Neuvola lapsiperheen
mediakasvatuksen tukena
Opas terveydenhoitajalle

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin
kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on
lapsiystävällinen Suomi.
MLL tuntee perheiden arjen ja tarjoaa eri
elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista
vapaaehtoistoimintaa sekä osallistumisen
ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen
suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 88 000
jäsentä, 558 paikallisyhdistystä, 10 piirijärjestöä ja
keskusjärjestö.

Julkaisija
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Toinen linja 17
00530 Helsinki
Käsikirjoitus
Satu Valkonen, mediakasvatuksen kehittäjä, MLL
Kiitokset
Merike Helander, lakimies, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Leo Pekkala, apulaisjohtaja, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Jarmo Salo, asiantuntijalääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Anna-Liisa Vesterinen, terveydenhoitaja, Turun kaupunki
Inkeri Orjo, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki
Leeni Löthman-Kilpeläinen, ylihoitaja, Helsingin kaupunki sekä
opasta kommentoineet Helsingin kaupungin neuvola- ja perhetyön terveydenhoitajat

Vuosittain
– Lasten ja nuorten puhelin ja Nuortennetin
kirjepalvelu vastaa noin 30 000
yhteydenottoon.
– Vanhempainpuhelin ja Vanhempainnetin
kirjepalvelu vastaa noin 1 100 yhteydenottoon.
– Yläkouluissa toimii noin 12 000 MLL:n
tukioppilasta, internetissä nuoria tukee noin
20 verkkotukaria eli verkk@ria.
– Lähes 1 100 MLL:n kouluttamaa lastenhoitajaa
työskentelee noin 5 000 perheessä.
– Yli 600 MLL:n kouluttamaa tukihenkilöä tekee
työtä perheiden ja nuorten parissa.
– MLL ylläpitää yli 550 perhekahvilaa, joissa
kokoonnutaan noin 15 500 kertaa.
– MLL:ssa toimii lähes 300 vertaisryhmää ja
muuta aikuisten ryhmää.
– MLL:n kerhoissa käydään noin 511 000 kertaa.
– MLL järjestää koulujen alkaessa Hyvä alku
koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjat,
joilla tavoitetaan yli 55 000 ekaluokkalaisen ja
noin 50 000 seitsemäsluokkalaisen vanhemmat.

Ulkoasu Hahmo
Taitto Tarja Petrell

MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden
osallistua työhön lasten hyväksi. MLL:n toiminnan

Valokuvat Tomi Nuotsalo

perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta.
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Oppaan käyttäjälle
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa neuvolan
työntekijää pohtimaan lapsen kasvua ja kehitystä
mediaympäristössä sekä kannustaa puhumaan perheiden kanssa heidän mediankäyttötavoistaan.
STM:n Lastenneuvola lapsiperheiden tukena -opas
suosittaa, että lapsen täytettyä kaksi vuotta neuvolassa otetaan aktiivisesti esiin teknologian ja median
hyödyt ja haitat.
Jo pienten lasten mediaympäristö on muuttunut
digitaalisten laitteiden yleistyessä yhä moninaisemmaksi. Perinteisten mediamuotojen, kuten kirjojen,
musiikin ja television, lisäksi lasten saatavilla on monia leikkiin innostavia digitaalisia sovelluksia. Myös
vanhempien arki saattaa kulua yhä enemmän laitteiden parissa, kun työntekoa jatketaan kotona, omia
sosiaalisia suhteita ylläpidetään sosiaalisen median palveluissa tai pankki- ja virastoasioita hoidetaan
verkossa. On yhä tärkeämpää, että neuvoloissa käsitellään mediankäyttöä osana lasten kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista.
Terveydenhoitaja Anna-Liisa Vesterinen on tarkastellut Turun ammattikorkeakoululle tekemässään
opinnäyttyössä lasten ja nuorten mediankäyttöä
neuvola- ja kouluterveydenhoitajien näkökulmasta.
Hänen mukaansa neuvolan työntekijät havaitsevat
lapsilla mediankäyttöön liittyviä fyysisiä, psyykkisiä
ja sosiaalisia oireita.
Fyysisiä oireita ovat esimerkiksi uniongelmat ja väsymys, päänsärky ja ylipaino. Tavallisimpia psyykkisiä
oireita ovat keskittymisvaikeudet, pelko- ja jännitystilat sekä ahdistuneisuus. Mediankäytön sosiaalisia
oireita ovat puolestaan eristäytyneisyys, kiusaaminen ja muutokset ihmissuhteissa.
Haittojen vuoksi mediankäyttö nähdään usein
ongelmallisena, vaikka Vesterisen mukaan terveydenhoitajat tiedostavat myös median myönteiset vaikutukset.
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Suurin osa neuvolan terveydenhoitajista ei ole
saanut minkäänlaista koulutusta mediakasvatuksesta. Työn tueksi on kaivattu perheiden mediankäyttöä käsittelevää materiaalia sekä vanhemmille
jaettavia esitteitä.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto tukee vanhempia ja perheiden kanssa toimivia ammattilaisia mediakasvatuksen kysymyksissä tarjoamalla
tietoa sekä keskusteluapua. Tässä oppaassa tarjotaan perustietoa lapsen kehityksestä ja kasvusta
mediakulttuurissa ja käsitellään vanhempien mediankäyttöä sekä sen vaikutusta lapseen. Lisäksi
kerrotaan vanhemman ja lapsen yhteisen mediankäytön hyödyistä ja annetaan vinkkejä lapsen
myönteisen mediasuhteen tukemiseen. Oppaassa
on myös puheeksi ottamisen malli, joka rohkaisee
avaamaan keskustelua perheen mediankäytöstä.
Kun lasten hyvinvointia tarkastellaan terveydenhoitopalveluiden näkökulmasta, keskeiseksi muodostuvat perheen voimavarat ja myönteiset
lopputulokset sekä lapsen tasapainoista kehitystä
haittaavat ja häiritsevät tekijät.
Perheet tarvitsevat tukea mediakasvatukseensa
mahdollisimman varhain, jo mielellään raskausaikana. Vanhemmilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lastensa mediasuhteen kehittymiseen, edistää
lapsen hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä ja ehkäistä kielteisiä mediavaikutuksia. Tulevat vanhemmat ovat pääsääntöisesti motivoituneita tekemään
myönteisiä muutoksia elämäntapoihinsa. Neuvolassa on tärkeää lisätä vanhempien ymmärrystä siitä,
että mediakasvatus on osa normaalia kasvatusta.
Hyviä keskusteluhetkiä ja oivalluksia perheiden
sujuvan media-arjen tukemiseen!
Satu Valkonen
mediakasvatuksen kehittäjä, MLL
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Varhainen vuorovaikutus
tukee lapsen tervettä kehitystä
Lapsen ja vanhemman välisessä viestinnässä on tärkeintä läheisyys. Läheisyys luo tunteen hoivasta ja
hellyydestä.
Vauvan ääntely, eleet ja ilmeet ovat kommunikatiivisia. Ne kertovat vauvan aikeista, siitä mitä vauvan mielessä liikkuu. Varhaista vuorovaikutusta
kuvastaa vuorottelun periaate, joka koskee ilmeitä,
eleitä ja ääntelyä. Vastavuoroisuus syntyy vanhemman tulkitessa vauvan käyttäytymistä ja tunnetiloja ja rytmittäessä oman toimintansa lapsen liike- ja
ääntelyvirtaan.
Sensitiivisesti ja johdonmukaisesti lasta tulkitseva
vanhempi auttaa lasta tunnistamaan omia tarpeitaan
ja tunnetilojaan. Kun vanhempi tunnistaa vauvan tarpeet ja jäljittelee vauvan kasvonilmeitä ja ääntelyitä,
vauva alkaa jäljitellä vanhemman toimintaa. Vuorottelun seurauksena lapselle alkaa kehittyä ymmärrys
ja odotukset mielialojen ja kiinnostuksen kohteiden
jakamisesta.
Neuvolassa on vahvistettava vanhemman halua ymmärtää vauvan kommunikaatiota ja kykyä

Alle kouluikäisen lapsen ja oppilaan sekä hänen
perheensä terveysneuvonnan on tuettava lapsen kehitystä, huolenpitoa ja kasvatusta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Lisäksi on tuettava
vanhempien hyvinvointia, jaksamista ja keskinäistä
vuorovaikutusta.
Asetus 380/2009. Finlex.

vastata vauvan sosiaalisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin. Läheisyyden kehittymisen lähtökohtana on
vanhemman herkkyys havaita lapsen käyttäytymistä ja halua pohtia hänen aikomuksiaan.
Herkkyys voi kuitenkin häiriintyä monesta syystä.
Vanhemman väsymys, parisuhdeongelmat tai huoli taloudellisesta pärjäämisestä saattavat kuormittaa
vanhemman mieltä niin, että lapsen yritykset kertoa
mielensä liikkeistä jäävät huomioimatta. Esimerkiksi
masentuneena kyky reagoida ja vastata lapsen tarpeisiin on alentunut.
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Myös medialaitteet voivat viedä vanhemman
huomiota lapsesta ja vaikeuttaa vuorovaikutusta
lapsen ja vanhemman välillä. Vanhemman huomiosta
voivat kilpailla lapsen kanssa samaan aikaan muut
ihmiset, tuoreimmat uutiset ja verkossa hoidettavat
asiat, joihin laitteiden välityksellä ollaan yhteydessä.
Tällöin mahdollisuudet huomata lapsen kokemus
ja hänen halunsa rakentaa vuorovaikutusta
vähenevät. Myös lapsen mielenkiinto kontaktin
ottamiseen heikkenee, elleivät hänen yrityksensä
johda yhteiseen tekemiseen, jossa lapsi tulee
huomioiduksi.
On selvää, että pienten lasten vanhemmat joutuvat
suuntaamaan huomionsa ja tekemisensä moneen
asiaan yhtäaikaisesti. Olennaista on, että lapsen kanssa yhdessä leikkiessä ja jutellessa vanhempi osoittaa
aitoa kiinnostusta lapsen tekemisiin. Keskittynyt yhdessäolo saa lapsen tuntemaan itsensä rakastetuksi ja
arvokkaaksi.
Vanhemmille kannattaakin tähdentää varhaisen
vuorovaikutuksen merkitystä ja ohjata heitä
tarkkailemaan omaa mediankäyttöään lapsen
läsnäollessa.
Varhaisessa vuorovaikutuksessa lapselle
muodostuu kokemus omien tunteiden tärkeydestä ja
hyväksyttävyydestä, mikä on merkittävää itsetunnon
kehittymiselle ja omiin kykyihin uskomiselle.
Varhaisessa vuorovaikutuksessa lapselle kehittyy
myös luottamus ihmisiin ja siihen, että hänestä
huolehditaan.

MIKSI MEDIAKASVATUSTA
NEUVOLAAN?
Lapset käyttävät mediaa huomattavan osan
valveillaoloajastaan ja altistuvat monenlaisille
sisällöille. Parhaimmillaan erilaiset pelit, elokuvat,
tv-ohjelmat ja sosiaalinen media tarjoavat iloa
ja voivat myös tukea lapsen kehitystä. Toisaalta
jotkut sisällöt voivat olla lapselle haitallisia,
ja ylenmääräinen median parissa vietetty
aika on väistämättä pois vapaasta luovasta
leikistä, liikkumisesta ja vuorovaikutuksesta
perheenjäsenten ja ystävien kanssa.
Tutkimusten mukaan liiallinen mediankäyttö
ja sopimattomat sisällöt ovat yhteydessä muun
muassa univaikeuksiin, käyttäytymishäiriöihin,
ylipainoon, kouluvaikeuksiin ja monenlaiseen
riskikäyttäytymiseen, jotka vaarantavat lapsen
kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia.
On tärkeää, että vanhemmat ymmärtävät,
että myös heidän omilla mediankäyttötavoillaan
on vaikutusta lapseen. Lastenneuvolassa
tavoitetaan käytännössä kaikki lapsiperheet, joten
lastenneuvolan määräaikaistarkastukset, erityisesti
laajat terveystarkastukset, ovat erinomainen
tilaisuus antaa ohjausta ja työvälineitä
oikeiden, perheiden hyvinvointia tukevien
mediakäyttäytymisvalintojen tekemiseen.
Jarmo Salo
asiantuntijalääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kannusta vanhempia
laitteiden näpräämisen sijaan
juttelemaan lapsensa kanssa esimerkiksi
bussimatkalla tai odotushuoneessa.
6
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Vanhempi näyttää
mediankäytössä mallia
Älypuhelimet ja muut digitaaliset laitteet ovat vakiintuneet osaksi lapsiperheiden arkea. Pienet lapset eivät
enää vain seuraa elokuvia ja televisio-ohjelmia tai pelaa digitaalisia pelejä katse televisiossa, vaan käyttävät useita eri mediavälineitä ja nettiä monipuolisesti.
Lasten mediankäyttö mahdollistaa uudenlaisia tapoja
oppia, viihtyä ja kommunikoida.
Lapsen varhaisella ympäristöllä on suuri merkitys havaintotoimintojen kehittymisessä. Lapset tekevät havaintoja ympäristöstään ja etsivät merkityksiä
vanhemman toiminnalle. Havainnoimalla ympäristöään lapsi tulee tietoiseksi siitä, millaisia toiminnan
mahdollisuuksia hänellä on. Liikkumisen lisääntyminen ja puheen oppiminen antavat uusia mahdollisuuksia tutustua kodin tiloihin ja esinemaailmaan.
Kun medialaitteet ovat kodeissa lapsen saatavilla,
on luonnollista, että ne kiehtovat lasta. Lapsi suuntaa huomionsa ruudun tapahtumiin, hän pyrkii tavoittelemaan vanhemman kännykkää tutustuakseen
siihen ja kokeilee ennakkoluulottomasti, mitä vanhemman tietokoneella tai tabletilla voi tehdä.

Vanhempia on hyvä muistuttaa siitä, että lapsen
mediasuhde alkaa muotoutua jo ennen kuin lapsi itse
käyttää laitteita. Lapsi omaksuu mediankäyttötapoja
seuraamalla muiden perheenjäsenten toimintaa laitteiden kanssa. Jos kännykkä on jatkuvasti vanhemman käden ulottuvilla ja sitä näpelöidään yhtenään,
lapsi oppii suhtautumaan laitteiden saatavuuteen samalla tavalla. Neuvo ”Älä tee kuten minä teen, vaan
kuten minä sanon”, toimii yhtä huonosti mediankäyttöä koskevissa asioissa kuin muutoinkin lasten kasvatuksessa.
Vanhempia kannattaa ohjata aika ajoin tarkastelemaan, millaisia mediankäytön tapoja perheeseen
on vakiintunut. Tietoisuus perheen mediankäyttötavoista ja lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä mahdollistaa lapsen
myönteisen mediasuhteen tukemisen. Lapsen suhde mediaan muotoutuu vain osin perheessä olevien
sääntöjen perusteella, olennaisempaa on vanhempien ja muiden perheenjäsenten näyttämä malli ja
esimerkki.
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Yhteinen mediankäyttö
tukee mediataitojen oppimista
Pieni lapsi ei tarvitse digitaalista mediaa oppiakseen ja kehittyäkseen, mutta hän voi jo pienestä
pitäen tutustua vanhemman kanssa moniin median muotoihin. Vauvan kanssa voidaan lorutella ja taaperon kanssa katsella kuvakirjoja. Voidaan
kuunnella musiikkia, tanssia ja jutella mieluisista mediahahmoista. Yhdessä tekemistä voidaan rikastaa digitaalisilla sovelluksilla. Voidaan vaikkapa
katsella kuvakirjaa ja samalla tutustua tarinan äänimaailmaan tai tuottaa itse kertomukseen ääniä.
Yhdessä lapsen kanssa voidaan heittäytyä tarinan
vietäväksi, oli median muotona sitten kirja, elokuva
tai digitaalinen peli.
Olennaista on virittää vastavuoroinen tunnekommunikaatio, jossa vanhempi tunnistaa ja reagoi lapsen tarpeisiin. Tilanteet, joissa vanhempi
jakaa lapsen kanssa tämän ympäristöstä löytyviä
kiinnostavia asioita ja suuntaa aktiivisesti lapsen
tarkkaavaisuutta, ovat erityisen hyödyllisiä lapsen
kognitiiviselle kehitykselle.
Vanhemman ja lapsen välisen toiminnan vastavuoroisuus ja vaihtelevuus, tekemisen tärkeys sekä
lapsen oman toimekkuuden tukeminen ovat merkityksellisiä. Jos media on mukana yhteisissä tekemisessä, sen on oltava laadukasta ja lapsen ikään
sopivaa.
Laadukkaalla ja ikätasoisella medialla tarkoitetaan muun muassa kirjoja ja lehtiä, televisio-ohjelmia, elokuvia ja digitaalisia pelejä, jotka saavat
lapsen hyvälle mielelle ja tuottavat hänelle iloa.
Laadukas mediasisältö tarjoaa uuden oppimisen
mahdollisuuksia, kannustaa omaan tekemiseen,
tarjoaa rakentavia ongelmanratkaisumalleja ja
kehittää myönteistä käsitystä itsestä ja toisista.
Ikätasoinen media viittaa taas lapselle soveltuviin sisältöihin, joita kuvaohjelmien ikärajat määrittävät.

Media-avain arvioi mediasisältöjä kasvatuksen
näkökulmasta. Verkkopalvelu tarjoaa tietoa siitä,
millaisia hyvän kasvun aineksia käsillä oleva mediasisältö tarjoaa, mitä teemoja se käsittelee ja mistä
vanhemman kannattaa keskustella lapsen kanssa.
www.media-avain.fi

Yhteiset hetket arvokkaita
Vanhemmille on tärkeää painottaa, etteivät television,
kännykän tai tietokoneen ja tabletin laadukkaatkaan
sisällöt, vuorovaikutukselliset leikit tai digitaaliset lelut
korvaa vuorovaikutusta vanhemman kanssa. Lapset
ovat uteliaita ja haluavat tietää asioista ja syysuhteista. He kaipaavat läheistä aikuista jakamaan kanssaan
arjen kokemuksia. Lapsen pohdiskeluun kannattaa
vastata ja kannustaa häntä kuvaamaan ja sanoittamaan kokemuksiaan. Vain kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus tarjoaa lapselle mahdollisuuden peilata
omia havaintojaan aikuisen käsitykseen ja jakaa oivaltamisen ilo. Kun lapsi kokee tulevansa ymmärretyksi, hänen motivaationsa ilmaista itseään kehittyy. Näin
lapsi oppii niin ajattelun kuin itseilmaisun taitoja, jotka
ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Lapsi kertoo mediasta saamistaan kokemuksista
yleensä mielellään. Keskustelu lapsen kanssa auttaa
vanhempia ymmärtämään, millaisia tunteita ja ajatuksia media lapsessa herättää. Kuuntelemisen ohella vanhempia on kannustettava käyttämään mediaa
yhdessä lapsen kanssa. Yhteiset hetket ovat lapselle
itsessään merkityksellisiä, mutta niiden aikana lujitetaan myös perhesuhteita, vaihdetaan ajatuksia sekä

Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus
on tärkeää puheen oppimiselle ja
itseilmaisun kehittymiselle.
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lisätään lapsen ymmärrystä mediasta ja maailmasta yleensä.
Vanhemman läsnäolon merkitys ei vähene, vaikka lapsi osaisi käyttää mediaa yksin. Mediankäytön
laventuessa ja kokemusten karttuessa lapsi tarvitsee
aikuista oppiakseen toimimaan vastuullisesti verkossa. Tablettien ja älypuhelinten pyyhkäisytoiminnan
osaaminen ja ikonien painaminen ei siis tarkoita, että lapsi pystyisi valikoimaan itsenäisesti iloa tuottavaa ja oppimista edistävää tekemistä, tulkitsemaan
kriittisesti kohtaamiaan asioita, löytämään tapoja
osallistua tai käsittelemään yksin turvattomuutta tai
ahdistusta aiheuttavia kokemuksia.
Vanhemmille kannattaakin korostaa, että lapsia
pidetään usein teknisesti niin osaavina, että heidän
oikeutensa ja tarpeensa monipuoliseen mediakasvatukseen sivuutetaan. Nykytiedon mukaan lapset
eivät ehkä olekaan niin osaavia kuin digitaaliseen
kulttuuriin syntyvien lasten on otaksuttu olevan.
Yhteinen mediankäyttö ja mediasta välittyneiden kokemusten käsitteleminen auttavat vanhempaa – ja myös lasta itseään – muodostamaan

LAPSELLA ON OIKEUS YKSITYISYYTEEN
Sosiaalisen median käyttö on tänä päivänä
arkea lähes jokaisessa perheessä. Se on helppo
tapa ylläpitää sosiaalisia suhteita ja kertoa arjen
tapahtumista. Lapsiperheessä on tavallista,
että vanhemmat kertovat ja jakavat kuvia myös
lastensa elämästä, hauskoista tapahtumista,
harrastuksista ja yhteisistä tekemisistä. Vaikka
yleensä on kyse harmittomista ja tavanomaisia
asioista, on tärkeää muistaa, että myös lapsella
on oikeus yksityisyyteen.
Oikeus yksityisyyteen sekä oikeus
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ovat
lapsen ihmisoikeuksia, joista säädetään
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Myös
perustuslain kuudennen pykälän mukaan
lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja
heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin kehitystään vastaavasti. Vanhemmilla
on oikeus ja velvollisuus huolehtia lapsen
kasvusta ja kehityksestä parhaalla mahdollisella

Vanhempia on hyvä
ohjata pohtimaan
oman mediankäytön
vaikutuksia lapseen.
Myös sitä, mitä
vanhempi lapsestaan
verkossa jakaa.
käsityksen lapsesta mediankäyttäjänä ja -kokijana. Herkkyys ymmärtää lapsen maailmaa ja mediasta
välittyneitä kokemuksia avaa tilaisuuden tarkastella
koko perheen mediankäyttöä, sen vaikutuksia lapsen
käyttäytymiseen ja tunne-elämään ja perheen yhteiseen aikaan.

tavalla lapsen edun mukaisesti. Vanhempien
velvollisuus on myös kunnioittaa lapsen oikeutta
yksityisyyteen.
Lapsen henkilökohtaisten tietojen ja kuvien
jakaminen sosiaalisessa mediassa edellyttää aina
vanhemmilta tarkkaa harkintaa. Arkaluonteiset
tiedot, kuten esimerkiksi terveystiedot tai
koulunkäynnin vaikeudet, ja lapsen alastonkuvat
tulisi ehdottomasti jättää julkaisematta. Lapselta
tulisi aina kysyä lupa julkaisemiselle. Lapselle pitää
myös selittää, mistä on kyse. Jos lapsi ei vielä asiaa
ymmärrä, on varmempaa jättää julkaisematta.
Se, mikä vanhemmista on hauskaa ja söpöä,
voi koululaisen tai teinin mielestä olla maailman
noloin juttu. Hyvänä testinä toimivat kysymykset:
”Haluaisinko minä, että minusta julkaistaan tämä
tarina tai kuva?” ja ”Mitä mieltä lapsi on tästä
julkaisusta viiden tai kymmenen vuoden kuluttua?”
Merike Helander
lakimies, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
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Lapsen mediankäytön rajoittaminen

Vanhemman vastuu on huolehtia siitä, että lapsi
katsoo vain sellaisia televisio-ohjelmia ja elokuvia,
jotka ovat hänelle sallittuja. Myös digitaalisissa peleissä on ikärajat, joita on noudatettava.
On hyvä varmistaa, että vanhemmat tietävät kuvaohjelmien ja digitaalisten pelien ikärajojen olevan
velvoittavia. Ne eivät ole suosituksia, vaan ilmoittavat lapsen ikätasolle haitallisesta sisällöstä. Ikärajat
perustuvat kuvaohjelmalakiin, joka on luonteeltaan
lastensuojelulaki. Ikärajojen tarkoituksena on suojella lasta ohjelmien ja pelien haitallisilta vaikutuksilta.

Televisio-ohjelmat ja elokuvat

Kuvaohjelmilla tarkoitetaan elokuvia, televisioohjelmia ja digitaalisia pelejä.

On myös kiinnitettävä huomiota siihen, ettei lapsi joudu kohtaamaan hänelle soveltumattomia sisältöjä silloin, kun muut perheenjäsenet viettävät
aikaansa median ääressä. Yhdessä katsottavien
elokuvien ja ohjelmien sekä digitaalisten pelien on
oltava sellaisia, että lapsi pystyy ne ymmärtämään.
Nuorten ja aikuisten maailmaan kuuluvien aiheiden
näkeminen voi kummastuttaa tai ahdistaa lasta,
vaikka sisältö iän puolesta olisikin lapselle sallittu.
Aika digitaalisen median parissa on rajattava pikkulapsi-iässä vielä lyhyisiin hetkiin, ja mediaa on hyvä käyttää yhdessä vanhemman kanssa. Lapsen
päivään on mahduttava myös yhdessäoloa perheen
ja ystävien kanssa, liikkumista, lepoa sekä joutenoloa. Suosituksia sopivaksi ruutuajaksi on vaikea
antaa, olennaisempaa on huolehtia sisältöjen sopivuudesta ja laadukkuudesta sekä siitä, että lapsella
on monipuolisesti erilaista tekemistä päivän aikana.
Vanhemman on hyvä tietää, että lapsi saattaa jäädä katsomaan kuvaohjelmia siitä huolimatta, että visuaalinen kerronta väsyttää häntä, tai hän jatkaa
pelaamista, vaikka ei enää jaksa keskittyä. Liikehdintä, katseen harhailu ja muu tekeminen sekä ärtyneisyys ja tuskaisuus kertovat lapsen jaksamisen
herpaantumisesta. Väsymisen merkeistä jutteleminen vanhempien kanssa on tarpeen, jotta he osaavat
tarvittaessa ohjata lapsen muihin toimiin tai levolle.
Myös ergonomiaan on syytä kiinnittää huomiota, silloin kun lapsi käyttää mediaa pidemmän aikaa
yhtäjaksoisesti. Vanhempien on hyvä tietää, että is-
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Digitaaliset pelit
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MIKSI IKÄRAJAT?
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus turvaa lasten sananvapauden. Samalla se edellyttää, että lapsia tulee suojella heidän
hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta. Lapsen oikeutta sananvapauteen
ja suojeluun turvataan Suomessa kuvaohjelmalailla.
Lain mukaan elokuvilla, televisio-ohjelmilla ja digitaalisilla peleillä on oltava ikärajat, joiden tarkoitus on suojella lasta hänen
kehitykselleen mahdollisesti haitallisilta mediasisällöiltä. Ohjelmat voidaan sallia kaikenikäisille, 7-, 12-, 16- tai 18-vuotiaille. Ikärajan
lisäksi kuvaohjelmien yhteydessä on oltava
merkintä, joka kertoo minkä haitallisen sisällön perusteella ikäraja on annettu. Haitallisia sisältöjä voivat olla väkivalta, seksi,
ahdistavuus tai päihteiden käyttö.
Ikärajat eivät suosittele tai kerro ohjelman tai pelin sopivuudesta tietyn ikäisille. Niiden tarkoitus on suojata lapsen
kehittyvää mieltä liian kuormittavilta sisällöiltä. Lapsen reaktioita erilaisiin mediasisältöihin muokkaavat lapsen persoona ja
kehitystaso, mediasisältö, aiemmat mediakokemukset ja ympäristöltä saatu tulkinta-apu. Taaperoikäisten käsitys median ja
maailman suhteesta on vielä hatara, ja esimerkiksi erilaiset mörköhahmot ja tehosteet koetaan usein pelottavina. Kouluikään
mennessä lapselle kehittyy kyky tehdä ero
sadun ja toden välillä.
Mitä pienempi lapsi, sen tärkeämpää
on käyttää mediaa yhdessä aikuisen kanssa. Lähiaikuinen pystyy tarvittaessa lohduttamaan tai rauhoittelemaan lasta ja voi
auttaa lasta vaikean mediakokemuksen käsittelyssä. Yhteinen katselu tai pelaaminen
kehittää lapsen medialukutaitoa, kykyä
hahmottaa ja tulkita median monimuotoisia viestejä.

tumisen terveyshaittoja voidaan vähentää lisäämällä
pieniä taukoja, vaihtamalla välillä asentoa tai käyttämällä konetta seisten; istua voi myös jumppapallolla.
Lasta voi kehottaa myös liikkumaan, esimerkiksi tekemään välillä kyykkyhyppelyjä.
Mediankäyttöä on rajattava ennen nukkumaanmenoa, sillä se voi häiritä rentoutumista ja vaikeuttaa nukahtamista. Perheissä kannattaa pohtia
mediankäytön rajaamista myös yhteisen ruokailun aikana. Lisäksi voidaan miettiä, millaiset säännöt pätevät silloin, kun lasten ystäviä on leikkimässä.
Lapsen on helpompi hyväksyä vanhempien asettamat rajoitukset, jos hän ollut mukana keskustelemassa niistä ja säännöt on hänelle perustelu. Lapsi ei
päätä mediankäytöstään itsenäisesti, mutta hänen
mielipiteensä huomioidaan sääntöjä laatiessa. Jotta
mediankäyttöä koskevista säännöistä voidaan sopia
yhdessä, vanhemman on oltava tietoinen lapsen tavoista käyttää mediaa sekä hänen persoonallisista tulkinta- ja reagointitavoistaan.
Kun vanhempi on tehnyt päätöksensä, siitä on pidettävä kiinni. Vanhemmille kannattaa tehdä selväksi, että mikäli lapsi saa luvan toisinaan tietyssä
tilanteessa käyttää laitteita ja toisinaan taas ei, lapsen on vaikea ennakoida, milloin laitteiden käyttö
on sallittua. Johdonmukaisella toiminnalla lapsi oppii
varhain, että vanhempi asettaa hänen mediankäytölleen turvalliset rajat. Mediankäytöstä päätettäessä
on syytä pohtia myös muiden perheenjäsenten mediankäyttöä ja sen vaikutusta lapseen.

Leo Pekkala
apulaisjohtaja, Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti
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Vinkkejä sujuvaan media-arkeen: www.mll.fi/medialapsenarjessa
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Vanhemmat
mediakasvattajina
Vanhemmilla on useimmiten halua ja kiinnostusta tukea lastensa mediankäyttöä. Monissa selvityksissä
on kuitenkin todettu, että vanhemmat ovat epävarmoja mediaan liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi pelejä tai verkkosisältöjä tunnetaan huonosti eikä
niihin tutustuta lasten kanssa. Koska vanhemmat eivät keskustele lasten netinkäytöstä ja pelaamisesta samalla tavalla kuin perinteisemmästä mediasta,
on tärkeää herätellä heidän kiinnostustaan ja vastuutaan digiajan mediakasvatukseen.
Vanhempia on kannustettava havainnoimaan ja
tunnistamaan lapsen kokemuksia mediasisällöistä. On kuunneltava ja havainnoitava, mitä lapsella
itsellään on kerrottavaa ja miten hän kokee median. Toivottavaa on, että vanhempi ymmärtää median lapsessa aiheuttamat tunteet ja ajatukset ja siten
pääsee lähemmäksi lapsen kokemusmaailmaa.
Vanhemman on hyvä tiedostaa, että jokainen
tulkitsee niin maailmaa kuin mediasisältöjä omasta perspektiivistään, ja samoilla tapahtumilla on
lapsille erilaisia merkityksiä. On tärkeää vahvistaa

vanhemman ajatusta siitä, että hän voi vaikuttaa lapsen myönteisen mediasuhteen muodostumiseen
läsnäolollaan, osoittamalla kiinnostustaan sekä tarkastelemalla omia ajatuksiaan ja käyttäytymistään.
Vanhempia voi ohjata pohtimaan,
• miltä mediavälitteiset kokemukset lapsesta
tuntuvat
• miten lapsi kokee mediassa kuvatut
tapahtumat
• miten vanhempana itse reagoi median
synnyttämiin tunnetiloihin
• millaisia mediankäytön malleja vanhempi
välittää lapselle.

Apua lapsen mediankäyttöä koskeviin kysymyksiin
saa MLL:n Vanhempainnetistä.
www.mll.fi/vanhempainnetti

Neuvola lapsiperheen mediakasvatuksen tukena – Opas terveydenhoitajalle

13

Mediankäytön
puheeksi ottaminen
Puheeksi ottamisen tarkoituksena on kannustaa neuvolan työntekijää keskustelemaan perheiden kanssa
heidän mediankäytöstään. Tavoitteena on vahvistaa
vanhempien mediakasvatustietoisuutta sekä auttaa
ymmärtämään, miten oma mediankäyttö vaikuttaa
lapseen.
Keskustelussa otetaan esille sekä lapsen hoitoon
ja kasvatukseen että vanhempien työn ja vapaa-ajan
sovittamiseen liittyvät asiat sekä perehdytään vanhempien ja lasten ajatuksiin, tunteisiin ja mahdollisiin mediaan liittyviin huolenaiheisiin.
Olennaista on, että keskustelussa huomioidaan
lapsen näkemys ja myös lapselta kysytään suoraan
asioista. Kysymyksiä voi joutua muotoilemaan sen
mukaan, kenelle ne osoitetaan ja minkä verran aikaa
on käytettävissä. Keskusteluun voi rohkaista sanomalla vaikkapa ”kerro lisää”, ”mitä sitten tapahtui” ja
osoittamalla kiinnostusta pienin sanoin ja elein.
Työntekijä voi pohtia seuraavia kysymyksiä
ymmärtääkseen perheiden mediakasvatuksen
merkityksen sekä löytääkseen itselle luontaisen tavan liittää mediaa käsittelevät kysymykset
perheiden kohtaamisiin.
• Miksi lapsen ja vanhemman mediankäytöstä
tulisi keskustella neuvolassa?
• Miten varhainen puheeksi ottaminen
perheen mediankäyttötavoista voi edistää
lapsen hyvinvointia ja tervettä kasvua?
• Miten sinä / vanhemmat / neuvolassa
työskentelevät voivat tukea perheiden
yhteistä, tietoista ja vastuullista
mediankäyttöä? Mitä se edellyttää?

Perhe-elämä ja media
Media kutoutuu osaksi useimpien lapsiperheiden
elämää. Se välittää keskustelunaiheita ja yhteistä tekemistä, mutta aiheuttaa toisinaan myös ristiriitoja,
mikäli jonkun perheenjäsenen mediankäytöstä joudutaan toistuvasti huomauttamaan.
Monissa perheissä laitteiden käyttö on niin arkista, ettei aina kiinnitetä huomiota siihen, milloin joku
nappaa puhelimen tai muun laitteen tarkastaakseen
jonkin asian, aloittaakseen pelaamisen tai kyselläkseen tuttavien kuulumisia. Lapsen suhde mediaan
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muotoutuu paljolti perheen arkisissa tilanteissa, kun
lapsi omaksuu erilaisia mediankäytön tapoja.
Puheeksi ottamisen avulla vanhempia herätellään
pohtimaan koko perheen mediankäyttöä ja autetaan
oivaltamaan yhteisen mediankäytön ja mediakokemusten jakamisen merkitys. Tärkeää on myös havahtua tutkailemaan oman mediankäytön vaikutuksia
lapseen.
Työntekijä voi kysyä seuraavia kysymyksiä
kartoittaakseen perheen mediankäyttöä.
• Mitä medialaitteita teidän kotonanne
käytetään? Mitä sinä käytät, entä sinä?
Miksi? Mitä teet?
• Jutteletteko yhdessä mediankäytöstä
heränneistä kokemuksista?
• Milloin katsotte televisio-ohjelmia tai
elokuvia? Koska pelaatte? Kuinka paljon
vietätte kotona aikaa tietokoneella, tabletilla
tai puhelimessa?
• Viettääkö joku perheenjäsenistänne liikaa
aikaa median parissa? Miten se ilmenee?
Oletko yrittänyt tehdä asialle jotain, mitä?
Auttoiko se?
• Tuleeko teille joskus riitaa televisio-ohjelmien
tai elokuvien katsomisesta, pelaamisesta
tai ylipäätään koneella olemisesta? Entä
kännykän käytöstä?
• Mitä mukavaa yhdessä tekemistä teidän
perheellänne on? Käytättekö mediaa
yhdessä? Kertoisitko siitä hieman enemmän?

Arjen haasteet ja voimavarat
Hyvä hoito ja kasvatus edellyttävät lapsen ohjaamista medialaitteiden käytössä. Se on myös lapsen
hyvinvoinnin vaalimista laajemmin koko medioituneessa kulttuurissa, sen mukana tuomissa riskeissä
ja osallisuuden mahdollisuuksissa.
Mediakasvatuksen ydinkysymykset ovat pysyneet kohtalaisen samoina mediaympäristön muutoksista huolimatta. Vanhempien on edelleen tehtävä
päätöksiä mediankäytön kestosta, ajankohdasta ja sisällöistä lapsen parasta ajatellen. Lapsen mediankäytön sääteleminen ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan
lapsi tarvitsee tukea mediasisältöjen arvioinnissa, ja-

Neuvola lapsiperheen mediakasvatuksen tukena – Opas terveydenhoitajalle

ettuja hetkiä median parissa, innostamista omaan
ilmaisuun sekä ohjausta kasvaakseen eettiseksi mediataitoiseksi toimijaksi.
Vanhemmat saattavat olla epävarmoja mediaa koskevissa kysymyksissä ja osin tietämättömiä
vastuustaan kasvattaa lapsensa mediataitoiseksi. Yhteisen keskustelun tarkoituksena on voimistaa
vanhemman näkemystä siitä, että mediakasvatus on
osa lasten kasvatusta.
Työntekijä voi kysyä seuraavia kysymyksiä
mediakasvatukseen liittyvistä kasvatuskäytännöistä.
• Onko lapsellasi / sinulla mediankäyttöä
koskevia sääntöjä? Millä perusteella niistä
on sovittu ja miten niitä valvotaan?

• Onko teillä arkisin aikaa tehdä yhdessä
mukavia asioita? Miten vietätte aikaa
yhdessä?
• Millä tavoin tuet lapsen kasvua ja kehitystä?
Ohjaatko lapsen mediankäyttöä? Miten?

Arviointi
Jälkikäteen työntekijä voi pohtia seuraavia kysymyksiä arvioidakseen puheeksi ottamisen sujumista sekä reflektoidakseen kokemuksiaan.
• Oliko vanhemman / lapsen mediankäytön
puheeksi ottaminen vaikeaa? Miksi?

• Onko sääntöjen noudattamisesta tullut
erimielisyyksiä? Miten ne on ratkaistu?

• Miten vanhempi / lapsi osallistui
keskusteluun?

• Tuottaako lapsen mediankäyttö huolta?
Miksi? Onko kumppanisi samaa mieltä
asiasta?

• Tuliko keskustelussa esiin jotain yllättävää?

• Onko sinulla keinoja asian ratkaisemiseksi?
Tarvitsetko apua, millaista?
• Jutteleeko lapsi mediakokemuksistaan?
Miten käsittelette kokemuksia yhdessä?

• Edellyttävätkö keskustelussa esiin nousseet
asiat jatkotoimenpiteitä? Miten aiot edetä?
Lue lisää Lastenneuvolakäsikirjasta:
www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
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Terveydenhoitajalle suunnatussa oppaassa tarjotaan tietoa lapsen kasvusta ja
kehityksestä mediaympäristössä, käsitellään vanhempien mediankäyttöä sekä
sen vaikutusta lapseen. Oppaan puheeksi ottamisen malli rohkaisee avaamaan
keskustelua perheiden mediankäytön tavoista.

