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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää elokuvien käytön yleisyyttä sekä tapoja varhaiskasvatuksessa 
päiväkotiryhmissä. Elokuvien käyttöä varhaiskasvatuksessa ei ole juurikaan tutkittu aiemmin, ja tämän 
tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa elokuvien käytön yleisyyttä sekä tapoja varhaiskasvatuksen tukena. 

Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisia 
kysymyksiä. Kyselylomake oli kohdennettu varhaiskasvatuksen opettajille. Aineistoksi muodostui lomakkeella 
saadut vastaukset, joita oli yhteensä 57 kappaletta. Kyselylomake sisälsi taustatietojen lisäksi seuraavat 
kysymykset: ”Kuinka monta kertaa lukuvuodessa käytät elokuvia työssäsi?”, ”Millä perusteella valitset 
ryhmässänne katsottavat elokuvat?”, ”Millä tavoilla tarkastelette lasten kanssa katsottavia elokuvia?”, ”Millaisia 
elokuvien katsomistilanteet ovat?” sekä ”Miksi käytät/miksi et käytä elokuvia päiväkotiryhmässänne?” 
Ensimmäiseen kysymykseen oli valmiit vastausvaihtoehdot, ja neljä muuta kysymystä olivat avoimia. 
Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä, jonka avulla kerätty aineisto teemoiteltiin. 

Tutkimuksen tulosten perusteella elokuvien käyttäjien määrä jakautui puoliksi heihin, jotka käyttävät 
elokuvia vähintään kerran lukuvuodessa, sekä heihin, jotka eivät käytä elokuvia ollenkaan. Elokuvat valittiin 
useimmiten meneillään olevan teeman tai lasten päätöksen mukaan, mutta myös pedagogiset perusteet 
vaikuttivat valintaan. Suurin osa vastaajista tarkasteli elokuvia jälkikäteen keskustelemalla. Myös erilaiset 
taiteen keinot olivat mukana elokuvien käsittelemisessä. Elokuvien katsomistilanteiden kerrottiin olevan 
yleensä positiivisia kokemuksia, sekä niistä oli haluttu luoda elämyksellisiä sekä arjesta poikkeavia hetkiä. 
Elokuvia käytettiin ryhmissä usein sekä huvin vuoksi että opetustarkoituksessa. Elokuvien käyttämättömyyttä 
tai harvemmin käyttämistä perusteltiin lasten suurella ruutuajalla kotona. 
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1 JOHDANTO 

Elokuvat ovat hyvin arkipäiväinen asia 2000-luvun Suomessa. Vuonna 2015 

pelkästään Suomessa käytiin elokuvateattereissa yhteensä yli 1,5 kertaisesti 

väkilukuun suhteutettuna, kaiken kaikkiaan noin 8,7 miljoonaa kertaa. Vuonna 

2018 käyntejä oli enää 8,1 miljoonaa. (Suomen elokuvasäätiö 2019.) Vaikka 

kävijämäärät ovat vielä korkealla, voidaan elokuvissa käymisen vähentymisen 

katsoa johtuvan osaksi erilaisista suoratoistopalveluista, jotka tuovat elokuvat ja 

ohjelmat kotisohvalle. Näin elokuvien katsominen on helpottunut niin aikuisilla 

kuin lapsilla. 

Elokuvat ovat lapsille mieleinen tapa oppia uusia asioita sekä syvällisempiä 

merkityksiä viihdyttävistä tarinoista. Pelkän katsomisen lisäksi lapsi saisi 

kuitenkin elokuvista paljon enemmän irti, jos läsnä olisi kasvatusalan 

ammattilainen viemässä lapsen huomiota merkityksellisiin asioihin tai 

muistuttamassa ennalta sovituista teemoista, jotka ovat mahdollisesti tarkastelun 

alla. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 26) linjataan 

varhaiskasvatuksen yhdeksi tehtäväksi muun muassa lasten monilukutaidon 

kehittymisen tukeminen, mihin myös medialukutaito sisältyy. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten varhaiskasvatuksen 

opettajat käyttävät elokuvia varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan 

sitä, kuinka paljon elokuvia käytetään ja millä tavoin niitä hyödynnetään. Ovatko 

elokuvat ainoastaan keino palkita tai viihdyttää lapsia vai hyödynnetäänkö 

päiväkodeissa elokuvien tarjoamat pedagogiset mahdollisuudet? Joihinkin 

lastenelokuviin liittyvää opetusmateriaalia löytyy internetistä, mutta kuinka 

laajasti sitä hyödynnetään varhaiskasvatuksen kentällä? On myös mahdollista, 

että opettajat ovat tehneet omia materiaaleja katsottaviin lastenelokuviin liittyen. 

Tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on nimenomaan varhaiskasvatuksen 

opettajien tavat hyödyntää elokuvia varhaiskasvatuksessa päiväkotiryhmissä. 
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Median ja koulutuksen tutkija David Buckingham esittää kaksi näkemystä, 

joista toinen ehdottaa lapsuuden kuolevan sellaisena, kuin meidän 

sukupolvemme sen tietää, ja syynä tähän on media. Toisen näkemyksen mukaan 

taas media mahdollistaa lapsen ”vapautumisen”, mikä mahdollistaa 

avoimempien, demokraattisempien sekä sosiaalisesti tiedostavampien 

sukupolvien kasvattamisen. (Buckingham 2003, 19.) Nähdäänkö 

varhaiskasvatuksessa media, ja erityisesti elokuvat, uhkana vai 

mahdollisuutena? 

Tutkimuksen aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella 

varhaiskasvatuksen opettajilta. Lomake sisälsi taustakysymyksien lisäksi yhden 

monivalintakysymyksen, sekä neljä avointa kysymystä. Tutkimuksen aineisto on 

analysoitu sisällönanalyysin avulla. Teoreettinen viitekehys tutkimukseen 

rakentuu tarkastelemalla elokuvia osana mediaa ja mediakulttuuria, sekä median 

ja mediakasvatuksen kiinnittymistä kasvatukseen ja opettamiseen. Tämän 

jälkeen esitellään tarkemmin tutkimuksen toteuttaminen sekä tutkimuksen 

tulokset ja niiden suhde teoreettiseen viitekehykseen. Viimeisenä pohditaan 

tutkimuksen eettisyyttä, median negatiivisia puolia sekä miten aihetta voisi tutkia 

jatkossa lisää. 
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2 MEDIA, MEDIAKASVATUS JA 
MEDIAKULTTUURI 

Luvuissa 2 ja 3 luodaan tutkimukselle teoreettinen viitekehys. Luvuissa 

käsitellään mediaa käsitteenä, sekä tarkastellaan median, mediakasvatuksen ja 

mediakulttuurin erilaisia määritelmiä. Luvuissa kerrotaan myös, miten 

mediakulttuuri toimii ja näkyy oppimisympäristönä, sekä miten ja miksi elokuvien 

avulla voidaan luoda mielekkäitä sekä merkityksellisiä oppimiskokemuksia. 

2.1 Media ja mediakasvatus 

Sana media on lähtöisin latinankielisestä sanasta medium. Englanninkielisen 

medium sanan voidaan katsoa tarkoittavan kolmea eri asiaa. Ensimmäinen on 

”sijoittua väliin”, ”toimia välittäjänä”. Toiseksi medium viittaa erilaisiin 

viestintätapoihin ja -välineisiin, kuten tietokoneisiin ja sillä käytettäviin ohjelmiin, 

videopeleihin tai kirjoihin. Viimeisenä medium voi viitata viestintävälineiden 

taloudelliseen merkitykseen. (Buckingham 2003, 3; Nyyssölä 2008, 11.) 

Suomenkielinen sana ’media’ tarkoittaa samoja asioita, vaikka useimmiten sitä 

käytetään puhuttaessa erilaisista viestintätavoista ja -välineistä. 

Medioita voidaan katsoa olevan kahta eri lajia; vuorovaikutteista mediaa 

sekä yksipuolista mediaa. Vuorovaikutteinen media käsittää median muodot, 

joihin sen käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa, kuten internetin 

keskustelupalstat. Yksipuolinen media taas tarkoittaa mediaa, johon sen 

vastaanottaja ei pysty vaikuttamaan. Tällöin media toimii joukkoviestimenä, ja 

voidaan puhua myös massamediasta, johon elokuvat sijoittuvat. (Nyyssölä 2008, 

14-15.) Tässä tutkimuksessa huomiomme kohdistuu elokuviin, ja käsittelemme 

mediaa niiden kautta. Elokuvan käyttäjä, eli sen katsoja, näkee elokuvan juuri 

sellaisena, kuin se on tarkoitettu, pystymättä itse vaikuttamaan siihen. 

Mediakasvatukselle on monia erilaisia määritelmiä.  Siinä kasvatetaan 

lapsia ja opiskelijoita ymmärtämään, tulkitsemaan ja tarkastelemaan mediaa 
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kriittisesti. Mediakasvatus tarjoaa myös väylän media- ja populaarikulttuuriin. 

Mediakasvatuksen avulla median tiedollisia ja taidollisia sisältöjä voidaan siirtää 

osaksi kouluopetusta sitä laajentaen, tuoden uusia näkökulmia, sekä rikastaen 

sen pedagogisia ja didaktisia käytäntöjä. (Nyyssölä 2008, 15.) 

Buckingham (2003) sekä Kupiainen & Sintonen (2009) määrittelevät 

mediakasvatuksen olevan vuorovaikutusta, jolla on jokin tietty tavoite. Tämän 

vuorovaikutuksen osapuoliksi nimetään kasvatettava, kasvattaja sekä 

mediakulttuuri. Mediakasvatus on yksinkertaisuudessaan median opettamista ja 

siitä oppimista, ja mediakasvatuksen tavoitteena on medialukutaito. (Buckingham 

2003, 4; Kupiainen & Sintonen 2009, 31.) Korhonen lisää mediakasvatuksen 

määritelmään myös sääntöjen sekä rajojen asettamisen lapselle (Korhonen 

2010, 22). On siis muistettava, että mediakasvatus ei ole pelkästään median tai 

medialaitteiden käyttämistä opetuksessa.  

Mediakasvatus olisi hyvä aloittaa saman tien, kun erilaiset mediat tulevat 

osaksi lapsen elämää (Korhonen 2010, 22). Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa on määritelty mediakasvatukselle oma tehtävä. Onnistuneen 

mediakasvatuksen tuloksena lapsi uskaltaa toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään 

yhteisöissään (VASU 2018, 45). Kun aikuiset tuntevat lasten kulttuuria ja heille 

suunnattua mediaa, he ymmärtävät myös paremmin lasten leikkejä (VASU 2018, 

39). Tästä syystä on tärkeää, että aikuiset ovat valveutuneita lasten erilaisista 

medioista ja tutustuvat niihin myös vapaa-ajallaan. Mediakasvatuksen päästessä 

tavoitteisiinsa, lapset toimivat pienestä asti aktiivisina toimijoina ja heillä on 

mahdollisuudet kulttuuriseen osallistumiseen. Keskeinen osa mediakasvatusta 

on myös kriittinen medialukutaito, kriittisyyden tarkoittaessa kyselevää ja 

uteliasta suhtautumista maailmaan (Niinistö & Ruhala 2007). 

Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ovatkin sanoneet mediakasvatuksen 

tärkeimmän syyn päiväkodissa tai esikoulussa olevan lasten kanssa keskustelu 

mediasta lähtöisin olevista, lapsia mietityttävistä asioista (Suoninen 2008, 20).  

Kun suunnitellaan mediakasvatusta, on tärkeää tuoda lasten mediakulttuuri 

osaksi kasvatustoimintaa. Tällöin mediakasvatuksessa huomioidaan ja 

hyödynnetään lapsen kotona, vapaa-ajalla ja mediakulttuurissa oppimia asioita 

suunnitelmallisesti ja pedagogisesti. Lapsen mielenkiinnon kohteita huomioiva 

sekä lasta osallistava mediakasvatus, joka ottaa huomioon myös lapsen 

mediatodellisuuden, on lapselle hyviä asioita mahdollistava asia. (Niinistö & 
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Ruhala 2007, 124.) Elokuvat toimivat tässä kontekstissa todella hyvin, sillä niissä 

on nähtävissä lasten mielenkiinnon kohteita fiktiivisten hahmojen sekä tarinoiden 

muodossa. 

2.2 Mediakulttuuri 

Yhteiskunnassamme vallitseva kulttuuri alkaa olemaan täysin medioitunutta 

(Merilampi 2014, 23; Korhonen 2010, 9-10). Tämä näkyy myös lasten ja nuorten 

toimintaympäristöissä, oli kyse sitten päiväkodista, koulusta, kodista tai vapaa-

ajasta. Yksi lasten ja nuorten tärkeä ja keskeinen oppimisympäristö vaikuttaakin 

olevan mediakulttuuri. Se voidaan määritellä usealla tavalla, mutta erääksi 

kasvatuksellisesti keskeiseksi määritelmäksi voidaan mediakulttuurin sanoa 

viittaavan ajanjaksoon historiassa, jonka aikana välitetyn tiedon määrä nousee, 

ja joka tarjoaa vaihtoehtoja aiempaan kulttuuriperintöön sekä tiedon 

välittämiseen. (Suoranta 2003, 9-10.) Mediakulttuurin muovaamiseen ja 

eteenpäin viemiseen eivät osallistu pelkästään eri medioiden tuottajat, vaan 

myös niiden käyttäjät (Merilampi 2014, 9). 

Kulttuurisesta mediasta puhutaan, kun median kohteena on kulttuurin eri 

muodot, eikä informaatio. Tällaista voi olla muun muassa viihde, fiktio sekä taide. 

Joissain tapauksissa populaarikulttuuria voidaan myös kutsua mediakulttuuriksi, 

sillä elokuvat, radio sekä televisio ovat yleistäneet populaarikulttuurin koskemaan 

lähes kaikkia ihmisiä (Nyyssölä 2008, 12-14). Elokuvat asettuvat sekä viihteen 

alle että myös osaksi populaarikulttuuria, ja niiden välityksellä on helppo 

tutustuttaa lapsi esimerkiksi eri kulttuureihin, uskontoihin ja kansalaisuuksiin, sillä 

lastenelokuvista löytyy kattava valikoima eri maihin, kulttuureihin sekä 

ajanjaksoihin sijoittuvia teoksia. 

Elokuvat opettavat meille osaltaan eron oikean ja väärän sekä hyvän ja 

pahan välillä. Mediakulttuurissa välineet, joiden avulla pääsemme käsiksi 

informaatioon sekä viihteeseen toimivat ”kulttuurin pedagogeina”. (Nyyssölä 

2008, 13.) Tästä syystä voidaan ajatella, että elokuvat toimivat viihdykkeen lisäksi 

myös hyvinä opetusvälineinä, kun ajatellaan esimerkiksi moraalikasvatusta tai 

tunnekasvatusta. Kriittisen medialukutaidon alkeet opetellaankin jo 

varhaiskasvatuksessa, ja tähän sisältyy esimerkiksi totuuden ja fiktion 

erottaminen lempielokuvasta (Niinistö & Ruhala 2007, 127). Toden ja tarun 
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erottaminen mediasta on myös varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien 

mielestä tärkein mediakasvatukseen liittyvä asia päivähoidossa ja esikoulussa 

(Suoninen 2008, 23). 

Mediakulttuurista on tullut keskeisen oppimisympäristön lisäksi myös tila, 

jossa varsinkin nuoret määrittelevät itseään ja maailmaa (Herkman 2010, 78). He 

imevät itseensä ja itseilmaisuunsa vaikutteita eri medioista tutuista hahmoista ja 

ilmiöistä, kuten Simpsoneista ja Star Warsista, mikä voidaan nähdä ja kuulla 

ulospäin lähes kaikessa, aina avaimenperistä ja puhetyyleistä oman huoneen 

sisustukseen asti. Mediakulttuurin kaupallisuus on nähtävissä jo päiväkodista 

lähtien, kun lapset pitävät päällään heille ostettuja Ryhmä Hau -vaatteita tai he 

leikkivät Frozenista tutuilla Elsa-nukeilla.  
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3 ELOKUVAT 
VARHAISKASVATUKSESSA 

Lasten vaatteista, leluista, leikeistä, puheista ja lauluista on konkreettisesti 

nähtävissä median vaikutus lasten arkeen. Erilaiset kirjat, pelit sekä ohjelmat ja 

elokuvat toimivat lapsille välineenä, jolla he havainnoivat maailmaa sekä 

rakentavat kuvaa ympäristöstään. Mediat ovatkin koko ajan enemmän läsnä 

lasten arjessa ja lapsuudessa. Näin ollen onkin mahdollista puhua 

medioituneesta lapsuudesta tai medialapsuudesta (Niinistö & Ruhala 2007, 123). 

Media- ja elokuvakasvatuksen suuresta potentiaalista huolimatta vuonna 

2008 julkaistun selvityksen mukaan vain pieni osa varhaiskasvatuksessa 

työskentelevistä henkilöistä oli ottanut osaa mihinkään mediakasvatukseen 

liittyvään koulutukseen. Suurin osa vastanneista, jotka olivat saaneet edes jotakin 

koulutusta mediakasvatukseen liittyen, olivat saaneet sen osana 

korkeakoulututkintoa. Samassa selvityksessä käy myös ilmi, että yli 60% 

vastaajista piti elokuviin liittyvää mediakasvatusta päivähoidossa ja 

esiopetuksessa erittäin tai melko tärkeänä. (Suoninen 2008.) Selvityksen 

julkaisemisen aikaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ei mainittu 

mediakasvatusta, mutta vuoden 2018 perusteissa se on otettu huomioon. 

Mediakasvatuksen ollessa suhteellisen tuore tavoite varhaiskasvatuksessa, voi 

varhaiskasvattajien osaamistaso olla ymmärrettävästi tätä kohtaan merkittävästi 

muita osa-alueita matalampi (Salomaa 2016, 138).  

Elokuvakasvatus voidaan määritellä yksinkertaisesti elokuvan katsomisena 

yhdessä lapsen kanssa, sekä siitä keskustelemisena. Elokuvakasvattajana voi 

toimia kuka tahansa aikuinen, joka on läsnä elokuvan katsomistilanteessa ja joka 

käy läpi kyseisen kokemuksen lapsen kanssa. Elokuvakasvattajan tehtävänä ei 

ole tietää kaikkea elokuvasta eikä kasvatuksesta, vaan tarjota ”turvalliset ja 

kannustavat puitteet yhteiselle löytöretkelle elokuvan maailmaan.” Lapsi ei ole 

kuitenkaan ainoa, joka oppii prosessissa, vaan lapsi voi avata kysymystensä ja 
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havaintojensa kautta aikuiselle uusia näkökulmia ja tapoja nähdä asioita. 

(Kovanen 2013, 11-12.) Elokuvakasvatus ei ole pelkästään elokuvien käyttämistä 

opetuksen apuna, vaan elokuvien tutkimista ja niistä keskustelemista (Merilampi 

2014, 67). Varhaiskasvatusikäisille lapsille ei ole kuitenkaan tarkoituksen 

mukaista lähteä käymään läpi esimerkiksi elokuvan tekemisen prosessia, 

ainakaan kovin yksityiskohtaisesti. 

Elokuvien avulla voidaan mahdollistaa lasten kasvu monilla eri tavoilla: ne 

toimivat luontevina sekä mielenkiintoisina keskustelun ja tarkastelun kohteina 

lapsille, ja näin helpottavat tutustumista erilaisiin kulttuureihin ja muihin vieraisiin 

aiheisiin, mikä voi laajentaa lapsen minä- sekä maailmankuvaa. Elokuvat, kuten 

muutkin tarinat, voivat mahdollistaa lapselle samaistumisen tunteita minkä lisäksi 

ne voivat auttaa lasta minäkuvan sekä identiteetin rakentamisessa. (Kovanen 

2013, 11.) 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on mm. 

”toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa 

monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset 

oppimiskokemukset” (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 § 3). Elokuvilla on oma 

paikkansa esimerkiksi kulttuuriperinnön viemisessä eteenpäin, ja lapsille ne 

toimivat satujen tavoin oivallisena apuvälineenä tämän tehtävän täyttämiseksi. 

Elokuvien aktiivinen ja ohjattu katsominen voidaan myös perustella 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteista löytyvistä laaja-alaisen oppimisen osa-

alueista. Ajattelu ja oppiminen on laaja-alaisen oppimisen osa-alue, jossa 

korostetaan mm. lapsen luovan ja kriittisen ajattelun kehittämistä sekä 

ihmettelylle, oivaltamiselle ja oppimisen ilolle jätettävää tilaa. Lapsia tulisi myös 

rohkaista kysymään ja kyseenalaistamaan (VASU 2018, 24). Elokuvat tarjoavat 

lapsille katsauksen erilaisista ympäristöistä, kulttuureista sekä aikakausista, 

joista lapsille varmasti herää kysyttävää.  

Elokuvat ovat viihteen ohella eräänlainen viestintätapa, joilla on mahdollista 

tavoittaa suuriakin massoja kerralla. Nykypäivänä kovassa suosiossa ovat 

erilaiset suoratoistopalvelut, joissa on kattavasti erilaisia elokuvia ja tv-sarjoja. 

Elokuvat ovat nykyään helpommin saatavilla ja jokainen voi vuokrata elokuvan 

suoraan omalta kotisohvaltaan käsin. Vuonna 2013 julkaistun Lasten 

Mediabarometrin mukaan lähes päivittäin kuvaohjelmia katseli reilut 90% yli 2-

vuotiaista. Mediabarometristä ilmeni myös, että jo vuonna 2013 internetin 
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videopalvelut sekä suoratoistopalvelut ovat olleet käytössä viikoittain lähes 

puolilla tutkimuksessa mukana olevilla lapsilla.  (Suoninen 2013, 24.) 

Seitsemässä vuodessa digitalisaatio on kiihdyttänyt vauhtiaan ja voidaan väittää, 

että tuosta 2013 vuonna julkaisusta Mediabarometristä on menty eteenpäin 

ainakin siten, että internetin videopalvelut sekä suoratoistopalvelut ovat 

viikoittaisen käytön sijasta käytössä päivittäin. 

Niin kuin elokuvat, myös lapsuus on aina oman aikansa näköinen. 

Elokuvista on nähtävissä muun muassa tietyn ajan yhteiskunnallisia rakenteita 

sekä vallitsevia arvoja. Lapsuuteen liittyy taas esimerkiksi ajan kasvatuskäsitys, 

teknologian kehittyminen sekä lapsille suunnattu media. Vaikka lapsuutta 

voidaan määritellä useiden eri tahojen, kuten poliitikkojen, opettajien sekä 

vanhempien toimesta, on se kulttuurisesti, historiallisesti sekä sosiaalisesti 

muuttuva (Buckingham 2000, 6-7). Myös elokuvat muuttuvat kulttuurisesti, 

historiallisesti sekä sosiaalisesti. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon ja millä tavoin 

varhaiskasvatuksen opettajat käyttävät elokuvia päiväkotiryhmissä, vai 

käyttävätkö he niitä ollenkaan. Tutkimuksen päätarkoituksena on kartoittaa 

elokuvien käyttämisen määrää sekä niiden käyttämisen tapoja 

varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa kysytään myös elokuvien valitsemis- ja 

katsomistilanteista, eli millä tavoin katsottavia elokuvia valitaan, ja millaisia 

katsomistilanteet ovat. Aiheisiin pyritään löytämään vastauksia seuraavien 

tutkimuskysymysten kautta: 

 

1. Kuinka paljon elokuvia käytetään varhaiskasvatuksen tukena 

päiväkotiryhmissä? 

2. Millä tavoin elokuvia hyödynnetään varhaiskasvatuksessa 

päiväkotiryhmissä? 

4.2 Tutkimusmetodologiset lähtökohdat 

Tämä tutkimus on pääosin laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa 

tieteellisyys keskittyy määrän sijasta laatuun sekä käsitteellistämisen 

kattavuuteen (Eskola & Suoranta 1998, 14). Hakalan (2018, 18) mukaan 

laadullisen tutkimuksen tavoitteena on usein nostaa esiin tutkimuksen kohteena 

olevien toimijoiden omia tulkintoja. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää 

varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä elokuvien käyttämisestä 

päiväkotiryhmässä. Laadulliselle tutkimukselle ominaista on lähteä liikkeelle 

ilman erikseen asetettuja ennakkoasettamuksia, määritelmiä tai hypoteeseja 

(Eskola & Suoranta 1998, 15). Elokuvien käyttämistä varhaiskasvatuksessa on 

tutkittu varsin vähän, joten tutkimuksessa ei ole erikseen asetettu hypoteeseja. 
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Laadullisessa tutkimuksessa on usein mukana myös määrällisiä 

elementtejä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006), kuten myös tässä 

tutkimuksessa. Määrällinen osuus koostuu vastaajien taustatiedoista sekä 

kysymyksestä, jolla kartoitamme elokuvien käyttämisen määrää ja laadullinen 

osuus kattaa avoimien kysymysten vastaukset. Tutkimuksessa halutaan 

keskittyä sen laadulliseen puoleen, sillä se vastaa laajemmin 

tutkimuskysymyksiin.  

4.3 Tutkimuksen aineisto 

Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella valtakunnallisesti 

varhaiskasvatuksen opettajilta. Saatekirje sekä kyselylomake välitettiin kolmeen 

varhaiskasvattajille suunnattuun Facebook-ryhmään sekä neljälle päiväkodin 

johtajalle sähköpostitse. Lomake sisälsi niin monivalintakysymyksiä kuin avoimia 

kysymyksiä. Kyselylomake oli sopivin vaihtoehto tähän tutkimukseen, sillä 

tarkoitus oli kartoittaa tilannetta mahdollisimman laajasti, eikä niinkään keskittyä 

tiettyihin yksiköihin.  

Monivalintakysymyksillä tarkoituksena oli selvittää vastaajien taustatietoja 

(ikä ja sukupuoli) sekä vastaus kysymykseen ”Kuinka paljon elokuvia käytetään 

varhaiskasvatuksen tukena päiväkotiryhmissä?”. Avoimilla kysymyksillä 

selvitettiin, millä tavoilla elokuvia käytetään varhaiskasvatuksessa, miten 

katsottavat elokuvat valitaan sekä millaisia perusteluita vastaajilla on heidän 

elokuvien käyttämiseensä tai käyttämättömyyteensä. Kyseessä on 

poikittaistutkimus, sillä vastaukset kerättiin yhtenä ajankohtana. (Vastamäki & 

Valli, 2018, 110). Kyselyssä ei kerätty tarkentavia henkilöllisyystietoja, jolloin 

vastaajien anonymiteetti säilyy. Kyselylomake koostui taustatiedoista (ikä ja 

sukupuoli), joihin oli valmiiksi annettu vastausvaihtoehdot. Tämän lisäksi 

kyselyssä tiedusteltiin elokuvien katsomisen määrää ja millä tavoin elokuvia 

käsitellään. Avoimilla kysymyksillä haluttiin tietää, millä perusteella elokuvat 

valitaan sekä millä tavoilla elokuvia tarkastellaan lasten kanssa. 
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4.4 Aineiston analyysi 

Kerättyä aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi oli 

tutkimukseen sopivin analyysitapa, sillä sisällönanalyysin tarkoituksena on saada 

tiivis ja yleinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87). 

Aineisto kerättiin yhtenä ajankohtana, joten kyseessä on poikkileikkausaineisto. 

Poikkileikkausaineistoilla pyritään kuvailemaan eri ilmiöitä (Vastamäki & Valli 

2018, 110). Tutkittavana ilmiönä tässä tutkimuksessa on elokuvien käyttäminen 

varhaiskasvatuksen tukena. 

Tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tuomi ja 

Sarajärvi (2002, 91-93) esittävät laadullisen sisällönanalyysin vaiheet 

seuraavasti: ensin aineisto pilkotaan osiin, tämän jälkeen aineisto 

käsitteellistetään ja lopuksi kootaan uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Tässä 

tutkimuksessa tutkittavien vastaukset kerättiin ja eroteltiin kysymysten alle ja 

tämän jälkeen vastaukset teemoiteltiin yhtäläisyyksien mukaan. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa saatuja vastauksia luettiin muutamia 

kertoja läpi, jotta saatiin käsitys vastauksien kokonaiskuvasta. Analyysin toisessa 

vaiheessa käytettiin teemoittelua. Teemoittelun avulla tarkoituksena on saada 

tekstiaineistosta esille erilaisia vastauksia esitettyihin kysymyksiin (Eskola & 

Suoranta 2014, 128). Teemoittelu oli tähän sopiva analyysitapa, sillä vastauksia 

läpi käydessä niistä nousi esiin tiettyjä yhtäläisyyksiä. Teemoittelussa 

tarkoituksena on pelkistää aineisto etsimällä tekstistä olennaisimmat asiat 

(Moilanen & Räihä 2018, 49). Aineistosta kerätyt yhtäläisyydet koodattiin eri 

värein, jotta niiden jakaminen eri kategorioihin oli selkeää ja olennaiset asiat 

vastauksista oli helppo poimia.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon elokuvia käytetään 

varhaiskasvatuksen tukena päiväkotiryhmissä sekä millä tavoin elokuvia 

hyödynnetään varhaiskasvatuksessa päiväkotiryhmissä. Aineisto tutkimukseen 

kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi niin monivalinta-, kuin 

avoimia kysymyksiä. Tässä luvussa avataan lomakkeella saatuja tuloksia sekä 

kerrotaan, millä tavalla vastauksia on analysoitu. Monivalintakysymyksiä oli 

taustatietojen lisäksi vain yksi, ja avoimia kysymyksiä oli neljä kappaletta. 

Vastausten pituudet vaihtelivat parin sanan vastauksista useiden lauseiden 

vastauksiin. Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata, joten osa vastaajista jätti 

vastaamatta joihinkin kysymyksiin, minkä takia vastaajien määrät eri kysymysten 

kohdalla vaihtelevat. Vastaajien vastauksissa saattoi ilmetä myös useampia 

kategorioita, joten nämä tulee ottaa huomioon tuloksia tarkastellessa. 

Taustatietojen vastauksista saadaan selville vastaajien sukupuoli ja ikä. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 57 varhaiskasvatuksen opettajaa, joista kaikki olivat 

sukupuoleltaan naisia. Ikäjakauma vastanneissa oli tasainen. Alle 25-vuotiaita 

vastaajia oli 6 (10,5%), 25-30-vuotiaita 15 (26,3%), 31-40-vuotiaita 16 (28%), 41-

50-vuotiaita 15 (26,3%) ja yli 50-vuotiaita 5 (8,8%). Vastaajien iät ja sukupuolet 

mainitaan vain taustatietona, eikä niitä käsitellä tutkimuksesta saaduissa 

tuloksissa tarkemmin. 

5.1 Varhaiskasvatuksessa käytettävien elokuvien määrä 

Elokuvien käytön määrä jakautui lähes puoliksi heihin, jotka käyttävät elokuvia 

vähintään kerran lukuvuodessa (54,5%) sekä heihin, jotka eivät käytä elokuvia 

ollenkaan (45,6%). Selvästi yleisin vastaus elokuvien käyttäjien joukossa oli, että 

elokuvia käytetään kerran puolessa vuodessa (28,1% vastaajista). (Kuvio 1.) 

Tämä tarkoittaa siis sitä, että kokonaisen lukuvuoden aikana päiväkotiryhmässä 
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katsottaisiin kaksi elokuvaa. Kuitenkin lähes puolet vastaajista väittävät, etteivät 

he käytä elokuvia ollenkaan päiväkotiryhmässä. 

 

 

KUVIO 1. Elokuvien käytön määrä varhaiskasvatuksessa (n=57). 

Kukaan vastaajista ei käytä elokuvia viikoittain tai useammin. Kerran 

kahdessa viikossa elokuvia käyttää yksi vastaajista (1,8%) ja kerran 

kuukaudessa viisi vastaajista (8,8%). Kerran kahdessa kuukaudessa elokuvia 

käyttää neljä vastaajista (7,0%) ja kerran kolmessa kuukaudessa kolme 

vastaajista (5,3%). Kerran lukuvuodessa elokuvia kertoi käyttävän kaksi 

vastaajista (3,5%).  

5.2 Elokuvien käyttäminen päiväkotiryhmässä 

5.2.1 Elokuvien valitseminen 

Kyselylomakkeen ensimmäinen avoin kysymys oli ”Millä perusteella valitset 

ryhmässänne katsottavat elokuvat?” Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 35 
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henkilöä. Vastaukset jaettiin viiteen kategoriaan, jotka ovat: meneillään oleva 

teema/ajankohtaisuus (n=20), lasten päätös (n=18), ikäraja (n=12), pedagogiset 

perusteet (n=6) sekä pakon edessä (n=4). 

Elokuvan meneillään olevan teeman tai ajankohtaisuuden vuoksi valitsevat 

vastaajat kertoivat, että usein elokuvan valintaan vaikuttaa kauden teema (esim. 

joulu tai vuodenajat). Tässä vastauskategoriassa kerrottiin myös, että elokuva 

valitaan sen perusteella, jos sen aihe on ajankohtainen tai se sopii muuten 

ryhmässä käsiteltäviin aiheisiin. 

”Jos löydän johonkin sillä hetkellä opittavaan teemaan liittyvän elokuvan ja 
koen sen pedagogisesti tarpeelliseksi. Joulun aikaan perinteenä on katsoa 
Joulupukki ja noitarumpu Yle Areenasta.” (vastaaja 4) 

Lasten päätös vaikutti usein elokuvan valintaan. Vastaajat kertoivat, että elokuvat 

valitaan lasten mielenkiinnon kohteiden perusteella sekä lasten toiveiden 

mukaan. Valintoja perusteltiin lapsilähtöisyydellä ja lapset pääsivät vastausten 

perusteella vaikuttamaan elokuvien valintaan joko ehdotuksien kautta tai 

äänestämällä. Päiväkotiryhmissä lapset ovat iältään 0-6-vuotiaita, mistä johtuen 

elokuvien ikäsuositus on myös yksi tekijä elokuvia valitessa. Useimmat 

lastenelokuvat ovat sallittuja kaikenikäisille, mutta ikärajat tulee aina kuitenkin 

tarkistaa. Monissa vastauksissa oli huomioitu ikäraja ja sen kanssa vaikutetaan 

olevan tarkkoja. 

”Lasten kiinnostuksen kohteet, ikätaso, käytettävissä oleva aika, sen 
hetkinen teema.” (vastaaja 21) 

Osa vastaajista kertoi valitsevansa elokuvan pedagogisin perustein. Tällöin 

elokuva sisältää jonkin opetuksen tai se on muuten opettavainen. Elokuvan 

valintaan vaikutti sen sisältämä opetus ja elokuvan haluttiin opettavan lapsille 

jotain.  Vastaajat kertoivat myös valitsevansa elokuvia pakon edessä. Elokuva 

valitaan niistä, joita löytyy valmiina talosta tai on muuten saatavilla. Elokuvia 

käytetään, kun ulkoilu ei ole mahdollista ja tällöin valitaan jokin talosta löytyvä 

elokuva. 

”-- Käytämme tv-ohjelmia myös tavallisessa arjessa, kun ulkoilu ei ole 
mahdollista.” (vastaaja 15) 
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5.2.2 Elokuvien tarkasteleminen 

Elokuvien tarkastelemisesta lomakkeessa kysyttiin ”Millä tavoilla tarkastelette 

lasten kanssa katsottavia elokuvia?” Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 32 

kappaletta. Nämä vastaukset jaettiin kolmeen kategoriaan: keskustelemalla 

(n=23), taiteen keinoin (n=10) ja ei käydä läpi tarkemmin (n=2). 

Vastauksista voidaan nostaa esille, että elokuvia tarkastellaan paljon 

keskustelun avulla. Lasten kanssa keskustellaan siitä, mitä elokuvissa on 

tapahtunut ja mitä niistä mahdollisesti opittiin. Vastaajat kertoivat myös, että 

elokuvan katsomisen jälkeen käsitellään sitä, millaisia ajatuksia ja tunteita 

elokuva herätti. 

”Näyttämällä elokuvan kannen ja keskustelemalla, mitä aiomme katsoa ja 
kertomalla, mistä se kertoo.” (vastaaja 7) 

”Juttelemalla.” (vastaaja 3) 

Vastaajat kertoivat tarkastelevansa elokuvaa myös taiteen keinoin. Elokuvan 

jälkeen piirretään, askarrellaan tai tehdään teemaan liittyviä värityskuvia. 

Vastauksissa kävi ilmi myös, että elokuvia tarkastellaan piirtämisen lisäksi myös 

muilla, todella monipuolisilla taiteen keinoilla. 

” -- Usein työstämme aihetta jotenkin taiteellisesti, esim piirtäen, saduttaen, 
näytellen, leikkien, laulaen elokuvan lauluja.” (vastaaja 50) 

Vastaajista kaksi kertoi, ettei elokuvia tarkastella katsomisen jälkeen. Heillä 

elokuvia katsotaan yleensä vain poikkeustilanteissa, kuten huonon sään tai 

henkilökuntavajeen takia. Toinen vastaajista kertoi myös, että elokuva saatetaan 

usein katsoa jonkun juhlan yhteydessä, tai siten, että lapset ovat saaneet toivoa 

mitä tehdään. Tällöin elokuvaa ei käydä sen tarkemmin läpi myöhemmin. 

5.2.3 Elokuvien katsomistilanteet 

Lomakkeen avulla haluttiin selvittää, minkälaisia elokuvien katsomistilanteet ovat. 

Tähän kysymykseen saatiin yhteensä 34 vastausta. Vastaukset jaettiin viiteen 

kategoriaan: positiiviset kokemukset (n=15), elämyksellisyys ja arjesta 

poikkeavuus (n=12), lasten vapaaehtoisuus ja vapaaehtoinen toiminta (n=6), 

yhteisöllisyys ja aikuisten läsnäolo (n=6) ja levottomuus (n=2). 
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Elokuvien katsomistilanteiden kerrottiin olevan positiivisia kokemuksia. 

Näissä vastauksissa ilmeni, että tilanteet ovat yleensä rauhallisia, rentoja ja 

mukavia. Tilanteita kuvattiin rennoiksi ja leppoisiksi yhdessäolon hetkiksi. 

Muutamassa vastauksessa puhuttiin myös lasten motivoitumisesta elokuvien 

katsomiseen, joka edesauttaa tilanteiden rauhallisuutta. 

”Lapset ovat tietysti innoissaan elokuvahetkistä ja motivoituvat usein 
työstämään opittavaa teemaa myös muilla tavoin elokuvan ansiosta. -- ” 
(vastaaja 4) 

”Leppoisia katseluhetkiä.” (vastaaja 34) 

 

Vastauksista nousi myös toisena suurena kategoriana elämyksellisyys ja arjesta 

poikkeavuus. Vastauksissa puhuttiin myös leffaherkuista ja siitä, kuinka elokuvaa 

katsotaan valkokankaalta. Joissain päiväkodeissa kerrottiin olevan erikoistiloja 

elokuvien katseluhetkiä varten, jotka muistuttavat elokuvateatterin puitteita. 

”Luodaan leffateatterifiilistä popparein, pääsylipuin yms.” (vastaaja 36) 

” -- On kuin olisimme elokuvissa! Mukana kotoa pienet leffaeväät. Elokuva / 
ohjelma katsotaan isolta screeniltä.” (vastaaja 41) 

Vastaajat kertoivat elokuvien katsomistilanteiden olevan vapaaehtoista 

toimintaa. Lapset saavat siirtyä leikkimään, jos elokuvan katsominen alkaa 

kyllästyttää. Lapsille annetaan myös mahdollisuus toisen toiminnan 

valitsemiseen, eikä ketään pakoteta katsomaan elokuvaa. Tilanteista puhuttiin 

myös yhteisöllisinä hetkinä, joissa aikuinen on läsnä. Näissä vastauksissa 

puhuttiin siitä, kuinka sekä aikuiset että lapset ovat yhdessä elokuvien 

katsomistilanteissa. 

”Kokoonnutaan yhdessä mukaviin tuoleihin, patjoille tai alustoille. -- 
Henkilökunta ja lapset katsovat yhdessä elokuvaa.” (vastaaja 17) 

Kahdessa vastauksessa puhuttiin tilanteiden levottomuudesta. Toisessa 

vastauksessa kerrottiin levottomuudesta, joka ilmenee varsinkin pitkien elokuvien 

tai ohjelmien kohdalla. Levottomuus alkaa noin tunnin kohdalla, kun lapset eivät 

jaksa enää keskittyä. 
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5.2.4 Miksi elokuvia käytetään päiväkotiryhmässä? 

Viimeisellä avoimella kysymyksellä selvitettiin, miksi elokuvia käytetään tai ei 

käytetä päiväkotiryhmässä. Kysymykseen vastasi yhteensä 52 henkilöä. Tätä 

vastausta avataan tarkemmin jaoteltuna kahteen alaotsikkoon. Ensin käydään 

läpi vastaukset kysymykseen ”Miksi käytät elokuvia päiväkotiryhmässänne?”. 

Vastauksista oli löydettävissä viisi kategoriaa, joiden mukaan vastaukset 

luokiteltiin. Kategoriat olivat seuraavat: huvin vuoksi/palkkioksi/lasten 

toiveesta/rauhoittamiseksi (n=11), pedagogiikan vuoksi/opetustarkoituksessa 

(n=10), huonojen sääolosuhteiden vuoksi/pakon edessä (n=5), liittyy usein 

johonkin teemaan (n=5) ja katsotaan lyhyempiä pätkiä/sarjoja (n=5). 

Vastaajat kertoivat käyttävänsä elokuvia huvin vuoksi, palkitakseen lapsia 

tai kuunnellakseen heidän toiveitansa sekä ryhmän rauhoittamiseksi. Elokuvia 

käytetään vastaajien mukaan myös pedagogiikan vuoksi eli 

opetustarkoituksessa. Käyttämistä perusteltiin mm. lasten motivoitumisella 

elokuvia kohtaan. Vastauksista ilmeni, että elokuvia käytetään myös 

mediakasvatuksen tukena, sillä elokuvien kautta opitaan kuvanlukutaitoa ja 

mediataitoja. 

”Se on osa media/teknologia kasvatusta. Samalla harjoitellaan keskittymistä 
ja rauhoittumista yhden asian ääreen. -- ” (vastaaja 5) 

”Käytän elokuvia, koska ne ovat yksi lasten keskeisistä arjen 
mediaympäristöistä. Lapset ovat motivoituneita katsomaan elokuvia ja 
käsittelemään asioita ja oppimaan asioita niiden parissa. -- " (vastaaja 50) 

Huonot sääolosuhteet ja ”pakko” mainittiin myös vastauksissa. Vastaajat 

kertoivat, että elokuvia käytetään pelastamaan päiviä joina sääolosuhteet eivät 

ole suotuisat ulkoilulle, kuten sadepäivät. Elokuvia käytetään myös niin sanotusti 

pakon edessä. Näissä vastauksissa esiin nousi lasten pitäminen paikoillaan 

samalla, kun aikuisten on tehtävä jotakin muuta. 

”Pakon edessä, kun on liikaa lapsia, jotka pitäisi turvallisuuden vuoksi saada 
pysymään paikoillaan. -- ” (vastaaja 12) 

Elokuvien käyttämistä perusteltiin myös teemoilla ja ajankohtaisuudella. 

Vastauksissa kerrottiin joulusta sekä ryhmän omista teemoista, joiden mukaan 

elokuvia käytetään ja valitaan. Osa vastaajista kertoi käyttävänsä lyhyempiä 
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pätkiä tai sarjoja elokuvien sijaan. Ratkaisua perusteltiin elokuvien pitkällä 

kestolla ja lasten rajallisella keskittymiskyvyllä. Näissä vastauksissa nostettiin 

esiin Yle Areena sekä YouTube, joista on helppo löytää sopivan pituisia ohjelmia 

lasten katsottavaksi. 

” -- Elokuvat ovat usein liian pitkiä, joten yleensä katsomme sarjoja 
Areenasta, esim. Ryhmä Hau menee kaikille. -- " (vastaaja 12) 

”Lapset ovat vielä pieniä, suosin siksi lyhkäisempiä jaksoja eli sarjoista 
teemaan sopiva jakso.” (vastaaja 18) 

5.2.5 Miksi elokuvia ei käytetä päiväkotiryhmässä? 

Elokuvien käyttämättömyyden tai harvemmin käyttämisen syyt olivat 

asetettavissa viiteen kategoriaan. Nämä ovat: lasten runsas ruutuaika kotona 

(n=14), välineiden ja resurssien sekä elokuvien ongelmat (n=12), ei koeta sille 

tarvetta päiväkodissa/halutaan keskittyä muihin asioihin tai opetustyyleihin 

(n=10), lasten varhainen ikä ja rajallinen keskittymiskyky (n=4) sekä perhesyyt 

(n=2). 

Eniten vastauksia asettui kategoriaan lasten runsas ruutuaika kotona. 

Monessa vastauksessa tämä mainittiin suoraan, ja osassa vastauksista se oli 

pääteltävissä muusta sisällöstä. 

”Lapset katsovat vapaa-ajalla niin paljon telkkua ja leffoja, että käytän sen 
ajan varhaiskasvatuksessa mieluummin kirjoihin, sillä niitä kotona luetaan 
vaihtelevasti ja joillekin ei lainkaan.” (vastaaja 11)  

”Alle kolmevuotiaat katsovat kotona riittävästi ruutua, joten 
varhaiskasvatuksessa en sitä mielelläni käytä. Lisäksi 1-3 -vuotiaiden kuuluu 
mielestäni liikkua ja oppia eikä istua ruudun ääressä.” (vastaaja 24) 

 

Toiseksi yleisin vastauskategoria sisälsi käytännöllisiä syitä, kuten tarvittavien 

lupien puute. Tämän kategorian vastauksissa korostui tarvittavien laitteiden 

puutteellisuus, tarvittavat luvat, ikärajojen haastavuus sekä elokuvien pituus. 

”Tekniikka puuttuu, pikkuruudulta ei näe hyvin, jos useampi katsoja.” 
(vastaaja 3) 

”Tekijänoikeuksien vuoksi emme saa katsoa päiväkodissa elokuvia eikä 
meidän yksikössämme ole sopivia medialaitteita siihen.” (vastaaja 38) 
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Osa vastaajista ei kokenut elokuvien katsomiselle tarvetta päiväkodissa ja he 

haluavat keskittyä muihin asioihin sekä opetustyyleihin. Muutamassa 

vastauksessa nostettiin esiin myös lasten ikä. Elokuvien kerrottiin olevan hieman 

liian pitkiä pienille lapsille ja tämä osaltaan vaikuttaa lasten keskittymiseen. 

Pienimmät lapsista eivät jaksaisi vielä keskittyä kokonaiseen elokuvaan, joten 

elokuvia ei tästä syystä käytetä. Parissa vastauksessa perusteltiin elokuvien 

käyttämättömyyttä lasten perhesyiden vuoksi. 

” -- Päiväkodissamme on useita lestadiolaisperheitä, joten elokuvien katselu 
voisi jakaa mielipiteitä.” (vastaaja 31) 

”En käytä, koska ryhmissämme on lähes poikkeuksetta lapsi(a) joiden 
vanhemmat paheksuvat elokuvia/tv:tä. -- " (vastaaja 33) 

5.3 Tulosten yhteenveto 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haluttiin selvittää, kuinka paljon elokuvia 

käytetään varhaiskasvatuksen tukena päiväkotiryhmissä. Hieman yli puolet 

(55%) vastaajista käytti elokuvia vähintään kerran lukuvuodessa. Tutkimuksesta 

selvisi, että elokuvia katsotaan sekä huvin vuoksi että myös 

opetustarkoituksessa. Kuten luvussa kolme sanottiin, elokuvia voidaan 

hyödyntää viihteen ohella myös pedagogisiin tarkoituksiin. Elokuvilla on 

valtavasti potentiaalia opettaa lapsille erilaisia asioita, mutta tutkimustulosten 

mukaan harva varhaiskasvatuksen opettaja käyttää elokuvia pedagogisessa 

tarkoituksessa. Luvussa kolme käsiteltiin myös Niinistön & Ruhalan (2007, 127) 

esittämiä elokuvakasvatuksen mahdollisuuksia ja heidän mukaansa elokuvat 

toimivat myös hyvinä välineinä opetettaessa esimerkiksi moraalikasvatusta tai 

tunnekasvatusta. Mediakasvatuksen tavoitteellisuus on kirjattu myös 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, mutta varhaiskasvatuksen opettajat 

tuntuvat vielä hieman vierastavan mediakasvatusta (Salomaa 2016, 153). Moni 

tutkimukseen vastanneista suhtautuu itsekin elokuviin ainoastaan viihdearvoa 

tuottavina teoksina, eikä niiden sisältöihin sen tarkemmin paneuduta. 

Lähes puolet (46%) vastaajista kertoi, etteivät he katso elokuvia ollenkaan 

päiväkotiryhmissä. Tuloksista on havaittavissa tietynlaista varausta mediaa 

kohtaan. Vaikka varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) on määritelty 

mediakasvatukselle oma tehtävä, perustellaan elokuvien katsomattomuutta 
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lasten suurella ruutuajalla kotona. Mediakasvatusta voidaan toteuttaa muillakin 

tavoilla, mutta kuten luvussa kolme mainittiin, voivat elokuvat toimia apuna 

lapsen muodostaessa minäkuvaansa sekä rakentaessaan identiteettiään 

(Kovanen 2013, 11). Tutkimuksen luvussa kaksi nostettiin esiin myös Nyyssölän 

(2008, 15) näkemys mediakasvatuksen mahdollisuudesta rikastaa opetuksen 

pedagogisia käytänteitä. Tämän mukaan elokuvat voitaisiin nähdä ennemmin 

lapsille mieleisenä opetustapana, eikä pelkästään ruutuaikaa lisäävänä tekijänä. 

Toisella tutkimuskysymyksellä haluttiin selvittää millä tavoin elokuvia 

hyödynnetään varhaiskasvatuksessa päiväkotiryhmissä. Tutkimuksessa nousi 

esiin, että elokuvia hyödynnettiin varsin monipuolisesti. Suurin osa (72%) 

vastaajista kertoi tarkastelevansa elokuvia lasten kanssa keskustelemalla. 

Elokuvakasvatus määriteltiin elokuvan katsomisena yhdessä lapsen kanssa, 

sekä elokuvasta keskustelemisena (Kovanen 2013, 11-12). Kovasen mukaan 

keskustelut voivat avata myös kasvattajalle uusia näkökulmia lapsen esittäessä 

kysymyksiä ja havaintoja elokuvasta. Keskustelemisen lisäksi vastaajat 

tarkastelivat elokuvia myös taiteen keinoin, kuten piirtämällä tai saduttamalla.  

Avoimilla kysymyksillä saatiin selville myös tarkempia tietoja elokuvien 

valitsemistilanteista ja katsomishetkistä. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että 

elokuvat valittiin usein teeman tai ajankohtaisuuden mukaan, mutta myös lapset 

saivat osallistua niiden valitsemiseen. Alle viidesosa vastaajista (17%) valitsi 

elokuvan pedagogiikan perusteella. Elokuvien katsomishetket olivat vastausten 

mukaan positiivisia ja elämyksellisiä kokemuksia. Vastausten perusteella lapset 

saivat myös itse valita, osallistuvatko elokuvan katsomiseen vai tekevätkö jotain 

muuta.  

Tutkimuksessa ei ollut erikseen ennalta asetettuja hypoteeseja 

kumpaankaan tutkimuskysymykseen, vaan tutkimuksen avulla haluttiin selvittää 

elokuvien käytön tämän hetkistä tilannetta varhaiskasvatuksessa. Niinistön & 

Ruhalan (2007, 123) mukaan nykyään voidaan puhua medialapsuudesta, 

median ollessa koko ajan läsnä lasten arjessa. Vaikka media onkin vahvasti läsnä 

lasten arjessa, ei se kuitenkaan vielä ole nostanut varhaiskasvatuksessa 

käytettävien elokuvien määrää, sillä tutkimuksen tulosten mukaan elokuvia 

käytetään varsin vähän varhaiskasvatuksen tukena. Elokuvia ei joko katsottu 

ollenkaan tai sitten niitä käytettiin lähinnä lasten viihdyttämiseen.  
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6 POHDINTA 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, jota jaettiin varhaiskasvattajien 

Facebook-ryhmissä sekä päiväkotien johtajille sähköpostin välityksellä. 

Kyselylomake oli täysin anonyymi, eikä täten sisältänyt tunnistetietoja. 

Kyselylomakkeeseen vastaaminen tapahtui ilman valvontaa, joten ei voida olla 

täysin varmoja, ketkä kyselyyn ovat todellisuudessa vastanneet. Tässä 

tilanteessa ei voida tietää, onko joku esimerkiksi vastannut kyselyyn useamman 

kerran tai kuuluuko vastaaja kohderyhmään. Tutkimuksessa ei ole suoraan valittu 

osallistujia, joten se ei noudata todennäköisyysotannan periaatteita. Sähköisissä 

kyselylomaketutkimuksissa tulee miettiä sitä, millaiset ihmisryhmät ovat 

mahdollisesti jääneet aineistosta pois tai onko aineisto valikoitunut jollain tietyllä 

tavalla. (Valli & Perkkilä 2018, 101.) Tuloksia voidaan myös vääristellä, jos tietoja 

ei kerrota täysin totena vaan vastauksia keksitään itse.  

Tutkimukseen haluttiin saada mahdollisimman laaja aineisto kerättyä, eikä 

tutkimusta haluttu rajata koskemaan jotain tiettyä varhaiskasvatuksen yksikköä 

tai aluetta, kuten maakuntaa. Tästä syystä päädyttiin valitsemaan sähköinen 

kyselylomake. Sähköistä kyselylomaketta oli helppo jakaa eteenpäin ja varsinkin 

Facebook-ryhmien avulla lomake oli useiden satojen ihmisten saatavilla. 

Tutkimusprosessissa on noudatettu tutkimuksen eettisiä periaatteita ja se 

on toteutettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK 2012) ”Hyvä tieteellinen 

käytäntö ja loukkausepäilyjen käsittely” (HTK) ohjeistuksen mukaan. 

Kyselylomakkeen mukana lähetetyssä saatekirjeessä kerrottiin tarkasti 

tutkimuksen tarkoitus sekä korostettiin vastaajien anonymiteettiä. Ohjeistuksen 

mukaan toimittiin myös aineiston käsittelyn eri vaiheissa. Aineiston keräämisessä 

sekä säilyttämisessä oltiin huolellisia ja tarkkoja. Aineisto analysoitiin ja 

raportoitiin tarkasti ja johdonmukaisesti, mikä lisää osaltaan tutkimuksen 

luotettavuutta. 
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Laadullisen tutkimuksen validiteettia voidaan vahvistaa erilaisten 

triangulaatioiden avulla. Triangulaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisten 

tutkijoiden yhdistämistä tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124.) Tässä 

tutkimuksessa on hyödynnetty tutkijatriangulaatiota, eli tutkimusta on tehty 

yhdessä pohtien ja keskustellen. Tällä tavalla saadaan useamman kuin yhden 

henkilön näkökulmat yhdistettyä ja tutkimuksen analyysivaihe sekä päätelmät 

eivät koostu ainoastaan yhden henkilön havainnoista. Luvussa ”tutkimustulokset” 

on nostettu esiin erilaisia otteita aineistosta, jotka selittävät tutkimustuloksia. 

Näiden avulla lukijan on helpompi tarkastella aineistoa kriittisesti, mikä lisää 

tutkimuksen luotettavuutta.  

Tutkimuksen yleistettävyyden haasteena voidaan pitää kyselyyn vastaajien 

määrää. Tutkimuksen aineisto koostui 57 kyselyyn vastanneiden 

varhaiskasvatuksen opettajien vastauksista. Tämä on aineistona laaja, mutta 

suhteutettuna koko Suomen varhaiskasvatuksen opettajien määrään tämä on 

kuitenkin otoskokona suhteellisen pieni. Tästä syystä aineistosta nousseita 

tuloksia ei voida yleistää kaikkien varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä 

vastaavaksi, eikä tutkimuksen tulokset välttämättä anna kovin yleistettävää 

kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan ollut saada 

yleistettävää tietoa, vaan selvittää elokuvien käytön tämän hetkistä tilannetta 

varhaiskasvatuksessa. 

6.2 Tutkimusaiheen vieminen eteenpäin 

Elokuvien käyttämistä varhaiskasvatuksen tukena ei ole juurikaan aikaisemmin 

tutkittu. Myös varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten mediakasvatusta sekä 

varhaiskasvattajien tuntemuksia on tutkittu hyvin vähän sekä Suomessa että 

kansainvälisesti (Salomaa 2016, 153). Tämän tutkimuksen avulla pyrittiin 

selvittää, käytetäänkö elokuvia varhaiskasvatuksen tukena vai ovatko elokuvat 

puhtaasti viihdekäytössä. Tutkimus luo pienimuotoisen katsauksen tämän hetken 

varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksiin elokuvien käytöstä. Aineisto kerättiin 

sähköisellä kyselylomakkeella, joten aiheesta ei päästy keskustelemaan 

tarkemmin vastaajien kanssa. Jatkotutkimuksena voisi haastatella 

varhaiskasvatuksen opettajia tarkemmin liittyen elokuviin ja niiden käyttämiseen 

heidän työssään. Voitaisiin miettiä myös tutkimuksen toteuttamista, jossa 
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seurattaisiin lapsiryhmää heidän katsoessaan elokuvaa sekä tarkasteltaisiin 

tarkemmin sitä, miten opettajat käsittelevät elokuvaa lasten kanssa jälkikäteen. 

Vastauksista voidaan nostaa elokuvien näyttämiseen vaadittaviin lupiin 

liittyvät asiat. Av-lupa tulee hankkia, mikäli päiväkodissa halutaan esittää 

elokuvia, sillä ne ovat julkisia tiloja, joissa kyseinen lupa tulee olla. Riippuen 

esitettävästä teoksesta täytyy selvittää oikea taho, jolta lupa hankitaan. 

Audiovisual Producers of Finland, eli APFI ry, myöntää lupia kotimaisten 

elokuvien esittämiseen, kun taas ulkomaisia elokuvia esitettäessä hankitaan lupa 

suoraan elokuvan oikeudenhaltijoilta (Apfi.fi 2020). Opetusministeriö on 

hankkinut opetustallennusluvan, jolla saa tallentaa ja esittää tallenteita YLE:n 

kanavilta sekä MTV3:lta (Kaira 2010). Tämä on mahdollisesti asia, jota moni 

päiväkodissa työskentelevä ei välttämättä tiedosta tai tule ajatelleeksi. Tämä on 

kuitenkin hyvä ottaa huomioon aihetta tutkittaessa jatkossa. 

Internetistä löytyy kattava valikoima erilaisia materiaaleja, joiden avulla 

elokuvia voidaan käsitellä lasten kanssa. Kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös 

sitä, kuinka moni on tietoinen netistä löytyvistä elokuviin liittyvistä 

oppimateriaalipankeista, esimerkiksi Koulukinosta. Suurin osa vastaajista (71%) 

ei ollut tietoinen näistä materiaaleista ja nämä tulivat täysin uutena tietona. Loput 

29% vastaajista kertoi olevansa tietoisia materiaaleista. Tämän kysymyksen 

avulla haluttiin tuoda vastaajille tietoon kyseisten materiaalipankkien 

olemassaolo ja saada heidän kiinnostuksensa heräämään valmiiksi luoduista 

oppimateriaaleista. Kysymyksen avulla haluttiin myös kartoittaa vastaajien 

tietoisuutta oppimateriaalipankeista. Elokuvien käyttöä varhaiskasvatuksessa 

voitaisiin toteuttaa jatkossa keskittyen näihin oppimateriaalipankkeihin ja niiden 

sisältöihin. 

6.3 Median problematiikka 

Tässä tutkimuksessa on tuotu esiin myönteisiä puolia mediasta sekä sen 

mahdollisuuksia opetuksessa varhaiskasvatuksen tukena. Näistä monipuolisista 

seikoista huolimatta medialla on myös valitettavia varjopuolia, jotka tulee ottaa 

huomioon mediaa käsiteltäessä lasten kanssa. Ongelmat saattavat ilmetä lasten 

käyttäytymisessä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin, ja ne saattavat vaikuttaa 

vakavasti lapsen arkipäiväiseen toimintaan. 
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Medioiden runsas käyttö saattaa aiheuttaa lapsessa passiivisuutta sekä 

huonontunutta fyysistä kuntoa, jos liikunta jää vähäiseksi erilaisten laitteiden 

käyttämisen takia. On olemassa myös tutkimuksia, jotka yhdistävät television 

katselun lapsen väkivaltaisuuteen sekä aggressiivisuuteen. Myös turtuminen 

väkivallan näkemiseen on mahdollista. Pitkäaikainen ja säännöllinen 

medialaitteiden käyttäminen voi rajoittaa myös sosiaalista kanssakäymistä 

perheen sisällä. (Korhonen 2010, 12.) 

On todettu, että alle kouluikäisille lapsille mediasisällöt voivat näyttäytyä 

usein pelottavina, ja noin neljä viidestä 5–6 -vuotiaasta kokee televisio-ohjelmia 

joskus pelottavana. Yksi kolmesta lapsesta kertoi pelon olleen voimakkuudeltaan 

”hyvin voimakasta”. Tällaiset pelkotilat voivat johtaa fyysisiin oireisiin, joita voivat 

olla muun muassa uniongelmat kuten painajaiset, sekä levottomuus. Medioista 

sisäistetyt pelon aiheet voivat myös vaikuttaa lapsen arkeen, aiheuttaen lapselle 

esimerkiksi arkeen liittyviä pelkoja. Vaikka erilaiset pelot sekä painajaiset ovat 

aivan normaali osa ihmisen elämää, voivat liian voimakkaat ja tiheään esiintyvät 

pelot häiritä lapsen normaalia kehitystä. (Korhonen 2010, 12-14.) 

Vastuu lasten medioiden käyttämisestä on täysin aikuisten käsissä, niin 

kotona kuin oppilaitoksissakin. Tutkimuksessa ilmeni, että varhaiskasvatuksessa 

käytettyjen elokuvien valintaan vaikutti niille asetetut ikärajat, mikä on tärkeä asia. 

Elokuvien ikärajat ovat velvoittavia, eikä ohjelmia tai elokuvia saa näyttää 

henkilöille, joiden ikäisiltä ne on kielletty (Kavi.fi 2020). Toinen merkittävä asia 

elokuvien katsomisessa on, että tilanteessa olisi aina aikuinen läsnä. Lapset 

saattavat pelätä joskus aivan arkisiakin asioita, vaikka ne olisivat osa 

kaikenikäisille sallittua elokuvaa. Tällöin on tärkeää, ettei lapsi jää pelon tai 

ihmetyksen kanssa yksin, ja että katsominen ei ole pakotettua. Elokuvien 

katsomistilanteiden vapaaehtoisuus nousi myös tutkimuksessa esiin.  Näiden 

negatiivisten seikkojen tiedostaminen on myös tärkeä osa mediakasvatusta. 
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