilla 

lastentarhanopettajilla oli samanlaisia kokemuksia. Myös mediakokemuksiin liittyvät 

puheet yhdistivät lapsia lastentarhanopettajien mukaan. Aiemmassa tutkimuksessa on 

todettu, että erilaiset peliverkostot voivat toimia lapsille väylänä löytää uusia ystäviä 

(Harviainen, Meriläinen & Tossavainen, 2013, s. 33-34). 

6.3 Median vaikutukset lasten leikkiin 

Lähes kaikki haastattelemani lastentarhanopettajat kertoivat median näkyvän lasten 

leikissä. Esittelin erilaisia medialeikin tyyppejä tämän tutkimuksen teoriaosuudessa. 

Erilaisista medialeikeistä haastattelemani lastentarhanopettajat mainitsivat hahmoleikit, 

käsittelyleikit sekä pelileikit (Pennanen, 2009, s. 187). 

Medialeikit käsitettiin haastattelemieni lastentarhanopettajien osalta joko haitallisiksi tai 

kehittäviksi. Leikin laatu vaihteli lastentarhanopettajien mielestä sen mukaan, mikä media 

sen takana on ollut. Kuten aiemmin olen ilmaissut, muiden tutkimusten mukaan 

lastentarhanopettajat kokevat lasten medialeikit usein häiritseviksi (Pennanen, 2009, s. 

196). 
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lto: joo, ja sittehän ne ottaa leikkeihin mukaan niitä semmosia, saattaa olla 

jossaki barbileikeissä tai semmosissa tulla niinkö esille, että / että vaikka on 

saattanu vaikka järkyttää joku siinä ohjelmassa ni siinä vähän niinkö 

leikeissä käsitellään sitte sitä asiaa 

H: joo, mm 

lto: että semmosta oon huomannut täällä 

Haastattelu 5. 

Sitaatissa lastentarhanopettaja kertoo, että lapset voivat leikkiessään käsitellä heitä 

järkyttäneitä mediakokemuksia. Kyseinen lastentarhanopettaja koki tämän tyyppisen 

medialeikin haitalliseksi medialeikiksi. Myös tappeluleikit, jotka korostuivat 

lastentarhanopettajien mukaan erityisesti pojilla, käsitettiin haitallisiksi. Aiemmin tässä 

tutkimuksessa olen tuonut esiin, että runsas mediaväkivallalle altistuminen voi edistää 

aggressiivista käyttäytymistä esimerkiksi leikeissä (Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005, 

s. 705; Conners-Burrow, McKelvey & Fussell, 2010, s. 257; Gentile, Saleem & Anderson, 

2007, s. 30-31).  

Eräs lastentarhanopettaja ilmaisi, että hänen mielestään median tarjoamat mallit vievät tilaa 

lasten omalta mielikuvitukselta leikissä. Media voi kuitenkin lastentarhanopettajan 

käsityksistä poiketen myös rikastaa lasten leikkiä ja laajentaa heidän mielikuvitustaan 

(Helenius & Lummelahti, 2013, s. 46; Koivula & Mustola, 2015, s. 196). Yksi 

haastateltavista kertoi lasten leikkivän Salatut Elämät-ohjelmaan liittyviä leikkejä, jotka 

hän koki haitallisiksi.  

Lastentarhanopettajat kuvasivat lasten leikkivän myös mediasisältöjen juonta. 

Medialeikkien taustalla nähtiin olevan erityisesti sähköiset mediat, eikä niinkään 

printtimedia. Useasti mainittiin peleihin liittyvät leikit. 

H: mm, joo / no sää sanoit esimerkiks sen pihaleikin, ni minkä tyyppinen 

leikki se on 

lto: mm / no siis, ne on tota pelannu/ tai siis ilmeisesti yksi lapsi vaan on 

pelannut Minecraft, eli sitä niinku, mä en tiiä tarkasti, mutta siinä niinku 

jotain kaivosjuttuja on siinä pelissä, ni ne on nyt sitte leikkiny kaivosta tuolla, 

että ne kaivaa maata ja ettii sieltä kaikkea 
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      Haastattelu 4. 

Lastentarhanopettaja kertoo sitaatissa, että digitaalinen peli on toiminut innoittajana lasten 

pitkäkestoisessa pihaleikissä. Kyseinen lastentarhanopettaja koki pelileikin kehittäväksi. 

Myös toinen haastateltavista kertoi, että lasten medialeikkejä tulisi tukea. Medialeikkien 

tukeminen ja havainnointi nähdään myös mediakasvatuksen tutkimuksessa tärkeäksi, jotta 

median hyviä ominaisuuksia saadaan hyödynnettyä (Helenius & Lummelahti, 2013, s. 46; 

Pennanen, 2009, s. 204).  

Kehittäviksi leikeiksi koettiin lastenohjelmiin perustuvat medialeikit, jotka ovat rauhallisia 

ja turvallisia. Kuitenkin myös lastenohjelmat voivat sisältää lapsille haitallista materiaalia, 

joten myös leikit voivat sisältää viitteitä niistä (Korhonen, 2008, s. 175-176, 199). Koska 

lapset ovat yksilöllisiä, myös mediavaikutukset ovat heillä erilaisia. Näin ollen mikään 

tietty sisältö ei sellaisenaan ole lapsille automaattisesti hyväksi tai haitallinen (Salokoski & 

Mustonen, 2007, s. 16). Hahmojen leikkiminen koettiin hahmosta riippuen joko 

kehittäväksi tai haitalliseksi. Erään lastentarhanopettajan käsityksen mukaan rakentavat 

medialeikit ovat hyödyllisiä. 

6.4 Median vaikutukset lasten oppimiseen 

lto: että semmosia, että ne eniten näkyy niissä leikeissä / ja puheissa, mutta 

kyllä niistä tulee sitte myös semmosta tietoa, että vaikka jotain sanoja, että 

ihmettelee mistä lapsi on semmosta oppinu, mutta että ne voi olla jostain 

ohjelmasta / ja tuota / sitte myöskin niinkö tulee tietoa asioista, että just 

semmosta / niinku/ ku on vaikka paljon semmosia ohjelmia, mitkä käsittelee 

just vaikka jotain tiettyä, vaikka avaruutta, ni sitte sille lapselle tulee myös 

tietoa ja sitte se tuo sitä päiväkodissaki esille 

Haastattelu 4. 

Sitaatin lastentarhanopettaja kertoo, että lapset tuovat esille mediasta oppimaansa myös 

päiväkodissa. Kasvattajat voivat pohtia miten lapsi tietää niin paljon jostakin aiheesta ja 

keskustelun kautta selviää, että lapsi on oppinut uutta mediasta. Kuten teoriaosuudessa toin 

ilmi, media rikastuttaakin erityisesti lasten sanastoa (Koivusalo-Kuusivaara, 2007, s. 251). 

Tietojen kertymisen lisäksi lapset voivat oppia mediavälineiden käyttötaitoja. 
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lto: tai, ”voisitko laittaa” ku / mä, että ai mikä toi on toi kappale mitä te 

hyräilette ja ne on saattanu jonku Robinin, ni ”kuule voitko istua tuonne noin 

niin voidaanko ottaa tuo aikuisten kone ja paappa siihen Robin ja 

kesärenkaat ni se on tämä poika, joka laulaa tässä” / et he osaa itte, tai sitte 

joku sanoo, että vaikka joku lego, Hero-lego tai mitähän Maxwellejä mitähän 

ne nykyään on // niin ne sanoo, että hei niistä on muuten tosi kivoja 

videopätkiä, niin mä tiedän, että siellä ihan selkeästi lapsi osaa // klikata 

omallaki kotikoneella jonku Youtuben auki ja sit ne vaan taas todennäköisesti 

kysyy, et miten se kirjotetaan se 

Haastattelu 6. 

Haastattelemani lastentarhanopettaja kertoo sitaatissa, että lapset oppivat medialaitteiden 

käyttöä ja voivat neuvoa myös päiväkodissa kasvattajia esimerkiksi internetin käytössä. 

Sitaatin lastentarhanopettajan käsityksen mukaan lapset ovat tietoisia siitä, mistä tietoa voi 

hakea. Eräs lastentarhanopettaja kertoi, että lapset neuvovat häntä värityskuvien 

etsimisessä internetistä. Tiedonhaku onkin yksi niistä asioista, joita lapset oppivat mediasta 

(Noppari, 2014, s. 110). 

Kun lapsi nähdään diginatiivina, häviää aikuisten kasvatusvastuu (Mertala & Salomaa, 

2016, s. 170). Diginatiivi-keskustelu onkin koettu ongelmalliseksi, sillä esimerkiksi 

kriittinen medialukutaito ei kehity lapsille luonnostaan. Myös tietyt tekniset käyttötaidot 

vaativat paljon harjoitusta, kun taas toiset opitaan hyvinkin helposti. (Noppari, 2014, s. 24, 

72, 73, 111.) Sitaatin lastentarhanopettaja kertoo, että lapset tarvitsevat apua esimerkiksi 

hakusanojen kirjoittamisessa. Hän kuitenkin kokee lasten mediankäyttötaitojen olevan jo 

melko kehittyneitä. Kuten lastentarhanopettajan kertomasta esimerkistä käy ilmi, pienten 

lasten tiedonhaku on kuitenkin lähinnä videoiden etsimistä Youtubesta. Tähänkin he 

tarvitsevat usein aikuisten apua. Jotta tietokonetta voi hyödyntää tiedonhakuun kunnolla, 

tulee sen käyttäjälle olla kehittynyt luku- ja kirjoitustaito. (Donoso & Ribbens, 2015, s. 

49.) 

Lastentarhanopettajien haastattelujen perusteella he käsittävät mediankäyttötaidot 

erityisesti funktionaalisiksi käyttötaidoiksi, jotka tarkoittavat nimenomaan teknisiä 

käyttötaitoja. Käyttötaitoihin kuuluu kuitenkin myös praktiset taidot ja kriittiset taidot, 

kuten aiemmin olen tuonut ilmi. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 20.) Näitä 

ei kuitenkaan tuotu ilmi haastatteluissa. 
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Toisaalta median kautta voidaan omaksua kyseenalaista tietoa ja sekoittaa fakta ja fiktio. 

Kuten teoreettisesta viitekehyksestäni on havaittavissa, toden ja tarun erottamisen on 

todettu olevan lapsille vaikeaa (Niinistö & Ruhala, 2006, s. 16; Salokoski & Mustonen, 

2007, s. 19). Eräs lastentarhanopettaja oli harmistunut siitä, että lapset ottavat televisiossa 

näkemänsä todesta. Hän mainitsi erityisesti Salatut elämät –ohjelman. 

6.5 Median vaikutukset lasten muuhun toimintaan päiväkodissa 

lto: mm, että minusta ne jotenki, jos antaa niille vallan näille / koneille liikaa 

niin se, se tavallaan niinkö tulee köyhemmäksi se lapsen elämä 

H: joo 

lto: että se tosiaan niinkö se jää vaille semmosia ihania asioita mitä pitäis 

elämässä, tai kannattais harjotella ja oppia 

H: niin, viekö se sitte muilta [sitä] 

lto: [vie], vie muilta sitä, joo niin se vie muilta pois 

Haastattelu 5. 

Sitaatin lastentarhanopettaja kokee, että media vie aikaa muulta toiminnalta. Hänen 

mielestään teknologiset laitteet köyhdyttävät lasten elämää, jolloin lapset eivät saa tärkeitä 

kokemuksia muilta elämän osa-alueilta. Päiväkodin muuhun toimintaan liittyvä seikka oli 

myös väsymys, jonka oletettiin johtuvan myöhään pelaamisesta. Nämä mediavaikutukset 

koettiin päiväkodin toimintaa köyhdyttäviksi. 

Uusimman Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan mediakasvatus on 

kuitenkin monipuolista ja päiväkodin toimintaa rikastuttavaa. Mediakasvatus voi pitää 

sisällään kirjallisuutta, kulttuuria, omaa tuottamista, musiikkia, kuvien tulkintaa, teknisten 

käyttötaitojen opettelua, mainosten tarkastelua sekä faktan ja fiktion erottamisen 

harjoittelua. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2015, s. 32, 33, 35, 38.) 

H: he he, kyllä siitä nousi ihan, no tota näkyykö se sitte esimerkiks leikeissä 

jollaki tavalla 

lto: se näkyy se sankarihahmojen / tytöt pukeutuu niinku tämä aamu alotettiin 

6.30, että ihastuttava Laura*-neiti tuli ja oli pukeutunut Elsa-koruihin ja oli 
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niinku kaikki hepeneet mukana ja mun täyty kysyä, että mihin tää liittyy tää 

Elsa 

H: joo 

Haastattelu 6. 

Lapset tuovat mediamaailmaa mukanaan päiväkotiin myös konkreettisten esineiden ja 

asioiden muodossa. Sitaatissa lastentarhanopettaja kertoo, kuinka hänen ryhmänsä lapsi oli 

pukeutunut suositun Disney-elokuvan hahmon mukaan päiväkotiin. Lapsilla onkin paljon 

mediaan liittyviä oheistuotteita, joita he tuovat myös päiväkotiin (Uusitalo, Vehmas & 

Kupiainen, 2011, s. 63, 71). 

Media näkyy lastentarhanopettajien mukaan myös lasten leluissa ja piirustuksissa, mikä on 

todettu myös aiemmissa tutkimuksissa (Ruhala, 2010, s. 43-44). Lisäksi lapset voivat 

esittää laulutoiveita mediasta kuulemiensa laulujen perusteella tai tuoda päiväkotiin 

esimerkiksi lehtiä. Nämä koettiin päiväkodin toimintaa rikastuttaviksi tekijöiksi. 
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7 Lastentarhanopettajien käsityksiä mediakasvatuksesta 

Tässä luvussa esittelen lastentarhanopettajien käsityksiä mediakasvatuksesta. Taulukon 5 

tapaan, myös taulukko 6 esittelee tutkimuksen kuvauskategoriat, kuitenkin nyt 

mediakasvatuksen osalta. Taulukko 6 etenee samalla tavalla kuin taulukko 5. 

Taulukko 6. Tutkimuksen ryhmät, merkitysyksiköt, alatason kategoriat ja kuvauskategoriat 

mediakasvatuksen osalta. 

R

Y

H
M

Ä 

MERKITYSYKSIKÖT 

(69) 

ALATASON 

KATEGORIAT 

(14) 

KUVAUS- 

KATEGORIAT 

(5) 

M

E

D

I

A

K

A

S

V

A

T

U

S 

KAMERA (5) 

SÄHKÖINEN MEDIA 
MEDIAKASVATUKSEEN 

TARVITAAN VÄLINE 

TELEVISIO (10) 

TABLETTI (10) 

TIETOKONE (18) 

ÄÄNIKIRJAT (2) 

PELIKONSOLI (2) 

TULOSTIN (1) 

RADIO (2) 

VIDEOTYKKI (1) 

KIRJAT (7) 
PRINTTIMEDIA 

LEHDET (13) 

LASTEN IDEOITA 

KUUNNELLAAN(2) 

KUUNNELLAAN LAPSIA 

LAPSILÄHTÖISYYS 

MEDIAKASVA- 

TUKSESSA 

 

LASTEN TOIVEITA 

KUUNNELLAAN (1) 

TIETOISUUS LASTEN 

MEDIOISTA (3) 

IKÄTASON HUOMIOINTI 

MEDIAKASVATUSTA 

SUUNNITELTAESSA (5) 

HETKEEN TARTTUMINEN (1) 

KESKUSTELUT LASTEN 

KANSSA (5) 

LASTEN TUNTEMUKSET (6) 

LASTEN KOKEMUKSET 

LAPSI ON NÄHNYT JOTAIN 

SOPIMATONTA, JOTA PITÄÄ 

KÄSITELLÄ (5) 

MEDIALEIKIT (1) 

MEDIATEEMAT LASTEN 

TOIMINNASSA (2) 

LASTEN ESITTÄMÄT 

KYSYMYKSET MEDIASTA (5) 

KOHTUU MEDIAN KÄYTÖSSÄ 

(6) KÄSITTELYTAITOJEN 

KEHITTÄMINEN 

 

 

 

 
FAKTAN JA FIKTION 

EROTTAMINEN (2) 
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KRIITTISYYDEN LISÄÄMINEN 

(5) 

MEDIAKASVATUKSELLA ON 

JOKIN TAVOITE 

 

 

 

MAINOKSIEN YMMÄRTÄMINEN 

(2) 

DIGITAALISET PELIT (3) 

VIIHTEELLISYYS 

ELOKUVAT (2) 

VÄRITYSKUVAT NETISTÄ (1) 

ELÄMYKSET (2) 

VIIHDYTTÄVYYS (3) 

KAIKILLA PERHEILLÄ EI 

RAJOJA MEDIANKÄYTÖSSÄ (2) 

TASA-ARVON EDISTÄMINEN 

PERHEKOHTAISUUS (4) 

KAIKILLA EI LAITTEITA 

KOTONA (2) 

KAIKKI OPPISIVAT 

KÄYTTÄMÄÄN MEDIAA (1) 

KOODAAMINEN (2) 

OPPIMINEN 

VÄLINEIDEN KÄYTÖN 

OPPIMINEN (6) 

OPPIMISPELIT (4) 

INNOSTUS JA MOTIVAATIO 

OPPIMISEEN (3) 

TIEDONHAKU (9) 

TIETOSISÄLLÖT (2) 

ANIMAATION TEKO (1) 

AKTIIVISEKSI 

MEDIANKÄYTTÄJÄKSI 

KASVAMINEN 

OMAN LEHDEN TEKO (5) 

TOIMINNALLISUUS (3) 

MIELIKUVITUKSEN 

KEHITTÄMINEN JA 

KÄYTTÄMINEN (1) 

MEDIAKOKEMUKSIEN 

PURKAMINEN (3) 

IKÄRAJAT (1) 

VANHEMPIEN NÄKEMYKSET 

 

KASVATUSKUMPPANUUS 

MEDIA- 

KASVATUKSESSA 

AIKARAJAT (4) 

AIKUISTEN SUHTAUTUMINEN 

MEDIAAN(3) 

MEDIA EI KUULU PÄIVÄKOTIIN 

(2) 

LUOTTO OMAAN 

AMMATTITAITOON  (2) 

LASTENTARHANOPETTAJIEN 

NÄKEMYKSET 

PUUTTUMINEN KODIN 

MEDIANKÄYTTÖÖN (5) 

ARTIKKELIT VANHEMMILLE 

LUETTAVIKSI (1) 

OMA NÄKEMYS SIITÄ, MIKÄ ON 

LAPSILLE SOPIVAA (4) 

PÄÄVASTUU VANHEMMILLA (4) 

MEDIAKASVATUKSEN 

PUOLUSTELU (1) 

MEDIA-AIHEINEN 

VANHEMPAINILTA (1) 
YHTEISTYÖ 

MEDIAKASVATUKSESSA MEDIAKASVATUS 

VARHAISKASVATUKSEN 

KESKUSTELUISSA (6) 
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MEDIAKASVATUS ON 

ISOMMILLE LAPSILLE (3) 

NEGATIIVINEN 

SUHTAUTUMINEN 

MEDIAKASVATUKSEEN 

 

LASTENTARHANOPETTAJIEN 

OMA SUHTAUTUMINEN 

OSANA MEDIAKASVATUSTA 

MEDIAKASVATUS KOETAAN 

UHKANA (1) 

MEDIAKASVATUS ON VAIN 

LAITTEIDEN KANSSA 

TOIMIMISTA (1) 

SOSIAALISET SUHTEET OVAT 

TÄRKEÄMPIÄ KUIN MEDIA(6) 

VANHANAIKAISUUS (2) 

MEDIAKASVATUS KUULUU 

TÄHÄN AIKAAN (4) 

POSITIIVINEN 

SUHTAUTUMINEN 

MEDIAKASVATUKSEEN 

MEDIAKASVATUS ON PALJON 

MUUTAKIN KUIN VÄLINEET (2) 

MEDIAKASVATUKSEN 

PUOLESTA PITÄÄ PUHUA (1) 

MEDIA KUULUU MYÖS 

PÄIVÄKOTIIN (2) 

ITSEÄÄN TÄYTYY KEHITTÄÄ 

JA OPPIA (2) 

 

HALU NÄHDÄ 

MEDIAKASVATUSTA 

ENEMMÄN PÄIVÄKODISSA (5) 

 

Mediakasvatuksen osalta merkitysyksiköitä muodostui 69, alatason kategorioita 14 ja 

kuvauskategorioita viisi, kuten taulukko 6 osoittaa. Kuvauskategoriat ovat 

”mediakasvatukseen tarvitaan väline”, ”lapsilähtöisyys mediakasvatuksessa”, 

”mediakasvatuksella on jokin tavoite”, ”kasvatuskumppanuus mediakasvatuksessa” ja 

”lastentarhanopettajien oma suhtautuminen osana mediakasvatusta”. Esittelen tässä luvussa 

tutkimuksen tulokset, eli kuvauskategoriat mediakasvatuksen osalta. Lainaukset 

litteroiduista haastatteluista ovat nähtävillä samaan tapaan kuin mediavaikutuksien 

kuvauskategorioiden esittelyssä. 

7.1 Mediakasvatukseen tarvitaan väline 

lto: mää koen että siis mediakasvatus, se ois niinkö, että siinä pitää olla joku väline / 

tietokone tai televisio / joku tämmönen, että se ei oo tämmöstä suullista ihan näin 

H: mm 

lto: face to face, että se vaatii jonku semmosen laitteen 

H: niin, minkä äärellä [sitte] 
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lto: [minkä] äärellä sitte tavallaan niinkö ollaan ja etitään tietoa näin ja välitetään 

toisille 

Haastattelu 5. 

Sitaatissa lastentarhanopettaja ilmaisee suoraan, että hänen mielestään mediakasvatus 

tapahtuu jonkin välineen kanssa. Lastentarhanopettajan mielestä mediakasvatusta ei ole 

esimerkiksi mediaan liittyvät keskustelut aamupiirillä, ellei mukana ole jotakin 

medialaitetta.  Useassa haastattelussa mainittiin jokin laite, kun kysyttiin mitä 

mediakasvatus heidän mielestään tarkoittaa.  

Mainittuja sähköisiä välineitä olivat televisio, tietokone, tabletti, pelikonsolit, kamera, 

äänikirjat, radio ja tulostin sekä videotykki. Mediakasvatukseksi nimettiin myös erilaisia 

sisältöjä kuten elokuvat ja pelit. Lisäksi mainittiin sanoma-, sarjakuva- ja aikakauslehdet 

sekä kirjat. Jotkut haastateltavista painottivat nimenomaan sähköisiä laitteita, kun taas 

toiset korostivat käyttävänsä enemmän painettua mediaa, erityisesti kirjoja. Vain yksi 

haastateltava ei maininnut lainkaan mitään välinettä, vaan korosti enemmän lasten kanssa 

keskustelua heidän mediakokemuksistaan ja lastentarhanopettajan omaa suhtautumista 

lasten median käyttöön ja lasten kohtaamaan mediaan. Myös aiemmin esittelemäni 

Mediamuffinssi-hankkeen arviointiprojektissa todettiin lastentarhanopettajien pitävän 

tärkeimpänä mediakasvatusvälineenä kirjoja sekä tietokoneita, pelejä, televisiota, elokuvia 

ja lehtiä (Suoninen, 2008, s. 19, 20,  23-24). 

Mertalan ja Salomaan (2016) artikkelissa todetaan, että lastentarhanopettajien tulkinnassa 

mediakasvatuksessa painottuu medialaitteet ja erilaiset sisällöt. Sen sijaan kasvatuksellinen 

osuus ja mediakulttuurin laajempi tarkastelu koetaan vaikeaksi. Lastentarhanopettajien 

mielikuvissa mediakasvatus on epävakaata ja perustuu alati muuttuviin medialaitteisiin ja -

sisältöihin. Mediakasvatuksessa ei kuitenkaan Mertalan ja Salomaan mukaan tarvita 

erityistä tietämystä tai taitoa mikään tietyn mediasisällön tai –laitteen osalta. Uusimmat 

mediavälineetkään eivät ole välttämättömiä. Tärkeää on kehittää omaa 

kasvatustietoisuuttaan mediakasvatuksen osalta kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä 

tietoja ja taitoja, mitä ammattitaitoisella lastentarhanopettajalla on lasten kasvusta, 

kehityksestä ja oppimisesta jo muutenkin. (Mertala & Salomaa, 2016, s. 155, 156, 157, 

166.) Tältä osin tutkimukseni on yhtenevä Mertalan ja Salomaan näkemysten kanssa. 
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lto: mm/ no kyllähän se on hieno väline / siis sillai jos aattelee että, että aika 

hienoja opetussovelluksia löytyy, tabletteihinki sais 

H: mm 

lto: että tota/ just tossa katoin viikonloppuna, että joku sellanen 

lastentarhanopettaja blogissaan kerto just, että kuinka se käyttää tablettiaan 

työvälineenä 

H: mm 

lto: mutta / mää luulen että siihen on aika pitkä matka että meillä ois sellasia 

välineitä 

H: niin  

lto: että tota, ja tota monessa näistä esiopetusmateriaaleissa on näitä 

sähkösiä materiaaleja ni ei meillä oo semmoseenkaan mahollisuutta 

ainakaan tässä päiväkodissa / tietenki uuemmissa voi olla / että on semmoset 

välineet 

Haastattelu 1. 

Sitaatin lastentarhanopettaja kokee, että hänellä ei ole mahdollisuutta toteuttaa 

mediakasvatusta, sillä päiväkodilla ei ole tarjota laitteita, joilla käyttää esimerkiksi 

sähköistä esiopetusmateriaalia. Hän myös uskoo tilanteen olevan sama suuressa osassa 

muitakin päiväkoteja. Lisäksi lastentarhanopettaja kokee, että kehitys mediakasvatuksen 

osalta on suhteellisen hidasta, eikä laitteita ole odotettavissa lähitulevaisuudessa.  

Esittelin teoreettisessa viitekehyksessäni Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 

mediakasvatusta käsitteleviä osuuksia. Mediakasvatus mainittiin uusimmassa 

Opetussuunnitelman perusteissa monipuolisesti. Haastattelemieni lastentarhanopettajien 

ilmaisuissa ei kuitenkaan tullut esiin juuri mitään Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden mainitsemia mediakasvatuksen keinoja. Myöskään esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden kehotusta medialaitteiden käytön harjoitteluun ei 

haastattelemieni lastentarhanopettajien ilmauksien perusteella toteuteta. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2015, s.18, 24, 32, 33, 35, 38.) Tähän nähdään syyksi 

mediavälineiden puuttuminen. 



56  

 

  

Lähes kaikki haastateltavat lastentarhanopettajat kokivat, että päiväkodit ovat hyvin 

eriarvoisessa asemassa sen suhteen, miten medialaitteita on tarjolla. He kokivat 

mediakasvatuksen riippuvan pitkälti siitä, millä päiväkodilla on rahaa tarjota välineistöä. 

Osa kertoi, että heille on luvattu esimerkiksi kameroita tai tabletteja, mutta niitä ei ole vielä 

saatu. 

Haastattelemani lastentarhanopettajat korostivat teknisiä laitteita, kun puhuttiin 

mediakasvatuksesta. Heidän itse toteuttamansa mediakasvatus painottui kuitenkin kirjojen 

ja lehtien parissa työskentelyyn. Lasten kanssa oli esimerkiksi tehty yhdessä omaa 

sanomalehteä. Lisäksi sanomalehtiä ja muita lehtiä tutkittiin, leikattiin ja koottiin 

uudelleen, sekä tehtiin erilaisia lehtiin liittyviä tehtäviä. Oman sanomalehden tekoon oli 

yhdistetty myös valokuvaamista ja tulostamista, sekä vierailu Kalevan sanomalehtitaloon. 

Yhteensä neljässä haastattelussa mainittiin sanomalehtiin liittyvä mediakasvatus. 

7.2 Lapsilähtöisyys mediakasvatuksessa 

H: joo, mm, kyllä / no / tota näkyykö se, että miten ja mitä mediaa lapset 

käyttää kotona niin sitte tässä päiväkodin toiminnassa ja tavallaan siinä 

pedagogiikassa 

lto: mm, toimintaan se ehkä parhaimmillaan tekee sitä, että ku tästä lasten 

osallistamisesta puhutaan paljon, niin se on parhaimmillaan minusta sitä, 

että lapset jostaki syystä, jostaki yhteydestä kokemaansa haluavat käsitellä 

täällä  

H: mm 

lto: se voi olla pelkotila / se voi olla joku just semmonen jännä mikä on 

jäänyt kaihertamaan, mut se voi olla myös uutta ja outoa, mutta niin 

mielenkiintoista, että sitä kannattaa lähteä tutkimaan täällä yhdessä, että se 

on ehkä parhaimmillaan sitä, että siellä on jossakin yhteydessä, jossakin 

arkisessa tilanteessa on kotona, tai jossain muualla koettu / että tästä ois kiva 

selkeästi puhua enemmän  

H:mm 
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lto: joko niin, että se ahdistaa, mut parhaimmillaan se yleensä kylläkin on 

toisin päin, et se niin kiinnostaa / ehkä se on se pointti 

Haastattelu 6. 

Sitaatin lastentarhanopettaja kokee mediakasvatuksen parhaimmillaan lasten omista 

mielenkiinnon kohteista lähteväksi toiminnaksi. Lapsi voi olla omassa arjessaan törmännyt 

mediassa häntä pelottaviin, jännittäviin tai askarruttaviin ja kiinnostaviin asioihin. Näitä 

kokemuksia lapset tuovat ilmi päiväkodissa ja niihin voivat myös lastentarhanopettajat 

tarttua. Kyseinen lastentarhanopettaja näkee mediakasvatuksen myös lasta osallistavaksi 

toiminnaksi, kun käsiteltävät aiheet nousevat lapsilta itseltään. Myös Kupiainen, Niinistö, 

Pohjola ja Kotilainen korostavat lasten toimijuutta ja osallisuutta mediakasvatuksen 

suunnittelussa (Kupiainen et. Al., 2006, s. 35). Lisäksi aiemmin esittelemässäni pro gradu -

tutkielmassa todettiin lastentarhanopettajien käsittävän mediakasvatuksen lasten 

toimijuutta vahvistavaksi toiminnaksi. (Erola, 2012, s. 40, 42, 44, 46, 47.) 

Jotta lastentarhanopettajat voisivat toteuttaa mediakasvatusta, heidän tulisi olla perillä 

lasten käyttämästä mediasta. Tämä toimii pohjana lasten osallisuudelle ja 

lapsilähtöisyydelle myös mediakasvatuksessa. (Kupiainen et. Al., 2006, s. 35; 

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 11, 14.) Lastentarhanopettajat kertoivat 

kuuntelevansa lapsia ja huomioivansa heidän ideoitaan sekä toiveitaan mediakasvatuksen 

suhteen. Lasten kuuntelemiseen sisältyy myös lasten ikätason huomioiminen, keskustelut 

lasten kanssa sekä tietoisuus lasten käyttämistä medioista.  

Eräs lastentarhanopettaja kuvasi mediakasvatuksen olevan parhaimmillaan hetkeen 

tarttumista, juuri sillä hetkellä lapsilta arjessa pulpahtaneen mielenkiintoisen media-aiheen 

käsittelyä. Eräs esimerkki tästä oli lastentarhanopettajan Youtube-videon hyödyntäminen 

lapsia askarruttaneessa täitapauksessa päiväkodissa. Lapset eivät pitäneet täishamppoon 

käytöstä ja ihmettelivät miksi se on tarpeellista. Lastentarhanopettaja käytti löytämäänsä 

täiaiheista Youtube-videota havainnollistamaan täiden leviämistä ja täishamppoon käytön 

merkitystä. Hänen mukaansa videon myötä lapset hyväksyivät täishamppoon käyttämisen 

ja heitä vaivanneet kysymykset selvisivät. 

H: mm / totaa / no / näkyykö sun kokemuksen mukaan sitte nää lasten 

mediakokemukset mitä heillä vaikka kotona on tai muuta, ni sitte siinä 
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päiväkodin toiminnassa, tai siinä vaikka pedagogiikan suunnittelussa ja 

muussa 

lto: aina välillä ollaan otettu huomioon ihan tämmösissä aihe ja 

teemajutuissa sitte semmosia asioita, jotka on saattanut pulpahtaa pintaan ja 

niitä on arvellu sitte että nyt on  jossaki tämmösessä ohjelmassa tai 

vastaavassa näitä asioita käsitelty, että aina aika ajoin saattaa tulla 

semmosiakin, ja juuri tässä leikin kehittämisessä, että kun nähdään, että joku 

asia tempasee nyt lapsia mukaan, niin mennään mukaan sitte auttamaan että 

/ lapset pystyy sitä leikkiä / leikkimään, annetaan mahdollisuuksia ni  saattaa 

huomata, että niitä on tullu sitte niitä aiheita näistä vapaa-ajalla katsotuista 

ohjelmista tai // jostakin 

Haastattelu 3. 

Kyseinen lastentarhanopettaja kertoo käyttäneensä lasten mediakokemuksia hyväksi 

projektien tai teemojen valinnassa. Lasten leikkiä havainnoimalla lastentarhanopettajat 

ovat huomanneet, että aiheet voivat olla peräisin mediasta. Sitaatin lastentarhanopettaja 

kokee tärkeäksi medialeikkien tukemisen. Muita mainittuja lasten mediakokemuksia, jotka 

ovat vaikuttaneet mediakasvatuksen toteutukseen olivat lasten median parissa kokemat 

tuntemukset, lapsille sopimattomat sisällöt sekä erilaiset lasten esittämät kysymykset 

heidän mediakokemuksiinsa liittyen. 

7.3 Mediakasvatuksella on jokin tavoite 

Lastentarhanopettajat ovat Mertalan ja Salomaan mukaan usein toteuttaneet 

mediakasvatusta uransa aikana huomaamattaan. Tällöin mediakasvatus ei kuitenkaan ole 

ollut tavoitteellista ja tietoista. (Mertala & Salomaa, 2016, s. 161.) Haastattelemani 

lastentarhanopettajat kertoivat mediakasvatuksella olevan monia eri tavoitteita. 

Mediakasvatuksen tarkoitus oli yksi haastattelukysymykseni, mutta aiheeseen liittyviä 

käsityksiä esiintyi pitkin haastattelua myös muiden kysymyksien yhteydessä. 

H: joo, no / mikä ois sitte se mediakasvatuksen tarkotus sun mielestä, mihin 

sillä pyritään 

lto: no mun mielestä sillä on montaki tarkotusta, ensimmäinen tietenki se että 

/ lapset oppis hakemaan tietoa eri paikoista 
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H: mm 

lto: mutta myös viihdyttävä vaikutus, että on niinkun mukavaa tekemistä, joka 

samalla myös kehittää 

H: nii 

lto: ja tuota / sitte sellanen, että / yhdessä tekeminen myöskin ja / nää on ne 

ehkä tärkeimmät, että lähinnä mää nään mediakasvatuksessakin semmosen 

toiminnallisuuden justiinsa että, se palvelee sitä lapsen omaa mielikuvitusta 

ja tiedon hakemista, ei niinkään passivoiva vaan juuri se sellanen aktivoiva 

vaikutus 

Haastattelu 3. 

Haastattelemani lastentarhanopettaja mainitsi mediakasvatuksen tarkoitukseksi useita 

seikkoja, jotka nousivat esiin myös muiden haasteltavien vastauksissa. Kyseinen 

lastentarhanopettaja mainitsi medikasvatuksen tarkoitukseksi tiedonhaun oppimisen, 

viihdyttämisen ja kehittävän tekemisen sekä toiminnallisuuden ja yhteistoiminnan. 

Aiemmin tässä tutkimuksessa olen tuonut esiin, että media toimii lapsille tiedonhaun 

välineenä (Noppari, 2014, s. 110). 

Oppiminen mainittiin usein mediakasvatuksen tavoitteeksi. Oppimiseen sisällytettiin 

mediavälineiden käytön oppiminen, erilaisten asiasisältöjen oppiminen esimerkiksi 

oppimispelien kautta, innostus ja motivaatio tiedonhakemiseen sekä konkreettinen 

tiedonhaun opettelu. Myös nyt opetussuunnitelmassa pinnalla oleva koodaaminen 

mainittiin. Tämä lastentarhanopettajien käsitys on yhtenevä aiemmin esittelemäni teorian 

kanssa, jonka mukaan lapset oppivat mediasta paljon uutta tietoa (Pääjärvi, Happo & 

Pekkala, 2012, s. 39). Lastentarhanopettajien käsityksissä korostuu Vesterisen mallin 

mukaisesti media opetuksen kohteena sekä osittain median avulla oppiminen (Vesterinen, 

2011, s. 5, 16, 37). 

Sitaatin lastentarhanopettajan mielestä mediakasvatus kasvattaa lapsista aktiivisia 

mediankäyttäjiä, eikä alista heitä passiiviseen median vastaanottajan rooliin. Lasta pyritään 

kasvattamaan aktiiviseksi mediankäyttäjäksi tuottamalla lasten kanssa yhdessä omaa 

mediasisältöä. Tähän mainittiin keinoksi animaatioiden teko, oman lehden teko ja lasten 

mielikuvituksen käyttäminen ja kehittäminen sekä lasten mediakokemuksien purkaminen 
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muun muassa keskustelemalla. Myös mediakasvatusta paljon tutkinut Buckingham 

korostaa aktiiviseksi mediankäyttäjäksi opettelua (Buckingham, 2003, s. 4, 36,  38, 137). 

Osa lastentarhanopettajista koki, että mediakasvatus voi olla myös lapsia puhtaasti 

viihdyttävää toimintaa. Haastatteluissa mainittiin pelit, elokuvat ja erilaiset elämykset, 

jotka tarjoavat lapsille viihdettä. Eräs lastentarhanopettaja kertoi myös hyödyntävänsä 

internetiä lasten kanssa värityskuvien etsimiseen ja tulostamiseen. Yksi 

lastentarhanopettaja koki kuitenkin elokuvien katsomisen vain viihteen vuoksi huonoksi 

varhaiskasvatukseksi.  

Jotkut lastentarhanopettajat mainitsivat, että mediakasvatus kehittää lasten median 

käsittelytaitoja. Tähän sisältyi esimerkiksi faktan ja fiktion erottamisen opettelu sekä 

mainoksien ymmärtäminen. Muutamat haastateltavat mainitsivat myös lasten kriittisyyden 

lisäämisen. 

H: joo / no tota / mikä sun mielestä on sitte mediakasvatuksen tarkoitus 

lto: mm // mää sanoisin, että niinku / no just kun näistä tämmösistä alle 

kouluikäisistä puhutaan niin, että justiin / oppii käyttäämään sitä sillälailla 

niinku kohtuudella, että ei kaikki vapaa-aika mene erilaisten medioiden 

parissa ja sitten myöskin se sellanen tietty kriittisyys 

Haastattelu 4. 

Sitaatin lastentarhanopettajan mielestä mediakasvatuksella pyritään opettamaan lapsille 

median kohtuukäyttöä sekä kriittisyyttä. Yleisesti mediakasvatuksen tavoitteeksi voidaan 

määritellä medialukutaidon harjoittelu. Medialukutaito pitää sisällään turvataidot, 

tunnetaidot, sosiaaliset taidot sekä median vastaanottamisen, tuottamisen ja 

kommunikoinnin taidot, kuten olen aiemmin esittänyt. (Mediakasvatus 

varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 17- 18.) Lastentarhanopettajat näyttäisivät haastattelujen 

perusteella käsittävän mediakasvatukseksi turvataidot lasten kanssa keskustelun osalta. 

Lisäksi tuotiin ilmi joitakin median vastaanottamiseen, tuottamiseen ja kommunikointiin 

liittyviä seikkoja, kuten kriittisyys ja tulkinta. Kriittisyys vaikuttaisi haastattelujen pohjalta 

merkitsevän lastentarhanopettajille lähinnä median vastaanottamisen taitoja 

(Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 17- 18). 
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Haastattelemani lastentarhanopettajat kokivat mediakasvatuksen toimivan myös tasa-arvon 

edistäjänä. Lasten mediankäyttö nähtiin hyvin perhekohtaisena. Joillakin perheillä ei 

lastentarhanopettajien kokemuksen mukaan ole juurikaan rajoja lasten mediankäytölle, 

toisilla ei ole ollenkaan laitteita käytössä. Mediakasvatuksen tavoitteena on tällöin antaa 

kaikille lapsille samat lähtökohdat ja opettaa lapset käyttämään mediaa. Myös Mertalan ja 

Salomaan mukaan mediakasvatuksella on tasa-arvoistava tehtävä, sillä se voi tarjota 

lapsille mahdollisuuden tuottaa mediaa itse, mitä ei usein tehdä kotona (Mertala & 

Salomaa, 2016, s. 165). 

7.4 Kasvatuskumppanuus mediakasvatuksessa 

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä ulottuvuus on kasvatuskumppanuus. Myös mediakasvatus 

käsitettiin yhteistyössä vanhempien kanssa toteutettavaksi. Myös Mediamuffinssi-

koulutukseen osallistuneet kasvattajat korostivat kasvatuskumppanuutta 

mediakasvatuksessa (Kupiainen, Niinistö, Pohjola & Kotilainen, 2006, s. 20). 

Mediakasvatuksen osalta roolijako päiväkodin ja kodin välillä nähtiin kuitenkin hieman 

häilyvänä. Mediakasvatus tasapainoileekin sekä kasvattajien että vanhempien näkemyksien 

välillä. 

lto: mutta tuota / kyllä minun mielestä semmonen kultanen keskitie, täytyy / 

mä ite nään ne vasukeskustelut ja esiopskeskustelut mahottoman hyvänä 

kysyä se että minkälainen suhde teidän perheellä on näihin 

H: mm 

lto: yleensä, ja luetteko kirjoja / ja missä muodossa, ”no ei meillä lueta 

yhtään eikä tuu tehtyä tätä ja, mutta meillä katotaan elokuvia” 

H: joo 

lto: elikkä siinä tulee niinku pohdittua se, että mikä se on ja on ollu niinku 

jollonka on joutunu vanhemmalle jopa sanoa, että voisko olla että ei 

esimerkiks peli-iltaa teillä olisikaan 

H: mm 

lto: elikkä ette pelaisikaan, meillä on velvollisuus puuttua siihen kun näkee, 

että lapsen maailma täyttyy pelkästään siitä / pelaamisesta 
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H: mm, et sulla on semmosiaki [kokemuksia] 

lto: [on/ on] 

Haastattelu 2. 

Kaikki haastateltavat lastentarhanopettajat olivat keskustelleet perheiden ja lasten 

mediankäytöstä erilaisissa keskusteluissa. Varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetuksen 

oppimissuunnitelma- keskustelut koettiin hyväksi paikaksi keskustella mediakasvatuksesta. 

Myös sitaatin lastentarhanopettaja on ottanut keskusteluissa esiin perheiden suhtautumisen 

mediaan. Hän tuo esiin myös lastentarhanopettajan vastuun lasten mediankäytön osalta.  

Haastattelemieni lastentarhanopettajien toteuttama mediakasvatus näyttäisikin 

haastattelujen perusteella painottuvan yhteiskunta- ja kulttuurikriittiseen 

mediakasvatukseen, johon kuuluu tietämys medioiden sisällöistä sekä seurauksista. Lisäksi 

havaittavissa on suojelullista mediakasvatuksen näkökulmaa, johon kuuluu muun muassa 

lasten median käytön rajaaminen. (Kylmänen, 2010, s. 13-14, 20.) 

Lastentarhanopettajien käsitykset painottuivat lasten suojelemiseen. Median 

poissulkeminen päiväkodista ei kuitenkaan opeta lapsille, miten median kanssa toimitaan, 

eikä näin ollen myöskään suojele heitä median haittavaikutuksilta.  Sen sijaan 

mediakasvatuksen toteuttaminen antaa lapsille valmiuksia ja opettaa konkreettisia keinoja 

kohdata erilaisia mediasisältöjä. (Koivusalo-Kuusivaara, 2007, s. 73; Korhonen, 2008, s. 

204; Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 6, 12, 14.) 

Useat haastateltavat ilmaisivat, että ovat joutuneet puuttua lasten vapaa-ajan median 

käyttöön. Eräs lastentarhanopettaja kertoi suoraan toivovansa vanhemmilta enemmän 

rajoja ja kuria lasten median käytön suhteen. Hänen mielestään vanhemmuus on ajoittain 

hukassa, kun medialaitteiden annetaan määritellä lasten elämää. Myös aiemmin tehdyssä 

pro gradu -tutkielmassa lastentarhanopettajat kertoivat rajoittavansa ja suojelevansa lapsia 

liialta medialta ja sopimattomilta sisällöiltä (Ruhala, 2010, s. 42, 43, 48, 51, 53). 

Lastentarhanopettajien näkemykset mediakasvatuksesta muodostavatkin 

kasvatuskumppanuuden toisen puolen. Lastentarhanopettajat kertoivat, että perheiden 

median käyttöön puuttumisen lisäksi vanhemmille voi antaa luettavaksi esimerkiksi 

artikkeleita tai järjestää vanhempainillan mediakasvatukseen liittyen. 

Lastentarhanopettajan kokivat, että päävastuu lasten mediankäytöstä on vanhemmilla. 
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Kuitenkin vanhempien kanssa käytyihin keskusteluihin ja päiväkodissa toteutettavaan 

mediakasvatukseen vaikuttaa lastentarhanopettajien oma näkemys siitä, mikä on lapsille 

sopivaa mediaa. Haastateltavat korostivat luottamusta omaan ammattitaitoon myös 

mediakasvatuksen osalta.  

Toisen puolen kasvatuskumppanuudesta muodostaa tietysti perheiden käsitykset lasten 

median käytöstä ja mediakasvatuksesta. Eräs lastentarhanopettaja kertoi joutuneensa 

puolustelemaan päiväkodin mediakasvatusta vanhemmille. 

H: joo / tota / minkälaisena sää näät sen päiväkodin ja kodin niinkö 

roolijaon tässä mediakasvatuksen suhteen 

lto: hirveen selkeänä, vanhemmat saattavat laittaa vasuun jopa että / emme 

suosittele tv-kasvatusta / ja sitte kun ottaa sen puheeksi, että onko tässä kyse 

vaikka joku vakaumus, niin ei / vaan kyseessä on se, että kotona katsoo niin 

paljon telkkaria, niin ei enää haluta, että lapsi suurin piirtein näkee telkkaria 

päiväkodissa ollenkaan / eli juuri tämä tällainen, et se kuuluu niinkö kotiin / 

ja ehkä sitä käytetään siellä, joissaki tapauksissa niin sanotusti ehkä liikaa, 

tai sitte että // sillä tavalla ei niin suunnitella miten, niin sitte oletetaan, että 

päiväkotipäivän aikana sitä ei tarvitse harrastaa ollenkaan, jotta tulee 

tasapaino 

H: niin 

lto: tämä on aika yleinen käsitys  

Haastattelu 3. 

Lastentarhanopettajan kokemuksen mukaan perheet toivovat, että päiväkodissa ei käytetä 

mediaa, sillä se on jo niin suuri osa lasten elämää kotona. Hänen kokemuksensa mukaan, 

perheet eivät usein luota lastentarhanopettajien ammattitaitoon käyttää mediaa lasten 

kanssa. Hän kuitenkin toivoi, että yhteistyö vanhempien ja päiväkodin välillä vahvistuisi 

myös mediakasvatuksen osalta, eikä kyseessä olisi enää ”valtataistelu”. Muita vanhempien 

näkemyksiä, jotka vaikuttavat kodin ja päiväkodin yhteistyöhön ovat ikärajoihin ja 

erilaisiin rajoituksiin liittyvät näkemykset.  

Mertala ja Salomaa korostavat, että kasvatuskumppanuuden tulisi mediakasvatuksenkin 

osalta olla tasavertaista yhteistyötä perheen ja päiväkodin välillä. Myös perheiden 
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osaamista tulisi hyödyntää. (Mertala & Salomaa, 2016, s. 164.) Haastateltavista 

lastentarhanopettajista muut eivät maininneet vanhempien kieltäneen mediakasvatusta. Sen 

sijaan joidenkin lastentarhanopettajien oma näkemys oli samansuuntainen. Median koettiin 

joissakin tapauksissa kuuluvan enemmänkin kotiin kuin päiväkotiin. 

7.5 Lastentarhanopettajien oma suhtautuminen osana mediakasvatusta 

Kaikki haastateltavat lastentarhanopettajat sanoivat kysyttäessä mediakasvatuksen 

tärkeydestä sen olevan tärkeää. Kuitenkin haastattelun aikana he toivat ilmauksissaan esiin 

viitteitä siitä, että mediakasvatus ei käytännön työssä näyttäydy kuitenkaan kovin tärkeänä. 

Mediakasvatus kuntien varhaiskasvatuksessa -selvitys kertoo saman tyyppistä viestiä kuin 

haastattelemani lastentarhanopettajat. Mediakasvatus nimetään tärkeäksi, mutta 

käytännössä sen toteutus on puutteellista. Taustalla vaikuttaa koulutuksen puute 

mediakasvatuksen osalta. (Mediakasvatus kuntien varhaiskasvatuksessa, 2013, s. 18-19, 

26.)  

Lastentarhanopettajien ilmaukset toivat tulkintani mukaan esiin heidän suhtautumistaan 

mediakasvatukseen.  Haastatteluissa esitetyistä ilmauksista oli havaittavissa pääsääntöisesti 

kahdenlaista suhtautumista mediakasvatukseen. Osa lastentarhanopettajista suhtautui 

tulkintani mukaan mediakasvatukseen negatiivissävytteisesti ja osa hyvin positiivisesti.  

lto: että ne on ihan kivoja semmoset täällä, sitä mää kannatan, että 

päiväkodissa voi olla niitä / mutta, että se, että kun ne niin paljon kotona / 

varmasti ovat jonku teknisen laitteen äärellä / niin täällä me koitetaan 

sosiaalisia suhteita päinvastoin, että niitä korostetaan  

H: kyllä 

lto: että opitaan elämään rinnakkain täällä, että se on niinku tärkeää, että 

siksi me ei koeta täällä niin tärkeäksi näitä, että tuota ku ne nykypäivänä niin 

paljo kotonaki pelaa, niin täällä ihan muuta sitte 

H: mm / tota 

lto: muita taitoja harjotellaan 

-- 
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lto: että tuota noin niin ja ei oo mitään vastaan muuten tätä media tätä 

kasvatusta, kunhan se että se pysyy niinkö kohtuuden rajoissa näin jos 

puhutaan alle kouluikäisistä, että ne mediakasvatusta nyt niin hirveänä vielä 

tarvi sitä, että tuota noin niin hoidettais näitä, että opittais elämään toisten 

kanssa ni se on tärkeämpää minun mielestä / se leikkiminen 

 

Haastattelu 5. 

Sitaatin lastentarhanopettaja koki erilaiset oppimispelit mielekkääksi tietyssä määrin. Hän 

kuitenkin toi ilmi, että mediakasvatus ei ole heidän päiväkodissaan kovin tärkeää, sillä 

sosiaalisten taitojen opettaminen nähdään tärkeämmäksi. Hänen mielestään pienten lasten 

osalta mediakasvatukselle ei ole suurta tarvetta. Haastattelun muissa kohdissa kyseinen 

lastentarhanopettaja toi ilmi käsityksensä siitä, että media heikentää lasten sosiaalisten 

taitojen oppimista ja leikkiä. Kuitenkin aiempi tutkimus osoittaa, että media tarjoaa lapsille 

hyviä mahdollisuuksia nimenomaan sosiaalisten taitojen harjoitteluun (Harviainen, 

Meriläinen & Tossavainen, 2013, s. 33-34, Nyyssölä, 2008, s. 66).  

Myös muista haastatteluista oli havaittavissa viitteitä negatiiviseen suhtautumiseen. Osa 

lastentarhanopettajista koki mediakasvatuksen olevan enemmän koulun toimintaa, eikä 

niinkään vielä ajankohtaista päiväkodissa. Eräs lastentarhanopettaja kertoi, että hänen 

kokemuksensa mukaan päiväkodeissa on vallalla pelko siitä, mitä mediakasvatus tuo 

päiväkotiin ja mitä se mahdollisesti vie mukanaan. Myös joidenkin lastentarhanopettajien 

käsitys mediakasvatuksen yksipuolisuudesta ja ainoastaan mediavälineiden parissa 

toimimisesta toi ilmi lastentarhanopettajien negatiivista suhtautumista mediakasvatukseen. 

Eräs lastentarhanopettaja koki, että päiväkotien asenneilmasto on hyvin vanhanaikainen 

mediakasvatuksen osalta. Hän kuitenkin itse pyrki aktiivisesti kohentamaan 

mediakasvatuksen asemaa päiväkodissa. 

 H: joo / no, koeksää, että mediakasvatus on / olisi tärkeää 

lto: no koen joo / kyllä mä oon aina ollut semmonen, että mä oon jotenkin 

kokenut sen tärkeäksi ja ajatellut, että silläkin on paikka, myös päiväkodissa 

lasten elämässä, koska mää oon aina tiennyt sen, että se on tärkeä asia 

lapsille kuitenkin vapaa-ajalla ja tulevaisuudessa kuitenkin aina vaan 

tärkeämpää 
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H: mm 

lto: niin tavallaan mun mielestä päiväkoti ei sais olla mikään ulkopuolinen 

saareke, jossa sitä ei ole ollenkaan, et jotenki niinku mediavapaa alue, vaan 

nimenomaan, että lasten pitäis täälläkin kasvaa siihen sen käyttöön ja muuta 

H: mm 

lto: että kyllä mä näin niinkun näen sen ihan tärkeänä 

Haastattelu 3. 

Haastateltavien lastentarhanopettajien ilmauksista löytyi myös positiivisia käsityksiä 

mediakasvatuksesta. Sitaatin lastentarhanopettaja toi voimakkaasti esiin positiivista 

suhtautumistaan mediakasvatukseen läpi haastattelun. Hänen mielestään mediamaailmaa ei 

voi sulkea pois päiväkodeista, sillä se on niin vahva osa lasten elämää. Kyseinen 

lastentarhanopettaja pyrki puhumaan mediakasvatuksen puolesta työpaikallaan. 

Vaikka yhtä lukuun ottamatta kaikki lastentarhanopettajat mainitsivat välineiden tärkeyden 

mediakasvatuksessa, osa kuitenkin koki mediakasvatuksen olevan myös muuta kuin 

mediavälineiden kanssa toimimista. Mediakasvatuksen koettiin hyvin voimakkaasti olevan 

osa nykyaikaa ja kehitystä. Eräs lastentarhanopettaja koki, että hänen tulee kehittyä myös 

itse, eikä jäädä paikoilleen. Toinen taas kertoi olevansa valmis kokeilemaan uutta myös 

mediakasvatuksen saralla. Kaikki haastateltavat lastentarhanopettajat olivat valmiita 

osallistumaan mediakasvatukseen liittyvään lisäkoulutukseen, mikäli sellaista olisi tarjolla. 

Eräs haastateltavista lastentarhanopettajista toi voimakkaasti ilmi oman halunsa 

mediakasvatuksen lisääntymiseen. 
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8 Yhteenveto ja pohdinta 

Olen tässä tutkimuksessa tuonut esiin haastattelemieni lastentarhanopettajien käsityksiä 

mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta. Haastateltavien lastentarhanopettajien määrä oli 

pieni, joten tulokset eivät ole yleistettävissä. Fenomenografisen tutkimuksen mukaisesti 

käsitykset ovat henkilökohtaisia, jolloin yleistettävää tietoa lastentarhanopettajien 

käsityksistä ei ole mahdollista saada. 

Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden pohdinta jatkuu koko tutkimuksen teon ajan 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 27). Haastattelututkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttaa se, miten hyvin tutkija on pystynyt tuomaan esiin haastateltavien antamat 

merkitykset sellaisena kuin he ovat ne tarkoittaneet. Tutkija ei saa myöskään ylitulkita 

aineistoa. (Ahonen, 1994, s. 129.) Äänitin ja litteroin suorittamani haastattelut. Kirjoitin 

puhtaaksi haastateltavieni ilmaisut sanasta sanaan. Koko analyysin ajan pidin ilmaisut 

asiayhteydessään. Tiedostan kuitenkin, että analyysissä syntyneet kuvauskategoriat ovat 

vain omia tulkintojani lastentarhanopettajien käsityksistä. 

Lisäksi luotettavuutta edistää se, että tulokset ovat yhtenevät teorian kanssa. Vaikka 

taustalla vaikuttaakin teoria mediavaikutuksista, en antanut sen vaikuttaa haastatteluihin ja 

niistä saatavaan tietoon. Ilman teoriaa ja aikaisemman tutkimuksen kanssa käytyä 

vuoropuhelua tutkimus ei kuitenkaan olisi tieteellinen (Ahonen, 1994, s. 123, 128-129.) 

Tutkimus on aina riippuvainen kontekstistaan. Tutkimusta ei näin ollen voi toistaa 

sellaisenaan, koska jokainen tutkittava ja tutkija itse antavat omat merkityksensä aiheelle. 

Uudelleen toteutettavuus ei siis voi olla tutkimuksen luotettavuuden mittari. (Ahonen, 

1994, s. 130.) Fenomenografiaa on kritisoitu siitä, että se ei ota kantaa haastateltavan 

kykyyn ja motivaatioon ilmaista käsityksiään, mikä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen.  

(Häkkinen, 1996, s. 47.) Haastateltavani ovat koulutettuja lastentarhanopettajia, jotka 

osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Tästä syystä katson heidän olevan 

motivoituneita kertomaan käsityksiään tutkimastani aiheesta. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että lukijalle on kuvattu tutkimusprosessia 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuitenkin pitäen koko ajan mielessä tutkimuksen 

eettiset seikat (Ahonen, 1994, s. 131). Haastattelututkimuksessa on muutamia eettisiä 

periaatteita, jotka ohjaavat tutkimusta. Näitä ovat haastateltavien informointi tutkimuksen 
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aiheesta ja kulusta, haastateltavien suostumus tutkimukseen, saadun tiedon 

luottamuksellinen käsittely sekä haastateltavien yksityisyyden varjeleminen. Lisäksi 

haastateltavan tulee olla tietoinen tutkimuksen mahdollisista seurauksista. Heillä on 

mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää se koska tahansa. He voivat myös 

kieltää itseään koskevan aineiston käyttämisen myös jälkikäteen. (Hirsjärvi & Hurme, 

2008, s. 20; Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 73, 131.) Tiedotin kaikkia haastateltaviani näistä 

seikoista ennen haastattelua ja sen alussa. 

 

Kuvio 4. Lastentarhanopettajien käsitykset mediavaikutuksista. 

Lastentarhanopettajien haastatteluiden pohjalta muodostin viisi kuvauskategoriaa 

mediavaikutuksiin liittyvistä käsityksistä. Kuviossa neljä on nähtävissä nämä käsitykset. 

Kuten luvussa kuusi ja kuviossa neljä tuon ilmi, lastentarhanopettajat käsittivät 

mediavaikutuksien näkyvän lasten puheissa, sosiaalisissa suhteissa, leikissä, oppimisessa ja 

muussa päiväkodissa tapahtuvassa toiminnassa.  

Lastentarhanopettajien käsitykset eroavat hieman aiemmassa tutkimuksessa havaituista 

mediavaikutuksista. Aiempi tutkimus painottaa kandidaatin tutkielmassa tekemäni 

kirjallisuuskatsauksen mukaan erityisesti aggressiivisuutta ja pelkoja. Haastattelemani 

lastentarhanopettajat eivät maininneet haastatteluissa mediapelkoja ollenkaan. 

Medialeikkien aggressiivisuus tuli esiin erityisesti yhden haastateltavan vastauksissa. 

Median vaikutukset 
lasten puheisiin 

Median vaikutukset 
lasten sosiaalisiin 

suhteisiin 

Median vaikutukset 
lasten leikkiin 

Median vaikutukset 
lasten oppimiseen 

Median vaikutukset 
lasten muuhun 

toimintaan 
päiväkodissa 
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Median vaikutus lasten seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin kehitykseen ei tullut 

juurikaan esille lastentarhanopettajien käsityksissä mediavaikutuksista. Yksi 

lastentarhanopettaja kertoi lasten jakavan mediaa tyttöjen ja poikien mediaan. Myös aiempi 

mediavaikutustutkimus on melko vähäistä tämän alueen osalta. 

Nettikiusaamista on tutkittu aiemmin ja tuloksia löytyy myös muista sosiaalisiin suhteisiin 

liittyvistä mediavaikutuksista. Lastentarhanopettajien haastatteluista tuli kuitenkin ilmi 

erilaista mediaan pohjautuvaa kavereiden arvottamista ja ulkopuolelle jättämistä. Toisaalta 

lastentarhanopettajat painottivat myös lasten mediakokemuksia lapsia yhdistävänä tekijänä.  

 

Kuvio 5. Lastentarhanopettajien käsitykset mediakasvatuksesta. 

Kuviosta viisi voidaan havaita, että lastentarhanopettajat käsittivät mediakasvatuksen 

olevan välinesidonnaista, lapsilähtöistä, tavoitteellista ja yhteistyössä vanhempien kanssa 

toteutettavaa. Lisäksi lastentarhanopettajien oma suhtautuminen käsitettiin osaksi 

mediakasvatusta. Mediakasvatukseen tarvittavista välineistä on käyty keskustelua 

varhaiskasvatuksen kentällä ja näkemykset mediavälineiden määrästä ja tarpeellisuudesta 

vaihtelevat. Kaikki haastattelemani lastentarhanopettajat toivat kuitenkin esiin 

mediakasvatuksen välinesidonnaisuutta. 
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tarvitaan väline 
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mediakasvatuksessa 
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Lapsilähtöinen ajattelutapa on vallalla varhaiskasvatuksen kentällä lähes kaikessa 

toiminnassa. Mediakasvatus ei tee poikkeusta tähän ajattelutapaan. Lisäksi 

kasvatuskumppanuutta korostetaan varhaiskasvatuksessa paljon. Se on erityisen 

merkityksellistä mediakasvatuksessa, sillä lasten mediankäyttö tapahtuu pääosin juuri 

kotona. Mediakasvatuksen yhteistyön toisen ulottuvuuden perheiden näkemyksien lisäksi 

muodostaa lastentarhanopettajien oma suhtautuminen mediaan, mediavaikutuksiin ja 

mediakasvatukseen. 

Lastentarhanopettajat kertoivat erilaisista mediakasvatuksen tarkoituksista. 

Mediakasvatuksen tavoitteet painottivat oppimista ja välineiden käyttöä. 

Lastentarhanopettajat kuvasivat tavoitteita melko monipuolisesti, mutta eivät kuitenkaan 

kokeneet toteuttaneensa mediakasvatusta juurikaan itse. Näin ollen heidän kuvaamansa 

tavoitteet jäivät haastatteluiden pohjalta toteutumatta.  

Mediakasvatuksen tutkimuksessa ja oppaissa korostetaan medialukutaidon merkitystä ja 

sitä pidetäänkin mediakasvatuksen tavoitteena. Haastattelemani lastentarhanopettajat eivät 

kuitenkaan tuoneet medialukutaitoa millään tavoin esille. Eräs syy keskeisen 

mediakasvatuksen tietämyksen puuttumiselle voisi olla lastentarhanopettajien itsensäkin 

kuvaama koulutuksen puute. Mediakasvatusta koskevat opinnot olivat haastattelemillani 

lastentarhanopettajilla vähäisiä tai ne käsittelivät eri tyyppistä median parissa toimimista. 

Myös oman kokemukseni mukaan yliopistollinen lastentarhanopettajakoulutus ei tarjoa 

riittäviä eväitä monipuolisen ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) 

esittämien tavoitteiden mukaisen mediakasvatuksen toteuttamiseen. 

Tutkimuksen  mukaan lastentarhanopettajien mediakasvatuksen osaaminen voi olla hyvin 

vähäistä. Lastentarhanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa mediakasvatuksen rooli 

on hyvin pieni. Silti lastentarhanopettajat ovat vastuussa varhaiskasvatuksen 

mediakasvatuksen toteuttamisesta. (Pääjärvi & Mertala, 2015, s. 8.) On mielenkiintoista, 

että mediakasvatukseen liittyvän koulutuksen ja tietämyksen puutteesta riippumatta 

lastentarhanopettajat kertoivat silti luottavansa ammattitaitoonsa myös mediakasvatuksen 

osalta. 

Lastentarhanopettajien haastatteluista kävi ilmi myös selkeä ristiriita mediakasvatuksen 

tärkeydestä. Kaikki lastentarhanopettajat sanoivat mediakasvatuksen olevan tärkeää, kun 

heiltä kysyttiin sitä. Kuitenkin myöhemmissä vastauksissaan osa lastentarhanopettajista 

ikään kuin kumosi mediakasvatuksen tärkeyden. Tämä tapahtui joko sanomalla suoraan, 
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että mediakasvatusta tärkeämpää ovat sosiaaliset suhteet tai epäsuorasti esimerkiksi 

pohtimalla mediakasvatuksen merkitystä pienillä lapsilla. Lisäksi lastentarhanopettajien 

vähäiset kokemukset mediakasvatuksesta viestivät siitä, että he eivät ole nähneet 

mediakasvatusta päiväkodin arjessa toteutettavan arvoisena toimintana. 

Toisaalta lastentarhanopettajat toivat esille, että mediakasvatukseen ei tarjota riittäviä 

resursseja. He eivät ole saaneet koulutusta aiheeseen liittyen ja päiväkodista riippuen 

minkäänlaisia mediavälineitä ei välttämättä ole käytettävissä. Herääkin kysymys, onko 

päiväkodeissa mahdollista toteuttaa esimerkiksi uuden Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2014) vaatimaa mediakasvatusta.  

Tähän liittyy myös lastentarhanopettajien oman suhtautumisen merkitys. Jos 

lastentarhanopettajien oma suhtautuminen mediakasvatukseen on negatiivista, sitä tuskin 

tullaan myöskään toteuttamaan. Toisaalta myös päiväkodin resursseista vastaavien 

henkilöiden ja päiväkodin johtajien suhtautuminen mediakasvatukseen on avainasemassa, 

sillä heidän toimistaan riippuen päiväkodeilla joko on tai ei ole mediakasvatukseen ainakin 

osittain tarvittavia välineitä. Tekemieni haastatteluiden perusteella mediakasvatusta ei juuri 

tueta päiväkodeissa, vaikka osa lastentarhanopettajista sitä toivoikin. 

Tämän tutkimuksen myötä ainakin haastattelemani lastentarhanopettajat heräsivät 

pohtimaan omaa suhtautumistaan mediakasvatukseen. Toivottavasti tutkimus pohdituttaa 

myös lukijoita. Lisäksi tutkimus välittää selvän viestin lastentarhanopettajilta 

varhaiskasvatuksen koulutukselle: mediakasvatus tulisi huomioida varhaiskasvatuksen 

opinnoissa entistä paremmin. Tämä tutkimus vahvistaa aiempaa tutkimusta 

mediakasvatuksen toteuttamisesta päiväkodissa.  

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita olisivat esimerkiksi lasten itsensä tai vanhempien 

käsitykset mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta päiväkodissa. Voisi olla myös 

mielenkiintoista selvittää päiväkodin johtajien suhtautumista mediakasvatukseen sekä sitä, 

miten päiväkodin johtaja tukee mediakasvatuksen toteutusta ja onko sille resursseja. Uuden 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen mediakasvatuksen toteutus voisi 

olla myös yksi tutkimuksen aihe. 
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LIITE 1 Teemahaastattelun kysymykset 

Taustatiedot: 

Minkälainen koulutustausta sinulla on? 

Kuinka kauan olet toiminut lastentarhanopettajana? 

Monessako päiväkodissa olet työskennellyt? 

Minkä ikäisten lasten kanssa olet työskennellyt? 

Onko sinulla mediakasvatukseen liittyvää koulutusta tai muuta tietämystä? 

Media: 

Mitä sinun mielestäsi on media? 

Seuraatko lastenkulttuuria? 

Millaisia mediavälineitä lapset sinun kokemuksesi mukaan käyttävät? 

Millaisia mediasisältöjä? 

Mitkä mediasisällöt ovat mielestäsi tällä hetkellä suosittuja lasten keskuudessa? 

Millainen rooli medialla mielestäsi on lasten elämässä? 

Onko median rooli lasten elämässä muuttunut siitä, mitä se oli urasi alussa? (jos on jo pitkä 

työkokemus) Millä tavalla? 

Miten lasten mediakokemukset mielestäsi näkyvät päiväkodissa? 

Tarvittaessa jatkokysymykset (jos vastaus edelliseen kysymykseen jää hyvin niukaksi): 

Näkyykö media lasten leikeissä ja millä tavoin? Onko esimerkkejä? 

Miten suhtaudut medialeikkeihin? 

Käytöksessä? 

Sosiaalisissa suhteissa? 

Puheissa? 



 

 

 

Jollain muulla tavalla? 

Mediakasvatus: 

Miten käsität mediakasvatuksen? Mitä se pitää sisällään? 

Mikä on mielestäsi mediakasvatuksen tarkoitus? 

Näkyvätkö lasten mediakokemukset päiväkodin pedagogiikassa? Millä tavoin? Onko 

esimerkkejä? 

Mikä on päiväkodin rooli lasten mediakokemuksien käsittelyssä? 

Mikä on sinun roolisi lastentarhanopettajana? 

Mikä on kodin rooli? 

Oletko toteuttanut itse mediakasvatusta? Millä tavoin? Esimerkkejä? 

Onko mediakasvatus mielestäsi tärkeää? Jos on, niin minkä ikäisille lapsille? 

Koulutus: 

Koetko koulutuksesi antavan sinulle valmiuksia toteuttaa mediakasvatusta? 

Miten mediakasvatus tulisi mielestäsi huomioida varhaiskasvatuksen koulutuksessa vai 

tulisiko sitä huomioida ollenkaan? 

Olisitko kiinnostunut kouluttautumaan lisää mediakasvatuksen osalta? 

Muuta: 

Onko sinulla vielä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? 

Mitä mieltä olit haastattelusta ja kysymyksistä? (Jotta voin tarkentaa kysymysrunkoa 

seuraaviin haastatteluihin) 

 

 

  



3 

 

 

LIITE 2 Litterointimerkit 

/ tauko  

// pitkä tauko 

he he naurua  

[-] päällekkäin puhuminen 

… lauseen lopusta ei saa selvää 

* nimi muutettu 

”-” lainaa toista henkilöä 
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