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TIIVISTELMÄ

Lapsiperheiden mediakyselyssä 2012 selvitettiin 0–12-vuotiaiden lasten huoltajien
käsityksiä lasten mediankäytöstä ja perheen mediakasvatuksesta. Kyselyn toteuttivat yhteistyössä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU ja Kulttuuripoliittisen
tutkimuksen edistämissäätiö opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Aineisto
kerättiin keväällä 2012 postitse lähetetyllä kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 1438
huoltajaa, joista yli 90 % oli naisia.
Huoltajat vastasivat kysymyksiin koskien lastensa mediankäyttöä, perheissä toteutettavaa mediakasvatusta sekä lasten toiminnan ja mediankäytön mahdollisia yhteyksiä.
Selvityksen mukaan media on monipuolisesti osa lasten arkipäivää pienestä pitäen.
Lukeminen ja ohjelmien katselu säilyttävät paikkansa lasten tavallisimpina mediankäytön muotoina. Erityisesti digitaalinen pelaaminen on kuitenkin kasvattanut suosiotaan.

Alle 4-vuotiaat lapset ovat lapsista useimmiten aikuisten mediasisältöjen oheiskäyttäjiä olemalla läsnä tilanteissa, joissa aikuiset käyttävät mediaa omiin tarkoituksiinsa.
Mediakasvatusaineistoja tulisikin suunnata myös hyvin pienten lasten koteihin, jotta
kasvattajat oppisivat huomioimaan median merkityksen osana kasvuympäristöä. Kouluikäisten osalta internetin mobiilikäyttö on yleistä: jo lähes puolella 10–12-vuotiaista
kännykän omistavista lapsista on internetyhteys matkapuhelimessaan. Tämä asettaa
uusia haasteita turvalliseen netinkäyttöön tähtäävälle mediakasvatukselle.
Tavallisimmat lasten mediankäytön ja toiminnan välillä kodeissa havaitut yhteydet olivat uusien tietojen ja taitojen oppiminen sekä omaehtoiseen tekemiseen innostuminen
mediankäytön seurauksena. Enimmäkseen negatiivisina pidettäviä yhteyksiä oli havaittu harvakseltaan. Mediasisällöistä lapsille yleisimmin hämmennystä tai ahdistusta
olivat aiheuttaneet fantasiahahmot sekä onnettomuuksien ja katastrofien seuraukset.
Lähes kaikissa perheissä keskustellaan lapsen käyttämistä mediasisällöistä. Mediankäyttöä myös rajoitetaan monin tavoin. Ikärajajärjestelmä on tärkeä mediaan liittyvän
kotikasvatuksen apuväline. Etsiessään lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyvää
tietoa ja opastusta vanhemmat turvautuvat pääosin internetiin.
Lähes kaikkien vastaajien mukaan huoltajien pitäisi kantaa erittäin paljon vastuuta
lastensa turvallisesta mediankäytöstä. Yhteistä vastuunkantamista toivottiin kuitenkin
laajasti eri sektoreilta mediayhtiöistä institutionaaliseen kasvatukseen.

Asiasanat: huoltajat, lapset, media, mediakasvatus
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SAMMANDRAG

Barnfamiljernas media förfrågning 2012 utredde föräldrarnas förståelse om 0-12 åriga
barns mediebeteende samt mediefostran i familjerna. Enkäten genomfördes av Centralen för mediefostran och bildprogram MEKU och Kulturpolitiska forskningscentralen
Cupora och finansierades av undervisnings- och kulturministeriet. Materialet samlades
in våren 2012 genom en enkät som skickades ut per post. Sammanlagt 1438 vårdare
svarade på enkäten. Över 90 % av dem var kvinnor.
Vårdarna svarade på frågor angående barnens medieanvändning, mediefostran i hemmen, mediefostran i allmänhet och relationen mellan medieanvändning och handling.
Enligt utredningen är medierna en del av småbarns vardag. Bokläsning och tv höll i
sig som de populäraste formerna av media. Digitala spel har blivit allt mer populära. Under 4-åriga barn tar ofta del av vuxnas medieanvändning. Material om medieuppfostran borde således också riktas till småbarns hem för att få vuxna att förstå att
medierna är en del av uppväxtmiljön. Det är allmänt att barn i skolåldern använder
mobiltelefoner. Nästan hälften av 10-12 åringarna med mobiltelefon hade internetuppkoppling. Detta leder till nya utmaningar för mediefostran, som har säker internetanvändning som mål.
Användingen av media länkar sig till barnens handling så att barnen får ny information samt lär sig nya färdigheter. Barnen fick också inspiration till nya aktiviteter via
medierna. Negativa anknytningar iakttogs sällan. Förvirring och ångest förorsakades
oftast av fantasifigurer samt konsekvenserna av olyckor och katastrofer.
I nästan alla familjer diskuterades de medier som barnen använde. Vårdarna ansåg
att de kände bra till medieinnehållet. Medieanvändningen kontrolleras och regleras på
många sätt. Åldersgränserna är en viktig del av kontrollen. Vårdarna sökte information
om medieanvändning främst på nätet.
Enligt de flesta bör vårdarna bära stort ansvar för barnens säkra medieanvändning.
Dock hoppades vårdarna på att de olika sektorerna, från mediebolag till den institutionella undervisningen, bär gemensamt ansvar för mediefostran.
Nyckelord: vårdare, barn, media, mediefostran
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JOHDANTO

Mediakulttuuri on osa lasten arkea Suomessa jo hyvin varhaisesta iästä lähtien (esim.
Valkonen 2012, Kotilainen 2011) ja lapsiperheissä on paljon mediavälineitä (esim. Suoninen 2013, Pääjärvi 2012). Lasten mediankäytöistä ja -kokemuksista on etenkin kouluikäisten osalta kerätty viime vuosina tietoa useilla laajoilla tutkimuksilla ja selvityksillä (esim. Suoninen 2013, Pääjärvi 2012, Aarnio & Multisilta 2011). Etenkin aivan
pienimpien lasten osalta tietoa on silti olemassa suhteellisen vähän (Walamies 2011).
Lasten mediankäytön yleistyminen ja monipuolistuminen on tehnyt 2000- ja 2010- luvulla mediankäyttöön liittyvistä selvityksistä ajankohtaisia paitsi kansallisesti, myös
kansainvälisesti. Tutkimusta lasten ja nuorten mediankäytöstä ja huoltajien näkemyksistä aiheesta ovat tehneet mm. Iso-Britannian viestintäviranomainen Ofcom, ruotsalainen Statens medieråd sekä norjalainen Medietilsynet. Laajimmin on selvitetty lasten
ja nuorten internetin käyttöä, mihin keskittyy esimerkiksi 25:n Euroopan maan laajuinen EU Kids Online -tutkimusverkosto (Livingstone, Haddon, Görzig & Ólafsson, 2011).
Mediaympäristön jatkuva muutos asettaa tutkimusten ajanmukaisuudelle omat vaatimuksensa, sekä laadullista että määrällistä tutkimusta tarvitaan. Laadullisesti lasten
mediaympäristön muutosta selvitetään Suomessa parhaillaan Tampereen yliopiston
toteuttamalla pitkittäistutkimuksella (Uusitalo, Vehmas & Kupiainen 2011; Noppari,
Uusitalo, Kupiainen 2008). Tilastollisia tutkimuksia ovat tehneet mm. Mediakasvatusseura ja Nuorisotutkimusseura. Vuonna 2013 käynnistyy neljäs vuosittainen Lasten
mediabarometri -tutkimus. Viestintävirasto puolestaan selvitti lapsiperheiden vanhempien medialukutaitoa turvataitojen näkökulmasta neljällä sektoritutkimuksella
vuosina 2003–2009. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU:n perustamisen
myötä vuonna 2012 perheiden mediakasvatuskäytäntöjen selvittäminen siirtyi Viestintävirastolta MEKU:n toimintakentälle.
Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen viranomainen Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU sekä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö toteuttivat Lapsiperheiden mediakyselyn 2012. Alle 13-vuotiaiden lasten huoltajille suunnattu kysely
suunniteltiin osin pohjoismaisessa yhteistyössä, yhdessä norjalaisten (Medietilsynet)
ja ruotsalaisten (Statens medieråd) mediakasvatusviranomaisten sekä suomalaisen
Lasten mediabarometri -tutkimuksen kanssa.
Mediakasvatus voidaan määritellä ja ymmärtää hyvin monin eri tavoin, sillä ala on
laaja ja monitieteinen (esim. Kupiainen, Sintonen & Suoranta 2007, 21; Kotilainen &
Suoranta 2005, 73). Käsite saa sisältönsä mediakasvattajien tulkinnoista eri kasvatusympäristöissä, mutta esimerkiksi Kupiainen ja Sintonen (2009, 31) määrittelevät
mediakasvatuksen olevan ”tavoitteellista vuorovaikutusta, ja sen osapuolina ovat kasvattaja, kasvatettava ja mediakulttuuri. Tavoitteena on medialukutaito”.
Lapsiperheiden mediakyselyssä 2012 huoltajat vastasivat kysymyksiin liittyen lastensa
mediankäyttöön, perheissä toteutettavaan mediakasvatukseen sekä lasten toiminnan
ja mediankäytön yhteyksiin. Kotikontekstissa mediakasvatuksen tavoitteellisuuden
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selvittäminen on luonnollisesti formaalia koulutusta vaikeampaa, joten tässä kyselyssä
kotien mediakasvatuksella tarkoitetaan huoltajien erilaisia tapoja osallistua ja pyrkiä
vaikuttamaan lastensa mediankäyttöön ja toimintaan median parissa. Tutkimuskysymysten mediakasvatuksellisina teemoina olivat mm. huoltajien ja lasten välinen mediaaiheinen keskustelu, huoltajien tuntemus lastensa käyttämistä mediasisällöistä sekä
kotien mediankäyttöön liittyvät säännöt ja rajoitukset.
Lapsiperheiden mediakyselyn avulla pyrittiin myös kartoittamaan niitä yhteyksiä, joita
vastaajat olivat havainneet lastensa mediankäytön ja toiminnan välillä. Tutkimuksessa esitettiin vastaajille erilaisia väittämiä lapsen mediankäytön ja toiminnan yhteyksiin liittyen. Vastaajilta kysyttiin myös, minkälaiset mediasisällöt olivat mahdollisesti
hämmentäneet tai ahdistaneet lasta viimeisen vuoden aikana, ja pitävätkö vastaajat
joitakin mediasisältöjä mahdollisesti lapsille haitallisina.
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KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA
TUTKIMUSAINEISTO

Tutkimusaineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2012. Kyselylomake lähetettiin postitse yhteensä 5000 suomen- ja ruotsinkieliseen talouteen, joissa on 0–12-vuotiaita lapsia. Tutkimuksen otanta suoritettiin maakuntatasolla. Aineisto painotettiin vastaajan
asuinpaikan, vastauskielen, lapsen sukupuolen ja lapsen iän suhteen vastaamaan väestöjakaumaa. Vastaajia ohjeistettiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin koskien sitä
perheen korkeintaan 12-vuotiasta lasta, jonka nimi on aakkosissa ensimmäisenä.
Vastaajilta kysyttiin taustamuuttujina ikä, sukupuoli, koulutustaso, synnyinmaa
ja asuinalue. Lisäksi kysyttiin tutkimuksen kohteena olevan lapsen sukupuoli ja ikä.
Taustamuuttujina selvitettiin myös huoltajien lukumäärä, lapsen mahdolliset sisarukset ja paikka sisarussarjassa.
Kysymykset lasten mediankäytöstä koskivat etenkin televisio-ohjelmia, elokuvia,

digitaalisia pelejä, internetiä ja kännykkää. Kysymyksiä esitettiin myös liittyen mitä välineitä lapsilla on kotona käytettävissään ja keiden kanssa lapsi eri medioita useimmiten käyttää. Internetin ja kännykän käytön osalta kysyttiin tarkemmin myös mitä lapsi
tekee netissä tai puhelimella. Televisio-ohjelmien, elokuvien, pelien ja nettisivustojen
osalta kartoitettiin lasten suosikkeja sekä eniten käyttämiä ohjelma- tai pelityyppejä.
Tutkimuksen tilastolliset analyysit on toteuttanut PsM Riikka Hirvonen. Tuloksina
esitellään aineistoa kuvaavia tunnuslukuja prosenttijakaumien ja joiltain osin ryhmien keskiarvojen muodossa. Muuttujien välisiä yhteyksiä on tarkasteltu pääasiallisesti
ristiintaulukoinnein. Graafisissa kuvioissa luvut on pyöristetty.
Lapsen ikä on huomioitu kaikissa lapsen mediankäyttöä koskevissa tarkasteluissa
ja tulokset raportoidaan pääsääntöisesti erikseen eri ikäryhmille. Lapsen sukupuolta
on myös käytetty taustamuuttujana pääsääntöisesti kaikissa lapsen mediankäyttöä
koskevissa tarkasteluissa. Lisäksi perheen asuinpaikkaa läänitasolla ja huoltajan koulutustasoa on käytetty taustamuuttujina osassa tarkasteluista.
Huoltajan mediakasvatusta koskevia mielipiteitä ja asenteita koskevissa tarkasteluissa on pääsääntöisesti huomioitu vastaajan sukupuoli ja ikä (alle 30-vuotiaat,
30–39-vuotiaat, 40–49-vuotiaat, yli 50-vuotiaat). Lapsen ikä on huomioitu erityisesti
kyseistä lasta koskevien kysymysten kohdalla (esimerkiksi mediasisällöistä keskustelu
lapsen kanssa), mutta osin myös yleisiä mielipiteitä ja asenteita koskevien kysymysten kohdalla (esimerkiksi turvalliseen mediankäyttöön liittyvän tiedon tarve). Perheen
asuinpaikkaa ja huoltajan koulutustasoa on käytetty taustamuuttujina osassa tarkasteluista.
On tärkeätä muistaa, että laajasta aineistosta jää edelleen analysoimatta ja raportoimatta osia, joita voidaan myöhemmässä vaiheessa hyödyntää. Tutkimusaineisto
toimitetaan yhteiskunnalliseen tietoarkistoon. Koska yhteistyössä toteutetun kyselyn
aineisto on ollut muidenkin tutkijoiden käytettävissä, tähän tutkimukseen saatetaan
joissain yhteyksissä viitata myös työnimellä Vanhempainkysely.
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TULOKSET

Lapsiperheiden mediakyselyn tulokset esitellään teema-alueittain jaoteltuna. Tutkimuskysymysten pääteemoja olivat mediankäyttö, kotien mediakasvatus sekä median
ja lasten toiminnan väliset yhteydet huoltajien raportoimina.
Tutkimusvastauksia palautui 1438 kappaletta. Vastaajista lähes kaikki eli 93 %
(1339) olivat naispuolisia ja vain 6 % (83) miespuolisia huoltajia. Kuusitoista vastaajaa (1 %) ei ilmoittanut sukupuoltaan. Matala vastausprosentti (29 %) ja vahvasti
naisenemmistöinen vastaajajoukko on otettava huomioon myös tuloksia tarkastellessa.
Kyseessä ei siis ole edustava otos suomalaisperheiden huoltajista, vaan todennäköisesti kyselyyn on vastannut se joukko huoltajia, joka pitää mediakasvatusta erityisen
kiinnostavana aiheena.
Vastaajien keski-ikä oli 37 vuotta. Vastaajista 14 % oli alle 30-vuotiaita, 51 %
30–39-vuotiaita, 31 % 40–49-vuotiaita ja 3 % yli 50-vuotiaita. Nuorin vastaaja oli
18-vuotias, vanhin 58-vuotias.
Vastaajista 5 %:lla korkein koulutus oli peruskoulu tai vastaava, 28 %:lla lukio- tai
ammattikoulututkinto, 39 %:lla opisto-, ammattikorkeakoulu- tai alempi korkeakoulututkinto, 26 %:lla ylempi korkeakoulu- tai jatkotutkinto ja 2 %:lla jokin muu tutkinto.
Vastaajista 98,5 % oli syntynyt Suomessa ja 1,5 % jossakin muussa Euroopan maassa. Vastaajista 42 % oli Etelä-Suomen läänistä, 34 % Länsi-Suomen läänistä, 12 % ItäSuomen läänistä, 9 % Oulun läänistä ja 3 % Lapin läänistä. Vastaajista 95 % vastasi
kyselyyn suomen ja 5 % ruotsin kielellä.
Vastausten kohteena olevista lapsista 50,1 % oli tyttöjä ja 49,9 % poikia. Nuorimmat
lapset joita vastaukset koskivat, olivat syntyneet maaliskuussa 2012, eli he olivat tutkimusaineistoa kerättäessä alle kaksi kuukautta vanhoja. Vanhimmat lapset olivat lähes
13-vuotiaita. Vastauksia käsitellään pääosin neljään ikäryhmään jaoteltuina: 0–3-vuotiaat, 4–6-vuotiaat, 7–9-vuotiaat ja 10–12-vuotiaat. Lapsista 37 % oli alle 4-vuotiaita,
22 % oli 4–6-vuotiaita, 20 % 7–9-vuotiaita ja 21 % 10–12-vuotiaita.
Tutkimukseen osallistuneista perheistä 83 prosentissa oli kaksi huoltajaa ja 17
prosenttia oli yhden huoltajan perheitä. Vastausten kohteena ollut lapsi oli 28 prosentissa perheistä ainoa lapsi, 25 prosentissa perheistä lapsella oli lisäksi nuorempia
sisaruksia, 38 prosentissa perheistä lapsella oli vanhempia sisaruksia ja 9 prosentissa
perheistä vastausten kohteena olleella lapsella oli sekä nuorempia että vanhempia
sisaruksia.
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Mediavälineet lapsiperheissä
Vastaajilta kysyttiin, mitä mediavälineitä kodeissa oli, ja olivatko ne lapsen käytössä joko omassa huoneessa tai muualla kotona (kuvio 1). Kysymyksissä vaihtoehtoina
olivat televisio, kuvatallenteiden katselulaite (esimerkiksi DVD- tai Blu-ray-soitin),
pelikonsoli ja tietokone. Mediavälineiden lisäksi kysyttiin, onko taloudessa ja lapsen
huoneessa internetyhteys.
Yleisin mediaväline oli tietokone, joka löytyi 99 prosentissa kodeista. Samoin internetyhteys oli 99 prosentissa kodeista. Televisio oli 95 prosentilla, kuvatallenteiden
katseluväline 96 prosentilla ja pelikonsoli oli kotona 70 prosentilla lapsiperheistä.
Vaikka käytännössä kaikissa kodeissa oli tietokone, se oli lapsen käytettävissä vain
kahdella kolmanneksella 0–12-vuotiaista (66 %). Kotien mediavälineistä lapsen käytettävissä olivat yleisimmin televisio (85 %) ja kuvatallenteiden katseluväline (83 %).
Pelilaite oli lapsen käytettävissä reilulla puolella perheistä (54 %).
Kysytyistä yleisin lastenhuoneen mediaväline oli televisio, joka oli omassa huoneessa 15 prosentilla kaikista kyselyn lapsista. Isommilla lapsilla oli enemmän mediavälineitä huoneissaan kuin pienemmillä lapsilla. Tietokoneita, nettiyhteyksiä, televisioita tai pelilaitteita oli kutakin omassa huoneessa noin kolmanneksella tutkimuksen
kohteena olleista 10–12 -vuotiaista. Television osalta asuinpaikalla oli merkitystä niin,
että Lapissa joka toisella 10–12-vuotiaalla lapsella on televisio omassa huoneessaan ja
muualla Suomessa kolmanneksella. Lisäksi 10–12-vuotiailla oli televisio omassa huoneessaan sitä yleisemmin, mitä alempi huoltajan koulutustaso oli.
Etenkin pelilaitteiden osalta lapsen sukupuolella oli merkitystä. 7–12-vuotiailla pojilla oli pelilaite omassa huoneessa huomattavasti useammin kuin samanikäisillä tytöillä.
Pelilaite oli omassa huoneessa joka neljännellä 7–9-vuotiaalla pojalla, mutta vain 8 %:lla
samanikäisistä tytöistä. 10–12-vuotiailla pelilaite omassa huoneessa oli lähes kaksi
kertaa todennäköisemmin pojalla (43 %) kuin tytöllä (22 %). Samoin televisio oli kaksi
kertaa useammin 7–9-vuotiaan pojan (25 %) kuin tytön (12 %) huoneessa. Television
osalta muissa ikäryhmissä ei ollut sukupuolieroja. 7-9-vuotiaiden poikien kohdalla oli
tavallisempaa kuin tyttöjen, että kotitietokone ei ollut lapsen käytettävissä (p 20 %, t 8
%). Samoin taloudesta löytyvä internetyhteys ei ollut viidenneksen 7-9-vuotiaan pojan
käytettävissä, kun tyttöjen osalta vastaava luku oli 9 %.
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Mediavälineet ja internetyhteydet lapsiperheissä
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televisio
kuvatallenteiden katseluväline

12

tietokone

12

internetyhteys

11

71
71
54

0%

10%

30%

16
40%

13

4
1

36

41
20%

5

33

51

13

pelikonsoli

10

50%

60%

1
30

70%

80%

90%

100%

Lapsen käytettävissä omassa huoneessa
Pelkästään muualla taloudessa, mutta lapsen käytettävissä
Muualla taloudessa, mutta ei lapsen käytettävissä
Ei lainkaan

Kuvio 1. Mitä seuraavista mediavälineistä lapsellanne on käytettävissä kotona?

Mediankäyttö
Kirjojen tai lehtien lukeminen on huoltajien mukaan 0–12-vuotiaiden lasten tavallisin
mediankäytön muoto. Kaikista lapsista 97 % luki tai heille luettiin vähintään kuukausittain, 94 % viikoittain tai useammin. Tavallisinta kaikissa ikäryhmissä on lukeminen
päivittäin tai lähes päivittäin.
Mediankäytön osalta kyselyssä keskityttiin erityisesti televisio-ohjelmien, elokuvien ja kuvatallenteiden katseluun, digitaalisten pelien pelaamiseen ja internetin sekä
kännykän käyttöön. Kuvatallenteilla tarkoitettiin kyselyssä elokuvien tai tv -sarjojen
fyysisiä tallenteita, esim. DVD tai Blu-ray.

Televisio-ohjelmien, elokuvien ja
kuvatallenteiden katselu
Lukemisen jälkeen kysytyistä mediankäytön muodoista televisio-ohjelmien, elokuvien
ja kuvatallenteiden katselu on lasten selvästi yleisin media-aktiviteetti (kuvio 2). Kaikista 0–12-vuotiaista suomalaislapsista 90 % katselee vähintään kuukausittain ohjelmia, elokuvia tai kuvatallenteita, 87 % viikoittain tai useammin. Prosenttiosuutta
laskee 0–3-vuotiaiden ikäryhmä, josta vähintään kuukausittaisia katsojia on 70 %. Jo
4–6-vuotiaiden ikäryhmässä televisiota, elokuvia tai kuvatallenteita katsovat kuukausittain tai useammin huoltajien mukaan lähes kaikki (99 %) lapset. Kaikissa tutkituissa ikäryhmissä tavallisinta oli katsoa televisiota vähintään kuutena päivänä viikossa.
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Kuvio 2. Kuinka usein lapsi vapaa-ajallaan katsoo televisiota, elokuvia tai muita
kuvatallenteita (DVD, Blu-ray, video tms.)?
Oman aktiivisen katselunsa lisäksi lapset ovat paljon läsnä tilanteissa, joissa aikuiset katsovat televisio-ohjelmia, elokuvia tai kuvatallenteita. Kaikista lapsista 73 % oli
vähintään viikoittain läsnä tällaisissa tilanteissa osallistumatta itse aktiivisesti katseluun. Erityisen tavallista tämä oli 0–3-vuotiaille lapsille, joista 82 % oli viikoittain tai
useammin läsnä aikuisten katsoessa ohjelmia tai elokuvia.
Vastaajilta kysyttiin, kenen kanssa lapset ylipäätään katsoivat televisiota ja kenen
kanssa useimmiten. Televisiota katsellaan useimmiten yhdessä jonkun toisen kanssa
(kuvio 3). Kaikkein pienimmillä lapsilla television katseluseurana on useimmiten (52
%) huoltaja, mutta muissa ikäryhmissä yleisintä on katsoa televisiota sisarusten tai ystävien kanssa. Lapset katsovat televisiota melko paljon myös yksin: tavallisinta tämä
oli 10–12-vuotiailla, joista kaksi kymmenestä katseli televisiota tavallisimmin yksin.
Kaikista lapsista valtaosa (71 %) katsoo televisiota ainakin joskus myös yksin. Yksin
katsominen on selkeästi sidoksissa lapsen ikään: harvinaisinta se on 0–3-vuotiailla (51
% katsoo edes joskus yksin) ja tavallisinta 10–12-vuotiailla (85 %).
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Kuvio 3. Kenen kanssa lapsi useimmiten katselee televisio-ohjelmia? Prosenttia niistä
lapsista, jotka katsoivat televisiota.
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Suosituimmat ohjelma- ja elokuvalajityypit
Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein lapsi katselee eri lajityyppejä edustavia tv-ohjelmia,
elokuvia tai kuvatallenteita. Katsomiseksi pyydettiin laskemaan myös se, kun lapsi on
huoltajan seurassa tämän katsoessa tiettyä ohjelmaa, vaikka lapsi ei olisikaan pääasiallinen katsoja. Kuvioissa 4–7 esitellään kunkin tarkastellun ikäryhmän osalta neljä
suosituinta lajityyppiä.
Pienimpien lasten suosikkilajityypeissä selvä ykkönen on lapsille suunnatut ohjelmakokonaisuudet, mikä selittynee suurilta osin Pikku Kakkosen suosiolla (ks. s. 15–
16, vrt. myös Suoninen 2011). Toiseksi useimmin 0–3-vuotiaat katsovat animaatioita.
Kaikkein pienimmät lapset ovat tämän kyselyn mukaan muita useammin läsnä aikuisten katsoessa omia ohjelmiaan. Tämä selittänee sen, että kolmanneksi seuratuin
lajityyppi kaikkein pienimmillä lapsilla oli uutiset ja ajankohtaisohjelmat, kun se esimerkiksi 4–6-vuotiailla oli vasta seitsemänneksi seuratuin, ja 7–9-vuotiailla yhdeksänneksi seuratuin lajityyppi. Neljänneksi yleisimmin 0–3-vuotiaat seuraavat luonto-,
eläin- tai tiedeohjelmia. 0–3-vuotiailla ei ollut suuria eroja tyttöjen ja poikien suosituimmissa lajityypeissä.

0–3-vuotiaiden keskuudessa suosituimmat elokuvat ja
tv-ohjelmat lajityypeittäin
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Kuvio 4. Kuinka usein lapsi katsoo seuraavanlaisia ohjelmia tai elokuvia joko
televisiosta, kuvatallenteelta tai internetistä? Vähintään kerran viikossa katsovien
prosenttiosuus niistä 0–3-vuotiaista, jotka katsovat ohjelmia ja elokuvia.
4–6-vuotiaiden ikäryhmässä (kuvio 5) lapsille suunnatut ohjelmakokonaisuudet
pitivät edelleen lajityyppien ykköspaikkaa ja animaatiot olivat toiseksi seuratuin lajityyppi. Kolmanneksi seuratuimmaksi tässä ikäryhmässä nousivat tosi-tv-ohjelmat,
neljänneksi lasten näytellyt ohjelmat ja elokuvat. Tyttöjen ja poikien välillä alkoi muodostua hieman suurempia eroja suosikkilajityypeissä kuin kaikkein pienimmillä lapsilla, esimerkiksi animaatioita pojat (66 %) katsoivat jo jonkin verran useammin kuin
tytöt (58 %).
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4–6-vuotiaiden keskuudessa suosituimmat elokuvat ja
tv-ohjelmat lajityypeittäin
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Kuvio 5. Kuinka usein lapsi katsoo seuraavanlaisia ohjelmia tai elokuvia joko
televisiosta, kuvatallenteelta tai internetistä? Vähintään kerran viikossa katsovien
prosenttiosuus niistä 4–6-vuotiaista, jotka katsovat ohjelmia ja elokuvia.
Kouluikään tultaessa erityyppisten elokuvien ja ohjelmien viikoittainen katselu on
tavallisempaa kuin alle kouluikäisillä lapsilla (kuvio 6). Nuorempien ikäryhmien osalta
viikoittain katseltiin pääosin kahden yleisimmän lajityypin ohjelmia ja elokuvia, kouluikäisillä myös kolmanneksi ja neljänneksi suosituimpia lajityyppejä seurasi viikoittain
jo useampi kuin neljä lasta kymmenestä. Suosikkilajityypit pysyivät 4–6-vuotiaisiin
verratessa muuten samoina, mutta neljännen tilan saavat pienillä koululaisilla luonto-,
eläin- ja tiedeohjelmat, jotka ovat erityisesti poikien suosiossa.

7–9-vuotiaiden keskuudessa suosituimmat elokuvat ja
tv-ohjelmat lajityypeittäin
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Kuvio 6. Kuinka usein lapsi katsoo seuraavanlaisia ohjelmia tai elokuvia joko
televisiosta, kuvatallenteelta tai internetistä? Vähintään kerran viikossa katsovien
prosenttiosuus niistä 7–9-vuotiaista, jotka katsovat ohjelmia ja elokuvia.
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Alakoulun lopulla, 10–12-vuotiaana, lapsille suunnatut ohjelmakokonaisuudet alkavat menettää viehätystään, niitä seurasi viikoittain enää hieman alle puolet (47 %)
lapsista (kuvio 7). Suosituimman lajityypin asema ei enää ole yhtä selvä kuin pienemmillä lapsilla, vaan seuratuin lajityyppi, animaatiot (74 %) oli vain hienokseltaan suositumpi kuin komediasarjat ja -elokuvat (68 %). Kolmanneksi suosituin ohjelmien
lajityyppi oli tosi-tv-ohjelmat, jotka olivat tyttöjen (71 %) keskuudessa merkittävästi
poikia (44 %) suositumpia.

10–12-vuotiaiden keskuudessa suosituimmat elokuvat ja
tv-ohjelmat lajityypeittäin
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Kuvio 7. Kuinka usein lapsi katsoo seuraavanlaisia ohjelmia tai elokuvia joko
televisiosta, kuvatallenteelta tai internetistä? Vähintään kerran viikossa katsovien
prosenttiosuus niistä 10–12-vuotiaista, jotka katsovat ohjelmia ja elokuvia.

Suosituimmat tv-ohjelmat,
elokuvat ja kuvatallenteet
Vastaajia pyydettiin mainitsemaan avovastauksella 1–3 lapselle erityisen mieluista televisio-ohjelmaa, elokuvaa tai kuvatallennetta. Suurin osa huoltajista ilmoitti joitakin
lastensa suosikkiohjelmia tai -elokuvia: tyttöjen suosikkeja mainittiin 1683, poikien
1612. Eniten mainittiin nimenomaan televisio-ohjelmia. Ylivoimaisesti yleisin suosikkiohjelma oli Pikku Kakkonen (yhteensä lähes 500 mainintaa), joka oli niin tyttöjen
kuin poikienkin tavallisimmin mainittu suosikki 0–9-vuotiaiden keskuudessa.
Tyttöjen listalla yhteenlaskettuna toiseksi eniten mainintoja sai kouluikäisten suosima saippuasarja Salatut elämät, joka oli poikien osalta viidenneksi eniten mainintoja
saanut ohjelma. Poikien kakkossuosikki oli animaatiosarja Simpsonit. Sekä tyttöjen
että poikien listalla kolmossijalle mainintojen yhteenlasketussa määrässä sijoittuivat
Muumit.
Elokuvista eniten mainintoja keräsivät etenkin 4–6-vuotiaiden tyttöjen suosikkina Barbie-elokuvat (yli 50 mainintaa) sekä alle kouluikäisten poikien suosimat Autot
-elokuvat (yli 50 mainintaa). Muista animaatioelokuvista useita mainintoja keräsivät

15

L A P S I P E R H E I D E N M E D I A K Y S E LY 2 0 1 2

muun muassa Madagascarin pingviinit, Martin tarinatalli, Myyrä, Nalle Puh, Puuha
Pete ja Shrek. Näytellyistä elokuvista eniten mainintoja saivat Risto Räppääjä -elokuvat (noin 40 mainintaa) sekä isoimpien lasten suosikki Harry Potter (yli 20 mainintaa).
Tyttöjen ja poikien suosikkiohjelmien ja -elokuvien listat olivat osittain erilaiset
jokaisessa tarkastellussa ikäryhmässä.
0–3-VUOTIAIDEN SUOSITUIMMAT OHJELMAT JA ELOKUVAT
TYTÖT

POJAT

1. Pikku Kakkonen

1. Pikku Kakkonen

2. Muumit

2. Muumit

3. Teletapit

3. Autot-elokuvat

Taulukko 1: 0–3-vuotiaiden suosituimmat ohjelmat ja elokuvat

4–6-VUOTIAIDEN SUOSITUIMMAT OHJELMAT JA ELOKUVAT
TYTÖT

POJAT

1. Pikku Kakkonen

1. Pikku Kakkonen

2. Barbie-elokuvat

2. Autot-elokuvat

3. Muumit

3. Galaxy

Taulukko 2: 4–6-vuotiaiden suosituimmat ohjelmat ja elokuvat

7–9-VUOTIAIDEN SUOSITUIMMAT OHJELMAT JA ELOKUVAT
TYTÖT

POJAT

1. Pikku Kakkonen

1. Pikku Kakkonen

2. Galaxy

2. Galaxy

3. Salatut elämät

3. Pokemon

Taulukko 3: 7–9-vuotiaiden suosituimmat ohjelmat ja elokuvat

10–12-VUOTIAIDEN SUOSITUIMMAT OHJELMAT JA ELOKUVAT
TYTÖT

POJAT

1. Salatut elämät

1. Simpsonit

2. Simpsonit

2. Salatut elämät

3. Uusi päivä

3. Terra Nova

Taulukko 4: 10–12-vuotiaiden suosituimmat ohjelmat ja elokuvat
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Digitaalisten pelien pelaaminen
Digitaalisia pelejä pelaa huoltajien mukaan kuukausittain tai useammin 65 prosenttia
0–12-vuotiaista lapsista (kuvio 8). Pelaaminen yleistyy lapsilla internetin käyttöä nopeammin. Pienimmistä lapsista vain yksi seitsemästä pelaa edes kuukausittain. Sen
sijaan 4–6-vuotiasta jo lähes neljä viidestä lapsesta pelaa kuukausittain ja yli puolet
vähintään kerran viikossa. Alakouluikäisistä lapsista lähes kaikki pelaavat digitaalisia
pelejä ainakin kuukausittain, noin yhdeksän kymmenestä viikoittain.

Digitaalisten pelien pelaaminen
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Kuvio 8. Kuinka usein lapsi vapaa-ajallaan pelaa digitaalisia pelejä?
Lasten pelaaminen on yleistynyt selvästi verrattuna vuosien 2010 ja 2011 Lasten
mediabarometrien (Suoninen 2011, 31; Hirvonen 2012, 22) tuloksiin. Vuonna 2010
huoltajien mukaan 3–4-vuotiasta lapsista 17 prosenttia pelasi vähintään viikoittain,
alle 3-vuotiaista vain 3 %. Tämän kyselyn täyttäneiden huoltajien mukaan 0–3-vuotiaiden ikäryhmästä 14 prosenttia pelaa digitaalisia pelejä vähintään viikoittain. Vuonna
2010 tehdyn kyselyn mukaan 5–6-vuotiaista 41 prosenttia pelasi vähintään viikoittain
kun vuonna 2012 viikoittaisia pelaajia on 4–6-vuotiaista jo 58 prosenttia. Tähän tutkimukseen vastanneiden huoltajien arvioiden mukaan pelejä pelattiin useammin kuin
mitä koululaiset itse vuonna 2011 kertoivat pelaavansa (Hirvonen 2012, 22). Tuolloin
kolmansien luokkien oppilaista (valtaosa heistä 8–9-vuotiaita) 76 % pelasi oman arvionsa mukaan vähintään viikoittain, nyt huoltajien mukaan 7–9–vuotiaista jo 87 %
pelasi viikottain.
Helppokäyttöisten kosketusnäyttöjen yleistyminen pelaamiseen soveltuvissa laitteissa selittänee ainakin pienimpien lasten pelaamisen yleistymistä, samoin laajaksi
mediailmiöksi paisunut suomalainen hittipeli Angry Birds (ks. Suosikkipelit, s. 22).
Myös pelilaitteina toimivat älypuhelimet ja -televisiot ovat kasvattaneet suosiotaan
viime vuosina.
Lapset eivät pelkästään pelaa itse, vaan seuraavat myös toisten pelaamista (kuvio 9).
Lähes neljä kymmenestä seuraa vähintään viikoittain toisten pelaamista. Kuten pelaaminenkin, myös muiden pelaamisen seuraaminen yleistyy lapsen kasvaessa. Pelaami-
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sen seuraamisessa hyppäys ajoittuu kouluikään: 0–3-vuotiaista 14 % ja 4–6-vuotiaista
36 % seuraa viikoittain, 7–9-vuotiaista jo 54 % ja 10–12-vuotiaista 58 % seuraa toisten
pelaamista viikoittain tai useammin.

Digitaalisen pelaamisen seuraaminen
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Kuvio 9. Kuinka usein lapsi vapaa-ajallaan seuraa, kun joku muu pelaa digitaalisia
pelejä?
Vastaajilta kysyttiin kenen kanssa lapsi useimmiten pelaa digitaalisia pelejä (kuvio 10). Alle kouluikäisille selvästi tavallisinta on pelata huoltajan kanssa, toiseksi tavallisinta peliseuraa ovat sisarukset ja ystävät. Tavallisimmin yksin pelaa vain 9 %
0–3-vuotiaista ja 22 % 4–6-vuotiaista. Kouluikään tultaessa huoltajat ovat tavallisinta peliseuraa enää alle 10 %:lle lapsista. Alakoulun alkupuolella, 7–9-vuotiaana, lähes
puolet lapsista pelaa useimmiten sisarusten ja ystävien kanssa ja kolmasosa useimmiten yksin. 10–12-vuotiailla on jo tavallisinta pelata useimmiten yksin, toiseksi tavallisinta on pelata sisarusten tai ystävien kanssa. On tosin huomattava, että kysymys koski
vain fyysisesti samassa tilassa olevaa peliseuraa. Käytännössä 10–12-vuotiaatkaan eivät
välttämättä pelaa näin usein yksin, vaan peliseuraa saadaan nuorempia lapsia useammin internetistä. Monen pelaajan verkkoroolipelit ovatkin 10–12-vuotiaiden pelaajien
keskuudessa huomattavasti suositumpia (19 % pelaa viikoittain) kuin 7–9-vuotiaiden
keskuudessa (2 % viikoittain).
Suurin osa kaikista lapsista pelasi ainakin joskus digitaalisia pelejä myös yksin. Yksin pelaaminen lisääntyi iän myötä: 0–3-vuotiaista vain neljännes pelasi ainakin joskus
myös yksin, 4–6-vuotiailla vastaava luku oli jo 46 %. Ainakin joskus yksin pelasi 72 %
7–9-vuotiaista ja 85 % 10–12-vuotiaista. Suurin osa lapsista pelasi ainakin joskus myös
huoltajiensa kanssa: tästä poikkeuksena 10–12-vuotiaat, joista 41 % pelasi miespuolisen ja 35 % naispuolisen huoltajansa kanssa edes joskus. Kaikkia lapsia tarkastellessa
miespuolisen huoltajan kanssa pelaaminen oli tavallisempaa (63 %) kuin naispuolisen
huoltajan kanssa pelaaminen (57 %).
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Kuvio 10. Kenen kanssa lapsi useimmiten pelaa digitaalisia pelejä? Prosenttiosuus
niistä lapsista, jotka pelaavat digitaalisia pelejä.

Suosituimmat digitaalisten pelien lajityypit
Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein lapsi pelaa eri lajityyppejä edustavia digitaalisia pelejä. Kuvioissa 11–14 esitellään kunkin tarkastellun ikäryhmän osalta neljä suosituinta
lajityyppiä.
Pienimpien ikäryhmässä, 0–3-vuotiailla, selvästi suosituimmat lajityypit olivat lasten pelit ja oppimispelit, joita sekä tytöt että pojat pelasivat. Kolmanneksi ja neljänneksi suosituimpia olivat ajo- sekä ajanviete- ja pulmapelit, mutta niitä pelasi edes
viikoittain harvempi kuin joka kymmenes digitaalisia pelejä ylipäätään pelaavista lapsista. Tässä ikäryhmässä pelaaminen edes viikoittain olikin ylipäätään harvinaisempaa
kuin isommilla lapsilla.
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Kuvio 11. Kuinka usein lapsi pelaa seuraavanlaisia digitaalisia pelejä? Vähintään
kerran viikossa pelaavien prosentuaalinen osuus niistä 0–3-vuotiaista, jotka
pelaavat digitaalisia pelejä.
Pelaaminen monipuolistuu 4–6-vuotiailla selvästi verrattuna alle 4-vuotiaiden ikäryhmään. Lajityyppien osalta ei ole selviä suosikkeja, vaan neljä suosituinta lajityyppiä:
tasohyppely, lasten-, urheilu- ja seikkailupelit ovat kaikki lähestulkoon yhtä suosittuja.
Sen sijaan sukupuolten väliset suosikkilajityyppierot ovat todella suuria: esimerkiksi
seikkailupelejä pelasi viikoittain 34 % niistä pojista, jotka ylipäänsä pelaavat digitaalisia pelejä, mutta vain 1 % digitaalisia pelejä pelaavista tytöistä.

4–6-vuotiaiden keskuudessa suosituimmat digitaaliset
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Kuvio 12. Kuinka usein lapsi pelaa seuraavanlaisia digitaalisia pelejä? Vähintään
kerran viikossa pelaavien prosentuaalinen osuus niistä 4–6-vuotiaista, jotka pelaavat
digitaalisia pelejä.
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Kouluikään tultaessa kolme suosituinta lajityyppiä: tasohyppely-, urheilu- ja seikkailupelit ovat selvästi suositumpia kuin neljänneksi suosituin lajityyppi, oppimispelit.
Myös 7–9-vuotiaiden ikäryhmässä sukupuoli vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka
suosittu lajityyppi on: seikkailupelit ovat edelleen lähinnä poikien suosiossa (52 %
pojista, 4 % tytöistä). Samoin urheilu- ja tasohyppelypelit ovat selkeästi useammin
poikien kuin tyttöjen suosikkeja. Oppimispelien osalta sukupuolierot ovat huomattavasti pienempiä. Kyseistä lajityyppiä tytöt (22 %) pelaavat hieman useammin kuin
pojat (17 %).

7–9-vuotiaiden keskuudessa suosituimmat digitaaliset
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Kuvio 13. Kuinka usein lapsi pelaa seuraavanlaisia digitaalisia pelejä? Vähintään
kerran viikossa pelaavien prosentuaalinen osuus niistä 7–9-vuotiaista, jotka pelaavat
digitaalisia pelejä.
10–12-vuotiaiden joukossa tasohyppely- ja urheilupelit ovat edelleen kaksi suosituinta pelilajityyppiä, sekä tyttöjen että poikien osalta, joskin pojat pelaavat niitä huomattavasti tyttöjä yleisemmin. 7–9-vuotiaisiin verrattuna uusina suosikkeina listalle
nousevat ajanviete- ja pulmapelit. Näiden pelien suosiota selittänee ainakin osaltaan
sosiaalisen median käytön lisääntyminen lapsen kasvaessa: useissa suosituissa sosiaalisen median palveluissa on mahdollista pelata nimenomaan tämän lajityypin pelejä.
Kokonaan uutena suosikkipelien lajityyppinä listalla ovat taistelu- ja toimintapelit, jotka ovat viikoittaista arkea 40 %:lla pelaavista pojista, mutta vain 3 %:lla tytöistä. Taistelu- ja toimintapelit tulevat pojillekin ajankohtaiseksi nimenomaan alakoulun loppupuolella, sillä 7–9-vuotiaista pelaavista pojista vain 10 % pelaa tämän lajityypin pelejä.
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10–12-vuotiaiden keskuudessa suosituimmat digitaaliset
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Kuvio 14. Kuinka usein lapsi pelaa seuraavanlaisia digitaalisia pelejä? Vähintään
kerran viikossa pelaavien prosentuaalinen osuus niistä 10–12-vuotiaista, jotka
pelaavat digitaalisia pelejä.

Suosikkipelit
Vastaajia pyydettiin nimeämään 1–3 lapselle erityisen mieluista digitaalista peliä, joita
lapsi haluaa pelata toistuvasti. Koska pelien nimeämiskäytännöt olivat hyvin vaihtelevia, ja vain pienehkö osa vastaajista nimesi lapsensa suosikkipelejä, niitä käsitellään
tässä pääosin teemallisesti pelisarjoina.
Kaikkein pienimpien lasten ikäryhmässä, 0–3-vuotiaissa, pelaavia lapsia on ylipäänsä suhteellisen vähän, joten suosikkipelejä mainittiin myös määrällisesti vähän.
Selväksi ykköseksi nousivat kuitenkin Angry Birds -pelit, jotka olivat tässä ikäryhmässä ainoita enemmän kuin hajanaisia mainintoja saaneita pelejä (25 mainintaa, joista
16 pojilta ja 9 tytöiltä). Myös Muumi-pelit saivat joitakin mainintoja sekä tyttöjen että
poikien suosikkeina.
Angry Birds -pelit olivat myös 4–6-vuotiaiden lasten yleisimmin mainittuja suosikkipelejä niin tyttöjen kuin poikienkin osalta. Angry Birds -pelit saivat yhteensä 39
mainintaa, joista 20 tytöiltä ja 19 pojilta. Wii Sports -pelit olivat myös kummankin
sukupuolen osalta kolmen suosituimman joukossa: yhteensä 31 mainintaa, joista 17
tytöiltä ja 14 pojilta. Sen sijaan tyttöjen suosikkipelikokonaisuus, Pikku Kakkosen pelit
(15 mainintaa), ei ollut poikien suosituimpien pelien listalla, eikä poikien keskuudessa suosittu Lego Star Wars -pelibrändi (15 mainintaa) kuulunut tyttöjen suosikkeihin.
Mikäli kaikkia laajan Lego-pelituoteperheen pelejä käsitellään kokonaisuutena, ovat
ne tämän ikäryhmän poikien keskuudessa selkeästi suosituimpia digitaalisia pelejä
(41 mainintaa).
7–9-vuotiaiden osalta tyttöjen ja poikien yhteisenä suosikkina olivat Wii Sports
-pelit, saaden yhteensä 61 mainintaa, joista 34 tytöiltä ja 27 pojilta. Muuten tyttöjen ja
poikien suosituimmat pelit olivat tässä ikäryhmässä erilaisia: tyttöjen osalta toiseksi
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useimmin suosikkipeliksi mainittiin Angry Birds -pelit (20 mainintaa) ja kolmanneksi useimmin Super Mario -pelit (16 mainintaa). Poikien toiseksi suosituin pelibrändi
myös tässä ikäryhmässä oli Lego Star Wars -peli (26 mainintaa), kolmanneksi sijoittuivat NHL-pelit (22 mainintaa). Kuten pienemmilläkin lapsilla, myös 7–9-vuotiailla
Lego-pelit olisi kokonaisuutena selkeästi suosituin (yhteensä 56 mainintaa).
10–12-vuotiaiden ikäryhmässä Super Mario -pelit olivat sekä tyttöjen että poikien
osalta kolmen suosituimman pelin joukossa (yhteensä 41 mainintaa, joista 23 tytöiltä ja 18 pojilta). Yhteisenä kiinnostuksen kohteena olivat myös urheilupelit: tyttöjen
suosikkina Wii Sports (23 mainintaa) ja poikien NHL-pelit (32 mainintaa). Suosituin
peli tyttöjen keskuudessa oli kuitenkin Sims (24 mainintaa). Lisäksi poikien suosikkilistalta löytyi Minecraft-peli (23 mainintaa).
Kaikki maininnat yhteen laskien kotimainen hittipelisarja Angry Birds nousi suosikkipelilistan ykköseksi. Yhteensä 125 mainintaa saanut pelibrändi on erityisesti alle
kouluikäisten suosikki, sekä tytöillä että pojilla.

Internetin käyttö
Kuukausittain tai useammin internetiä käyttää vastaajien mukaan 53 % 0–12-vuotiaista suomalaislapsista (kuvio 15). Internetin käyttö on vahvasti sidoksissa lapsen
ikään: kun 0–3-vuotiaista vain viitisen prosenttia käytti internetiä edes viikoittain,
4–6-vuotiaista viikoittaisia käyttäjiä oli jo neljännes, 7–9-vuotiaista 68 prosenttia ja
10–12-vuotiaista useampi kuin yhdeksän kymmenestä.
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Kuvio 15. Kuinka usein lapsi vapaa-ajallaan käyttää internetiä? Prosenttia vastaajista.
Vastaajilta kysyttiin, kenen kanssa lapset käyttivät internetiä ylipäänsä ja kenen
kanssa useimmin (kuvio 16). Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä tavallisemmin internetiä käytetään huoltajan seurassa ja harvemmin yksin. 0–3-vuotiasta netinkäyttäjistä kolme neljästä (76 %) käyttää internetiä useimmiten huoltajan seurassa,
4–6-vuotiaista 58 %. Kouluikäisistä enää vähemmistö käyttää internetiä useimmiten
huoltajan kanssa. 7–9-vuotiaiden ikäryhmässä yksin käyttäminen muuttuu niukasti tavallisimmaksi kysytyistä internetin käytön tavoista (31 %:lla tavallisin tapa) ja
10–12-vuotiaista jo suurin osa (62 %) käyttää nettiä useimmiten yksin.
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Internetin käyttäminen edes joskus yksin lisääntyy tasaisesti iän myötä: 0–3-vuotiaista internetinkäyttäjistä joka viides käyttää nettiä ainakin joskus myös yksin,
4–6-vuotiaista 40 prosenttia, 7–9-vuotiaista 69 prosenttia ja 10–12-vuotiaista 90 prosenttia käyttää internetiä myös yksin.
Sisarukset ja ystävät ovat 0–3-vuotiailla jokseenkin harvinaista internetin käytön
seuraa, mutta 4–6-vuotiaista alkaen jo puolet lapsista käyttää internetiä ainakin joskus myös sisarusten ja ystävien kanssa ja viidesosa useimmiten. 10–12-vuotiaista valtaosa käyttää internetiä ainakin joskus myös sisarusten ja ystävien kanssa, mutta yhdessäkään ikäryhmässä sisarukset ja ystävät eivät kuitenkaan ole useimmiten lapsen
internetinkäytön seurana.
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Kuvio 16. Kenen kanssa lapsi useimmiten käyttää internetiä? Prosenttiosuus niistä
lapsista, jotka käyttävät internetiä.

Mitä internetissä tehdään?
Vastaajien mukaan lapset käyttävät internetiä eniten pelien pelaamiseen. Internetiä
käyttävistä lapsista 90 prosenttia oli pelannut netissä ainakin joskus, vähintään viikoittain netissä pelasi 62 prosenttia internetiä käyttävistä lapsista. Toiseksi suosituinta oli
videoklippien katselu (esimerkiksi YouTube-sivustolta). Ainakin joskus videoklippejä oli
katsellut 87 prosenttia internetiä käyttävistä lapsista, vähintään viikoittain niitä katseli
puolet lapsista. Seuraavaksi eniten internetissä katsottiin televisio-ohjelmia tai elokuvia
(ainakin joskus 70 %, viikoittain 26 %), haettiin tietoa (ainakin joskus 44 %, viikoittain
37 %) tai käytettiin jotain sosiaalista mediaa (ainakin joskus 39 %, viikoittain 30 %).
Muut kysytyistä internetaktiviteeteista olivat huomattavasti harvinaisempia: sähköpostia käytti ainakin joskus noin kolmannes internetiä käyttävistä lapsista (35 %).
Muita kysyttyjä mutta vähän käytettyjä internetissä toimimisen muotoja olivat musiikin lataaminen (29 % lapsista), videopuhelut (25 % lapsista) ja pikaviestimien (esim.
MS Messenger) käyttö (20 % lapsista). Noin viidennes lapsista käytti internetiä ainakin
joskus uutisten seuraamiseen. Kaikkia edellä mainittuja käytettiin vain harvakseltaan
(viikoittain tai useammin alle 10 % lapsista). Vähiten internetiä käytettiin huoltajien
arvion mukaan tavaroiden, palveluiden tai tuotteiden ostamiseen tai myymiseen (96
% internetiä käyttävistä lapsista ei koskaan).
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Lasten oma mediasisältöjen tuottaminen oli myös jokseenkin harvinaista. Vain 16
% internetiä käyttävistä lapsista oli julkaissut omia piirustuksia, valokuvia, tekstejä
tai videoita. Lapsen kasvaessa oma mediatuottaminen kuitenkin yleistyy: vastaajien
mukaan omia tuotoksiaan julkaisi ainakin joskus noin kolmannes 10–12-vuotiaista
lapsista. Internetiä käyttävistä lapsista 87 % ei ollut koskaan osallistunut julkiseen
verkkokeskusteluun, ja 10–12-vuotiaiden ikäryhmästäkin vain neljännes oli tehnyt
vastaajien mukaan näin edes harvakseltaan.
Kuvioissa 17–20 eritellään kunkin tarkastellun ikäryhmän osalta neljä suosituinta
internetin käyttötapaa.
Kaikkein pienimpien, 0–3-vuotiaiden, osalta internet vaikuttaa olevan pääosin yksi
väylä erilaisten kuvaohjelmien katseluun: alle 4-vuotiaille yleisimmät tavat käyttää
internetiä olivat videoklippien, televisio-ohjelmien tai elokuvien katseleminen. Pelien
pelaaminen oli huomattavasti harvinaisempaa: vain 13 % tämän ikäryhmän internetiä
käyttävistä lapsista pelasi verkossa edes viikottain. Kaikkein pienimmät lapset olivat
kuitenkin vanhempia lapsia useammin videopuheluiden käyttäjiä (oletettavasti enemmänkin käyttöön osallistujia kuin varsinaisia puheluohjelman käyttäjiä): 15 % internetiä käyttävistä alle 4-vuotiaista soitti vastaajien mukaan videopuheluita viikoittain.
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Kuvio 17. Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita internetissä? Prosenttia niistä
0–3-vuotiaista, jotka käyttävät internetiä
4–6-vuotiaat ovat jo innokkaita verkkopelaajia: 90 % internetiä käyttävistä 4–6-vuotiaista pelasi huoltajien mukaan internetissä ainakin joskus ja lähes puolet viikoittain.
Ohjelmien, elokuvien ja videoklippien katseleminen internetissä oli osa ainakin viikoittaista elämää hieman useammalle kuin neljännekselle tämän ikäryhmän lapsista.
Videopuheluiden soittaminen kuului osaksi internetin käyttöä harvemmalla kuin joka
viidennellä 4–6-vuotiaista lapsista.
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4–6-vuotiaiden yleisimmät tavat käyttää internetiä
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Kuvio 18. Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita internetissä? Prosenttia niistä
4–6-vuotiaista, jotka käyttävät internetiä
Kouluikään tultaessa tiedonhaku nousee kolmen suosituimman internetaktiviteetin
joukkoon, mutta pelaaminen ja videoklippien katseleminen ovat edelleen suositumpia.
Sen sijaan alle kouluikäisten yleisimpien tekemisten joukkoon listattu videopuhelut
ovat 7–9-vuotiaiden listalla vasta seitsemänneksi yleisin, edellä ovat mm. sosiaalisen
median käyttö ja musiikin lataaminen.
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Kuvio 19. Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita internetissä? Prosenttia niistä
7–9-vuotiaista, jotka käyttävät internetiä
Pelaaminen, videoklippien katselu ja tiedonhaku olivat myös 10–12-vuotiaiden netinkäyttäjien ryhmässä kolme yleisintä tapaa käyttää internetiä. Eri palveluita käytetään kuitenkin huomattavasti useammin kuin alakoulun alaluokilla: esimerkiksi videoklippien katseluun internetiä käyttää ainakin viikoittain 73 % 10–12-vuotiaista,
kun nuoremmassa ikäryhmässä vastaava luku on 47 %. Myös internetin käyttäminen
tiedonhakuun on alakoulun lopussa huomattavasti tavallisempaa kuin 7–9-vuotiailla,
mikä selittynee myös tietotekniikan opetuskäytön yleistymisellä opetuksessa oppilaiden iän myötä.
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Merkittävin muutos verrattuna pienempiin internetinkäyttäjiin on sosiaalisen median rooli 10–12-vuotiaiden elämässä. Puolet tämän ikäryhmän internetiä käyttävistä
lapsista käyttää sosiaalista mediaa usein, ja lähes 80 % ainakin joskus. 7–9-vuotiaista
sosiaalista mediaa käyttää usein vain 14 % lapsista. Internetin käytössä on havaittu
tapahtuvan juuri alakoulun loppuvaiheessa merkittäviä muutoksia sosiaalisen median
suhteen myös lapsilta itseltään kysyttäessä (Hirvonen 2012, 25–26).
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Kuvio 20. Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita internetissä? Prosenttia niistä
10–12-vuotiaista, jotka käyttävät internetiä

Suosituimmat nettisivustot ja peliyhteisöt
Vastaajia pyydettiin avovastauksella nimeämään 1–3 lapselle erityisen mieluista nettisivustoa, joilla hän haluaa vierailla säännöllisesti. Yli puolet internetiä käyttävien lasten
huoltajista nimesi vähintään yhden suosikkisivuston. Ylivoimaisesti suosituin sivusto
oli YouTube, joka sai yhteensä 363 mainintaa.
Tyttöjen osalta YouTuben jälkeen toiseksi suosituin oli Pikku Kakkosen verkkosivut
(yli 100 mainintaa), lisäksi tyttöjen suosikiksi mainittiin usein myös Ylen sivut (tarkennuksella Areena tai ”lastensivut”). Kolmanneksi suosituin tyttöjen verkkosivusto
oli goSupermodel.
YouTube oli etenkin poikien ylivoimainen suosikki (pojat 215, tytöt 148). Seuraaviksi sijoittuivat Lego-sivusto, Pikku Kakkonen, Facebook ja Ylen sivut (joko Areena tai
lastensivut). Facebookin nimesi lapsensa suosikkinettisivustoksi yhteensä 83 huoltajaa
(pojat 46, tytöt 37), vaikka sivuston ikäraja on 13 vuotta.
Lisäksi molempien sukupuolten suosikkisivustojen joukossa oli paljon erilaisia
pelisivustoja (yhteensä noin 200 mainintaa), kuten esimerkiksi 1001 pelit, Pelikone,
Miniclip, Minecraft ja Aapeli. Suosikkien joukkoon oli usein nimetty myös hakukone
Google.
Niiltä vastaajilta, joiden lapset pelasivat digitaalisia pelejä, kysyttiin erikseen kuuluuko lapsi johonkin internetin peliyhteisöön. Pelaavien lasten joukosta (n=948) noin
joka viides kuului johonkin peliyhteisöön. Peliyhteisöihin kuuluminen oli yleisintä
10–12-vuotiaiden ikäryhmässä (38 % kuuluu peliyhteisöön). Johonkin internetin peliyhteisöön kuului huoltajien mukaan joka viides 7–9-vuotiaista lapsista, 4–6-vuoti-
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aista 3 % ja 0–3-vuotiaista ei yksikään. Peliyhteisöön kuuluminen on 7–9-vuotiaiden
osalta tytöille poikia tavallisempaa. Tytöistä johonkin internetin peliyhteisöön kuului
samanikäisiä poikia isompi osuus (tytöistä 28 %, pojista 15 %). Eroa selittänee etenkin
goSupermodel-sivuston suosio. Muiden ikäryhmien kohdalla ei ilmennyt merkittävää
sukupuolten välistä eroa.
Vain noin 10 % vastaajista nimesi lastensa suosikkipeliyhteisöjä. Vastauksista erottui erityisesti kolme tyttöjen suosimaa internetin yhteisösivustoa: goSupermodel (33
mainintaa), Movie Star Planet (18 mainintaa), Howrse (14 mainintaa). Poikien suosikeiksi nimettiin useimmin Minecraft (9 mainintaa) ja Habbo Hotel (7 mainintaa).
Sekä tyttöjen että poikien yhteinen suosikkiyhteisö oli Panfu (21 mainintaa, joista 13
tytöiltä ja 8 pojilta).

Internetiä koskevat väittämät
Internetiä käyttävien lasten huoltajille esitettiin erilaisia internetiin liittyviä mediakasvatusta ja -säätelyä koskevia väittämiä (kuvio 21). Eniten kannatusta sai väittämä, jonka mukaan turvallista internetin käyttöä pitäisi opettaa koulussa (täysin tai jokseenkin
samaa mieltä 96 % vastaajista). Toiseksi useimmin vastaajat olivat ainakin jokseenkin samaa mieltä siitä, että eri-ikäisille suunnatut nettisivut pitäisi erottaa toisistaan
selvemmin (83 %). Suurin osa vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä myös
siitä, että turvallista internetin käyttöä pitäisi opettaa päivähoidossa tai esiopetuksessa
(61 %). Neljä viidestä vastaajasta kaipasi ainakin jossain määrin nettisivuille selvempiä
ikärajamerkintöjä. Yli puolet vastaajista oli ainakin jokseenkin sitä mieltä, että tällä
hetkellä lapset joutuvat liian helposti tahtomattaan sopimattomille sivuille internetissä.
Vain pieni osa tämän kyselyn vastaajista piti lastaan itseään taitavampana internetinkäyttäjänä (12 % täysin samaa mieltä, 13 % jokseenkin samaa mieltä). Kuitenkin
noin puolet 10–12-vuotiaiden lasten huoltajista oli ainakin jokseenkin samaa mieltä
siitä, että lapsi on heitä itseään taitavampi internetinkäyttäjä.
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Kuvio 21. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Prosenttia niistä vastaajista, joiden lapsi käyttää internetiä.
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Huoltajilta kysyttiin myös, oliko lasta kiusattu internetissä viimeisen vuoden aikana.
Vastaajien mukaan valtaosaa lapsista ei ollut kiusattu ollenkaan. Joskus vuoden aikana, mutta silti harvemmin kuin kuukausittain oli kiusattu netissä 4–6-vuotiaista yhtä
ja 7–9-vuotiaista kahta lasta sadasta, alle 4-vuotiaita ei ollenkaan. Tavallisemmaksi
nettikiusaaminen muuttuu 10–12-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa internetiä käytetään
yleensäkin enemmän kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Vuoden aikana nettikiusaamista oli kokenut huoltajien mukaan yhdeksän prosenttia tämän ikäryhmän
lapsista. Suurin osa kiusatuista oli kokenut kiusaamista harvemmin kuin kuukausittain (7 % 10–12-vuotiaista), yksi prosentti kuukausittain ja yksi prosentti viikoittain.

Kännykän käyttö
Lasten omien kännyköiden yleistyminen ajoittuu suomalaislapsilla selkeästi kouluikään: Kun 0–3- vuotiaista juuri kenelläkään ja 4–6-vuotiaista valtaosalla ei ole
kännykkää, 7–9-vuotiaista lapsista jo 91 %:lla on oma kännykkä ja 10–12-vuotiasta
käytännössä kaikilla (kuvio 22). Tytöt saivat omia puhelimia poikia aikaisemmin, sillä
4–6-vuotiaista tytöistä joka viidennellä (21 %) oli oma kännykkä, kun saman ikäryhmän pojista vain 6 % oli oma puhelin. Alle 10-vuotiaiden lasten omista puhelimista
noin joka viidennessä on internetyhteys, 10–12-vuotiaiden puhelimissa nettiyhteys on
jo melkein puolella lapsista (45 %). Poikien omissa kännyköissä on nettiyhteys useammin kuin tytöiltä.

Lasten käytössä olevat kännykät
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Kuvio 22. Onko lapsellanne käytössä kännykkä?

Mitä kännyköillä tehdään?
Vastaajilta kysyttiin, mitä lapset tekivät käytettävissä olevilla kännyköillään. Kuvioissa 23–26 esitellään kunkin ikäryhmän osalta neljä tavallisimmin mainittua kännykän
käytön tapaa.
Kännykän käyttö on hyvin pienessä osassa 0–3-vuotiaiden elämässä. Alle 4-vuotiaat käyttivät kännyköitä vain harvakseltaan silloinkin kun lapsella oli mahdollisuus
käyttää omaa tai huoltajan kännykkää. Tavallisinta oli soittaa tai vastaanottaa puheluita, mitä 43 % kännykkää käyttävistä 0–3-vuotiaista teki viikoittain tai useammin.
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Toiseksi tavallisinta oli pelaaminen, 28 % pelasi vähintään viikoittain. Muut kysytyistä
kännykän käyttöön liittyvistä aktiviteeteista olivat niin harvinaisia, että ne koskettivat
edes viikoittain alle kymmentä lasta koko tutkittavasta joukosta.
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Kuvio 23. Mitä lapsenne tekee kännykällä? Prosenttiosuus niistä 0–3-vuotiaista, joilla
on käytössään oma tai perheenjäsenen kännykkä.
4–6-vuotiaiden keskuudessa kännykän käyttö ei myöskään ole yleistä: niistäkin
lapsista joilla on käytössä oma, huoltajan tai sisarusten yhteinen kännykkä, vain noin
puolet käyttää sitä puhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen edes viikoittain. Vajaa kolmannes kännykkää käyttävistä tämän ikäryhmän lapsista pelaa viikoittain kännykällä ja seuraavaksi yleisimmät kännykän käytön tavat ovat huomattavasti näitä
harvinaisempia.
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Kuvio 24. Mitä lapsenne tekee kännykällä? Prosenttiosuus niistä 4–6-vuotiaista, joilla
on käytössään oma tai perheenjäsenen kännykkä.
Oma kännykkä on 7–9-vuotiaista jo valtaosalla ja kännykkää myös käytetään huomattavasti useammin kuin nuoremmat ikäryhmät tekevät. Tavallisinta on soittaa tai
vastaanottaa puheluita (82 % usein), ja yli puolet myös lähettää teksti- tai multime-
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diaviestejä ainakin kerran viikossa. Viikoittain kännykällä pelaa tai kuvaa vajaa puolet alakoulun alaluokkalaisista lapsista. Vaikka Suomessa on jo vuosia ollut ”tapana”
hankkia lapselle kouluikään tultaessa kännykkä (Suoninen 2011, 36), se ei kuitenkaan
ole vielä kaikille 7–9-vuotiaille päivittäinen ”käyttöesine”.
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Kuvio 25. Mitä lapsenne tekee kännykällä? Prosenttiosuus niistä 7–9-vuotiaista,
joilla on käytössään oma tai perheenjäsenen kännykkä.
Käytännössä kaikilla 10–12-vuotiailla on oma kännykkä, ja kännykän käytetään niin
puheluihin kuin viestittelyynkin usein. Musiikin kuuntelu kännykällä on tässä ikäryhmässä pelaamista yleisempää, ainakin viikoittain musiikkia kuuntelee kännykällään
lähes 70 % 10–12-vuotiaista.
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Kuvio 26. Mitä lapsenne tekee kännykällä? Prosenttiosuus niistä 10–12-vuotiaista,
joilla on käytössään oma tai perheenjäsenen kännykkä.
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Mediakasvatus
Kotien mediakasvatuskäytäntöjä kartoitettiin kysymyksillä siitä, miten hyvin huoltajat
kokevat tuntevansa lastensa käyttämät mediasisällöt, mitkä näkökulmat vaikuttavat siihen, mitä mediasisältöjä lapselle valitaan ja kuinka usein lapsen kanssa keskustellaan
erilaisista mediasisällöistä. Lisäksi kysyttiin onko perheessä eri medioiden käyttöön
liittyviä sääntöjä tai esto-ohjelmia, ja käytetäänkö lapsen mediankäytön rajoittamista
rangaistuskeinona.
Huoltajilta kysyttiin myös heidän näkemyksiään siitä, kuinka paljon eri tahot ovat
vastuussa lasten turvallisesta mediankäytöstä, saavatko huoltajat riittävästi tietoa ja
opastusta lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyen ja mistä he sitä etsivät.

Mediasisältöjen tuntemus
Huoltajat kokivat tuntevansa lapsen käyttämät mediasisällöt valtaosin vähintään melko
hyvin (kuvio 27). Parhaiten tunnettiin lasten lukemat kirjat tai lehdet: kolme neljästä
vastaajasta tunsi ne mielestään erittäin hyvin, erittäin tai melko hyvin 97 prosenttia.
Lapsen katsomat televisio-ohjelmat ja elokuvat tunsi mielestään erittäin tai melko
hyvin 96 prosenttia huoltajista, kun mukaan otetaan vain ne, joiden lapset ylipäätään
katsoivat televisio-ohjelmia ja elokuvia. Internetiä käyttävien lasten huoltajista vähintään melko hyvin lapsensa käyttämät sisällöt tunsi omasta mielestään 84 prosenttia
vastaajista. Digitaalisia pelejä pelaavien lasten huoltajista kolme neljästä ilmoitti tuntevansa lapsen pelaamat digitaaliset pelit vähintäänkin melko hyvin.
Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sen paremmin huoltajat tuntevat lapsensa käyttämät mediasisällöt. Esimerkiksi internetin osalta 0–3-vuotiaiden ikäluokassa
vastaajat tuntevat nettisisällöt joko erittäin hyvin (80 %) tai melko hyvin (18 %). Vielä
4–6-vuotiaiden ikäluokassa valtaosa koki tuntevansa sisällöt joko erittäin hyvin (69 %)
tai melko hyvin (25 %), 7–9-vuotiaissakin 53 % erittäin hyvin ja 38 % melko hyvin.
Muutos alakoulun loppupuolelle tultaessa on merkittävä: 10–12-vuotiaiden lasten
huoltajista enää 19 % koki tuntevansa lastensa käyttämät nettisisällöt erittäin hyvin,
melko hyvin 47 %. Myös lasten pelaamien pelien tuntemus laski lapsen iän myötä huomattavasti: Kun alle 4-vuotiaiden huoltajista kolme neljästä tunsi lapsensa pelaamat
pelit erittäin hyvin, 10–12-vuotiaiden huoltajista pelit tunsi erittäin hyvin vain viidennes. Kirjojen ja lehtien tai televisio-ohjelmien ja elokuvien osalta vastaajien tietoisuus
lapsen käyttämistä sisällöistä ei vähentynyt yhtä merkittävästi, vaan myös 10–12-vuotiaiden huoltajista puolet koki tuntevansa sisällöt erittäin hyvin.
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Kuvio 27. Kuinka hyvin tunnette mielestänne lapsen käyttämät mediasisällöt?
Prosenttiosuus niistä vastaajista, joiden lapset käyttivät kyseistä mediaa.
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Mediasisältöjen valintakriteerit
Vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät eri näkökulmia silloin, kun valitsevat
lapselle mediasisältöjä (kuvio 28). Vaikka kaikki mediamuodot eivät olekaan ikärajajärjestelmien piirissä, yleisimmin tärkeänä valintaperusteena pidetään sitä, että mediasisältö on ikärajoitukseltaan lapselle soveltuvaa. Sopiva ikäraja oli erittäin tärkeä
valintaperuste kolmelle neljästä vastaajasta. Erittäin tai melko tärkeänä mediasisällön
ikärajan sopivuutta pitivät lähestulkoon kaikki (98 %) vastaajista.
Seuraavaksi tärkeimpiä mediasisältöjen valintaperusteita 0–12-vuotiaiden lasten
huoltajille ovat se, että mediasisältö on lasta kehittävää (erittäin tärkeää joka kolmannelle, vähintäänkin melko tärkeää 86 prosentille) tai että mediasisältö on lasta viihdyttävää (erittäin tärkeää joka viidennelle vastaajalle, erittäin tai melko tärkeää 92
%:lle). Se, että vanhemmat itse tai lapsen kaverit käyttivät samaa mediasisältöä, ei
ollut erityisen tai lainkaan tärkeä valintaperuste suurimmalle osalle vastaajista. Mitä
vanhemmasta lapsesta oli kyse, sitä tärkeämpänä vastaajat pitivät lapsen itse tekemiä
mediavalintoja: 0–3-vuotiaiden huoltajista noin puolet piti lapsen omaa valintaa vähintään melko tärkeänä valintaperusteena, 10–12-vuotiaiden huoltajista jo yli 80 %.
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Kuvio 28. Kuinka tärkeänä näette seuraavat näkökulmat valitessanne lapselle
mediasisältöjä?

Mediasisällöistä keskustelu
Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he keskustelevat lapsensa kanssa lapsen käyttämistä
mediasisällöistä (kuvio 29).
Mediasisällöistä keskustellaan perheissä tavallisimmin viikoittain. Mediasisällöistä päivittäisen yhteisen keskustelun aiheeksi valikoituivat useimmin kirjat tai lehdet,
joita lapsi on lukenut tai lapselle on luettu. Näistä puhui lähes päivittäin kolmannes
vastaajista, vähintään viikoittain 72 prosenttia. Viikkotasolla eniten keskusteltiin televisio-ohjelmista, elokuvista tai muista kuvatallenteista, joita lapsi oli katsonut. Näitä
keskusteluja käytiin vähintään viikoittain 78 prosentissa perheistä. Päivittäisen keskustelun aiheena kuvaohjelmat olivat joka neljännessä vastaajaperheessä.
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Internetiin tai peleihin liittyvistä asioista keskusteltiin harvemmin: hieman useampi
kuin joka kymmenes huoltaja keskustelee lapsensa kanssa lähes päivittäin digitaalisista
peleistä tai asioista, joita lapsi on nähnyt tai tehnyt internetissä. Vähintään viikoittain
peleistä keskusteli lapsensa kanssa 55 % vastaajista, netissä koetuista asioista hieman
alle puolet. On kuitenkin huomattava, että lapset myös käyttävät internetiä ja digitaalisia pelejä merkittävästi harvemmin kuin lukevat tai katsovat ohjelmia ja elokuvia.
Näin ollen keskustelulle lienee myös harvemmin tarvetta.
Käytännössä kaikissa perheissä, joissa lapset käyttävät kysyttyjä medioita, niistä
myös keskustellaan ainakin harvakseltaan ja valtaosassa kuukausittain tai useammin.
”Ei koskaan” -vastauksia antoivat lähinnä 0–3-vuotiaiden huoltajat, mikä selittynee
sillä, että melko suuri osa tämän ikäryhmän lapsista ei vielä kykene varsinaiseen keskusteluun.
Keskiarvotasolla tarkasteltuna poikien kanssa keskusteltiin tyttöjä useammin mediasisällöistä. Peleistä keskusteleminen oli kaikissa ikäryhmissä ja internetsisällöistä
keskusteleminen 4–12-vuotiaiden osalta tavallisempaa poikien kuin tyttöjen kanssa.
Keskiarvotasolla tyttöjen kanssa ei puhuttu missään ikäryhmässä mistään mediasisällöstä tavallisemmin kuin poikien kanssa.
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Kuvio 29. Kuinka usein keskustelette lapsenne kanssa seuraavista aiheista?

Mediankäyttöä koskevat säännöt ja rajoitukset
Mediankäyttöön liittyvistä säännöistä ja rajoituksista kysyttiin huoltajilta television,
elokuvien ja kuvatallenteiden katselun, internetin käytön, digitaalisen pelaamisen ja
kännykän käytön osalta. Kysymykset koskivat niitä vastaajia, joiden lapsi käytti kyseistä mediaa. Mediankäytön rajoittamisesta rangaistuskeinona kysyttiin myös.

Television, elokuvien ja kuvatallenteiden
katseluun liittyvät säännöt ja rajoitukset
Ohjelmien ja elokuvien katseluun liittyvät säännöt koskevat perheissä tavallisimmin
ikärajojen noudattamista, tiettyjen ohjelmien tai elokuvien katselukieltoa ja katselun
rajoittamista kellonajan perusteella. Nämä kolme sääntöä olivat kaikissa ikäryhmissä
kolmen tavallisimman perheessä pysyvästi käytetyn säännön joukossa. Harvinaisimpia
olivat säännöt siitä, kenen seurassa ohjelmia tai elokuvia saa katsoa, sekä katselun ra-
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joittaminen televisiokanavan perusteella. Tapauskohtaista harkintaa huoltajat käyttivät
tavallisimmin sen suhteen, kuinka kauan ohjelmia tai elokuvia saa katsoa päivän aikana.
Ohjelmien ja elokuvien katselun sääteleminen säännöillä oli 0–3-vuotiaiden ryhmässä selvästi harvinaisempaa kuin 4–6-vuotiailla tai 7–9-vuotiailla. Kaikkien pienimpien huoltajat kokivat myös muita useammin, että säännöille ei ollut tarvetta. Sisaruksilla oli vaikutusta siihen, oliko alle 4-vuotiaalla lapsella sääntöjä vai ei: katselun keston,
ajankohdan ja katsottavien kanavien rajoittaminen ja ikärajojen noudattaminen oli
harvinaisempaa ainoille lapsille kuin niille, joilla oli sisaruksia. Muissa ikäryhmissä
sisarukset eivät vaikuttaneet merkittävästi yhtä moneen käytössä olevaan sääntöön.
Eniten sukupuolieroja säännöissä oli 7–9-vuotiaiden ikäryhmässä. Alakoulun alaluokkalaisilla pojilla oli tyttöjä yleisemmin käytössä säännöt katselun ajankohdasta ja
kestosta, ikärajojen noudattamisesta, sallitusta katseluseurasta sekä siitä, että jotkut
ohjelmat olivat lapselta kokonaan kiellettyjä. Mitkään säännöt eivät olleet tyttöjen
kohdalla yleisempiä kuin poikien kohdalla.
10–12-vuotiaiden kohdalla sääntöjen käyttäminen mediankäytön säätelemisessä muuttuu lähes kaikkien kysyttyjen sääntöjen osalta vähemmän tavalliseksi kuin
4–9-vuotiailla lapsilla. Suurimmassa osassa perheistä on silti pysyvät säännöt ikärajojen noudattamisesta ja siitä, että lapsi ei saa katsella tiettyjä ohjelmia tai elokuvia.

Internetin käyttöä koskevat säännöt ja rajoitukset
Internetin käyttöön liittyvät tavallisimmat pysyvät säännöt koskevat alle kouluikäisillä sitä, kenen kanssa internetiä saa käyttää, kuinka kauan netissä voi päivässä olla, ja
millä tietyillä sivuilla ei saa vierailla.
Kuten elokuvien ja ohjelmien katselussakin, myös internetin suhteen 0–3-vuotiailla
on isompia lapsia vähemmän sääntöjä ja vastaajat kokivat useammin, ettei säännöille
ole ollut tarvetta. 4–6-vuotiaita säädeltiin useammin kaikkien kysyttyjen sääntöjen
osalta kuin kaikkein pienimpiä lapsia. Alle 4-vuotiaiden lasten osalta sisaruksilla ei ollut merkitystä internetinkäyttöön liittyvien sääntöjen tavallisuudessa, mutta 4–6-vuotiaiden ikäryhmässä kielto vierailla tietyillä sivuilla ja säännöt nettiin laitettavasta sisällöstä sekä kommunikoimisesta tuntemattomien kanssa olivat tavallisimpia niillä
lapsilla, joilla oli vanhempia sisaruksia.
Kouluikäisillä tavallisimmat säännöt olivat hyvin erilaisia kuin pienemmillä lapsilla.Yleisimmät säännöt liittyvät maksullisten palveluiden käyttöön, tuntemattomien
kanssa kommunikoimiseen sekä internettuttavuuksien kasvokkain tapaamiseen. Ylipäänsä pysyvillä säännöillä säädeltiin kouluikäisten internetin käyttöä tavallisemmin
kuin nuorempien ikäryhmien internetin käyttöä. Esimerkiksi kielto vierailla tietyillä
sivustoilla sekä säännöt siitä, mitä internetiin saa itse laittaa, olivat käytössä suurimmassa osassa kouluikäisten perheissä.
Vastaajilta kysyttiin myös, onko lapsen useimmin käyttämillä tietokoneilla käytössä
internetin sisältöjä rajoittava suodatin- tai esto-ohjelma. Suodatin- tai esto-ohjelma
oli noin joka kolmannen lapsen (39 %) eniten käyttämällä tietokoneella. Suodatin- tai
esto-ohjelmaa ei ollut lähes puolessa lapsen (47 %) ensisijaisesti käyttämällä tietokoneella. Harvinaisimpia suodatin- tai esto-ohjelmat olivat alle 4-vuotiaiden käyttämillä
koneilla (18 %), tavallisimpia 10–12-vuotiaiden käyttämillä koneilla (48 %). Huomionarvoista on myös se, että 13 % vastaajista ei osannut vastata tähän kysymykseen.
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Digitaaliseen pelaamiseen liittyvät säännöt ja rajoitukset
Digitaalisten pelien osalta lasten pelaamista säädeltiin useimmiten pysyvästi säännöillä siitä, millaisia pelejä saa pelata, kuinka paljon saa pelata päivässä, sekä asettamalla
ikärajoja. Nämä kolme sääntöä olivat kolmen yleisimmän joukossa kaikilla ikäryhmillä.
Pelien osalta alle 4-vuotiailla oli muita vähemmän sääntöjä ja vastaajat kokivat
muita useammin, ettei säännöille ollut tarvetta. Tätä vanhempien lasten osalta erot
sääntelyssä olivat ikäryhmien välillä melko pieniä. Pelisäännöissä sukupuolten väliset
erot olivat erityisesti kolmessa nuorimmassa ikäluokassa yleisiä: 0–9-vuotiaita tyttöjä säädeltiin poikia harvemmin sen osalta kenen kanssa saa pelata, kuinka paljon saa
pelata, millaisia pelejä saa pelata sekä ikärajoja noudattamalla. Vielä 10–12-vuotiaiden ikäryhmässä tytöillä oli hieman poikia harvemmin säännöt siitä, että ikärajoja piti
noudattaa ja siitä, kuinka paljon päivässä sai pelata. Yksikään kysytyistä pelaamiseen
liittyvistä säännöistä ei ollut missään ikäryhmässä tytöillä tavallisempi kuin pojilla.

Kännykän käyttöön liittyvät säännöt ja rajoitukset
Kännykän käyttöön liittyen niillä 49:llä alle 4-vuotiaalla, jotka käyttivät kännykkää, oli
yleisemmin käytössä sääntö siitä, kenen kanssa lapsi saa käyttää kännykkää ja mitä
kännykällä saa tehdä. Koska muut säännöt koskivat lähinnä yksittäisiä lapsia, käsitellään kännykkäsääntöjä tarkemmin vain 4–12-vuotiaiden osalta.
4–6-vuotiailla yleisimmät säännöt ovat mitä kännykällä saa tehdä, kenen kanssa
kännykkää saa käyttää ja kuinka paljon sitä saa käyttää päivässä. 7–9-vuotiailla ja
10–12-vuotiailla puolestaan tavallisimpia säätelyn muotoja olivat säännöt siitä, mitä
kännykällä saa tehdä, kenelle puhelinnumeron saa antaa sekä liittymän saldorajoitus.
Ikäryhmittäin tarkasteltuna useimmat kännykkään liittyvät säännöt olivat tavallisimpia
7–9-vuotiaiden ryhmässä. Tämä johtunee siitä, että lapset tyypillisesti saavat ensimmäistä kertaa oman kännykän tässä ikävaiheessa, jolloin kännykkäetiketin opetteleminen on erityisen ajankohtaista.
Kännykän käyttöön liittyvissä säännöissä oli vähemmän sukupuolieroja kuin muissa
mediankäyttöä koskevissa säännöissä. Ainoastaan 10–12-vuotiaiden tyttöjen kohdalla
oli selvästi poikia tavallisempaa, että käytössä oli sääntö siitä, kenelle oman numeron
sai antaa.

Mediankäytön rajoittaminen rangaistuskeinona
Mediankäytön rajoittaminen rangaistuskeinona esimerkiksi huonosta käyttäytymisestä
oli käytössä noin neljässä perheessä kymmenestä. Harvinaisinta rangaistuskäytäntö
oli 0–3-vuotiaiden ryhmässä (18 %), joiden osalta rangaistuksille ei muita ikäryhmiä
useammin nähty tarvettakaan. Muiden ikäryhmien osalta mediankäytön rajoittaminen rangaistuskeinona oli käytössä noin puolessa perheistä (45 % 4–6-vuotiaista, 50
% 7–9-vuotiaista ja 54 % 10–12-vuotiaista).
Alle 4-vuotiailla eroa sukupuolten välisissä rangaistuskäytännöissä ei ole, mutta
vanhemmissa ikäryhmissä sukupuolella on merkitystä. Poikien kohdalla mediankäytön
rajoittaminen rangaistuksena on selvästi tyttöjä tavallisempaa niin 4–6-vuotiailla (p
52 %, t 37 %), 7–9-vuotiailla (p 62 %, t 38 %) kuin 10–12-vuotiaillakin (p 62 %, t 46 %).
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Eri tahojen vastuu lasten turvallisesta mediankäytöstä
Vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon eri tahojen pitäisi heidän mielestään kantaa vastuuta lasten turvallisesta mediankäytöstä (kuvio 30). Vastaajien näkemys asiasta oli
selkeä: 99 % vastaajista oli sitä mieltä, että huoltajien pitäisi kantaa erittäin paljon
vastuuta lasten turvallisesta mediankäytöstä.
Huoltajien erittäin suurena koetusta vastuusta huolimatta lasten turvallisen mediankäytön vastuun toivotaan olevan yhteinen. Valtaosa oli sitä mieltä, että lähes
kaikkien kysytyistä tahoista, lainsäädännöstä kasvatus- ja opetusinstituutioihin ja
mediayhtiöihin, pitäisi kantaa jonkin verran tai erittäin paljon vastuuta. Kysytyistä
vaihtoehdoista ainoastaan neuvoloilla pitäisi olla enemmistön mielestä vähän tai ei
ollenkaan vastuuta lasten turvallisesta mediankäytöstä.
Huoltajat pitävät nettisivustojen ylläpitäjien roolia hyvin merkittävänä: kuusi vastaajaa kymmenestä oli sitä mieltä, että ylläpitäjien pitäisi kantaa erittäin paljon vastuuta lasten turvallisesta mediankäytöstä, vähintään jonkin verran vastuuta 94 %:n
mielestä.

Eri tahojen vastuu lasten turvallisesta mediankäytöstä
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Kuvio 30. Kuinka paljon eri tahojen pitäisi mielestänne kantaa vastuuta lasten
turvallisesta mediankäytöstä?

Lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyvän
tiedon ja opastuksen tarve ja lähteet
Kuusi vastaajaa kymmenestä koki saavansa riittävästi tietoa ja opastusta lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyen, 14 % mielestään ei saanut. Neljäsosa huoltajista vastasi,
ettei tiedolle ja opastukselle ole ollut tarvetta. Erityisesti pienimpien lasten huoltajat
eivät kokeneet tarvetta tiedolle tai opastukselle.
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Vastaajia pyydettiin avovastauksella kertomaan, mistä lähteistä he saivat tai etsivät
lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyvää tietoa ja opastusta. Vastauksissa useimmin
ilmoitettu tiedonlähde oli internet (229 mainintaa). Seuraavaksi eniten mainintoja tiedon ja opastuksen lähteinä saivat lehdet (127 mainintaa) ja koulu (96 mainintaa). Vastaajat nostivat ulkopuolisten tietolähteiden rinnalla tärkeäksi myös oman ”maalaisjärjen” käyttämisen turvalliseen mediankäyttöön liittyvissä kysymyksissä (127 mainintaa).

Mediakokemukset lasten ja perheiden arjessa
Kyselyssä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä siitä, millaisia yhteyksiä lapsen mediankäytöllä oli mahdollisesti ollut lapsen muuhun toimintaan viimeisen vuoden aikana.
Tarkennuksena kysyttiin vielä sitä, onko lapsi viimeisen vuoden aikana hämmentynyt
tai ahdistunut jonkin mediasisällön seurauksena.

Mediankäytön ja lasten muun
toiminnan väliset yhteydet
Koko vastaajajoukon mukaan lapsiperheiden arjessa (vähintään kuukausittain) media
näkyi tavallisimmin opettajana ja innostajana. Lapset oppivat uusia tiedollisia asioita
(24 % viikoittain, 43 % kuukausittain), saivat kimmokkeita omaehtoiseen tekemiseen
kuten laulamiseen tai askarteluun (28 % viikoittain, 30 % kuukausittain), tai oppivat
uusia taitoja kuten kielitaitoa median kautta (24 % viikoittain, 43 % kuukausittain).
Kuvioissa 31–34 eritellään kunkin ikäryhmän osalta kolme huoltajien tavallisimmin
kuukausittain tai useammin havaitsemaa yhteyttä mediankäytön ja lapsen toiminnan
välillä.
Alle 4-vuotiaiden osalta vastaajat ilmoittivat havainneensa median ja toiminnan välisiä yhteyksiä huomattavasti vähemmän kuin muissa ikäryhmissä (kuvio 31). Tämä on
luonnollista, koska ikäryhmässä mediaa käytettiin ylipäänsä vähemmän kuin muissa.
Lisäksi läheskään kaikki 0–3-vuotiaat lapset eivät vielä kykene kertomaan ajatuksistaan ja alle vuoden ikäisten vauvojen osalta huoltajilla oli myös ollut vähemmän aikaa
tarkkailla lapsen toiminnan ja median välisiä yhteyksiä verrattuna muihin ikäluokkiin. Kuitenkin niissä perheissä, joissa huoltajat olivat havainneet yhteyksiä, tavallisimmin arjessa näkyvä toiminta oli omaehtoinen, mediasta kumpuava tekeminen (23
% viikoittain, 18 % kuukausittain). Seuraavaksi tavallisinta oli leikkiä medialähtöisiä
leikkejä tai oppia mediasta uusia tiedollisia asioita. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut
merkittäviä eroja.
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Mediankäytön ja muun toiminnan tavallisimmat yhteydet
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Kuvio 31. Yleisimmät vastaajien havaitsemat yhteydet 0–3-vuotiaiden mediankäytön
ja muun toiminnan välillä
Oppiminen ja itse tekeminen olivat 4–6-vuotiaiden osalta tavallisimmin vastaajien havaitsemat yhteydet lapsen mediankäytön ja muun toiminnan välillä (kuvio 32).
Median kaupallisuus näyttäytyy myös vahvasti leikki-ikäisten arjessa: joka neljäs lapsi halusi viikoittain ja yli 70 % vähintään kuukausittain ostettavaksi tuotteen, jonka
oli nähnyt mediassa. Leikki-ikäisten elämässä median ja toiminnan yhteydet näkyivät
muutenkin monipuolisesti: 4–6-vuotiaiden lasten osalta yhteyksiä ainakin joskus vuoden aikana oli havainnut yli puolet huoltajista kysytyistä yhdessätoista vaihtoehdosta
kahdeksassa. Esimerkiksi medialähtöiset leikit olivat yhä hyvin tavallisia, näitä leikki
vastaajien mukaan 40 % lapsista viikoittain, 65 % kuukausittain tai useammin. Poikien huoltajat olivat havainneet enemmän yhteyksiä lapsen mediankäytön ja toiminnan
välillä kuin tyttöjen huoltajat.

Mediankäytön ja muun toiminnan tavallisimmat yhteydet
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Kuvio 32. Yleisimmät vastaajien havaitsemat yhteydet 4–6-vuotiaiden mediankäytön
ja muun toiminnan välillä
Kouluikään tultaessa median merkitys oppimisessa ja omaehtoisessa tekemisessä
on edelleen vahvasti läsnä lasten arjessa (kuvio 33). Vastaajat ilmoittivat hieman edellistä ikäryhmää vähemmän havaitsemiaan lapsensa mediankäytön ja muun toiminnan
välisiä yhteyksiä. Osaltaan tämän voi johtua siitä, että kouluikäiset lapset viettävät aiempaa enemmän aikaa erillään huoltajistaan eivätkä huoltajat näin olleen tiedä kaikista lasten tekemisistä. Toisaalta uudentyyppiset asiat tulevat lasten elämässä ajankohtaiseksi kouluiän myötä ja osa aiemmin näkyvästä toiminnasta jää pois. Erityisesti
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medialähtöisiä leikkejä leikittiin tässä ikäryhmässä vähemmän kuin 4–6-vuotiaiden
keskuudessa: enää 26 % viikoittain ja 44 % edes kuukausittain. Poikien huoltajat olivat havainneet enemmän yhteyksiä lapsen mediankäytön ja toiminnan välillä kuin
tyttöjen huoltajat.

Mediankäytön ja muun toiminnan tavallisimmat yhteydet
7–9-vuotiailla
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Kuvio 33. Yleisimmät vastaajien havaitsemat yhteydet 7–9-vuotiaiden mediankäytön
ja muun toiminnan välillä
Erityisesti uusien taitojen oppiminen korostui 10–12-vuotiaiden lasten huoltajien
vastauksissa (kuvio 34). Yleisimpiä yhteyksiä havaittiin jälleen hieman vähemmän kuin
edellisessä ikäryhmässä ja ”en osaa sanoa” -vastaukset olivat jo hivenen tavallisempia
kuin nuoremmilla lapsilla, mikä liittynee edelleen iän myötä kasvavaan toimintavapauteen. Ainoastaan mediankäytön rajoittamiseen liittyviä ristiriitoja olivat tämänikäisten
lasten huoltajat havainneet useammin kuin pienempien lasten huoltajat (17 % viikoittain 42 % vähintään kuukausittain). Tässä ikäryhmässä lapset halusivat ostettavaksi
mediassa näkemiään tuotteita huomattavasti harvemmin (37 % edes kuukausittain)
kuin 7–9-vuotiaat (57 % kuukausittain tai useammin) tai 4–6-vuotiaat (72 % kuukausittain tai useammin). Tyttöjen huoltajat olivat havainneet poikien huoltajia enemmän
medialähtöistä omaehtoista tekemistä. Poikien huoltajat puolestaan joutuivat tavallisemmin ristiriitaan mediankäytön rajoittamisesta, kokivat lapsen pelaavan häiritsevän
paljon, lapsen käyttäytyvän aggressiivisesti tai levottomasti mediaesityksen jälkeen ja
havaitsivat lapsen oppineen uusia taitoja median välityksellä.

Mediankäytön ja muun toiminnan tavallisimmat yhteydet
10–12-vuotiailla
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Kuvio 34. Yleisimmät vastaajien havaitsemat yhteydet 10–12-vuotiaiden
mediankäytön ja muun toiminnan välillä
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Lasten mediankäyttö näkyi joidenkin perheiden arjessa myös rajanvetona sopivasta mediankäytön määrästä. Noin neljässä perheessä kymmenestä lasten ja huoltajien
välillä oli kuukausittain mediankäytön rajoittamiseen liittyviä ristiriitoja, viikoittaisia
ristiriitoja kuitenkin alle 20 % perheistä. Satunnaiset ristiriidat mediankäyttöön liittyen ovat kuitenkin tuttuja useissa perheissä: lähes seitsemässä perheessä kymmenestä
oli ollut ristiriitoja ainakin kerran vuoden aikana. Häiritsevän paljon lapset pelasivat
tai käyttivät internetiä vastaajien mukaan harvoin: vain 8 % koki näin tapahtuvan
viikoittain, 16 % edes kuukausittain. Häiritsevissä määrin pelaaminen tai netinkäyttö lisääntyy iän myötä, sillä 10–12-vuotiaiden huoltajista 15 % vastasi näin käyvän
viikoittain ja 30 % kuukausittain tai useammin. Tähän ikävaiheeseen ajoittuukin ns.
”ahmimiskausi”, jolloin suosikkimedioita käytetään tyypillisesti innokkaasti ja paljon
(Salokoski & Mustonen 2007, 27).
Enimmäkseen negatiivisina pidettäviä yhteyksiä lasten mediakäytön ja arjen toiminnan välillä ei vastaajien mukaan esiintynyt valtaosassa perheistä edes kuukausittain. Mediaan liittyvien painajaisten ja lapsen unen määrän tai laadun heikkenemisen
yhteydet mediaesityksiin olivat harvinaisimpia: kuukausittain näin tapahtui alle 5 %:lle
lapsista ja vain noin kolmannes vastaajista oli havainnut näitä yhteyksiä kertaakaan
viimeisen vuoden sisällä. Mediaesityksistä johtuvia säikähtämisiä tai pelästymisiä tapahtui enintään kuukausittain vain 8 %:lla lapsista. Jonkun verran muita useammin
olivat säikähtäneet 4–6-vuotiaat, joista 13 %:lle näin oli tapahtunut kuukausittain tai
useammin. Mielikuvituksen ja tunne-elämän rikkaus tekevätkin leikki-ikäisille mediasta usein paitsi vetovoimaista, myös herkästi pelästyttävää (Salokoski & Mustonen 2007,
21). Hieman pelkoja tai uniongelmia tavallisempaa oli lapsen levoton tai aggressiivinen käytös mediankäytön päätyttyä, joskin sitäkin tapahtui edes kuukausitasolla vain
reilussa kymmenesosassa perheitä (3 % viikoittain, 13 % kuukausittain tai useammin).
Vuoden sisällä tällaisen yhteyden oli havainnut noin neljä kymmenestä vastaajasta.

Lapsille ahdistusta tai hämmennystä viimeisen
vuoden aikana aiheuttaneet mediasisällöt
Vastaajilta kysyttiin, onko lapsi viimeisen vuoden aikana hämmentynyt tai ahdistunut
jonkun elokuvassa, televisiossa, pelissä tai internetissä kohtaamansa sisällön seurauksena (kuvio 35). Vastausvaihtoehdoissa annettiin erillisinä vaihtoehtoina voimakas reaktio, joka vaati asian käsittelyä useamman kerran sekä lievemmät vaihtoehdot, joissa
tilanne rauhoittui yhdellä keskustelulla tai itsekseen mediaesityksen päätyttyä.
Kysytyistä vaihtoehdoista yksikään ei ollut aiheuttanut hämmennystä tai ahdistusta vuoden sisällä suurimmalle osalle lapsia. Yleisimmin lapsille hämmennystä tai
ahdistusta herättänyt mediasisältö olivat erilaiset fantasiahahmot, kuten esimerkiksi
möröt, noidat tai hirviöt. Viimeisen vuoden aikana ne olivat aiheuttaneet ahdistusta
tai hämmennystä 38 prosentille 0–12-vuotiaista lapsista. Eniten fantasiahahmot hämmensivät 4–6-vuotiaita lapsia, heidän ikäisistään peräti kaksi kolmasosaa oli reagoinut
fantasiahahmoihin viimeisen vuoden aikana hämmentymällä tai ahdistumalla. Fantasiahahmot olivat yleisin hämmennyksen aiheuttaja myös alle 4-vuotiailla lapsilla.
Toiseksi eniten hämmennystä tai ahdistusta lapsille aiheuttivat onnettomuuksien
tai katastrofien seuraukset (35 prosentille kaikista), jotka olivat kouluikäisillä lapsilla
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ensisijainen hämmennyksen tai ahdistuksen lähde. Kouluikäisistä onnettomuuksien
tai katastrofien seuraukset olivat edellisen vuoden aikana hämmentäneet reilua puolta lapsista.
Kolmannella sijalla olivat eläinten kärsimykset tai kaltoinkohtelu, jotka olivat ahdistaneet tai hämmentäneet 30 prosenttia lapsista. Myös niiden suhteen reaktiot olivat
yleisimpiä vanhimmilla lapsilla. 10–12-vuotiaiden ikäryhmässä eläinten kaltoinkohtelun tai kärsimyksiin liittyvät mediasisällöt olivat ahdistaneet tai hämmentäneet yli
puolta lapsista.

Tavallisimmat lapsille hämmennystä tai ahdistusta
aiheuttaneet mediasisällöt
0
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38
33
Fantasiahahmot

65
38
18
Kaikki
0–3-vuotiaat

35
5
Onnettomuuksien tai katastrofien seuraukset

4–6-vuotiaat

42

7–9-vuotiaat

51
56

10–12-vuotiaat

30
7
Eläinten kärsimykset tai kaltoinkohtelu

26
42
53

Kuvio 35. Onko lapsenne viimeisen vuoden aikana hämmentynyt tai ahdistunut
jonkun elokuvassa, televisiossa, pelissä tai internetissä kohtaamansa sisällön
seurauksena? Kyllä-vastausten osuus prosentteina kaikista vastaajista.
Fantasiahahmoja lukuun ottamatta alle 4-vuotiaiden huoltajat eivät juuri ilmoittaneet muita lapsia hämmentäneitä tai ahdistaneita sisältöjä. Muut kysytyistä sisältövaihtoehdoista olivat aiheuttaneet hämmennystä tai ahdistusta vain muutamalle
prosentille lapsista. Osittain matalat prosenttiluvut selittynevät pienimpien lasten vähäisimmällä mediankäytöllä, osittain sillä, että suuri osa tämän ikäryhmän lapsista ei
vielä kykenisikään yksilöimään hämmennystään tai ahdistustaan, saati sanallistamaan
sen aiheuttajia. Tästä johtuen suuri osa lasten kokemuksista voi jäädä kasvattajalta
havainnoimatta. Koska kysymyksessä ei täsmennetty, olivatko lapset vuoden sisällä
edes kokeneet median välityksellä kysyttyjä asioita, ei voida todeta etteivätkö mainitut
sisällöt voisi aiheuttaa alle 4-vuotiaille ikäviä tuntemuksia.
Vaikka mediasta aiheutuneet ajoittaiset hämmennykset ja ahdistukset ylipäätään
ovat melko tavallisia lapsiperheiden elämässä, ne eivät kyselyn vastaajien mukaan
yleensä aiheuta voimakasta, useita käsittelykertoja vaativia tunnereaktiota. Esimerkik-

42

L A P S I P E R H E I D E N M E D I A K Y S E LY 2 0 1 2

si fantasiahahmot sekä onnettomuuksien ja katastrofien seuraukset olivat huoltajien
mukaan vuoden sisällä aiheuttaneet voimakasta ahdistusta tai hämmennystä viidelle
prosentille lapsista, eläinten kärsimykset ja kaltoinkohtelu kahdelle prosentille. Muiden kysyttyjen sisältöjen seurauksena voimakkaasti oli hämmentynyt tai ahdistunut
harvempi kuin kaksi sadasta lapsesta. Huomattavasti tavallisempaa kaikkien kysyttyjen
sisältöjen kohdalla oli, että ahdistus tai hämmennys meni ohi joko itsestään mediaesityksen päätyttyä tai kertaluontoisella käsittelyllä huoltajien kanssa.

Vastaajien haitallisimpina pitämät mediasisällöt
Vastaajilta kysyttiin myös, pitivätkö he yleisesti joitakin mediasisältöjä mahdollisesti
haitallisina lapsille. Kysymyksessä tarkennettiin sen koskevan aihetta yleisemmällä
tasolla, ei pelkästään oman lapsen osalta. Vastaajista 86 % piti joitain sisältöjä mahdollisesti haitallisina, 4 % ei pitänyt, ja 10 % vastasi, ettei osannut sanoa.
Niitä vastaajia, jotka pitivät joitain sisältöjä mahdollisesti haitallisina, pyydettiin
vielä avovastauksella luettelemaan enintään viisi sellaista sisältöä, joita he pitivät erityisen haitallisina lapsille (taulukko 5). Selvästi eniten mainintoja sai väkivalta, seuraavaksi seksuaaliset tai pornografiset sisällöt, kolmantena kauhu, pelko ja ahdistus.
1.
2.
3.
4.
5.

Väkivalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (770 mainintaa)
Seksuaaliset sisällöt ja pornografia. . . . .  (510)
Kauhu, pelko ja ahdistus. . . . . . . . . . . . . .  (250)
Rivo tai ruma kielenkäyttö . . . . . . . . . . . .  (170)
Päihteet tai huumeet. . . . . . . . . . . . . . . . .  (160)

Taulukko 5: sisällöt, joita huoltajat useimmiten pitävät erityisen haitallisina lapsille
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YHTEENVETO JA
JOHTOPÄÄTÖKSET
Selvitys vahvistaa aikaisempien lapsiin ja mediaan liittyvien tutkimusten tuloksia median roolista lasten elämässä. Perheissä on paljon mediavälineitä ja media on osa lasten
arkipäivää jo aivan pienestä pitäen. Lapset käyttävät medioita monipuolisesti, mutta
lukeminen ja ohjelmien katselu säilyttävät paikkansa lasten tavallisimpina mediankäytön muotoina: kaikista lapsista valtaosa katsoo televisiota, elokuvia tai kuvatallenteita
ja he lukevat tai heille luetaan useita kertoja viikossa.

Digitaalinen pelaaminen yleistyy
Kysytyistä mediankäytön tavoista erityisesti digitaalinen pelaaminen on kasvattanut
selvästi suosiotaan verrattuna viime vuosina tehtyihin lasten mediankäytön tutkimuksiin. Alle 4-vuotiaista kymmenesosa pelaa viikoittain ja suurin osa ei koskaan, mutta
4–6-vuotiaista lapsista jo kahdeksan kymmenestä pelaa vähintään kuukausittain ja yli
puolet joka viikko. Kouluikäisistä lapsista noin yhdeksän kymmenestä pelaa vähintään
viikoittain.

Kännyköiden nettiyhteydet
arkipäiväistyvät lapsillakin
Tämän selvityksen mukaan noin joka viidennellä 4–9-vuotiaista kännykän omistavista
lapsista on internetyhteys matkapuhelimessaan. Lähes puolella 10–12-vuotiaista on
omassa kännykässä internetyhteys. Mukana kulkevan internetyhteyden seurauksena lapsen tekemisiä verkossa on vaikeampi valvoa perhe-elämän ohessa kuin kotitietokoneella tapahtuvaa käyttöä. Lisäksi kännyköihin on saatavilla rajallisempi määrä
suodatin- ja esto-ohjelmia kuin kotitietokoneisiin. Tämä nostaa lasten omat suojaavat
mediataidot ja mediakasvatuksen siihen liittyvine sääntöineen ja keskusteluineen yhä
tärkeämpään rooliin.

Pienimmät lapset aikuisten median ”oheiskäyttäjiä”
Alle 4-vuotiaat ovat selvityksen mukaan lapsista useimmiten läsnä tilanteissa, joissa
aikuiset käyttävät mediaa omiin tarkoituksiinsa. Tulos näkyy myös 0–3-vuotiaiden
useimmin käyttämien ohjelmasisältöjen kautta, sillä uutiset ja ajankohtaisohjelmat olivat ainoastaan kaikkein pienimmillä lapsilla kolmen suosituimman ohjelmalajityypin
joukossa. Kuitenkin kaikkein pienimpien lasten huoltajat olivat useimmiten sitä mieltä, että tiedolle lasten turvallisesta mediankäytöstä ei ollut ollut tarvetta. Mediakasvatusaineistoja tulisikin suunnata myös hyvin pienten lasten koteihin, jotta kasvattajat
oppisivat huomioimaan median merkityksen osana pienen lapsen kasvuympäristöä.
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Media opettaa ja innostaa
Vastaajien mukaan tavallisimmat lasten mediankäytön ja toiminnan välillä havaittavat
yhteydet olivat uusien tietojen ja taitojen oppiminen sekä omaehtoiseen tekemiseen,
kuten laulamiseen tai askarteluun, innostuminen mediankäytön seurauksena. Medialähtöinen leikkiminen oli myös tavallista etenkin alle kouluikäisten ryhmissä. Median
tarjoamat toimintaan motivoivat mahdollisuudet tulisikin nostaa entistä enemmän
keskusteluun kasvatuksessa.
Enimmäkseen negatiivisina pidettyjä yhteyksiä lapsen toiminnan ja mediankäytön
välillä oli kodeissa havaittu harvakseltaan. Tavallisinta oli lapsen levoton tai aggressiivinen käytös mediankäytön jälkeen tai se, että lapsi pelästyi mediaesitystä. Näitä
yhteyksiä oli havaittu noin joka kymmenennessä perheessä edes kuukausittain. Mediasisällöistä lapsille yleisimmin hämmennystä tai ahdistusta olivat aiheuttaneet fantasiahahmot sekä onnettomuuksien ja katastrofien seuraukset, joista molemmat olivat
vuoden sisällä aiheuttaneet hämmennystä tai ahdistusta noin neljälle lapselle kymmenestä. Lähes kaikilla lapsista ikävät tuntemukset olivat kuitenkin vain hetkellisiä ja
menivät ohi itsekseen tai kertakeskustelulla aikuisen kanssa.

Mediakasvatus on osa arkea
Lähes kaikissa perheissä keskustellaan lapsen käyttämistä mediasisällöistä, ja huoltajat arvioivat tuntevansa lastensa käyttämät mediasisällöt pääosin hyvin. Mediankäyttöä myös rajoitetaan monin tavoin. Esimerkiksi kiellettyjen verkkosivustojen osalta
huoltajat kuitenkin turvautuvat useammin rajoituskeinona sääntöihin kuin teknisiin
esto- ja suodatinohjelmiin.
Median innostavuus näkyi osaltaan myös huoltajien ja lasten välisinä konflikteina:
seitsemässä perheessä kymmenestä jouduttiin ainakin joskus ristiriitaan mediankäytön rajoittamisesta. Kuitenkin vain pienessä osassa perheitä lapsi esimerkiksi pelaa
säännöllisesti niin paljon, että huoltaja kokee asian häiritsevänä. Pääosassa perheistä
mediankäytön säätely vaikuttaisi sujuvan osana tavanomaista kasvatusta: keskustelun,
rajoittamisen ja säännöistä neuvottelun yhdistelmänä. Huoltajat kokivat saavansa pääosin riittävästi tietoa ja opastusta lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyen. Tietoa
etsittiin useimmiten internetistä. Mediakasvatukseen liittyvän informaation jakamisessa tulisikin siis panostaa yhä vahvemmin verkkoviestintään.
Ikärajajärjestelmä on tärkeä mediaan liittyvän kotikasvatuksen apuväline. Ikärajojen noudattaminen oli hyvin yleinen sääntö perheissä. Huoltajat pitivät sitä kysytyistä
valintaperusteista useimmiten tärkeänä silloin, kun valitsevat lapselle mediasisältöjä.

Huoltajat toivovat laaja-alaista vastuuta
lasten turvallisesta mediankäytöstä
Käytännössä kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että huoltajien pitäisi kantaa erittäin
paljon vastuuta lastensa turvallisesta mediankäytöstä. Perheissä tapahtuvan mediakasvatuksen lisäksi yhteistä vastuunkantamista toivottiin laajasti eri sektoreilta mediayhtiöistä institutionaaliseen kasvatukseen. Yhteiskunnallista keskustelua ja jatkotutkimusta tarvittaisiin siitä, kuinka eri media- ja kasvatustahot itse kokevat vastuun
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jakautumisen ja todellisuudessa kantavat vastuuta lasten mediaympäristön turvaamisesta ja mediataitojen edistämisestä.

Mediankäytön tutkimus on murrosvaiheessa
Mediaympäristö elää voimakasta murrosvaihetta ja tämä näkyy selkeästi myös lasten
mediankäytön tutkimuksessa. Mediasisältöihin, -välineisiin ja niihin käyttöön liittyvästä konvergenssista eli muutoksesta ja yhteensulautumisesta on puhuttu vuosia, mutta
viimeistään nyt älypuhelinten sekä internetin tilausohjelmapalveluiden nopeasti yleistyessä muutos asettaa tutkimuksen konkreettisten muutospaineiden eteen.
Esimerkiksi lasten internetinkäytön kolme yleisintä tapaa ovat tämän selvityksen
mukaan pelaaminen, videoiden sekä televisio-ohjelmien katselu, ja vasta näiden jälkeen seuraavat internetiin ”perinteisesti” liitetyt käyttötavat kuten tiedonhaku ja sosiaalinen media. Pelaamiseen, puheluihin, tiedonhakuun, sosiaalisen median käyttöön
ja elokuvien katseluun saatetaan kodissa käyttää yhtä ja samaa laitetta – oli se sitten
tietokone, kännykkä tai televisio. Näin ollen tämänkin selvityksen kaltaiset, mediavälineisiin sidoksissa olevat strukturoidut lomakekyselyt, muuttuvat vastaajan kannalta
vaikeaksi täytettäviksi ja voivat osittain vaikuttaa matalaan vastausprosenttiin. Tulokset puolestaan saattavat antaa tutkijalle korkeintaan viitteitä siitä, millaista perheiden
monimuotoinen mediaympäristö ja mediankäyttö todellisuudessa on. Tarvitaan aktiivista menetelmällistä kehittämistä ja joustavampia, nopeammin mediaympäristön
muutoksiin reagoivia tutkimuksen tapoja.
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VANHEMPAINKYSELY LASTEN MEDIANKÄYTÖSTÄ 2012
I TAUSTAKYSYMYKSET:
Laittakaa rasti ruutuun valitsemanne vastausvaihtoehdon kohdalle. Pyydämme Teitä käyttämään vastatessanne
tummanväristä kynää, esimerkiksi sinistä tai mustaa kuulakärkikynää.
2. Kyselyyn vastaajan syntymävuosi:

1. Tieto kyselyyn vastaajasta:
Kyselyyn vastaa
1
2
3
4






Äiti
Isä
Muu naispuolinen huoltaja
Muu miespuolinen huoltaja

3. Vastaajan koulutus:
Merkitkää korkein tutkintonne.
Ei koulutusta

8










9



Muu, mikä? ____________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7

Peruskoulu (kansakoulu/keskikoulu)
Lukio
Ammattikoulu
Erikoisammattitutkinto lukion tai ammattikoulun jälkeen
Opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri) tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori)

4. Vastaajan synnyinmaa:
1
2
3





5. Vastaajan asuinalue:
Merkitkää tähän postinumeronne.

Olen syntynyt Suomessa
Olen syntynyt muussa Euroopan maassa
Olen syntynyt Euroopan ulkopuolella

6. Huoltajien lukumäärä:
Kuinka monta lapsen huoltajaa taloudessanne on?
1



Yksi

2



Kaksi

3



Useampi

Mikäli taloudessanne on useampia lapsia, täyttäkää lomakkeen loppuosa koskien sitä korkeintaan 12-vuotiasta lasta,
jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä (toimikaa näin vaikka kyseinen lapsi olisikin vasta vauvaikäinen).
7. Milloin lapsi on syntynyt? Rastikaa oikea vaihtoehto.
1

2

3

4

5

6

10

11

12

huhtikuu

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

























b) Vuosi:

2

3

4

5

6

7

Tyttö

8

9

10

11

12

13

14

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012





























8. Onko lapsi tyttö vai poika?
2



9. Onko lapsella sisaruksia?
Poika

1
2
3
4

+

9

maaliskuu

1



8

helmikuu

a) Kuukausi:

1

7

tammikuu

3






Ei ole
On nuorempia sisaruksia
On vanhempia sisaruksia
On sekä nuorempia että vanhempia sisaruksia

+

10.

+

Kuinka usein lapsi vapaa-ajallaan...

+
6-7 pv
3-5 pv
1-2 pv Vähintään
viikossa viikossa viikossa kerran kk
6
5
4
3

a) katsoo televisiota, elokuvia tai muita kuvatallenteita

(DVD, Blu-ray, video tms.)?
b) on läsnä tilanteessa jossa aikuiset katsovat televisiota,
elokuvia tai muita kuvatallenteita osallistumatta

aktiivisesti katseluun?
c) pelaa digitaalisia pelejä (=tietokoneella, pelikonsolilla,
kännykällä tai muulla pelilaitteella pelattavia pelejä)? 
d) seuraa kun joku muu pelaa digitaalisia pelejä?
e) ulkoilee (esim. leikkii tai pelaa ulkona)?
f) lukee tai hänelle luetaan kirjoja tai lehtiä?
g) kuuntelee musiikkia?
h) auttaa kotitöissä?
i) tekee läksyjä?
j) käyttää internetiä?
k) seuraa uutisia?
l) harrastaa jotain muuta kuin aiemmin lueteltuja asioita
(esim. urheilee, soittaa soitinta tms.)?
m) viettää aikaa kavereiden kanssa?
n) viettää aikaa perheen kanssa?
11.


























































































































Kuinka hyvin tunnette mielestänne lapsen käyttämät mediasisällöt?
Erittäin
hyvin
7

Melko
hyvin
6

Kohtalaisesti
5

Melko
huonosti
4

Huonosti
3


























a) Televisio-ohjelmat ja elokuvat
b) Internetsivut ja -palvelut
c) Digitaaliset pelit
d) Kirjat ja lehdet
12.

HarvemEi
En osaa
min
koskaan sanoa
2
1
0

En osaa Lapsi ei
sanoa käytä
2
1






Kuinka tärkeänä näette seuraavat näkökulmat valitessanne lapselle mediasisältöjä
(esim. televisio-ohjelmat, kirjat, elokuvat ja digitaaliset pelit)?
Erittäin
tärkeää
4

a) Mediasisältö on lasta kehittävää
b) Mediasisältö viihdyttää lasta
c) Mediasisältö on ikärajoitukseltaan lapselle soveltuvaa
d) Mediasisältö on lapsen itsensä valitsemaa
e) Lapsen kaveripiirissä seurataan samaa sisältöä
f) Vanhemmat käyttävät samaa mediasisältöä
g) Mediasisältö on helposti saatavilla

Melko Ei erityisen Ei lainkaan
tärkeä
tärkeä
tärkeä
3
2
1







































Ei mielipidettä
0









h) Joku muu näkökulma, mikä? _____________________
______________________________________________

+



4



+






+

+

II MEDIAVÄLINEET:

Laittakaa rasti ruutuun valitsemanne vastausvaihtoehdon kohdalle. Voitte valita useampia vaihtoehtoja.
Muistattehan edelleen vastata koskien sitä perheenne korkeintaan 12-vuotiasta lasta, jonka nimi on aakkosissa
ensimmäisenä (vaikka kyseinen lapsi olisikin vasta vauvaikäinen).

13.

Aluksi haluamme tietää, mitä erillisiä mediavälineitä lapsellanne on käytettävissä kotona. Valitkaa kaikki
paikkansapitävät vaihtoehdot. (Huom. "käytettävissä" tarkoittaa esimerkiksi, että lapsi saa katsoa dvd-laitteella
elokuvia, vaikka hänellä ei olisikaan lupaa itsenäisesti laittaa dvd:tä laitteeseen.)
Välineen sijainti kodissa

Välineet:
a) Televisio

Lapsen omassa huoneessa
Muualla kotona
lapsen käytettävissä
lapsen käytettävissä
4
3

b) DVD- tai Blu-ray -soitin tms. kuvatallenteiden katselulaite
c) Pelikonsoli (esim. PlayStation, Wii, X-box)
d) Tietokone
e) Internet-yhteys















On taloudessa, mutta
Ei lapsen käytettävissä
2

Ei ole
lainkaan
1















III TELEVISIO, ELOKUVAT JA MUUT KUVATALLENTEET:
Nämä kysymykset koskevat television, elokuvien ja muiden kuvatallenteiden (DVD, Blu-ray, video tms.) katselua.
14.

15.

Katseleeko lapsi televisio-ohjelmia, elokuvia tai
muita kuvatallenteita?

1
2
3





Kyllä
Ei (siirry kysymykseen 19)

Mainitkaa 1-3 lapselle erityisen mieluista televisioohjelmaa, elokuvaa tai kuvatallennetta (joita hän
haluaa katsoa säännöllisesti esimerkiksi joka
viikko)?

1. _____________________________________________

En tiedä (siirry kysymykseen 19)

2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

16.

Television katseluseura:

a) Kenen seurassa lapsi katselee
televisio-ohjelmia? (Valitse KAIKKI
paikkansapitävät vaihtoehdot)

b) Kenen kanssa lapsi USEIMMITEN
katselee televisio-ohjelmia?

(Valitse YKSI parhaiten kuvaava vaihtoehto)

Yksin
6

Itseään
yli 4 vuotta
Isän tai
Oman ikäisten vanhempien muun miestai nuorempien sisarusten
puolisen
sisarusten tai tai ystävien huoltajan
ystävien kanssa kanssa
kanssa
5
4
3

Äidin tai
muun naispuolisen
huoltajan
kanssa
2

Jonkun
muun
aikuisen
kanssa
1

En
osaa
sanoa
0











































c) Kenen kanssa lapsi MIELUITEN
katselee televisio-ohjelmia?
(Valitse YKSI parhaiten kuvaava
vaihtoehto)

+

5

+

+

+

17.

Kuinka usein lapsi katsoo seuraavanlaisia ohjelmia tai elokuvia joko televisiosta, kuvatallenteelta
(DVD, Blu-ray, video) tai internetistä? (Katsomiseksi luetaan myös se, jos lapsi on esim. vanhemman
seurassa tämän katsoessa ohjelmaa).
6-7 pv
3-5 pv
1-2 pv Vähintään
HarvemEi
En osaa
viikossa viikossa viikossa kerran kk
min
koskaan sanoa
6
5
4
3
2
1
0
a) Lapsille suunnatut ohjelmakokonaisuudet























Nuorten ohjelmat (esim. 70's show)

Uutiset ja ajankohtaisohjelmat

Urheiluohjelmat

Luonto-, eläin- tai tiedeohjelmat (esim. Avara luonto)

Fantasiasarjat tai -elokuvat (esim. Harry Potter, Spiderman) 
Tosi-tv -ohjelmat (esim. Idols, Huippumalli haussa)
























































































































(esim. Pikku Kakkonen, Galaxi)

b) Animaatiot (esim. Disneyn piirretyt, Simpsonit)
c) Lasten näytellyt ohjelmat ja elokuvat
(esim. Risto Räppääjä)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j) Saippuasarjat tai romanttiset sarjat ja -elokuvat
(esim. Salatut elämät, Emmerdale)

k) Jännitys-, toiminta- tai poliisisarjat
(esim. CSI, Kylmäverisesti sinun)

l. Komediasarjat tai -elokuvat (esim. Frendit, Putous)
m) Draamasarjat tai -elokuvat (esim. Helppo elämä,
Helsingin herrat)

n) Kauhusarjat tai -elokuvat (esim. True Blood, Twilight)
o) Muu, mikä? ___________________________________
_____________________________________________

18.

Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai rajoituksia liittyen lapsen television, elokuvien tai
kuvatallenteiden katseluun?

a) Säännöt siitä, kenen kanssa lapsi saa katsella televisiota,
elokuvia tai kuvatallenteita.

On
pysyvät
säännöt
4

Tapauskohtaiset
säännöt
3

Ei ole ollut
tarvetta
säännöille
2

Ei
sääntöjä
1

En osaa
sanoa
0











b) Säännöt siitä, mihin aikaan päivästä lapsi saa katsella
televisiota, elokuvia tai kuvatallenteita.











c) Säännöt siitä, kuinka kauan lapsi saa katsella televisiota,
elokuvia tai kuvatallenteita yhtenä päivänä.














































d) Säännöt siitä, ettei lapsi saa katsella joitakin televisioohjelmia, elokuvia tai kuvatallenteita.
e) Säännöt siitä, mitä televisiokanavia lapsi saa katsoa.
f) Säännöt televisio-ohjelmille, elokuville ja kuvatallenteille
luokiteltujen ikärajojen noudattamisesta.
g) Muu sääntö, mikä? ___________________________________
____________________________________________________

IV INTERNETIN KÄYTTÖ:

Seuraavaksi kartoitetaan lapsen internetin käyttöä. Muistattehan edelleen vastata koskien sitä perheenne korkeintaan
12-vuotiasta lasta, jonka nimi on aakkosissa ensimmäisenä (vaikka kyseinen lapsi olisikin vasta vauvaikäinen).

19.
1
2
3

Käyttääkö lapsenne internetiä?





Kyllä
Ei (siirry kysymykseen 26)
En tiedä (siirry kysymykseen 26)

+

6

+

+
20.

+

Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita internetissä?
6-7 pv
3-5 pv
1-2 pv Vähintään
viikossa viikossa viikossa kerran kk
6
5
4
3

a) Pelaa pelejä
b) Käyttää jotain sosiaalista mediaa

(esim. Habbo, Go Supermodel, Facebook, Twitter)

c) Hakee tietoa (esim. Google, Wikipedia)
d) Katsoo videoklippejä (esim. YouTube)
e) Katsoo televisio-ohjelmia tai elokuvia
(esim. YleAreena, Katsomo.fi)

f) Käyttää pikaviestimiä (esim.Messenger)
g) Soittaa videopuheluita (Skype)
h) Käyttää sähköpostia
i) Julkaisee omia piirustuksia/valokuvia/
kirjoituksia/videoita
j) Osallistuu julkisiin verkkokeskusteluihin
k) Ostaa tai myy tuotteita tai palveluita
(esim. Huuto.net )

l) Lataa musiikkia
m) Seuraa uutisia (verkkolehdistä tms.)


































HarvemEi
En osaa
min
koskaan sanoa
2
1
0












































































































n) Jotain muuta, mitä? ___________________________
_____________________________________________

21.

Internetin käytön seura:

a) Kenen seurassa lapsi käyttää
internetiä? (Valitse KAIKKI
paikkansapitävät vaihtoehdot)

b) Kenen kanssa lapsi USEIMMITEN
käyttää internetiä? (Valitse
YKSI vaihtoehto)

c) Kenen kanssa lapsi MIELUITEN
käyttää internetiä? (Valitse
YKSI vaihtoehto)

22.

Yksin
6

Itseään
yli 4 vuotta
Oman ikäisten vanhempien
tai nuorempien
sisarusten
sisarusten tai
tai ystävien
ystävien kanssa
kanssa
5
4

Isän tai
muun miespuolisen
huoltajan
kanssa
3

Äidin tai
muun naispuolisen
huoltajan
kanssa
2

Jonkun
muun
aikuisen
kanssa
1

En
osaa
sanoa
0











































23.

Mainitkaa 1-3 lapselle erityisen mieluista nettisivua,
joilla hän haluaa vierailla säännöllisesti esimerkiksi
useamman kerran viikossa? Merkitkää mahdollisuuksien mukaan tarkka www-osoite.

1
2

1. ______________________________________________

3

Onko lapsen useimmin käyttämässä tietokoneessa
käytössä internetin sisältöjä suodattava suodatin- tai
esto-ohjelma?





Kyllä
Ei
En tiedä

2. ______________________________________________
3. ______________________________________________

+

7

+

+

24.

Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai
rajoituksia lapsen internetin käyttöön liittyen?

a) Säännöt siitä, kenen kanssa lapsi saa käyttää internetiä
b) Säännöt siitä, kuinka kauan lapsi saa käyttää internetiä
yhtenä päivänä
c) Säännöt siitä, ettei lapsi saa vierailla tietyillä sivustoilla
d) Säännöt siitä, mitä sisältöjä lapsi saa internetiin laittaa
e) Säännöt siitä, saako internetissä kommunikoida
tuntemattomien henkilöiden kanssa
f) Säännöt siitä saako internettuttavuuksia tavata kasvotusten
g) Säännöt maksullisten palveluiden käytöstä

+

On
pysyvät
säännöt
4

Tapauskohtaiset
säännöt
3

Ei ole ollut
tarvetta
säännöille
2

Ei
sääntöjä
1

En osaa
sanoa
0





























































Täysin
samaa
mieltä
4

Jokseenkin
samaa
mieltä
3

Jokseenkin
eri
mieltä
2

Täysin
eri
mieltä
1

En osaa
sanoa
0



















































h) Jotain muita sääntöjä, mitä? ___________________________
____________________________________________________
25.

Missä määrin olette samaa tai eri mieltä
seuraavien väittämien kanssa?

a) Kaipaisin nettisivuille selvempiä ikärajamerkintöjä
b) Eri-ikäisille lapsille suunnatut nettisivut pitäisi erottaa
toisistaan selvemmin
c) Turvallista internetin käyttöä pitäisi opettaa päivähoidossa
ja esiopetuksessa
d) Turvallista internetin käyttöä pitäisi opettaa koulussa
e) Lapseni on taitavampi internetinkäyttäjä kuin minä
f) Lapset joutuvat liian helposti tahtomattaan heille
sopimattomille nettisivuille

V DIGITAALISET PELIT:
Seuraavat kysymykset käsittelevät digitaalisia pelejä. Kysymykset eivät koske esimerkiksi lautapelejä. Muistattehan
edelleen vastata koskien sitä perheenne korkeintaan 12-vuotiasta lasta, jonka nimi on aakkosissa ensimmäisenä
(vaikka kyseinen lapsi olisikin vasta vauvaikäinen).
26.

Pelaako lapsi digitaalisia pelejä tietokoneella, pelikonsolilla, kännykällä tai muulla pelaamiseen soveltuvalla laitteella?

1
27.



Kyllä

2



Ei (siirry kysymykseen 32)

3



En tiedä (siirry kysymykseen 32)

Kuinka usein lapsi pelaa seuraavanlaisia digitaalisia pelejä tietokoneella, pelikonsolilla, kännykällä tai muulla
pelilaitteella? Tämä voi tapahtua kotona tai jossain muualla (esim. päivähoidossa, ystävien tai sukulaisten
luona, tai julkisissa paikoissa kuten kirjastossa).
6-7 pv
3-5 pv
1-2 pv Vähintään HarvemEi
En osaa
viikossa viikossa viikossa kerran kk
min koskaan sanoa
6
5
4
3
2
1
0

a) Oppimispelit (esim. Ekapeli, Alkupolku)
b) Ajanviete- tai pulmapelit (esim. Pasianssi, Tetris, Kuplat)
c) Lasten pelit (esim. Muumit)
d) Ajopelit (esim. Moto GP, Burn Out Paradise)
e) Seikkailupelit (esim. Lego Star Wars, Legend of Zelda)
f) Seurapelit (esim. Singstar, tanssimatto)
g) Simulaatiopelit (esim. SIMS, Zoo Tycoon, Nintendogs)
h) Strategiapelit (esim. Ant Nation, Command & Conquer)
i) Taistelu- ja toimintapelit (esim. Worms 3D, Street Fighter)
j) Tasohyppelypelit (esim. Super Mario)
k) Urheilupelit (esim. Wii Sports, NHL, FIFA)
l) Tietokilpailupelit (esim. Buzz! Suuri tietovisa)
m) Monen pelaajan verkkoroolipelit (esim. WOW, RuneScape)

















































































































n) Joku muu pelityyppi, mikä? _________________________
________________________________________________

+

8

+

+
28.

+

Mainitkaa 1-3 lapselle erityisen mieluista digitaalista peliä, joita hän haluaa pelata toistuvasti?
Jos peli on verkossa, merkitkää mahdollisuuksien mukaan www-osoite.

1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________
29.

Lapsen peliseura (peliseura, joka on fyysisesti samassa tilassa, esim. kotona):

a) Kenen seurassa lapsi pelaa
digitaalisia pelejä? (Valitse KAIKKI
paikkansapitävät vaihtoehdot)

b) Kenen kanssa lapsi USEIMMITEN
pelaa digitaalisia pelejä? (Valitse
YKSI parhaiten kuvaava vaihtoehto)

Yksin
6

Itseään yli 4 vuotta Isän tai
Oman ikäisten vanhempien
muun miestai nuorempien
sisarusten
puolisen
sisarusten tai
tai ystävien
huoltajan
ystävien kanssa
kanssa
kanssa
5
4
3

Äidin tai
muun naispuolisen
huoltajan
kanssa
2

Jonkun
muun
aikuisen
kanssa
1

En
osaa
sanoa
0











































c) Kenen kanssa lapsi MIELUITEN
pelaa digitaalisia pelejä?
(Valitse YKSI parhaiten kuvaava
vaihtoehto)

30.

Kuuluuko lapsi johonkin internetin peliyhteisöön?

1
2
3
31.





Kyllä, mihin? _________________________________________________________________________________
Ei
En tiedä

Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai rajoituksia liittyen digitaalisten pelien pelaamiseen?
On
pysyvät
säännöt
4

Tapauskohtaiset
säännöt
3

Ei ole ollut
tarvetta
säännöille
2

Ei
sääntöjä
1

En osaa
sanoa
0














































a) Säännöt siitä, kenen kanssa lapsi saa pelata digitaalisia pelejä
b) Säännöt siitä, mihin aikaan päivästä lapsi saa pelata
digitaalisia pelejä
c) Säännöt siitä, kuinka paljon lapsi saa pelata digitaalisia pelejä
d) Säännöt siitä, millaisia digitaalisia pelejä lapsi saa pelata
e) Säännöt pelien ikärajojen noudattamisesta.
f) Jotain muita sääntöjä, mitä? ___________________________
____________________________________________________

VI KÄNNYKKÄ:

Nämä kysymykset käsittelevät lapsen kännykän käyttöä. Kysymyksiin voi vastata, vaikka lapsella ei olisi käytössä omaa
kännykkää. Muistattehan edelleen vastata koskien sitä perheenne korkeintaan 12-vuotiasta lasta, jonka nimi on
aakkosissa ensimmäisenä (vaikka kyseinen lapsi olisikin vasta vauvaikäinen).

32a. Onko lapsellanne käytössä kännykkä?
1
2
3
4
5







Kyllä, oma kännykkä
Kyllä, sisarusten kanssa jaettava kännykkä
Kyllä, lapsi saa käyttää vanhempien kännykkää
Ei ole (siirry kysymykseen 35)

32b. Mikäli lapsellanne on oma kännykkä,
onko siinä internetyhteys?
1
2
3





Kyllä
Ei
En tiedä

En tiedä (siirry kysymykseen 35)

+

+

33.

+

Mitä lapsenne tekee kännykällä?

6-7 pv
viikossa
6

3-5 pv
viikossa
5




























































































a) Soittaa tai vastaanottaa puheluita
b) Lähettää teksti- tai multimediaviestejä
c) Tilaa maksullisia palveluja (esim. soittoääniä,
musiikkia, Habbokolikoita)

d) Ottaa kuvia tai videoita
e) Kuuntelee musiikkia
f) Käyttää internetiä
g) Maksaa makeisia tai virvoitusjuomia
h) Katsoo elokuvia tai videoklippejä
i) Pelaa

1-2 pv Vähintään
viikossa kerran kk
4
3

+

HarvemEi
En osaa
min
koskaan sanoa
2
1
0

j) Jotain muuta, mitä? ___________________________
_____________________________________________
34.

Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai rajoituksia
lapsen kännykän käyttöön liittyen?

a) Säännöt siitä, kenen kanssa lapsi käyttää kännykkää
b) Säännöt siitä, mitä kännykällä saa tehdä
c) Säännöt siitä, kuinka paljon lapsi saa käyttää kännykkää
yhtenä päivänä
d) Saldorajoitus
e) Säännöt siitä kenelle oman puhelinnumeron saa antaa?

On
pysyvät
säännöt
4

Tapauskohtaiset
säännöt
3

Ei ole ollut
tarvetta
säännöille
2

Ei
sääntöjä
1

En osaa
sanoa
0














































f) Jotain muita sääntöjä, mitä? ___________________________
____________________________________________________

VII TARKENTAVAT KYSYMYKSET:
Muistattehan edelleen vastata koskien sitä perheenne korkeintaan 12-vuotiasta lasta, jonka nimi on aakkosissa
ensimmäisenä (vaikka kyseinen lapsi olisikin vasta vauvaikäinen).
35.

Oletteko havainnut viimeisen vuoden aikana lapsessanne
seuraavia, nimenomaan mediankäytöstä johtuvia
Tapahtuu
vaikutuksia tai muutoksia?
viikoittain
4
a) Lapsi leikkii leikkejä, joissa esiintyy medioista tuttuja

hahmoja ja tapahtumia
b) Lapsi haluaa ostettavaksi tuotteen, jonka on nähnyt

jossakin mediassa
c) Lapsi saa mediasta kimmokkeita omaehtoiseen

tekemiseen (esim. laulut, askartelu, piirtäminen)
d) Lapsi säikähtää tai pelästyy mediaesitystä
e) Lapsi oppii uusia tiedollisia asioita
f) Lapsi näkee painajaisia, jotka liittyvät koettuun
mediaesitykseen (esim. elokuva, peli, tarina)
g) Lapsi käyttäytyy levottomasti tai aggressiivisesti
median käytön päätyttyä
h) Lapsen kanssa tulee ristiriitoja liittyen median
käytön rajoittamiseen
i) Lapsi oppii uusia taitoja (esim. kielitaito) median kautta
j) Lapsen unen määrä tai laatu heikkenee mediaesityksen
näkemisen jälkeen
k) Lapsi solmii internetin avulla uusia ihmissuhteita
l) Lapsi haluaa pelata tai käyttää internetiä häiritsevän paljon
m) Lasta on kiusattu internetissä

Tapahtuu
Tapahtuu
kuukausittain harvemmin
3
2

Ei tapahdu
koskaan
1

En osaa
sanoa
0










































































































n) Muuta, mitä? ________________________________________
____________________________________________________

+

10

+

+
36.

+

Kuinka usein keskustelette lapsenne kanssa seuraavista aiheista?
Lähes
päivittäin
5

a) Kirjoista tai lehdistä joita lapsi on lukenut tai hänelle on luettu
b) Digitaalisista peleistä joita lapsi pelaa tai on nähnyt pelattavan
c) Asioista joita lapsi on tehnyt/ nähnyt internetissä
d) Elokuvista, televisio-ohjelmista tai muista kuvatallenteista
joita lapsi on katsonut
e) Muista vapaa-ajan harrastuksista tai leikeistä joita lapsella on
37.







Viikoittain
4

Kuukausittain
3

Harvemmin
2

En
koskaan
1





























Onko lapsenne viimeisen vuoden aikana hämmentynyt tai ahdistunut jonkun elokuvassa, televisiossa, pelissä
tai internetissä kohtaamansa sisällön seurauksena?
Kyllä, mutta tilanne Kyllä, mutta tilanne
Kyllä, voimakkaasti
rauhoittui kerralla rauhoittui itsestään
niin että asiaa piti
keskusteltuamme
heti mediaesitykEn osaa
käsitellä useita kertoja
asiasta
sen päätyttyä
Ei sanoa
4
3
2
1
0

a) Onnettomuuksien tai katastrofien seuraukset
b) Lasten kärsimykset tai kaltoin kohtelu
c) Eläinten kärsimykset tai kaltoin kohtelu
d) Mainokset
e) Fantasiahahmot (esim. möröt, noidat, hirviöt)
f) Kauhukohtaukset
g) Fiktiivinen väkivalta elokuvissa, tv-ohjelmissa tai peleissä
h) Aito väkivalta esimerkiksi uutisissa tai dokumenteissa
i) Itseen tai muihin kohdistuva nettikiusaaminen
j) Rasismi
k) Seksuaaliset tai pornografiset sisällöt
l) Huumeiden tai päihteiden käytön kuvaukset
m) Rivo tai ruma kielenkäyttö
n) Tuntemattomilta tulleet yhteydenotot






















































































o) Muu, mikä? _____________________________________
_______________________________________________
38.
1

Käytättekö lapsen mediankäytön rajoittamista (esimerkiksi huonosta
käyttäytymisestä seuraavana) rangaistuskeinona?



Kyllä

2



En

3



Ei ole ollut tarvetta

VIII YLEISET KYSYMYKSET:

Seuraavat kysymykset eivät enää liity ainoastaan aiempien vastausten kohteena olleeseen lapseenne,
vaan käsittelevät mediaan liittyviä aiheita yleisemmällä tasolla.

39.
1
40.

Pidättekö itse joitakin mediasisältöjä mahdollisesti
haitallisina lapsille?



Kyllä

2



En

3



En osaa sanoa

JOS VASTASITTE KYLLÄ, luetelkaa enintään viisi sellaista mediasisältöä, joita pidätte erityisen haitallisina lapsille?

1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________

+
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+

+
41.

+

Kuinka paljon eri tahojen pitäisi mielestänne kantaa vastuuta lasten turvallisesta mediankäytöstä?
Erittäin paljon
vastuuta
4

Jonkin verran
vastuuta
3

Vähän
vastuuta
2

Ei ollenkaan
vastuuta
1













































a) Vanhemmat/ huoltajat
b) Neuvolat
c) Päivähoito ja esiopetus
d) Koulu ja opettajat
e) Elokuva- ja televisioyhtiöt
f) Digitaalisten pelien tarjoajat
g) Nettisivustojen ylläpitäjät
h) Viranomaistahot informaation jakajina

(esim. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU)

i) Yhteiskunta lainsäädännön tasolla
42.
1
2
3
43.

Koetteko saavanne riittävästi tietoa ja opastusta lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyen?





Kyllä
En
Ei ole ollut tarvetta

Mistä saatte tai etsitte lasten turvalliseen mediankäyttöön liittyvää tietoa ja opastusta?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

44.

Jos haluatte, voitte vielä antaa palautetta kyselystä tai lisäkommentteja lasten mediankäytöstä.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Tässä kaikki kysymyksemme, kiitos vastauksista!
Mikäli haluatte osallistua palkintona olevien lahjakorttien arvontaan,
niin merkitkää yhteystietonne erilliselle lomakkeelle.

+
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