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Kiitokset

Tämä tutkimus ei olisi koskaan onnistunut ilman monien ihmisten kannus-
tusta. Olen välillä junnannut motivaatiopulan suossa yksinäisessä tutkijan 
kammiossani, mutta ihmeellisesti ystävät ja työkaverit ovat onnistuneet anta-
maan intoa tutkimuksen viemiseen loppuun asti. 

Kiitän suuresti ohjaajiani professori Anja Riitta Lahikaista Tampereen yliopis-
tosta ja professori Vilma Hännistä Kuopion yliopistosta. Anja Riitta Lahikai-
selta olen saanut arvokasta apua, tärkeitä kommentteja, kritiikkiä ja neuvoja 
liittyen lapsitutkimukseen, sekä kannustusta ja motivointia. Vilma Hänninen 
on antanut hyvää kritiikkiä ja auttanut asettamaan välillä ajatuksiani uusiin, 
innovatiivisempiin uomiin. Suuret kiitokset väitöskirjani esitarkastajille pro-
fessori Klaus Helkamalle Helsingin yliopistoon ja professori Kimmo Jokisel-
le Jyväskylän yliopistoon, joiden arvokkaiden kommenttien avulla käsikir-
joitus on parantunut huomattavasti. Klaus Helkamalle erityisen suuri kiitos 
siitä, kun hän huomasi sellaisia epäkohtia tutkimuksessani, joihin olin jo itse 
sokaistunut. Suuri kiitos myös professori Inger Kraaville Tarton yliopistoon 
Viroon, olen saanut tehdä hänen kanssaan paljon onnistunutta yhteistyötä ja 
saanut arvokasta palautetta moniin artikkeleihin ja väitöskirjaani liittyen. Kii-
tokset kuuluvat myös työtovereilleni, tutkijoille samassa projektissa: Satu Val-
koselle, Mira Roineelle, Marjo Pennoselle, Jukka Partaselle, Juulia Paavosel-
le sekä Kari Toloselle. Heiltä olen saanut monia käytännön vinkkejä ja apua, 
sekä myös henkistä tukea. Sadulle kuuluu erityiskiitos käsikirjoitukseni luke-
misesta ja hyvistä kommenteista. Haluan kiittää myös lehtori Mikko Saasta-
moista Kuopion yliopistosta käsikirjoituksen lukemisesta, arvokkaista kom-
menteista ja neuvoista, kannustuksesta ja siitä, että hän on jaksanut kuunnella 
valituksiani motivaation ollessa alhaalla. Suuret kiitokset kuuluvat myös Tam-
pereen yliopiston Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen sekä Kuopion 
yliopiston Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitoksen sihteereille.

Kiitän myös tahoja, joilta olen saanut apurahaa tai palkkaa, jotka ovat mah-
dollistaneet tämän tutkimuksen tekemisen: Suomen Kulttuurirahaston 
Pohjois-Savon maakuntarahastoa, Yleisradiota ja Sovakoa. Olen tehnyt työ-
täni pääasiassa etätyönä kotoani käsin, mutta tutkimuksen loppuvaiheessa 
sain väliaikaisesti työtilan Kuopiosta Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykolo-
gian laitokselta, mikä on motivoinut loppupuristusta suuresti: on ollut  oikein 
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antoi saa ja virkistävää työskennellä välillä kollegoiden parissa, kiitokset siis 
Kuopioon työkavereille. Suurkiitos Tampereen yliopiston Sosiologian ja 
sosiaalipsyko logian laitokselle siitä, että se teki mahdolliseksi työn tekemisen 
koti seudullani. 

Kaikkein suurin kiitos kuuluu lapsille, joita on haastateltu tätä tutkimusta var-
ten, niin vuonna 1993, kuin vuonna 2003 haastatelluille lapsille. Ilman heidän 
kanssaan käytyjä keskusteluja tätä tutkimusta ei olisi syntynyt ollenkaan. Suu-
ri kiitos myös lasten vanhemmille heidän jaksettuaan täyttää kyselylomakkeet 
ja annettuaan luvan haastatella lapsia, kuin myös päivähoidon työntekijöille, 
jotka antoivat huoneen haastattelua varten ja jaksoivat täyttää kyselylomak-
keen.

Suuret kiitokset äidilleni Ainolle, isälleni Paulille, siskolleni Katjalle, veljelle-
ni Matille, ja mummoilleni Leenalle ja Ellille siitä, että olette jaksaneet uskoa 
että vielä joskus valmistun. Olen suuresti kiitollinen myös monille ystävilleni, 
erityisesti Kati Komulaiselle käsikirjoituksen lukemisesta ja kommentoimises-
ta, sekä innostamisesta ja henkisestä tukemisesta, ja Niina Pitkäselle suuresta 
uskosta siihen, että tutkimukseni joskus valmistuu ja siitä, että olet aina jaksa-
nut kuunnella minua, vaikkei aihe olekaan sinulle niin tuttu. 

Erityiskiitos kuuluu perheelleni: rakkaalle aviopuolisolleni Hannulle, joka on 
saanut nähdä vierestä tutkimukseeni liittyvät ala- ja ylämäet, kuunnella ah-
distunutta valitusta kun motivaatio on ollut alhaalla, ja innostunutta höpötys-
tä motivaation nousuvaiheessa, sekä rakkaille lapsillemme Emilialle ja  Vilille, 
jotka ovat joutuneet välillä kärsimään äidin ärtyisyydestä ja hajamielisyydes-
tä tutkimustyön täyttäessä liikaa ajatuksia. Omistan tämän kirjan lapsilleni ja 
aviomiehelleni: rakkaalle perheelleni, joka antaa elämälleni tarkoituksen.

Kotona Alapitkällä 20. toukokuuta 2008

Piia Korhonen
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Esipuhe

Aloin jossain vaiheessa tutkimukseni aikana miettimään, miksi valitsin niin 
negatiivisen näkökulman lasten elämään, kun olisin voinut samasta aineistos-
ta tutkia myös positiivisia seikkoja, muun muassa lasten iloja. Asiaa enemmän 
ajateltuani en kuitenkaan koe pelkoja ja painajaisia pelkästään negatiivisiksi 
ilmiöiksi, vaan ne ovat myös kehitykselle tärkeitä ilmiöitä, ja hyvin tärkeä osa 
lapsuuden hyvin- tai pahoinvointia. Lisäksi tutkin pelonhallintakeinoja, jot-
ka taas koetaan käsitteenä positiiviseksi ilmiöksi, koska niiden avulla ihmi-
nen pyrkii hallitsemaan negatiivisia tunnetilojaan, ja pääsemään niistä eroon. 
Näitä tutkimusalueita ei ole kartoitettu läheskään tarpeeksi alle kouluikäisten 
lasten osalta, etenkään TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja ja painajaisunia tai me-
diaan liittyvien pelkojen hallintaa. Kuitenkin televisio liittyy lasten elämään 
erittäin oleellisella tavalla, niin nyt, kuin tulevaisuudessa. Halusin tutkimuk-
sessani tuoda esille lasten oman äänen, eli raportoida lapsille tärkeitä asioi-
ta heidän näkökulmastaan, niin kuin he itse ne todella kokevat. Aiemmissa 
pienten lasten pelkoja, painajaisia ja pelonhallintaa selvitelleissä tutkimuksis-
sa on otettu hyvin harvoin huomioon lasten oma näkökulma. 

Aikuiset ajattelevat usein, että he tietävät lapsuudesta ja lapsen elämästä kai-
ken tarpeellisen, mutta asia ei suinkaan aina ole niin. Lapset eivät aina ker-
ro kaikkia asioita aikuisille, eivät edes omille vanhemmilleen, eivätkä aikuiset 
aina osaa kysyä lapsilta kaikkea olennaista. Tutkimus, jossa lasten omaan hy-
vinvointiin oleellisesti liittyviä ilmiöitä tutkitaan lasten omasta näkökulmasta 
käsin, antaa arvokasta tietoa lasten elämästä ja hyvinvoinnista meille aikui-
sille. Tämän tiedon avulla me saamme mahdollisuuden parantaa lasten hy-
vinvointia, kun tiedämme median mahdollisista yhteyksistä lasten pelkoihin 
ja painajaisiin ja siitä, millainen pelonhallinta lasten mielestä on tehokasta. 
Aikuiset ovat kuitenkin viime kädessä vastuussa alle kouluikäisistä lapsista, ja 
tämänikäiset lapset tarvitsevat aikuisten asettamia rajoja ja valvontaa. Asetta-
malla lapsille rajoja ja antamalla heille rakkautta voimme luoda lapsillemme 
eväät onnelliseen ja tasapainoiseen lapsuuteen.
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Tiivistelmä

Suomi on muuttunut suuresti tultaessa 1990-luvulta 2000-luvulle: eräs suu-
rimmista muutoksista on Suomen nopea kehittyminen tieto- eli informaa-
tioyhteiskunnaksi. Eräs tietoyhteiskunnalle ominaisista piirteistä on se, että 
erilaiset teknologiset laitteet ovat arkinen osa perheiden (ja lasten) elämää ja 
hyvinvointia. Keskityn tutkimaan lasten hyvinvointia erään tämän päivän las-
ten elämän tärkeimmän medialaitteen, television, kautta. 

Televisio-ohjelmien katselu voi herättää ihmisissä monenlaisia tunteita, sekä 
positiivisia että negatiivisia. Eräs alle kouluikäisillä lapsilla yleisenä esiintyvä 
tunne TV:n katselun yhteydessä on pelko. Yleensä pelot ovat normaali osa 
lapsen elämää, mutta ne voivat joskus muodostua liian intensiivisiksi ja ai-
heuttaa muun muassa levottomuutta, ahdistusta, unihäiriöitä ja erilaisia psy-
kosomaattisia oireita. Tutkin alle kouluikäisten lasten TV-ohjelmiin liittyviä 
pelkoja: minkä verran niitä esiintyy ja millaisiin ohjelmasisältöihin ne erityi-
sesti liittyvät. Painajaisunet ovat usean tutkimuksen mukaan yleisiä varsinkin 
4–6-vuotiailla lapsilla. Tutkin myös sitä, miten TV-ohjelmiin liittyvät pelot 
ovat yhteydessä lasten näkemiin painajaisuniin: minkä verran ja millaisiin 
ohjelmasisältöihin liittyviä painajaisunia lapset näkevät ja millaisia pelonhal-
lintakeinoja he niihin käyttävät.

 Pelonhallinta on olennaisen tärkeä osa lapsen hyvinvointia. Toimivat pelon-
hallintakeinot auttavat lasta käsittelemään ja läpikäymään pelkoa, jolloin pe-
lontunteesta seuranneet negatiiviset seuraukset voivat lieventyä tai poistua 
kokonaan. Tutkin myös sitä, millaisia pelonhallintakeinoja lapsilla on käytös-
sään TV-ohjelmiin liittyviin pelkoihin ja niistä nousseisiin painajaisuniin, ja 
miten toimiviksi lapset kokevat hallintakeinonsa. 

Tutkimukseni tärkein tavoite on kuvata alle kouluikäisten lasten hyvinvointia 
medioituneessa yhteiskunnassa. Tutkin yhteiskunnallisen muutoksen osuut-
ta lasten hyvinvointiin tarkastelemalla, onko vuosien 1993 ja 2003 välillä ta-
pahtunut muutoksia lasten TV-ohjelmiin liittyvissä peloissa, painajaisunissa 
ja pelonhallinnassa. Tutkin myös, onko sukupuolten välillä eroja ilmiöiden 
suhteen. 

Tutkimukseni teoreettinen tausta sisältää elementtejä useista teorioista. Taus-
tateoriana toimii Jean Piaget’n kehityspsykologinen teoria, jonka mukaan 
lapsen kognitiivinen ja tunne-elämän kehitys etenevät vaiheittaisesti. Teorian 
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mukaan 5−6-vuotiaat lapset ovat esioperationaalisella tasolla, jolloin toimin-
taskeemat alkavat sisäistyä esittäviksi symboleiksi, lapsella alkaa esiintyä in-
terpersoonallisia tunteita ja hän kykenee jo jossain määrin säätelemään tun-
teitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. 

Painajaisunien tulkinnassa nojaudun evoluutiopsykologiseen tutkimusperin-
teeseen. Antti Revonsuon uhkasimulaatioteorian mukaan painajaisunien teh-
tävänä on uhkatilanteiden simuloiminen ja uhkatilanteista selviytymisen har-
joitteleminen simulaation avulla. Painajaisunia analysoidessani hyödynnän 
kognitiivisia näkemyksiä, joiden mukaan unissa ei ole salattuja merkityksiä 
(mm. Foulkes), vaan niitä tulee tutkia ilmiasun perusteella. Uhkasimulaatio-
teorian perusteella esitän, että media tarjoaa ihmisille monenlaisia uhkaavia 
ärsykkeitä, joita erityisesti alle kouluikäisen lapsen voi olla vaikeaa ymmärtää. 
Näiden tilanteiden käsittely voi jatkua edelleen painajaisunien muodossa. 

Alle kouluikäinen lapsi tarvitsee vielä aikuisten suojelua. Tämän ajatuksen 
takana vaikuttaa Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria, jonka mukaan ihminen on 
taipuvainen etsimään läheisyyttä siitä ihmisestä, johon turvallinen kiintymys-
suhde on muodostunut. Läheisyyttä etsitään varsinkin pelottavien tai ahdista-
vien tilanteiden yhteydessä. 

On olennaisen tärkeää huomioida myös se sosiaalinen ja kulttuurinen kon-
teksti, johon lapsen kokemukset liittyvät. Riskiyhteiskuntateoriat (mm. 
 Giddens, Furedi, Bauman) näkevät, että yhteiskunnallinen muutos on yhtey-
dessä pelon kokemiseen niin, että kun yhteisössä vallitsevat riskit muuttavat 
muotoaan, muuttuvat myös pelonkohteet. Eräs tietoyhteiskunnan merkittä-
vimmistä uhkakuvien esittäjistä on media: se tuo myös kaukaiset tapahtumat 
tutuiksi lapsille. 

Pelonhallinnan teoriapohjana toimii Piaget’n teorian lisäksi Bergin, Meeganin 
ja Devineyn sosiaalis-kontekstuaalinen malli pelonhallinnasta, jonka mukaan 
pelonhallinta on prosessi, joka tapahtuu yleensä sosiaalisessa kontekstissa. 
Metodologian teoriataustassa hyödynnän erityisesti uuden sosiologisen lap-
situtkimuksen käsityksiä lapsista aktiivisina subjekteina, jotka ovat kykene-
viä reflektoimaan omaa toimintaansa (mm. Corsaro, James, Jenks & Prout, 
 Thorne). 

Olen muodostanut teorioista synteesin, joka sisältää joiltain osin vaikutteita 
kustakin näkökulmasta. Pelot ja niiden hallinta ovat sosiaalisia ja kontekstu-
aalisia ilmiöitä, joihin ovat yhteydessä lapsen iän ja kehityskauden lisäksi elä-
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mäntilanne ja ympäristö, niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen. Lasten 
TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta kietoutuvat yhteen 
niin, että ne kaikki liittyvät toinen toisiinsa olennaisesti. Näkökulmani lapsen 
toimijuudesta sisältää kaksi aspektia: lapsi on aktiivinen toimija, joka tarvitsee 
aikuisen antamaa turvaa ja suojelua. Näen lapsen siis toisaalta suojattomana, 
kun hän pelkää median sisältöjä ja toisaalta hallitsijana, kun hän käsittelee 
TV-ohjelmiin liittyviä pelkojaan.

Tutkimukseni perustuu empiirisesti kerättyyn aineistoon. Aineiston keruu-
menetelminä käytettiin 5–6-vuotiaiden kuopiolaisten lasten teema- ja kuva-
avusteisia haastatteluita vuonna 1993 (N=101) ja 2003 (N=109). Hyödynnän 
tutkimuksessani pieneltä osin myös vanhempien kyselylomakkeita, joissa sel-
vitettiin perheen taustatietoja sekä lapsen unikäyttäytymistä ja TV:n katselu-
tapoja. Tutkimukseni on osa kahta laajempaa tutkimusprojektia: vuoden 1993 
aineiston osalta Kuopion yliopistossa toteutettua Turvattomuus -tutkimusta 
ja 2003 aineiston osalta Tampereen yliopiston järjestämää Lasten hyvinvointi 
ja media yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa -projektia. Käytin 
tutkimuksessani sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 
Luokittelin lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot aikuisten- ja lastenohjelmiin, ja 
TV-ohjelmien sisällöt luokittelin seuraavasti: (1) väkivalta, (2) sota ja kärsi-
mys, (3) tulipalot ja onnettomuudet, (4) mielikuvitusolennot ja (5) audiovisu-
aaliset efektit. Lasten käyttämät pelonhallintakeinot luokittelin neljään luok-
kaan: (1) sosiaalinen tuki, (2) aktiivinen välttäminen, (3) kognitiiviset keinot 
ja (4) puutteellinen pelonhallinta. Painajaisunia ja niihin liittyvää pelonhal-
lintaa analysoin ainoastaan kvalitatiivisesti koska TV-ohjelmiin liittyviä pai-
najaisunia kertoi nähneensä vain pieni osa lapsista. 

Teemahaastattelun mukaan molempina tutkimusvuosina lähes 80 prosenttia 
lapsista kertoi pelkäävänsä jotain TV-ohjelmaa, ja kuvahaastattelun mukaan 
89 % lapsista kertoi kuvassa olevan lapsen pelkäävän TV-ohjelmaa (kuvahaas-
tattelut kerättiin vain vuonna 2003). Vuonna 1993 suurin osa lasten peloista 
liittyi aikuisille suunnattuihin ja vuonna 2003 lapsille tarkoitettuihin televisio-
ohjelmiin. Aikuisten ohjelmiin liittyvät pelot olivat tilastollisesti merkitsevästi 
vähentyneet ja lastenohjelmiin liittyvät pelot lisääntyneet kymmenen vuoden 
aikana (ei sukupuolten välisiä eroja). Pelottavien TV-ohjelmien sisällöistä löy-
tyi tilastollisesti merkitsevä vuosien välinen ero mielikuvitusolentojen suh-
teen: lapset pelkäsivät niitä useammin vuonna 2003 kuin kymmenen vuotta 
aiemmin. Sukupuolten välisiä eroja ei löytynyt. Molempina vuosina lapset 
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pelkäsivät TV-ohjelmista useimmiten mielikuvitusolentoja ja väkivaltaa. Mie-
likuvitusolentoja lapset pelkäsivät erityisesti lastenohjelmista, ja väkivaltaa 
erityisesti aikuisten ohjelmista. Pelkojen profiilin muutos voi kertoa katselu-
tapoihin liittyvistä muutoksista: ehkä lapset eivät katsele aikuisten ohjelmia 
niin paljon kuin aiemmin, mikä voi selittyä sillä, että vanhempien kontrolli 
lasten mediankäyttöä kohtaan on tiukentunut. Tulokset myös osoittavat sen, 
että alle kouluikäistä lasta ei ole välttämättä turvallista jättää katselemaan yk-
sin edes lapsille suunnattuja ohjelmia.

Suurimmalla osalla lapsista oli käytössään vähintään yksi pelonhallintakeino 
TV-ohjelmiin liittyviin pelkoihin. Pelonhallinnan suhteen löytyi tilastollisesti 
merkitsevä vuosien välinen ero sosiaalisen tuen suhteen, jota lapset käyttivät 
useammin vuonna 2003 kuin kymmenen vuotta aiemmin (ei sukupuolten 
välisiä eroja). Lapset käyttivät TV-pelkojen hallinnassa useimmiten aktiivis-
ta välttämistä, toiseksi sosiaalista tukea ja kolmanneksi kognitiivisia keinoja. 
Miltei kaikilla lapsilla oli keinoja käytössään ja vain harva lapsi koki pelon-
hallintansa puutteellisiksi. Siis jo alle kouluiässä lapsilla on yleensä käytössään 
toimivia pelonhallintakeinoja TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen kukistami-
seen. 

Vuonna 1993 87 % lapsista ja vuonna 2003 82 % kertoi nähneensä joskus pe-
lottavaa painajaisunta. TV-ohjelmista lähtöisin olevia painajaisia kertoi näh-
neensä vuonna 1993 11 lasta ja vuonna 2003 15 lasta. Painajaisunet ja TV-
ohjelmat korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi. Vuonna 1993 lap-
set näkivät erityisesti aikuisten ohjelmiin liittyviä painajaisia, ja kymmenen 
vuotta myöhemmin painajaisunet liittyivät lähinnä lastenohjelmiin. Painajais-
unissa esiintyi useimmiten mielikuvitusolentoja. Sosiaalinen tuki oli kaikkein 
yleisimmin käytetty keino painajaisunien herättämiin pelkoihin. Pelottavien 
TV-ohjelmien sisältö siis näyttää voivan siirtyä lasten painajaisuniin. Paitsi 
painajaisunien, TV-ohjelmiin liittyvät pelot korreloivat myös muiden pelko-
tyyppien kanssa: vuonna 1993 positiivinen korrelaatio löytyi suurten onnet-
tomuuksien ja kuolemanpelon kanssa, ja vuonna 2003 mielikuvitusolentoihin 
sekä sotaan, aseisiin ja väkivaltaan liittyvien pelkojen kanssa. 

Se, ettei sukupuolten väliltä löytynyt eroja TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen 
tai pelonhallinnan suhteen, tukee näkemystä siitä, että tytöt ja pojat ovat pi-
kemminkin samanlaisia kuin erilaisia (Thorne, 1993), etenkin alle kouluiässä. 
Sukupuolten ominaisuudet eivät vielä määrittele alle kouluikäisten lasten me-
diasuhdetta.
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Tietoyhteiskunnan ominaisuuksista etenkin median merkittävä rooli lasten 
arjessa, nopeat muutokset yhteisöissä, kiire yhä useamman perheen elämäs-
sä, työ- ja ihmissuhteiden lyhytkestoisuus sekä elämän ennustamattomuus 
ja epävarmuus ovat niitä ilmiöitä, joilla voi olla osuutta myös lasten pelkojen 
muuttumiseen. Ilmiöt heijastuvat jollain tavalla lapsen arkeen, sekä suoranai-
sesti, että välillisesti etenkin vanhempien ja median kautta. Pelko, jota lapset 
kokevat televisioruudun välityksellä, voidaan nähdä tietoyhteiskunnan tuot-
tamana uutena pelonmuotona, eräänlaisena kanavana, jonka välityksellä lapsi 
kohtaa uhkaavia tilanteita. Lapsen hyvinvointi voi vaarantua, jos hän joutuu 
kohtaamaan haitallisia median sisältöjä liian paljon liian varhain. Lasten me-
diankäyttöä tulee siis valvoa ja siihen tulee puuttua, jotta voisimme suojella 
lapsiamme tehokkaammin tietoyhteiskunnan varjopuolilta. 





13

Abstract

Finland has been changed a lot from the 1990’s to the 2000’s. One of the major 
changes has been the rapid development of Finland as information society, 
where many technical devices are a natural part of families’ and children’s 
lives and well-being. I studied children’s well-being through one of children’s 
most important media devices, television.

TV viewing may provoke many kinds of feelings, both positive and negative. 
Television-induced fears are common among young children. Usually fears 
are a normal part of a child’s development, but they may sometimes be too 
intensive and cause for example restlessness, sleeping disorders, anxiety and 
psychosomatic disorders. The first aim of my study was to ascertain the extent 
and contents of preschool children’s TV-induced fears. According to many 
studies nightmares are common, especially among 4 to 6-year-old children. 
The second aim of my study was to find out how TV-induced fears are 
connected with children’s nightmares: how much children have them and to 
which programme contents they are related to. 

Coping with fears is an important part of children’s well-being. Effective 
coping strategies can help children to cope with fear when its negative effects 
may be relieved or disappear. The third aim of my study was to explore 
children’s coping strategies connected to TV-induced fears and nightmares, 
and the fourth aim was to study the effectiveness of coping.

The broad aim of my study was to describe preschool children’s well-being 
in a media mediated society. I studied how societal change is connected to 
children’s well-being by finding out if there are any changes in children’s TV-
induced fears, nightmares and coping strategies between the years 1993 and 
2003. I also studied gender differences.

My study is based on several theories. First, the developmental psychological 
theory of Jean Piaget is a background theory. According to Piaget children’s 
cognitive and emotional development goes through stages. 5 to 6-year-
old children are at the preoperational level: they start to have interpersonal 
feelings and they can partly adjust their feelings and evaluate their own 
actions. 

When analysing the contents of nightmares I used the threat simulation of 
Antti Revonsuo, which is based on evolution psychological theory. According 
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to threat simuation theory the function of the nightmares is to simulate threat 
situations and to practise coping with threat situations with the support of 
the simulation. When analysing nightmares I used the cognitive viewpoints 
according to which there are no hidden meanings in dreams (e.g. Foulkes) 
and dream contents have to be interpreted by their appearance. According 
to threat situation theory I assume that the media represent many kinds of 
threatening stimuli which may be difficult to understand among preschool 
children. Their processing may continue in nightmares.

Preschool-aged children need the protection of adults. I therefore also 
used the attachment theory of Bowlby. According to Bowlby people have a 
tendency to find out the proximity of the person to whom the attachment 
relationship has been transformed. People are searching for proximity, 
especially in the frightening or anxious contexts.

It is very important also to take into consideration the whole societal and 
cultural context which children’s experiences are part of. The risk society 
theories (e.g. Giddens, Furedi, Bauman) claim that societal changes are 
connected to the experience of fear: when the risks change, the object feared 
also change. One of the most noteworthy sources of risks is the media. It also 
makes remote happenings familiar for children.

My viewpoint on coping has influences from the theory of Piaget and also the 
social contextual model of coping of Berg, Meegan and Deviney who claim 
that coping of fears is a process which occurs usually in the social context. In 
the theoretical background of the methodology I benefit especially from the 
new sociological childhood studies which see children as an active subjects 
who can reflect their own actions (e.g. Corsaro, James, Jenks and Prout, 
Thorne).

I formulated a synthesis of the theories, which includes some influences from 
all of them. Fears and coping strategies are societal and cultural phenomena 
which are connected to children’s age and developmental stage, and also the 
physical, psychological and societal environment. Fears, coping strategies 
and nightmares are also connected to each other in an important way. My 
perception of children as actors includes two aspects: first, a child is an active 
subject and second, a child needs the security of significant adults. I therefore 
see the child as vulnerable, when he/she is afraid of the media contents, but 
also a coper, when he/she copes with his/her TV-induced fears.    
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As methods I used the interviews with 5 to 6-year-old children from 
Kuopio in 1993 (N=101), and in 2003 (N=109). I partly used questionnaires 
completed by parents, where children’s sleeping behaviour and TV watching 
habits were elicited. The study is a part of the two larger projects: in 1993 a 
study on people’s insecurity conducted at the University of Kuopio, and in 
2003 the project ‘Children’s Well-Being and Media in Societal and Cultural 
Contexts’ conducted at the University of Tampere. I used both qualitative 
and quantitative research methods. I categorised children’s fears of TV 
programmes into those induced by adults’ and by children’s programmes. I 
classified the content of fears into five categories: (1) violence, (2) war and 
suffering, (3) fires and accidents, (4) imaginary creatures and (5) audiovisual 
effects. I classified the coping strategies of children into four categories: 
(1) social support, (2) active avoidance, (3) cognitive strategies and (4) 
relinquished coping. I analysed the nightmares of children with qualitative 
methods only, because only a small part of the children told they had had 
nightmares connected to TV programmes.

According to the theme interviews, almost 80 %, and according to picture-
aided interview, 89 % of children reported being afraid of some TV 
programme. In 1993, most children were afraid of adults’ programmes, and 
in 2003, of children’s programmes. The fears of adults’ programmes had 
statistically significantly decreased and the fears of children’s programmes 
increased over a ten-year time period. In the programme content there 
was a statistically significant difference in the imaginary creatures: children 
were more often afraid of these in 2003 than ten years earlier. In both years 
children were most often afraid of imaginary creatures and violence in TV 
programmes. Children were afraid of imaginary contents especially in 
children’s programmes, and violence in adults’ programmes. There were no 
gender differences in the TV-induced fears. The changes in fear profiles may 
be explained by the fact that children do not watch adults’ programmes as 
often as earlier: maybe parental control over children’s media use has been 
tightened. The results also show that it is important not to let preschool 
children even watch children’s programmes alone, because they may find 
them even more frightening than adults’ programmes.

Most of the children had at least one coping strategy connected to TV-
induced fear. A statistically significant difference was found concerning social 
support: children used it more often in 2003 than ten years earlier. No other 
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differences were found in coping strategies (between years or genders). Active 
avoidance was the most often used coping strategy with TV-induced fears 
among all children. Children used secondly often social support and thirdly 
often cognitive strategies. Only a couple of children reported that their coping 
strategies were not efficient. Thus preschool-aged children usually already 
have efficient strategies for coping with TV-induced fears. 

In 1993, 87 %; and in 2003, 82 % of children reported sometimes having 
nightmares. In 1993, 11 children; and in 2003, 15 children reported having 
nightmares connected to TV programmes. TV programmes and nightmares 
correlated positively. In 1993, children had nightmares mostly of adults’ 
programmes and in 2003 of children’s programmes. The imaginary creatures 
in the TV programmes most often caused the nightmares. The most often 
used strategy for coping with fear of nightmares was social support. Thus 
the contents of the frightening TV programmes may continue in children’s 
nightmares. TV-induced fears also correlated positively with some other fear 
types. In 1993 they correlated with major accidents and death, and in 2003 
with imaginary creatures and war, guns and violence.

No gender differences in TV-induced fears, coping strategies or nightmares 
were found. The result supports the view that girls and boys are more 
similar than different (Thorne, 1993), especially preschool children. Gender 
characteristics do not yet determine the relationship of the media and young 
children.

The important role of the media in children’s everyday lives, quick changes 
in societies, haste in many families’ lives, the short duration of relationships 
and the unpredictability and uncertainty of life are phenomena of the 
information society which may explain the changes in children’s fears. These 
phenomena are reflected in one way or another in children’s everyday lives 
both directly or indirectly especially via parents and the media. Fear caused 
by TV programmes can be seen as a new fear type induced by the information 
society, a kind of a channel via which children encounter threatening 
situations. A child’s well-being is threatened if he/she has to process harmful 
media content too much and too soon. Children’s media use must therefore 
be supervised and controlled if we are to protect our children more efficiently 
against the dark sides of the information society.
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1 
LAPSET JA MEDIA

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut suuresti 1990-luvun alusta 2000-lu-
vulle tultaessa, etenkin teknologian suhteen. Monenlaiset sähköiset media-
laitteet ovat halventuneet ja yleistyneet, niin että miltei jokaisella suomalaisel-
la on mahdollisuus hankkia kotiinsa viihde-elektroniikkaa. Teknologiaviihde 
(esimerkiksi matkapuhelin, televisio, video- ja DVD-laitteet, tietokone ja kon-
soli- ja tietokonepelit) tarjoaa ihmisille kokemuksia, jotka auttavat rentoutu-
maan, täyttämään vapaa-aikaa sekä tuottamaan nautintoa. Teknologia asettaa 
kuitenkin myös uhkakuvia: se saattaa esimerkiksi syödä liikaa vapaa-aikaa, 
passivoida, turruttaa ja väsyttää. 

Alle kouluikäisten lasten mediankäyttö, varsinkin televisionkatselu, ta-
pahtuu useimmiten aikuisen läsnä ollessa. Kuitenkin osa lapsista saa pienestä 
pitäen käyttää medialaitteita itsenäisesti ilman rajoituksia, ja joutuu näinollen 
altistumaan television esittämille kuville jopa koko valveillaoloaikansa, kun 
televisio on auki koko päivän, vaikkei kukaan sitä aktiivisesti katsoisikaan. 
Erilaiset medialaitteet tuottavat lasten maailmaan paitsi myönteisiä, myös 
kielteisiä seuraamuksia. Kun rajaudutaan televisioon, on sen katselu lapsille 
usein iloinen, rentouttava ja myönteinen kokemus. Kuitenkin kokemus saat-
taa olla myös hämmennyksen, liiallisen jännityksen tai pelon täyttämä. 

Mustonen kiteyttää median ja tunteiden yhteyden seuraavasti: Tunteet 
ovat sekä mediasuhteen moottori että seuraus. (Mustonen, 2001, 96.) Lapsia ei 
toisaalta voi eikä pidäkään suojella tunteilta. Niiden kokeminen ja erityises-
ti hallitseminen vaatii paljon opettelua, johon media tarjoaa mahdollisuuksia 
turvallisissa rajoissa. Media tehostaa tunne-elämyksiä kuvien, äänten ja kielen 
avulla ja antaa vaikutteita monille aisteille samanaikaisesti. Erilaiset kuvakul-
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mien ja tempon vaihtelut ja visuaaliset tehosteet (muun muassa värit, valot ja 
symbolit) ovat toimivia tehokeinoja tunteiden herättämiseen (mt., 97.) Media 
siis voi herättää ihmisessä monenlaisia tunteita ja tutkin väitöskirjassani niis-
tä yhtä: pelkoa.

Turvallisuus ja turvattomuus ovat olennainen osa lapsen hyvinvointia. 
Turvattomuuden käsitteeseen liittyvät läheisesti pelot, ahdistus, huolet, fobiat 
ja psykosomaattiset oireet. Pelon kokemukset ovat merkittävässä yhteydessä 
siihen, miten turvalliseksi tai turvattomaksi lapsi kokee elämänsä. Lapsen tur-
vattomuus liittyy sekä lapsen yksilöllisiin kokemuksiin ja ominaisuuksiin, että 
siihen kontekstiin, jossa lapsi kokee turvattomuutta. (Lahikainen & Kraav, 
1996; Lahikainen ym., 1995; Taimalu, 2007.) Tutkimukseni lähti liikkeelle 
kiinnostuksesta siihen, onko suomalaisen yhteiskunnan viimeaikainen voi-
makas medioituminen yhteydessä alle kouluikäisten lasten turvattomuuden 
kokemuksiin. 

1.1 Yhteiskunnan medioituminen

Tutkimukseni sisältää vertailevan asetelman, jonka aineistona ovat 5−6-vuo-
tiaiden lasten (N=210) haastattelut vuosilta 1993 ja 2003. Haastattelut on 
suoritettu molempina ajankohtina samassa suomalaisessa keskisuuressa kau-
pungissa (asukasluku noin 100 000). Tutkimukseni on osa kahta laajaa tut-
kimusprojektia: Turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot -tutkimusta vuoden 
1993 aineiston osalta (lapsitutkimuksen johtaja Prof. Anja Riitta Lahikainen) 
ja projektia Lasten hyvinvointi ja media kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteks-
teissa vuoden 2003 aineiston osalta (johtaja sama kuin aiemmassa tutkimuk-
sessa). Ajankohdat ovat mielenkiintoisia vertailtavia, sillä 1990-luvun alusta 
2000-luvun alkuun tultaessa on Suomessa tapahtunut merkittävä teknolo-
ginen kehittyminen: kun 1990-luvun alussa elimme alkavaa informaatio-
yhteiskunnan aikakautta1, 2000-luvun Suomea voidaan jo kutsua tieto- tai 
informaatio-yhteiskunnaksi. Tietoyhteiskunta on globaali, eli tuotannon, ku-

  1 Muita merkittäviä 1990-luvun Suomea kuvaavia ilmiöitä ovat talouskriisi (lama oli sy-
vimmillään vuonna 1993, ja vuonna 1995 kansantalous alkoi kasvaa nopealla vauhdil-
la), joukkotyöttömyys ja liittyminen Euroopan Unioniin. Kansalaisiin ilmiöt heijastuivat 
muun muassa seuraavasti: muutoksen nopeutuminen, epävarmuuden kasvaminen sekä 
tarve purkaa vanhoja rakenteita ja ajattelutapoja. (Melin, 1999.)
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lutuksen ja kierron kaikki osat ovat organisoituneet maailmanlaajuisesti (Cas-
tells, 2000; Blom, 2001). Lasten kannalta tietoyhteiskunta voidaan määritellä 
kulttuuriseksi tilanteeksi, jossa monenlaiset välittyneet viestit, visuaalisuuden 
muodot ja mainonta ovat osa lasten arkista kokemusmaailmaa. Puhutaan 
myös yhteiskuntamme medioitumisesta, mikä tarkoittaa mediateknologioi-
den valtavaa lisääntymistä, ja lasten kohdalla heidän kokemustensa muuttu-
mista mediavälitteisiksi sekä eri mediamuotojen limittymistä toisiinsa lasten 
arjessa ja merkitysmaailmassa. (Suoranta, Lehtimäki & Hakulinen, 2001, 12.) 

Kuvaillessani teknologian asettamia haasteita lapsen maailmalle käytän 
usein sanaa media, jolla tässä yhteydessä tarkoitan sähköisiä mediasovelluk-
sia, kuten TV, video- ja DVD-laitteet, tietokone, Internet ja näissä välineissä 
tapahtuva mainonta. Näistä keskityn televisioon ja sen herättämiin uhkiin ja 
haasteisiin. Käyttäessäni sanaa TV-ohjelmat, tarkoitan tällä kaikkia TV-ruu-
dulta näkyviä ohjelmia, eli myös video- ja DVD-tallenteita. Konsoli- ja muita 
TV-pelejä en tutkimuksessani käsittele. 

Melkein jokaisessa suomalaisessa kodissa on matkapuhelin, tietokone, te-
levisio (tai useita) ja muita medialaitteita. Vuonna 1994 13 % ja vuonna 2003 
94 % kotitalouksista omisti matkapuhelimen. Vuonna 1994 17 % ja 2003 
62 % kotitalouksista omisti tietokoneen. Internetliittymiä oli vuonna 1990 
kymmenesosassa, ja 2003 puolessa kotitalouksista. Väritelevisio oli molem-
pina ajankohtina miltei kaikissa kotitalouksissa. Keskimääräinen television 
katseluaika vuonna 1993 oli Suomessa 2 tuntia 10 minuuttia, ja vuonna 2003 
2 tuntia 53 minuuttia vuorokaudessa. Videoita katsottiin molempina vuosina 
noin 10 minuuttia vuorokaudessa. (Eräiden laitteiden yleisyys kotitalouksis-
sa 1994–2004; 1996–2005; TV-kanavien katseluun keskimäärin käytetty aika 
1994–2003; Suomen tilastollinen vuosikirja 1994, 470, 2003, 515.) Suomessa 
on tapahtunut lyhyellä aikavälillä todella voimakas teknologiaviihteen yleisty-
minen, varsinkin matkapuhelimien ja tietokoneiden (ja tätä kautta Internetin) 
suhteen, mutta TV pysyy edelleen käytetyimpänä medialaitteena, erityisesti 
pienillä lapsilla (Buckingham, 1996; Kytömäki, 1999; Herkman, 2001; Pasqui-
er, 2001; Valkonen, Pennonen & Lahikainen, 2005). Myös television ohjelma-
tarjonta on muuttunut kymmenen vuoden aikana, muun muassa lastenohjel-
mien suhteen. Taulukossa 1 on kuvattu lastenohjelmatarjontaa vuosina 1993 
ja 2003. 
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Taulukko 12. 
Televisiokanavien lukumäärä ja lastenohjelmien esitysajat Suomessa vuosina 
1993 ja 2003.

1993 2003

Saatavilla olevat TV-kanavat 3 (+ satoja)* 4 (+satoja)*

Lastenohjelmat arkipäivisin (min/vrk) 42 144

Lastenohjelmat viikonloppuisin 
ja juhlapyhinä (min/vrk)

91 263

Kotimaiset lastenohjelmat  
(min/vrk: arkena/viikonloppuna)

17/10 49/97

Kansainväliset lastenohjelmat  
(min/vrk: arkena/viikonloppuna)

25/81 95/166

Lastenohjelmien aikaisimmat alkamisajat  
(kellonaika: arkena/viikonloppuna)

16.05/8.30 7.00/8.00

 * Tarkkaa määrää Suomessa saatavilla olevista TV-kanavista on miltei mahdotonta sel-
vittää. Kanavia on joka tapauksessa ainakin satoja. Yleensä kotitalouksissa oli vähin-
tään 3 kanavaa vuonna 1993 (ellei kotitalous ollut kaapeli- tai satelliittiverkossa), ja  
4 kanavaa vuonna 2003 (ellei kotitaloudessa ollut digitaalinen televisio, tai ellei se ol-
lut kaapeli- tai satelliittiverkossa): taulukkoon on huomioitu vain nämä pääkanavat. 
Tähän taulukkoon ei ole huomioitu videoiden ja DVD-laitteen katselua, vaikka niiden 
katsominen on yleistä lasten parissa. 

Taulukosta 1 voidaan nähdä, että lastenohjelmien, erityisesti kansainvälis-
ten, tarjonta on kasvanut kymmenen vuoden aikavälillä huomattavasti. Vaik-
ka kanavia on ollut paljon saatavilla jo 1990-luvun alussa, kymmenen vuotta 
myöhemmin niitä on ollut helpommin saatavilla suurelle osalle suomalaisista. 
TV-ohjelmien digitaaliset lähetykset tuovat kanavia moneen kotitalouteen, 
myös syrjäisiin paikkoihin (tosin digitaaliset vastaanottimet eivät olleet kovin 
yleisiä vielä vuonna 2003, jolloin vain yhdeksällä prosentilla kotitalouksista 
oli digitaalinen TV-vastaanotin) (Eräiden laitteiden yleisyys kotitalouksissa 
1994–2004; 1996–2005).

  2 Taulukko on julkaistu aiemmin artikkeleissa: Lahikainen ym., 2004; Lahikainen, 2005b; 
Katso taulukko Viron osalta: Taimalu, 2007, 140



25

1 LAPSET JA MEDIA

1.2 Media lasten maailmoissa

Erilaiset medialaitteet tuottavat ihmisten elämään informaatiota mitä moni-
naisimmissa muodoissa: TV-ohjelmissa, radiossa, elokuvissa, videotallenteis-
sa, Internetissä, tietokone- ja TV-peleissä ja niin edelleen. Lapset ovat jous-
tavia ja oppivat helposti uutta. Suoranta, Lehtimäki ja Hakulinen (2001, 24) 
toteavat: Lapset uivat erilaisten mediavälineiden ympäröimässä todellisuudessa 
kuin kalat vedessä. Lapset ovat informaatioteknologisen muutoksen etujouk-
ko. Tämä näkyy arjessa muun muassa niin, että joissain kodeissa jopa alle 
kouluikäiset lapset osaavat käyttää medialaitteita paremmin kuin vanhem-
pansa. Lasten mediankäyttö on moninainen ilmiö, johon liittyvät lapsen yk-
silölliset ominaisuudet (muun muassa kognitiivinen kehitys, kiinnostuksen 
kohteet ja motivaatio), perhe (perheen rakenne, mediankäyttö, rajoitukset 
median suhteen ja sosiaalinen vuorovaikutus), sosiaaliset instituutiot (van-
hempien työ, koulu, TV-ohjelmatarjonta ja kanavien määrä) sekä sosiokult-
tuurinen taso (vanhempien koulutus ja asema ja perheen kulttuurinen tausta) 
(Huston & Wright, 1996). 

Yhteisöissä on aina esiintynyt riskejä ja uhkia, mutta ne ovat muuttu-
neet entisistä ajoista. Eräs suurimmista post-modernin ajan muutoksista on 
massamedian valtava osuus entiseen nähden: kokemuksemme muotoutuvat 
ja välittyvät massamedian kautta: esimerkiksi televisio avaa ikkunoita maail-
maan, josta meillä ei ole ollut aimpaa informaatiota (Giddens, 1991; Furlong 
& Cartmel, 2007). Erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt siis välittyvät TV-ruudun 
kautta lapsen jokapäiväiseen elämään. Lapset voivat nähdä TV-ruudulta pait-
si myönteisiä ilmiöitä, myös asioita, jotka eivät vielä kuulu lapsen maailmaan 
(esimerkiksi väkivalta, sota, ihmissuhdedraamat, rikokset, kauhu ja seksi). 
Yleensä nämä ilmiöt eivät ole osa lasten todellisia kokemuksia. Vaikka näiden 
tapahtumien näkeminen TV-ruudulta ei ole samankaltaista kuin niiden ko-
keminen, pienten lasten kyky ymmärtää niitä on rajoittunut ja sen tähden he 
voivat kokea ilmiöt pelottavina tai ahdistavina (Rich & Bar-on, 2001). Lapsi 
siis voi joutua kohtaamaan mediasta liian varhain liian ahdistavia, pelottavia 
ja vaikeita asioita (Buckingham, 2000; Lahikainen ym., 2007). 

Yhteiskunta on paitsi muuttunut teknologia-keskeiseksi, myös globalisoi-
tunut, tosin suuresti juuri teknologian seurauksena. Suomalaisessa kodissa on 
mahdollista päästä vierailemaan toiselle puolelle maapalloa paitsi television, 
myös Internetin avulla. Jo alle kouluikäisillä lapsilla voi olla omassa huonees-
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saan TV tai tietokone, ja yhä nuoremmat lapset omistavat matkapuhelimen. 
Ne lapset, joilla on TV tai tietokone omassa huoneessaan, myös käyttävät 
näitä laitteita enemmän kuin muut (Roine, Valkonen & Lahikainen, 2005). 
Surffaillessaan Internetissä lapset voivat vahingossa päätyä sivuille, joissa on 
pelottavaa ja lapsille sopimatonta materiaalia, esimerkiksi pornografiaa, vä-
kivaltaa tai pelottavan näköisiä mielikuvitushahmoja. Samat ilmiöt lapsi voi 
kohdata myös katsoessaan televisiota, joskin lapsille sopimattomat ohjelmat 
pyritään esittämään nykyään sellaiseen vuorokaudenaikaan, jolloin heidän 
oletetaan olevan nukkumassa. 1990-luvun alussa julkinen rajoittaminen ei 
ollut näin ’itsestään selvää’, mutta Valtion elokuvatarkastamo (VET) asetti 
vuonna 2001 elokuville, videoille ja DVD-tallenteille ikärajat (Ikärajoista tar-
kemmin luvuissa 3.4.1 ja 8.4). 

Televisionkatselu on maailmanlaajuisesti eniten aikaa vievä vapaa-ajan 
harrastus (Grossberg, Wartella & Whitney, 1998, 310; Mundorf & Laird, 
2002). Tämä johtuu siitä, että televisio on universaali, edullinen hankkia ja 
helppo käyttää (Mundorf & Laird, 2002). Joidenkin tutkijoiden mukaan nuk-
kuminen on ainoa aktiviteetti, joka vie enemmän lapsen aikaa kuin TV:n kat-
selu (Palmer, Hockett & Dean, 1983; Huston & Wright, 1996). Amerikkalaiset 
lapset käyttivät 1990-luvulla TV:n katseluun aikaa samanverran kuin he olivat 
koulussa (25 tuntia viikossa) (American Academy of Pediatrics, 1999; Owens 
ym., 1999). Kaiser Family Foundation and Children’s Digital Media Cente-
rin (2003) tekemä tutkimus osoitti, että 0,6–6-vuotiaat amerikkalaiset lapset 
katselivat televisiota keskimäärin kaksi tuntia päivässä. TV:n katselu on myös 
suomalaisten koululaisten yleisin vapaa-ajan viettotapa (Pääkkönen & Niemi, 
2002; Pääkkönen, 2005): 5−6-vuotiaat suomalaislapset katsovat televisiota ar-
kisin noin 1,2 tuntia ja viikonloppuisin noin 2 tuntia vuorokaudessa (Roine, 
Valkonen & Lahikainen, 2005).  

Lasten kiinnostus mediasisältöihin muuttuu kehityksen myötä. Lapset 
ovat yleensä kiinnostuneita taaperoille suunnatuista ohjelmista, esimerkiksi 
opetuksellisista ohjelmista, kuten Teletapeista, esikouluikään saakka. Lasten 
kyky mielikuvituksellisiin, sosiaalisiin roolileikkeihin on huipussaan 5−8-vuo-
tiaina, mistä voi johtua, että heitä alkavat kiinnostaa erityisesti seikkailut, vaa-
ratilanteet, jännitys, monimutkaiset tapahtumat ja huumori. Varsinkin pojat 
ovat lisäksi kiinnostuneita väkivaltaisista toimintaohjelmista, kuten esimer-
kiksi Pokémonista. (Valkenburg, 2004, 27−29.) Toimintaa sisältävien ohjel-
mien katselun kautta lapsi pääsee pakenemaan päivittäisiä vanhempien aset-
tamia rajoja, kun voi identifioitua sankarihahmoon, jonka elämä on täynnä 
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toimintaa. Samastumisen kautta lapsi voi tuntea myös itsensä voimakkaaksi, 
mikä lisää lapsen kokemaa mielihyvää. Tarina usein sisältää kavereiden vä-
listä yhteenkuuluvuutta, ja sosiaaliset leikit ja toiminta ikätovereiden kanssa 
liittyvät olennaisilta osin tämänikäisten lapsten elämään. Lisäksi lapset ovat 
hyvin kiinnostuneita erilaisista yksinkertaisista vastakkainasetteluista, kuten 
hyvä-paha tai mies-nainen. Esikouluikäiset lapset katsovat mielellään TV-oh-
jelmia, joiden maailmankuva on melko yksinkertaistettu ja stereotyyppinen. 
Tässä iässä myös sosiaalisen identiteetin ja sukupuoli-identiteetin kehitys on 
kesken ja muovautumassa, ja toimintaa, seikkailua, jännitystä ja väkivaltaa si-
sältävät TV-ohjelmat voivat auttaa lasta tässä kehitysprosessissa, muun muas-
sa identifikaation kautta (mt.). 

Sukupuolten välillä on löydetty jonkin verran eroavaisuuksia ohjelmien 
sisällöllisessä kiinnostavuudessa. Alle kouluikäiset pojat ovat kiinnostuneet 
erityisesti toiminnasta ja väkivallasta, kun taas tyttöjä kiinnostavat ihmissuh-
dekeskeiset ja kasvatukseen / huolehtimiseen liittyvät teemat. Usein kuitenkin 
lapset ovat varsin heterogeenisia mediaan liittyvien intressien suhteen. (Val-
kenburg, 2004, 36−37.) Niinpä alle kouluikäiset tytöt ja pojat usein katselevat 
samoja ohjelmia. Esimerkiksi TV-sarja Muumilaakson tarinoita on sukupuo-
len suhteen melko neutraali ja ohjelma kiinnostaa sekä tyttöjä että poikia. Sii-
nä on vuorovaikutussuhdekuvioita, jotka kiinnostavat erityisesti tyttöjä, sekä 
seikkailua ja jännitystä, mikä kiinnostaa erityisesti poikia. 

TV-ohjelmien runsas katselu tai lapsille sopimaton sisältö voivat olla yh-
teydessä monenkaltaisiin ongelmiin. TV-ohjelmien liiallinen katselu voi joh-
taa esimerkiksi ylipainoon ja syömishäiriöihin (Locard, Mamelle & Billette, 
1992), aiheuttaa alentunutta fyysistä aktiivisuutta, huonontunutta fyysistä 
kuntoa (Durant, 1994) ja koulumenestyksen heikentymistä (Gupta, Saini & 
Achariya, 1994). Televisionkatselun on todettu olevan yhteydessä myös lap-
sen väkivaltaiseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen (mm. Dubow & Miller, 
1996; Viemerö, 1996; Mustonen, 2001), ja vievän aikaa pois perheen keski-
näisestä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta (Robinson, 1972). Sähköisen medi-
an muita mahdollisia negatiivisia vaikutuksia lapsiin ovat muun muassa tur-
tuminen (esimerkiksi väkivaltaan) ja passiivisuus (Mustonen, 1997; Cantor, 
1998; Harris, 2004; Valkenburg, 2004). (Owens ym., 1999.)

TV-ohjelmien sisällöt voivat herättää lapsissa myös pelon tuntemuksia: 
TV-ohjelmiin liittyvät pelot ovat useiden tutkimusten mukaan yleisiä lapsilla. 
Joidenkin tutkimusten mukaan pelot ovat voimakkaita erityisesti alle koulu-
ikäisillä lapsilla (Buckingham, 1996; Cantor, 1996, 1998; Muris & Merckel-
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bach, 2000; Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000; Lahikainen ym., 2003; Val-
kenburg, 2004; Roine, Valkonen & Lahikainen, 2005; Taimalu, 2007; Kor-
honen & Lahikainen, 2008). Pelkotila voi johtaa edelleen muihin oireisiin, 
muun muassa levottomuuteen, unettomuuteen ja erilaisiin psykosomaattisiin 
oireisiin (esim. Cantor, 1998, 2002; Paavonen, 2004; Valkenburg, 2004). Li-
säksi TV-ohjelmiin liittyvät pelot voivat olla yhteydessä lasten painajaisuniin. 
Lapsen uni voi häiriintyä erityisesti silloin, jos lapsi katselee TV-ohjelmia en-
nen nukkumaanmenoa (Palmer, Hockett & Dean, 1983; Cantor, 1996; Muris 
& Merckelbach, 2000; Van den Bulck, 2004; Paavonen ym., 2006). Sähköiseen 
mediaan liittyvät pelot saattavat yleistyä koskemaan myös toisia pelkoja, kuten 
esimerkiksi pimeään huoneeseen menemistä, WC:n menemistä yöllä, nuk-
kumaan menoa ja muita arkisia tapahtumia (Buckingham, 2000; Valkenburg, 
2004). 

Paitsi painajaisuniin, TV-ohjelmat voivat johtaa myös muihin unihäiri-
öihin. Paavosen ja muiden (2006) mukaan TV:n katselu yksin, TV:n katselu 
nukkumaanmenoaikaan ja aikuisten ohjelmien runsas katselu ovat yhteydessä 
lasten erilaisiin univaikeuksiin. Myös Owens ja muut (1999) raportoivat uni-
häiriöiden olevan yleisiä varsinkin, jos televisionkatselun määrä on runsasta, 
niin päiväaikaan, kuin nukkumaan mennessä, etenkin silloin, jos TV on lap-
sen makuuhuoneessa. Unihäiriöt, joita TV:n katselu erityisesti aiheutti, olivat 
nukkumaan menemisen vastustaminen, unensaannin viivästyminen ja ah-
distus unen aikana, joista seurasi unen lyhentynyt kesto. (Owens ym., 1999.) 
Nuorilla, jotka katsovat televisiota vuorokaudessa 3 tuntia tai enemmän, on 
median kohtuukäyttäjiä suurempi riski kärsiä toistuvista uniongelmista var-
haisaikuisuudessa (Johnson ym., 2004). Lapset, jotka katsovat liikaa TV:tä, 
nukkuvat vähemmän (Owens ym., 1999; Van den Bulck, 2004). Tämä johtuu 
siitä, että TV:n stimuloiva sisältö pitää lapsia hereillä silloinkin, kun jo pitäisi 
nukkua (mt.). 

Paitsi negatiivisia, medialla on myös paljon myönteisiä vaikutuksia lapsiin. 
Lasten älykkyysosamäärä on noussut 1950-luvulta 1980-luvulle merkittäväs-
ti 14 eri maassa (muun muassa Norjassa, Saksassa, Ranskassa ja USA:ssa), 
mikä johtuu sekä ympäristön tekijöistä (korkeampi sosioekonominen ase-
ma, parempi koulutus) että TV:n lisääntyneestä tarjonnasta (Flynn, 1987). 
On esitetty, että televisionkatselu yhdessä perheen kesken auttaa lasta mah-
dollisten TV-pelkojen hallinnassa, opettaa lasta mediakriittisyyteen ja auttaa 
vanhempia tietämään, mitä lapset TV:sta seuraavat. TV:n katselu yhdessä voi 
myös lisätä sosiaalista kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta per-
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heenjäsenten kesken: TV:n katselu voi olla perheen yhteinen harrastus, jonka 
avulla rentoudutaan ja ollaan yhdessä (Roine, Valkonen & Lahikainen, 2005; 
Kyrönlampi-Kylmänen, 2007). 

Lisäksi lapset voivat oppia TV-ohjelmista erilaisia uusia asioita (esim. 
Kytömäki, 1999; Buckingham, 2000; Beentjes ym., 2001; Mustonen, 2001; 
Valkonen, Pennonen & Lahikainen, 2005; Schmidt & Anderson, 2007). On 
myös tärkeää muistaa, että sähköisen median sisällöt liittyvät suurelta osin 
lastenkulttuuriin, ja puheenaiheet kaveriporukoissa koskevat melko usein 
TV-ohjelmia ja Internet- ja tietokonepelejä (mm. Valkenburg, 2004). Yleensä 
5−6-vuotiailla lastenkulttuuri ei ole vielä yhtä vahvasti esillä kuin kouluiässä, 
mutta myös alle kouluikäiset lapset usein keskustelevat tovereidensa kanssa 
TV-ohjelmista. Televisionkatselu voi myös rentouttaa lasta ja palvella yleistä 
viihtymistä (esim. Buckingham, 1996, 2000; Mustonen, 1997; Kytömäki, 1999; 
Schmidt & Anderson, 2007). Lapsi saattaa myös katsella televisiota silloin, jos 
vanhemmat eivät ole paikalla ja hän tuntee itsensä yksinäiseksi. Tällöin TV 
tarjoaa eräänlaista sosiaalista tukea (Suoninen, 2001). Median sisällöt myös 
kietoutuvat osaksi lapsen kokemusmaailmaa siten, että hän saa niistä aineksia 
leikkeihinsä (Corsaro, 2005, 100; Kyrönlampi-Kylmänen, 2007). 

Lapset ovat usein kiinnostuneita jännittävistä TV-ohjelmista ja katsovat 
niitä mielellään, vaikka ne toisaalta saattavat herättää heissä pelkoa (Bucking-
ham, 1996, 2000; Cantor, 1996, 1998; Kytömäki, 1999; Hake, 2001; Valken-
burg, 2004). Joskus TV-ohjelmien sisältöjen herättämät tunteet ja käyttäyty-
minen ovat samanaikaisesti myönteisiä ja kielteisiä. Pelko, jota lapsi TV-ruu-
dulta kokee, voidaan nähdä myös turvallisena keinona valmistaa lapsi koh-
taamaan maailman vaaroja, mikäli lapsella on käytössään toimivia hallinta-
keinoja (Kirmanen, 2000a; Mustonen, 2001). Mikäli TV-ohjelmiin liittyvien 
pelkojen hallinta onnistuu yksin, hyvinvoinnin tunne voi vahvistua itsenäisen 
hallinnan avulla (Roine, Valkonen & Lahikainen, 2005). En kiellä TV-ohjel-
mien nostattamia myönteisiä ilmiöitä lapsikatsojissa, mutta koska keskityn 
tutkimaan vain erästä osaa TV-ohjelmien herättämistä negatiivisista tunteista 
(pelkoja ja painajaisunia), en kuljeta tutkimuksessani mukana myönteisiä il-
miöitä.
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1.3 Media perhesuhteissa

Erityisesti pienet lapset ovat haavoittuvaisia tietyille median sisällöille, mikä 
johtuu heidän naiiviudestaan, kokemattomuudestaan, vähäisestä tietomää-
rästään maailmasta ja vähäisistä defensseistään, joiden avulla he voisivat puo-
lustautua median sisältöjä vastaan (Grossberg, Wartella & Whitney, 1998). 
Pienen lapsen vanhemmilla tai muilla pääasiallisilla kasvattajilla on merkit-
tävin rooli lasten pelkotilojen lieventämisessä, koska erityisesti alle kouluikäi-
set lapset tarvitsevat läheisten aikuisten suojelua ja rakkautta (Erikson, 1962; 
Bowlby, 1997).  

Lapsen ja vanhempien väliset vuorovaikutussuhteet ja perhe-elämä ovat 
tekijöitä, jotka määräävät suuresti lapsen sosiaalista, emotionaalista ja kog-
nitiivista kehitystä. Hyvän lapsuuden pohjaehtoja ovat sitoutunut liitto toisen 
ihmisen kanssa ja välittävä huolenpito eli rakkaus. Aikuisen jatkuva, osallis-
tuva ja empaattinen läsnäolo on siis välttämätön ehto lapsen kehityksen laa-
dullisten siirtymien toteutumiselle (Järventie 2001, 106, 108.) Mikäli perheen 
vuorovaikutussuhteet ovat myönteisiä, tukea antavia ja intiimejä, perhe-elämä 
on vakaa, taloudelliset riskit ovat vähäiset, perheessä osoitetaan erilaisia tun-
teita ja lapsi kokee vanhempien rakastavan häntä ja toisiaan, lapsen kehitys 
tasapainoiseksi ja onnelliseksi yksilöksi on mahdollisempaa, kuin jos perheen 
vuorovaikutussuhteet sisältävät uhkaa, eroja, tuen puutetta, väkivaltaa ja hy-
väksikäyttöä (Garmezy 1988, 65).

Tyypillisiä 2000-luvun eurooppalaiselle perheelle ovat seuraavat ominai-
suudet: keskimääräinen ensimmäisen lapsen synnytysikä on noussut, isät 
osallistuvat yhä enemmän lastenhoitoon, lapset ovat entistä useammin suun-
niteltuja, lapset saattavat kokea useita eroja (avioerot: edes läheiset ihmissuh-
teet eivät ole välttämättä pysyviä), lapsikeskeisyys on lisääntynyt (vanhemmat 
haluavat viettää yhä enemmän aikaa lasten kanssa) ja monet vanhemmat ko-
kevat, ettei aikaa yhdessäoloon ole tarpeeksi (Dencik, 2002). Nämä samat il-
miöt pätevät myös tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Avioerot ovat lisääntyneet Suomessa 1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa: 
vuonna 1993 12 753 ja 2003 13 475 avioliittoa päätyi eroon (Suomen tilas-
tollinen vuosikirja 2006, 139). Äitien työssäkäynti on ollut Suomessa yleistä 
jo kauan: suurin osa molemmista vanhemmista kävi kodin ulkopuolisessa 
työssä niin 1990- kuin 2000-luvulla. (Suomen tilastollinen vuosikirja, 2004; 
Haataja, 2005). Suomessa työssä käyvät yleensä molemmat vanhemmat (jotta 
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perheen toimeentulo olisi turvattu), ja työpäivät saattavat joskus venyä pitkik-
si. Suomessa perheillä, joissa on pieniä lapsia, on toisaalta suuri rahantarve ja 
toisaalta lapsettomia perheitä keskimääräisesti vähemmän rahaa käytössään 
henkilöä kohden. Perhettä arvostetaan paljon, mutta työelämän jatkuvasti 
kasvavat vaatimukset, aikapaineet ja työpaikkojen sisäinen ilmapiiri uhkaavat 
käytännössä murentaa perhe-elämän arvoa (Blom, 2001; Blom, Melin & Pyö-
riä, 2001; Lahikainen, 2005b). Garmezyn (1988, 65–66)  mukaan erityisesti 
alle kaksivuotiaiden lasten äitien työssäkäynti ja tämän aiheuttama separaatio 
äidin ja lapsen välillä voi olla haitallista lapsille, kuten myös avioeron muka-
naan tuoma (osittainen) separaatio toisesta vanhemmasta.

Myös yhteiskunnan teknologisoituminen on muuttanut perhesuhteita 
niin, että vanhemmilla ja lapsilla on yhä vähemmän aikaa toisilleen, ja tämä-
kin aika saattaa olla kiireen siivittämää. Voi olla, että perheenjäsenet ovat toi-
silleen läsnä fyysisesti, mutta käyttävät samanaikaisesti medialaitteita, esimer-
kiksi katsovat televisiota tai pelaavat tietokonepelejä. Järventien (2001, 122) 
kommentti tiivistää tämän alaluvun sanoman ytimekkäästi: Lasten ongelmiin 
liittyvät taustatekijät löytyvät ilmeisesti lasten elämänpiiristä, jonka läpi muut-
tuvan yhteiskunnan paineet suodattuvat.

1.4 Miksi lasten suhdetta mediaan on tärkeää tutkia

Miten sähköisestä mediasta nousevat turvattomuuden kokemukset ovat yh-
teydessä pienten lasten hyvinvointiin? Millaisia keinoja heillä on käytössään 
turvattomuuden tunteen poistamiseen? Millainen on heidän turvallisuuden-
tunteensa näin epävarmassa ja alati muuttuvassa maailmassa? Näihin kysy-
myksiin saadaan vastauksia tarkastelemalla lasten TV-ohjelmiin liittyviä pel-
koja ja niiden hallintaa kahtena erillisenä ajankohtana, jolloin on mahdollista 
muodostaa eräänlainen kuva lasten hyvinvoinnista tietoyhteiskunnassa ja sii-
tä, onko siinä tapahtunut muutoksia. TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen tutki-
minen antaa tietoa vain yhdestä hyvinvoinnin osatekijästä, mutta sähköisen 
median rooli ihmisten arjessa on nykyään niin merkitsevä, että TV-ohjelmiin 
liittyvät pelot voivat olla hyvin keskeisessä asemassa osana tämän päivän lap-
sen hyvinvointia.



32

1 LAPSET JA MEDIA

Tutkimuskysymykseni koskevat lapsen ja television välistä suhdetta pelon 
kokemusten kautta. Tutkimuksen ensimmäinen tavoite on selvittää, minkä 
verran ja millaisia TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja lapsilla esiintyy. Toinen tavoi-
te on tutkia, millaisia pelonhallintakeinoja lapsilla on käytössään TV-ohjelmiin 
liittyvien pelkojen yhteydessä. Kolmas tavoite on tutkia pelonhallinnan toimi-
vuutta. Neljäs tavoite on tutkia TV-ohjelmiin liittyviä pelottavia painajaisunia: 
niiden esiintyvyyttä ja yhteyttä TV-ohjelmien sisältöihin. Viides tavoite on 
tutkia, millaisia pelonhallintakeinoja lapsilla on käytössään TV-ohjelmiin liit-
tyviin painajaisuniin. Tutkin edellisissä ilmiöissä mahdollisesti tapahtuneita 
muutoksia vuosien 1993 ja 2003 välillä, sekä mahdollisia sukupuolten välisiä 
eroja.3 

Vertailevan tutkimuksen tekeminen on haasteellista ja antoisaa, koska ver-
tailua voi tehdä monella eri tavalla samoista ilmiöistä. Tärkeää on, että vertai-
luasetelma on hyvin perusteltu. Vertailu ei voi olla tieteellisessä tutkimuksessa 
sattumanvaraista ja hätäisesti tehtyä, vaan aineistoihin täytyy perehtyä kun-
nolla ja miettiä siltä pohjalta, mitä ja miten ilmiöitä kannattaa vertailla. Itse 
koen relevanttina vertailla lasten pelkoja ja niiden hallintaa käyttäen tausta-
na suomalaista tietoyhteiskuntaa ja siinä tapahtuneita muutoksia, mikä antaa 
tietoa lasten hyvinvoinnissa tapahtuneista mahdollisista muutoksista yhteis-
kunnallisessa kontekstissa. Vertailevan tutkimuksen avulla voidaan yrittää ar-
vioida tulevaisuuden haasteita (Arminen & Alapuro, 2004), eli lasten media-
peloissa tapahtuneiden mahdollisten muutosten avulla voidaan osoittaa, millä 
tavalla media on yhteydessä lasten hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa. Toi-
sena tärkeänä vertailuasetelmana pidän sukupuolten välistä vertailua, mikä 
osoittaa sen, miten kulttuuriset ja sosiaaliset sukupuolille asetetut odotukset 
heijastuvat lasten turvattomuuden kokemuksissa. 

Vuosien välisessä vertailussa tukeudun sosiologiassa käytyyn keskusteluun 
riskiyhteiskunnasta (mm. Beck, 1990; Giddens, 1991; Furedi, 1997; Bauman, 
2006), jossa korostuu se yhteiskunnallinen ja institutionaalinen konteksti, jos-
sa riskit muodostuvat, ja erityisesti yhteiskunnallinen muutos (Beck, 1990; 
Giddens, 1991; Furedi, 1997). Nykyajan yhteiskuntaa voidaan kutsua riskiyh-
teiskunnaksi, sillä sosiaalisesta maailmasta on tullut yhä vähemmän ennustet-
tava ja riskien täyttämä (Furlong & Cartmel, 2007). Riskiyhteiskuntateorioi-
den mukaan ahdistus postmodernissa maailmassa ei ole välttämättä entises-

  3 TV-ohjelmiin liittyvien painajaisunien suhteen aineisto on sen verran pieni, että käsittelen 
sitä ainoastaan kvalitatiivisesti (eli en tutki tilastollisia eroavaisuuksia painajaisten osalta 
tutkimusvuosien tai sukupuolten suhteen).
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tään lisääntynyt, vaan sen sisältö ja muoto ovat muuttuneet (esim. Giddens, 
1991; Bauman, 2006). Pienten lasten tärkeimpinä hyvinvointiuhkina voidaan 
tänäpäivänä pitää mediasta nousevia pelkoja (Lahikainen, 2005b). Metodina 
käytän lasten haastatteluja, sillä korostan lasten aktiivisuutta ja heidän oman 
näkökulmansa huomioinnin tärkeyttä. Uusi sosiologinen lapsitutkimus (Ja-
mes, Jenks & Prout, 1998; Corsaro, 2005) tarjoaa teoreettiset lähtökohdat tälle 
näkemykselle. 

TV-ohjelmista nousevilla peloilla on suuri merkitys lapsen elämässä, sillä 
ne, kuten myös muut pelot, voivat olla merkki uhkasta. TV-ohjelmiin liitty-
vät pelot voivat joidenkin lasten kohdalla muodostua niin voimakkaiksi, että 
ne häiritsevät lapsen normaalia arkea erilaisten psykosomaattisten oireiden 
(esimerkiksi erilaisten kipujen tai painajaisunien) myötä, ja täten myös koko 
perheen arkea. TV-ohjelmiin liittyviä painajaisunia alle kouluikäisillä lapsilla 
on tutkittu hyvin vähän, vaikka TV-ohjelmista noussut uhka voi siirtyä myös 
lasten uniin ja häiritä täten yöunen laatua. Median yhteys lapsen hyvinvoin-
tiin on pitkälti riippuvainen siitä, miten lapsi käsittelee median sisältöjä (Val-
kenburg, 2004), minkä vuoksi on olennaisen tärkeää tutkia myös pelonhal-
lintaa. Edelleen, TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja yhteiskunnallisen muutoksen 
kontekstissa ei ole tutkittu alle kouluikäisillä lapsilla juuri lainkaan. Merle Tai-
malu (2007) tutki virolaisten lasten pelkoja ja pelonhallintaa (TV-pelot olivat 
hänellä osa laajaa pelkotutkimusta) vuosina 1994 ja 2002 (Taimalun väitös-
kirjatutkimus on osa samaa projektia kuin oma tutkimukseni). 

Alle kouluikäisten lasten suhdetta mediaan on tärkeää tutkia monesta 
syystä. Seuraavaksi kuvailen, miksi juuri 5–6-vuotiaiden lasten ja median vä-
listä suhdetta tulisi tutkia lasten omasta näkökulmasta käsin: 1) TV-ohjelmiin 
liittyviä pelkoja, painajaisunia tai niihin liittyvää pelonhallintaa on tutkittu 
vain harvoin alle kouluikäisillä lapsilla haastattelumenetelmän avulla (eikä 
varsinkaan lapsen näkökulmasta käsin), 2) lapsuusikä ennen koulun alka-
mista on kehitykselle merkittävä vaihe siinä suhteessa, että lapset tarvitsevat 
vielä paljon opastusta ja valvontaa, eli vanhempien rooli lapsen kehityksen 
suhteen on merkittävä, 3) turvattomuus tässä iässä voi olla yhteydessä lapsen 
hyvinvointiin tulevaisuudessa, ja 4) tämänikäiset lapset eivät yleensä osaa vie-
lä lukea, jolloin mediasta tuleva nonverbaalinen informaatio vaikuttaa hei-
hin erityisen suuresti. (Lahikainen ym., 2004, 2007.) Tannis McBethin (1996) 
mukaan lapset ovat erityisryhmä TV-tutkimuksissa. He voivat ymmärtää vää-
rin tai eivät ehkä ymmärrä ollenkaan TV-ohjelmien sisältöä yleisten taustatie-
tojen puutteen vuoksi, minkä vuoksi heille voi aiheutua ohjelmien katselusta 
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pelkoja, painajaisia ja muita negatiivisia seuraamuksia. Toiseksi, lapset saatta-
vat uskoa TV-ruudulla esitetyn sisällön olevan totta, vaikka ohjelma sisältäi-
si fantasiaa tai fiktiota. Kolmanneksi, lapset voivat arvioida ohjelman sisältöä 
ymmärtämättä ohjelman tuottajan motiiveja (he eivät esimerkiksi aina ym-
märrä, että suuri osa ohjelmista on tehty viihdytystarkoituksessa). (McBeth, 
1996.) Median sisältöjen herättämien negatiivisten ilmiöiden on todettu kos-
kevan erityisesti nuorimpia lapsia (alle 6-vuotiaat ovat kaikkein haavoittu-
vaisimpia) (Valkenburg, 2004, 52). Esikouluikäisillä lapsilla esiintyy runsaas-
ti pelkoja, koska he havaitsevat uhkaavia / pelottavia ärsykkeitä helpommin 
kuin nuoremmat lapset, muttei heillä ole vielä coping-keinoja käytössään yhtä 
paljon kuin vanhemmilla lapsilla (Cantor, Sparks & Hoffner, 1988). Edellis-
ten perusteella voidaan olettaa, että TV-ohjelmien sisällöt voivat herättää voi-
makkaita tunteita erityisesti esikouluikäisillä lapsilla. Alle kouluikäisten lasten 
suhdetta sähköiseen mediaan on siis perusteltua tutkia.

1.5 Teoreettinen näkökulma

Tutkimukseni kiinnittyy sosiaalipsykologiassa tunteiden tutkimuksen kentäl-
le. Tunteet ovat ohjaavia tekijöitä ihmisen käyttäytymisessä, niin positiiviset 
kuin negatiiviset. Käytän tutkimuksessani yleisenä teoriataustana Piaget’n 
kehityspsykologista teoriaa lapsen kognitiivisen ja tunne-elämän kehityksel-
lisestä etenemisestä. Esioperationaalisessa kehitysvaiheessa lapsen sisäinen 
tunne-elämä järjestäytyy vakaammaksi ja ihmisten väliset tunteet: sympatia, 
antipatia ja kunnioitus, kehittyvät. Lapsen älyllinen ja tunne-elämä kulkevat 
rinnakkaisina esiverbaalisesta kaudesta alkaen ja liittyvät olennaisesti toisiin-
sa. Piaget ei erittele älyllistä ja tunne-elämää toisistaan, vaan hänen mukaansa 
on skeemoja, jotka liittyvät ihmisiin ja skeemoja, jotka liittyvät objekteihin, 
ja jotka molemmat ovat samaan aikaan kognitiivisia ja affektiivisia (Piaget, 
1981). Piaget’n teorian mukaan lapsen pelkojen kohteet ovat yhteydessä kog-
nitiiviseen kehitykseen, eli lapsi kokee pelon sisällöllisesti erilaisena eri ikä-
vaiheissa. 

Piaget’n teoriaa on kritisoitu liiallisesta lapsen ajattelun egosentrismin pai-
nottamisesta ja sosiaalisen kontekstin roolin aliarvioimisesta (esim. Corsaro, 
2005). Piaget myös jättää lapsen tunne-elämän varsin vähälle tarkastelulle, 
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varsinkin vuorovaikutuksen toisten ihmisten kanssa. (Bowlby, 1997; Durkin, 
1995.) Corsaro (2005) kritisoi lisäksi Piaget’n teoriaa kehityksen lopun yliar-
vostamisesta, eli kehitystä kypsymättömästä lapsesta kyvykkääksi aikuiseksi. 
Lapsuus sinällään on tärkeä elämänvaihe, eikä sitä tule nähdä vain tulemisena 
joksikin: kasvamisena aikuiseksi (ks. myös Qvortrup, 1994). Toisaalta Corsaro 
(2005) näkee Piaget’n teorian suurelta osin käyttökelpoisena edelleen. Varsin-
kin näkemys lapsen kehityksen asteittaisuudesta osoittaa, että lapset havait-
sevat ja ajattelevat asioita laadullisesti eri tavalla kuin aikuiset. Tämä auttaa 
paremmin ymmärtämään lapsen toimintoja, tunteita ja ajattelutapoja. 

Piaget’n teoria ei kuitenkaan itsessään ole riittävä väitöstutkimukseni teo-
riapohjaksi, koska tutkimukseni on sosiaalipsykologinen, jolloin pelkästään 
yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen ei riitä, vaan lähtökohtana on 
ajatus, että ihmisen kehitys on paitsi biologinen ja psykologinen, myös so-
siaalinen tapahtuma. Teoreettinen ja metodologinen viitekehykseni sisältää 
Piaget’n lisäksi aineksia evolutionaarisesta (Bowlby, 1985, 1997), sosiologi-
sesta riskiyhteiskuntateoreettisesta (Beck, 1990; Giddens, 1990, 1991; Fure-
di, 1997; Bauman, 2006) ja sosiaalis-kontekstuaalisesta näkökulmasta (Berg, 
Meegan & Deviney, 1998). Lisäksi nostan tärkeäksi seikaksi nähdä lapsi ak-
tiivisena toimijana (Thorne, 1993; James, Jenks & Prout, 1998; Corsaro, 2005) 
(uusi sosiologinen lapsitutkimus). Toisaalta lapsi tarvitsee läheisen aikuisen 
tarjoamaa turvaa ja suojelua (Bowlbyn (1985, 1997) ja Eriksonin (1962, 1982) 
psykoanalyyttiseen näkökulmaan pohjautuva kiintymyssuhdeteoria). 

Painajaisunia tutkiessani käytän teoriapohjana uhkasimulaatioteoriaa 
(Revonsuo, 2000), ja niiden analyysissa hyödynnän kognitiivisia uniteorioi-
ta (Foulkes, 1985; Antrobus, 1991; Tarkko & Revonsuo, 2000). Edellisten teo-
rioiden liittäminen toisiinsa tekee näkökulmastani sosiaalipsykologisen, jossa 
yhdistyvät sekä biologinen, psykologinen että sosiaalinen tapa kokea tunteita ja 
hallita niitä, sekä näkemys lapsesta aktiivisena subjektina, joka toisaalta tarvit-
see aikuisen suojelua ja turvaa.

1.6 Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys

Livingstone (2007) näkee tärkeänä, että lasten ja median suhdetta tutkittai-
siin enemmän ja median rooli ylipäätään huomioitaisiin lapsitutkimuksia 
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teh täessä. Hän kokee tärkeäksi myös sen, että tutkimusotteita ja teoriapohjaa 
arvioitaisiin uudessa valossa, ja tutkimuksissa hyödynnettäisiin enemmän so-
siaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä painottavia teorioita. Hän korostaa myös sitä, 
että tutkimusta median ja lapsen välisestä suhteesta tehtäisiin monella tie-
teenalalla, jolloin saataisiin paremmin kokonaiskäsitys siitä, miten media on 
yhteydessä nykyajan lasten hyvinvointiin. (Livingstone, 2007.) Tutkimukseni 
on osa lasten ja median välistä suhdetta koskevia hyvinvointitutkimuksia. Se 
antaa tietoa lapsen suhteesta mediaan kolmen aspektin, TV-ohjelmiin liittyvi-
en pelkojen, painajaisunien ja pelonhallinnan, kautta.  

Tutkimukseni perustuu lapsen näkökulmaan, käsitykseen lapsista aktiivi-
sina toimijoina. Toisaalta, vaikka lapset osaisivat aktiivisesti tulkita median si-
sältöjä, he voivat silti pelätä niitä (Valkenburg, 2004). Lapsikäyttäjä on siis toi-
saalta median hallitsija ja toisaalta sen uhri. Lapsen rooli televisionkatselijana 
voi olla joko passiivinen (jolloin hän joutuu tahtomattaan altistumaan TV-oh-
jelman sisällölle) tai aktiivinen (jolloin hän katselee televisiota omasta tahdos-
taan). Käsittelen tutkimustani molemmista aspekteista käsin: lasta uhrina kun 
hän pelkää median sisältöjä ja hallitsijana, kun hän käsittelee TV-ohjelmiin 
liittyviä pelkojaan. Pelot ja niiden hallinta ovat sosiaalisia ja kontekstuaalisia 
ilmiöitä, joihin ovat yhteydessä lapsen iän ja kehityskauden lisäksi elämänti-
lanne ja ympäristö, niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen. Lisäksi lasten 
TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta kietoutuvat yhteen 
niin, että ne kaikki liittyvät olennaiselta osin toinen toisiinsa. 

Jos onnistun tutkimuksessani tavoittamaan, kuuntelemaan ja tulkitsemaan 
lapsen omaa ääntä, tuloksilla voi olla yhteiskunnallisesti merkittävää vaiku-
tusta: aikuiset osaavat paremmin ymmärtää ja ennakoida, mitä 5−6-vuotias 
lapsi yleensä pelkää TV-ruudulta, miten TV-ohjelmien sisällöt voivat heijas-
tua hänen painajaisuniinsa, ja millaiset pelonhallintakeinot hän kokee pe-
lontunnetta lieventäviksi tai poistaviksi. Näin siis mahdollistuu lasten autta-
minen mediamaailmasta nousevien pelkojen kohtaamisessa aikuisen avulla. 
Tutkimuksellani siis pyrin siihen, että vanhemmat ja kasvattajat tiedostaisi-
vat, miten sähköinen media voi olla yhteydessä lapsen hyvinvointiin sitä vaa-
rantaen, mikä on laaja yhteiskunnallisesti merkitsevä ilmiö. Pyrin antamaan 
sekä tietoa lasten TV-ohjelmiin liittyvistä peloista, että myös ohjeita siitä, mi-
ten vanhemmat voivat suojella lapsiaan TV:n herättämiltä peloilta ja auttaa 
lasta käyttämään toimivia pelonhallintakeinoja. Tutkimukseni merkitys on 
siis myös lastensuojelullinen, sillä lastensuojelun tehtävänä on suojata lapsia 
psyykkisiltä ja fyysisiltä vaaroilta. TV-ohjelmien sisällöt voivat pahimmillaan 
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johtaa siihen, että lapsi joutuu kohtaamaan liian pelottavia ilmiöitä, joita hän 
ei ymmärrä, liian varhain, jolloin hänen kokonaisvaltainen hyvinvointinsa voi 
vaarantua.

Eräs tutkimukseni tärkeimmistä tavoitteista on tutkia yhteiskunnallisen 
muutoksen osuutta lasten hyvinvointiin. Se voi olla joko lapsen hyvinvointia 
edistävää tai haittaavaa, tai molempia. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset 
näyttäytyvät lasten päivittäisissä vuorovaikutussuhteissa niin perheessä, päi-
vähoidossa, koulussa, kuin muissakin lapselle merkittävissä paikoissa. Lisäksi 
media lisää ihmisten tietoisuutta muutoksista esimerkiksi kuvaamalla erilaisia 
ilmiöitä, joista lapset eivät muuten olisi tietoisia. (mm. Lahikainen ym., 2006; 
Furlong & Cartmel, 2007; Taimalu, 2007.) Jo pelkästään muutosten nopeus 
on lasten hyvinvointia uhkaava tekijä (Lahikainen & Kraav, 1996, 118). Yh-
teiskunnallisen muutoksen mukana myös lasten pelot usein muuttuvat (mm. 
Owen, 1998). (Taimalu, 2007, 87.)

Yhteiskunnallisen muutoksen vaikutusta erityisesti lasten TV-ohjelmiin 
liittyviin pelkoihin, painajaisuniin tai pelonhallintaan ei ole aiemmin tutkittu 
Suomessa tai muualla maailmassa4. Tutkimukseni on siis ensimmäinen, jossa 
tarkastellaan laajasti lasten sähköiseen mediaan liittyviä pelkoja yhteiskunnal-
lisen muutoksen näkökulmasta alle kouluikäisten lasten osalta. 

1.7 Tutkimuksen rakenne

Väitöskirja etenee niin, että luvussa 2 kuvailen alle kouluikäisten lasten, eri-
tyisesti 5−6-vuotiaiden, pelkoja, painajaisunia ja pelonhallintaa teoriataustan 
ja aiemman tutkimuksen valossa. Tutkin ilmiöitä ensin yleisellä tasolla, jonka 
jälkeen keskityn tutkimuksiin, jotka kuvailevat ilmiöitä lasten TV-ohjelmiin 
liittyvien pelkojen osalta. Luvussa 3 esittelen aineiston ja tutkimusmenetelmät 
sekä pohdin tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi käyn luvussa 
läpi metodologista pohdintaa.

Luvut 4−7 käsittelevät tuloksia. Tutkin pelkoja, painajaisunia ja pelonhal-
lintaa sekä teema- että kuva-avusteisen haastattelun valossa. Lisäksi käytän 

  4 Taimalu (2007) tutki lasten pelkojen muutoksia Virossa kahden ajanjakson: vuosien 1994 
ja 2003 välillä. Hän käsitteli myös TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja ja pelonhallintaa osana 
laajempaa pelkotutkimusta.
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joiltain osin vanhemmilta kerättyjä kyselylomakkeita. Syvennän tulosten ana-
lyysia lasten haastatteluista poimittujen aineistoesimerkkien avulla.

Luvussa 4 kuvailen lasten TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja sekä ohjelma-
tyyppien että ohjelmasisältöjen mukaan analysoituina. Käyn pelkoja läpi sekä 
määrällisesti että laadullisesti. Lisäksi kuvailen lasten TV-käyttäytymistä van-
hempien kyselylomakkeiden pohjalta. Tutkin myös, miten TV-ohjelmiin liit-
tyvät pelot ovat yhteydessä muihin lasten kokemiin pelkoihin.

Luvussa 5 käyn läpi lasten TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen hallintaa. Ku-
vailen pelonhallintakeinoja sisällöllisesti, niiden liittymistä tiettyihin ohjelma-
tyyppeihin ja niiden toimivuutta.

Luvussa 6 kuvailen lasten TV-ohjelmiin liittyviä painajaisunia ja niiden 
hallintaa. Käyn läpi, millaisiin TV-ohjelmiin (ohjelmatyypeittäin ja -sisällöit-
täin) lasten kuvailemat painajaisunet liittyvät ja miten lapset hallitsevat paina-
jaisunien aiheuttamaa pelkoa.

Luvussa 7 käyn läpi tapauskertomusta, jossa lapsella kietoutuvat yhteen 
niin TV-ohjelmiin liittyvät pelot, niiden hallinta, kuin painajaisunet, jotka 
ovat peräisin TV-ohjelmista. Tämän luvun tarkoitus on avata lukijalle tutki-
mieni ilmiöiden välisiä yhteyksiä kokonaisen haastatteluesimerkin avulla.

Luvussa 8 tarkastelen tuloksia erityisesti yhteiskunnallisen muutoksen 
näkökulmasta. Lisäksi käyn läpi tulosten valossa, miten aikuiset voivat auttaa 
lapsia televisio-ohjelmista nousevien pelkojen ja painajaisunien kohtaamises-
sa. Luku 9 sisältää tulosten pohdintaa, perustelua tutkimuksen yhteiskunnal-
lisesta arvosta sekä jatkotutkimus-ehdotuksia.
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LAPSUUDEN PELOT, 
PAINAJAISUNET JA 
PELONHALLINTA

Ihmisellä on valmius kokea perustunteita vauvasta asti. Tunteet, myös pelot, 
voivat olla niin uhkatekijöitä kuin mahdollisuuksia. Pelot kuuluvat lapsen 
elämään, ja toimivien pelonhallintakeinojen kanssa ne voivat mahdollistaa 
lapsen normaalin kehityksen. Toisaalta pelot voivat olla uhkatekijöitä vaaran-
taen lapsen kehityksen, esiintyessään liiallisina tai liian intensiivisinä tai siinä 
tapauk sessa, jos lapsella ei ole toimivia pelonhallintakeinoja käytössään. Tun-
teet ovat siis tärkeä osa ihmisen elämää ja hyvinvointia, ja niiden esiintymistä 
ja yhteyksiä arkielämään on tärkeää tutkia sekä lapsilla että aikuisilla.

Tässä luvussa käyn läpi lapsuuden pelkoja, pelonhallintaa ja painajaisunia 
teoreettisessa kontekstissa ja aiempien tutkimusten valossa. Lähden liikkeelle 
turvattomuuden ja turvallisuuden käsitteistä, sillä ne liittyvät läheisesti kaik-
kiin kolmeen ilmiöön. Seuraavaksi kuvailen ilmiöitä ensin yleisellä tasolla, 
jonka jälkeen käyn läpi niistä kustakin tehtyjä televisioon liittyviä tutkimuk-
sia.
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2.1 Turvattomuus ja pelot lapsuudessa

Pelontunteella on ihmiselle aina jokin merkitys. Ihmislajin varhaisina aikoina 
pelko on ollut hengissä säilymisen kannalta oleellisen tärkeä tunnetila, sillä se 
on varoittanut uhkaavasta vaarasta ja valmistellut ihmistä pakenemaan pai-
kalta (Bowlby, 1985). Ajan kuluessa pelolle on tullut myös muita merkityksiä, 
sitä mukaa kun ihmisaivot ovat kehittyneet, pelko on alkanut varoittaa paitsi 
suoranaisesta fyysisestä, myös psyykkisestä vaarasta. Kun vaaratilanteet ovat 
kulttuurin kehittyessä alkaneet muuttua moninaisemmiksi, myös pelonhal-
linta on monipuolistunut. Kun varhaisina aikoina riitti se, että paikalta pake-
ni, myöhempinä aikoina ihminen on oppinut ajattelemaan monimutkaisem-
min ja hallintakeinot ovat lisääntyneet. Paitsi pakeneminen, sosiaaliseen tu-
keen turvautuminen on vanha keino: ihmislajin poikaset ovat kiinnittyneet 
emoonsa jo ammoisista ajoista lähtien, ja emot ovat suojelleet poikasiaan vaa-
roilta (Bowlby, 1985). Ihmisen kokemuksiin vaikuttavat biologiset, sosiaaliset, 
psykologiset, kulttuuriset ja historialliset tekijät, eikä näistä mitään voida sul-
kea pois silloin, kun tutkitaan tunteita.

2.1.1 Lasten turvallisuus ja turvattomuus

Turvallisuus ja turvattomuus ovat käsitteitä, jotka liittyvät läheisesti pelon kä-
sitteeseen. Turvattomuus voidaan nähdä yläkäsitteenä, joka kokoaa yhteen 
seuraavat ilmiöt: huoli, ahdistus, pelot ja psykosomaattiset oireet (Lahikainen 
ym., 1995). 

Anthony Giddens (1990) kuvailee perusturvallisuutta käsitteen ’ontolo-
ginen turvallisuus’ valossa. Tämä tarkoittaa tunnetta minän jatkuvuudesta ja 
sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön pysyvyydestä (joka vallitsee suurim-
malla osalla ihmisistä). Ontologinen turvallisuus on alitajuinen ja vahvasti 
emotionaalinen ominaisuus, jonka perusta löytyy varhaislapsuuden koke-
muksista. Mikäli lapsi on saanut kokea syntymästään saakka perusluottamus-
ta turvallisessa ja välittävässä ympäristässä, peruselementit ontologisen tur-
vallisuuden kehittymiselle ovat olemassa. (Giddens, 1990.) Giddensin teoria 
on sosiologinen, mutta hänen näkökulmansa sisältää vaikutteita useasta eri 
tieteenalasta. Hänen näkökulmansa lapsen turvallisuudesta liittyy Erik H. 
Eriksonin psykoanalyyttiseen tutkimusperinteeseen, jossa varhaislapsuuden 
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kokemusten nähdään vaikuttavan vahvasti läpi ihmisen elämän. Erikson pu-
huu perusluottamuksesta, joka on ihmisen kestävän minuuden ja koko psy-
kososiaalisen kehityksen perusta. Ihmisen identiteetin kehitys alkaa kehittyä 
luottamuksen ja epäluottamuksen perusulottuvuuksien kautta. Lapsi oppii 
kokemuksesta, miten häntä suojellaan ja hänen tarpeisiinsa vastataan. Pe-
rusturvallisuus kehittyy turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä. (Erikson, 
1982.)

Myös John Bowlby pitää tärkeänä lapsuuden aikaisen turvallisuuden ko-
kemuksen merkitystä. Hänen teoriansa pohjautuu sekä psykoanalyyttiseen 
että evoluutiopsykologiseen näkökulmaan. Hän on kehittänyt kiintymyssuh-
deteorian (attachment theory), jonka mukaan lapsi on geneettisesti ohjelmoi-
tu kiinnittymään hoitajaansa, koska se on hengissä selviytymisen perusehto. 
Lapsella siis on jo syntyessään sisälle rakennettu suojautumismekanismi on-
tologista turvattomuutta vastaan: kiintymyssuhteen perusta muodostuu var-
haislapsuudessa ja jatkuu läpi ihmisen elämän. Lapsi turvautuu kiintymys-
hahmoon silloin, kun hän pelkää tai kun hahmo menee pois eli kiintymys-
käyttäytyminen aktivoituu tilanteissa, jotka lapsi kokee uhkaavina. (Bowlby, 
1997.) 

Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian avulla voidaan siis ymmärtää myös pe-
lonhallintaa: pieni lapsi turvautuu pelon hetkellä kiintymyshahmoon itkun, 
takertumisen tai huutamisen avulla. Eli jo pienellä vauvalla on käytössään 
konkreettisia pelonhallintakeinoja, joiden käyttäminen on ’biologisesti viritty-
nyttä’: jos kiintymyshahmo katoaa lapsen näköpiiristä, lapsi turvautuu näihin 
jo aikojen alussa käytettyihin keinoihin. (Bowlby, 1997.) Myös vanhempien 
lasten käyttämät keinot pohjautuvat kiintymyssuhteeseen, varsinkin sosiaali-
nen tuki: lapsi oppii jo pienestä asti, miten vanhempi vastaa hänen käyttäyty-
miseensä ja oppii, että hädän hetkellä joko kannattaa turvautua sosiaaliseen 
tukeen tai siitä ei ole mitään hyötyä.

2.1.2 Pelko teoreettisessa kontekstissa

Pelkoa on tutkittu erityisesti stressiteorioista käsin. Pattersonin mukaan stres-
si on prosessi, joka strukturoituu koko ajan, eli muokkautuu ja muuttuu ih-
misen elämäntilanteen mukana (Patterson, 1988, 239–240). Myös Lazarus ja 
Folkman (1984) näkevät stressin koostuvan monista tekijöistä ja prosesseista 
ja liittyvän olennaiselta osin ihmisen sopeutumiseen. He määrittelevät psyko-
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logisen stressin ihmisen ja ympäristön väliseksi vuorovaikutussuhteeksi, jonka 
ihminen arvioi ylittävän tai verottavan voimavarojaan tai vaarantavan hyvin-
vointinsa (Lazarus & Folkman, 1984, 19). 

Paitsi suuret tapahtumat, myös jatkuvat pienet ilmiöt tuottavat stressiä; 
joskus pienten tapahtumien tuottama stressi voi olla jopa haitallisempaa kuin 
suurempi stressin lähde (mt., 12−13). Esimerkkinä voidaan mainita TV-ohjel-
miin liittyvät pelot, jotka voivat olla vähäisiä ja satunnaisia, mutta kasautues-
saan päivästä toiseen samalle lapselle saattavat tuottaa vakavaa stressiä lapsen 
elämään (Korhonen & Lahikainen, 2008). Stressin ja pelon käsitteet ovat lap-
suudessa lähellä toisiaan, stressaavat tilanteet aiheuttavat lapselle muun muas-
sa pelkoa, ahdistusta, syyllisyyttä ja surua (Kagan 1988, 195). Pelko epämiel-
lyttävine tunteineen muistuttaa stressitilannetta myös oireiden perusteella; 
psykosomaattiset oireet kuten käsien vapina, erilaiset säryt ja sydämentyky-
tys, sekä psykologiset oireet kuten ahdistus, unihäiriöt, masennus ja käyttäy-
tymishäiriöt, liittyvät sekä pelkotiloihin että stressiin. 

Pelko ja ahdistus ovat toisilleen läheisiä käsitteitä, mutta eivät tarkoita sa-
maa asiaa (Bowlby, 1985). Pelko on eräänlainen vastine uhkaa herättävään 
objektiin, kun taas ahdistus on tunnetila, jolla ei ole välttämättä tiettyä ul-
koista kohdetta, vaan ahdistuksen kohde on sisäistynyt ihmisen alitajuntaan 
(Giddens, 1991). 

Pelko liittyy läheisesti kiintymyssuhteeseen. Lapsi välttelee tai pakenee 
joitakin objekteja (jotka hän kokee uhkaaviksi) ja lähestyy tai hakeutuu joi-
denkin objektien luo turvaan. Sekä välttämis- että kiintymyskäyttäytyminen 
ilmenevät usein samanaikaisesti pelkokokemuksen yhteydessä. Molemmilla 
käyttäytymisillä on siis sama funktio: turvan hakeminen. (Bowlby, 1985.) 

Rutter ja Rutter (1993, 161) määrittelevät pelon valmiustilaksi tai kauhun-
tunteeksi, joka liittyy tiettyyn objektiin tai tilanteeseen, tai näihin objekteihin 
tai tilanteisiin liittyviin ajatuksiin. Pelko voidaan nähdä myös ennakointina tai 
tietoisuutena onnettomuudesta, kivusta tai menetyksestä (Robinson & Rotter, 
1991). Smith ja muut (1990) taas määrittelevät pelon yksilölliseksi, dynaami-
seksi prosessiksi, jonka kokemiseen liittyvät niin ympäristö, kuin sosiaaliset 
ja yksilön persoonalliset ominaisuudet. Lahikaisen ja Kraavin (1996) mukaan 
pelko on minän ja ympäröivän maailman välinen vuorovaikutussuhde ja väis-
tämätön osa ihmisen elämää. Pelontunne koetaan yksilöllisesti: sama tilan-
ne aiheuttaa jollekin pelkoja ja on toiselle haasteellinen kokemus (Lazarus & 
Folkman, 1984, 17, 22; Bowlby, 1985; Rutter, 1988, 17–29; Robinson & Rotter, 
1991; Aldwin, 1994, 23–40). Myös pelon intensiteetti vaihtelee: joskus tunte-
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mukset voivat olla lieviä, toisinaan ne voivat johtaa jopa paniikin tai kauhun 
tunteeseen. Pelko on myös tarpeellinen tunne, sillä se palvelee useita tarkoi-
tuksia: varoittaa vaarasta, auttaa sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja pelon-
hallinnan kautta muodostaa tärkeän osan ihmisen kokemuksista: pelko on 
geneettinen ominaisuus, jonka rooli on tukea ihmisen selviytymistä (Bowlby, 
1985). Kun ihminen onnistuu kohtaamaan ja hallitsemaan pelkonsa, pelon-
tunne väistyy vähitellen, ja ihminen voi oppia hallinnan kokemuksen avulla 
(uusia) pelonhallintakeinoja (Robinson & Rotter, 1991). 

Bauman (englantilainen sosiologi) näkee pelon tuttuna tunteena jokaiselle 
elävälle olennolle. Ihmisten pelot eroavat eläinten pelosta niin, että kun eläi-
millä ei ole pelon edessä muita keinoja kuin pakeneminen ja aggressio, ih-
misellä on enemmän tietoa. Ihmiset kokevat niin sanottua toisen asteen pel-
koa (a second degree fear), joka on sosiaalisesti ja kulttuurisesti kierrättynyt. 
Bauman käyttää myös käsitettä ’johdettu pelko’ (a derivative fear), joka ohjaa 
ihmisen käyttäytymistä aiempien kokemusten perusteella. Baumanin mukaan 
ihminen voi kokea johdettua pelkoa kolmenlaisessa uhkaavassa tilanteessa. 
Ensin, jokin voi uhata ihmisen ruumista tai fyysistä hyvinvointia. Toiseksi, 
uhka voi olla yleisempi: kohdistua sosiaalisen järjestelmän luotettavuuteen tai 
elämän turvaan (esimerkiksi työttömyys). Kolmanneksi, uhka voi liittyä ih-
misen paikkaan maailmassa, jolloin ihmisen asema sosiaalisessa hierarkiassa 
tai jopa identiteetti voi olla uhattuna. (Bauman, 2006.) 

Pelko ei siis ole puhtaasti yksilöön sidottu ominaisuus, vaan kulloisenkin 
kontekstin luoma ilmiö. Pelon kokemiseen ovat yhteydessä yksilöllinen herk-
kyys kokea pelkoa ja sosiaalinen ympäristö (Robinson & Rotter, 1991). Pelko 
on myös kokemuksellinen ilmiö ja lapsen kehitykselliset haasteet muuttuvat 
yhteiskunnallisen muutoksen mukana. Yhteiskunnallinen muutos on siis yh-
teydessä pelon kokemiseen niin, että kun yhteisössä vallitsevat riskit muut-
tavat muotoaan (mm. Giddens, 1991; Furedi, 1997; Bauman, 2006; Furlong 
& Cartmel, 2007), muuttuvat myös pelonkohteet. Eri aikakausina siis erilaiset 
asiat ja tilanteet herättävät pelkoa. Media on keskeisessä roolissa uusien uhka-
kuvien esittämisessä, Giddensin (1991) mukaan media ei kuvasta todellisuut-
ta, vaan osittain luo sitä. Median kautta myös kaukaiset tapahtumat tulevat 
ihmisille tutuiksi (Giddens, 1991; Furedi, 1997). Median roolia pelkojen esit-
tämisessä kuvastaa hyvin Baumanin (2006) toteamus: pelottavinta nykymaa-
ilmassa on pelkojen yleisyys: niitä on kaikkialla. 

Erotan näkökulmassani toisistaan stressin ja pelon käsitteet: ne ovat eril-
lisiä turvattomuuden osatekijöitä (Lahikainen ym., 1995). Kuitenkin stressin 
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ja pelon käsitteillä on toisiinsa yhtymäkohtia, ja ne usein esiintyvät ihmisellä 
yhtä aikaa, kuten Kagan (1988) toteaa. Pelko on tunne, joka määrittyy sekä 
biologisesti, sosiaalisesti että kulttuurisesti. Se on tilanne- ja aikasidonnainen, 
eli erilaisissa tilanteissa ja eri aikoina ihminen kokee tunteita eri tavoin. Pelko 
on yleensä normaali kehitykseen liittyvä ilmiö, paitsi muuttuessaan liian in-
tensiiviseksi, jolloin se voi haitata ihmisen elämää monella osa-alueella. Nor-
maalisti pelko ei jää kaivelemaan mieltä pitkäksi aikaa, mutta joskus pelko voi 
olla erityisen voimakas ja esimerkiksi siirtyä lapsen painajaisuniin ja haitata 
elämää myös muulla tavoin olemalla jatkuvasti mielessä. Oma tulkintani pe-
loista siis liittyy kaikkiin kuvaamiini selitysmalleihin: pelko on toisaalta biolo-
ginen ja kehityksellinen tunne, mutta toisaalta sosiaalisesti ja kulttuurisesti ke-
hittyvä ja rakentuva ilmiö, joka ohjaa ihmisen käyttäytymistä aiemmin koetun 
perusteella myös uusissa pelottavissa tilanteissa. Tämän selitysmallin mukaan 
pelko on yhteiskunnallisen muutoksen mukana joustava ja muokkautuva 
tunnetila, mutta toisaalta se on ’rakennettu’ jokaisen ihmisen sisään uhkas-
ta varoittavaksi perustunteeksi. Kuvio 1 kuvaa teoreettista viitekehystä, jonka 
varaan rakennan pelon käsitteen. 

EVOLUUTIOTEORIAT, 
MM. BOWLBY

BIOLOGINEN, 
SYNNYNNÄINEN 

ILMIÖ

YHTEISKUNTATIETEELLISET 
TEORIAT, MM. BERG, MEEGAN & 

DEVINEY, BAUMAN

KEHITYKSELLISET 
TEORIAT, MM. PIAGET

SOSIAALINEN, 
KULTTUURINEN, 

DYNAAMINEN 
ILMIÖ

KEHITYKSELLINEN 
ILMIÖ

PELKO

Kuvio 1. 
Pelko teoreettisessa viitekehyksessä.
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En lähde jakamaan pelkoja normaaleihin ja epänormaaleihin, tai rationaali-
siin ja irrationaalisiin, kuten esimerkiksi Murphy (1985) on tehnyt (ks. kri-
tiikki Kirmanen 2000a). En myöskään selvittele mahdollisten fobioiden esiin-
tymistä, enkä tutki, löytyykö lasten peloista eroavaisuuksia perheen sosiaali-
sen aseman tai kulttuurin suhteen, vaikka nämäkin tekijät voivat liittyä lasten 
pelkoihin (ks. Taimalu, 2007, 82−87). 

Näkemykseni mukaan lapsen tunne-elämän kehitys pohjautuu varhais-
lapsuudessa muodostuneeseen kiintymyssuhteeseen: lapsen kokema turvalli-
suus / turvattomuus saavat tästä suhteesta alkunsa. Tunteet ovat siis alun pe-
rin biologisia. Toisaalta lapsen kognitiivinen ja tunne-elämän kehitys etenevät 
tiettyjä kehitysvaiheita pitkin (Piaget). Kehityspsykologinen näkökulma antaa 
hyvän perustan lapsen ajatusmaailman ymmärtämiselle: sille, miten lapset 
kokevat ja ymmärtävät ilmiöitä kussakin kehitysvaiheessa. Lapset kohtaavat 
kehitystasot hyvin yksilöllisesti, mutta kuitenkin aina samassa järjestykses-
sä. Lapsen sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö liittyvät lapsen yksilöllisen 
persoonan muodostumisen lisäksi siihen, milloin lapsi etenee millekin kehi-
tysvaiheelle. Myös lapsen ympäristö, esimerkiksi toiset ihmiset, elämänkoke-
mukset ja media, herättää hänessä erilaisia tunnetiloja. Sosiaalinen ja kulttuu-
rinen ympäristö liittyvät myös siihen, miten ihmiset osoittavat tunteitaan. Li-
säksi yhteiskunta ja kulttuuri tarjoavat erilaisia uhkaavia ja ahdistavia ilmiöitä 
ihmisten elämään esimerkiksi median kautta (Bauman, 2006). 

Yhteiskunnallisten muutosten suhteen lasten pelot voidaan esimerkiksi 
jakaa kahteen luokkaan: kontekstuaalisiin pelkoihin, joihin ovat yhteydessä 
muutokset lapsen ympäristössä ja yhteisössä, sekä pelkoihin, joita esiintyy 
lapsilla riippumatta yhteiskunnan muutoksista (esimerkiksi pimeän pelko). 
(Lahikainen ym., 2007, Taimalu, 2007). TV-ohjelmiin liittyvät pelot voidaan 
lukea kuuluviksi kontekstuaalisiin pelkoihin, sillä niitä esiintyy lapsilla aino-
astaan silloin, kun he altistuvat pelottaville TV-ohjelmille. 

Tulkitessani lasten TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja tukeudun siis useisiin 
teorioihin. Taustateorioina käytän Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaa ja Piaget’n 
kehityspsykologista teoriaa. Lisäksi hyödynnän sosiaalis-kontekstuaalista 
mallia (Berg, Meegan & Deviney) sekä uuden sosiologisen lapsitutkimuksen 
(mm. Corsaro, Thorne) sekä sosiologisen riskiyhteiskuntateorian näkökulmaa 
(mm. Bauman, Furedi). 

Hyödynnän tutkimuksessani kuvaamiani teorioita soveltuvin osin, eli käy-
tän kustakin teoriasta olennaisia ’palasia’ ja kokoan niistä teoriapohjan, jonka 
avulla tulkitsen tuloksiani. Tällaista tutkimusotetta voidaan kutsua monita-
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soiseksi (multilevel) ilmiöiden selitysmalliksi tai tieteiden väliseksi (interdis-
ciplinary) näkökulmaksi. Tutkimusilmiöitä selittää monitasoisella otteella ny-
kyään moni tieteilijä, muun muassa Antti Revonsuo, joka tutkiessaan ihmisen 
tajuntaa ja tietoisuutta ottaa vaikutteita sekä fenomenologisista, psykologisista 
että biologisista teorioista (ks. mm. Revonsuo, 2006) (Revonsuo itse on kog-
nitiivisen neurotieteen professori). Toinen esimerkki monien näkökulmien 
hyödyntämisestä on Anthony Giddens (englantilainen sosiologi), joka on ot-
tanut vaikutteita muun muassa sosiologiasta, antropologiasta, psykologiasta, 
filosofiasta, historiasta, kielitieteistä, taloustieteestä ja sosiaalityöstä.

2.1.3 Pelot lapsuudessa

Lapsuuden pelkoja helposti vähätellään: niitä pidetään yleisinä, lyhytkestoisi-
na ja väliaikaisina, eikä niiden uskota olevan negatiivisessa yhteydessä lapsen 
normaaliin kehitykseen. Lasten pelot ovatkin yleensä tarpeellisia kehityksel-
le, mutta liiallisina ne voivat muun muassa estää lapsen tutustumista maail-
maan, tehdä luottamuksen toisiin ihmisiin vaikeaksi, vaikeuttaa oppimista, 
heikentää keskittymiskykyä, estää luovuutta ja leikkiä ja vaikeuttaa sosiaalista 
elämää (Rutter & Rutter, 1993; Valkenburg, 2004; ks. myös Lahikainen ym., 
1995, 2003, 2007; Taimalu, 2007). Edelleen pelot voivat aiheuttaa lapsille va-
kavia seuraamuksia, muun muassa ahdistusta, fyysisiä oireita, ahdistavia aja-
tuksia ja välttämiskäyttäytymistä (Muris, Merckelbach & Collaris, 1997; Tai-
malu, 2007), viedä lapsen arkielämältä paljon aikaa ja energiaa (Valkenburg, 
2004, 64) ja jopa muuttua fobioiksi (mm. Rutter & Rutter, 1993, 162). Joskus 
lapsuuden pelot voivat jatkua aikuisuuteen asti: usein aikuisiällä esiintyvät on-
nettomuuksiin ja eläimiin liittyvät pelot ovat alkaneet jo lapsuusiässä (Marks, 
1987). 

Alle kouluikäisillä lapsilla on todettu useissa tutkimuksissa esiintyvän 
useammin pelkoja kuin tätä vanhemmilla lapsilla (mm. Davidson ym., 1989; 
Ollendick, King & Frary, 1989; Stevenson, Batten & Cherner, 1992; Rutter & 
Rutter, 1993; Burnham & Gullone, 1997; Owen, 1998; Valkenburg, Cantor & 
Peeters, 2000; Muris & Ollendick, 2002), kun taas osa tutkimuksista on ha-
vainnut pelkoja esiintyvän useimmiten keskilapsuudessa (9−11-vuotiailla) 
(esim. Ferrari, 1986; Muris, Merckelbach & Lujiten, 2002; Muris ym., 2003). 
Joissain tutkimuksissa taas ei ole löytynyt eroja pelkojen määrän suhteen eri-
ikäisillä lapsilla (mm. Ollendick, Matson & Helsel, 1985). Jotkut tutkimukset 
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ovat löytäneet suuntauksen, jonka mukaan intensiteetiltään voimakkaampia 
pelkoja esiintyy useammin alle kouluikäisillä, kuin tätä vanhemmilla lapsilla 
(esim. Ollendick, King & Frary, 1989; Burnham & Gullone, 1997). (ks. Taima-
lu, 2007, 77−78.) 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että pelot eroavat eri-ikäisillä lapsilla 
sisältöjen suhteen: pelko on kehityskauteen sidonnaista siten, että eri-ikäiset 
lapset pelkäävät erilaisia ilmiöitä, ja lasten pelkojen kohteet ovat usein hyvin 
erilaisia kuin aikuisten (mm. Bowlby, 1985). Pelkojen muuttuminen iän myö-
tä on seurausta kognitiivisen, havaintomaailman ja emotionaalisen kehityk-
sen eroista (Piaget, 1981, 1988, 1999; Robinson & Rotter, 1991; Owen, 1998; 
Ollendick ym., 2001). Yleisimpiä vauva- ja leikki-ikään kuuluvia pelkoja ovat 
eroahdistus, äänten pelko, putoamisen pelko, pelko nopeasti liikkuvaa objek-
tia kohtaan ja vieraiden ihmisten ja asioiden pelko (Bowlby, 1985; Robinson & 
Rotter, 1991; Rutter & Rutter, 1993, 162−163). Usein esikouluiässä ja koulun-
aloitusiässä esiintyviä pelkoja ovat eläimiin (erityisesti 3-vuotiailla), pimeään 
(erityisesti 4-vuotiailla) ja mielikuvitusolentoihin (erityisesti 5−6-vuotiailla) 
liittyvät pelot (Bauer, 1976; Bowlby, 1985; Robinson & Rotter, 1991; Rutter 
& Rutter, 1993, 162−163; Cantor, Wilson & Hoffner, 1986; Bouldin & Pratt, 
1998; Cantor, 1998, 2002; Owen, 1998; Muris & Merckelbach, 2000; Muris, 
Merckelbach & Lujiten, 2002; Muris ym., 2003; Valkenburg, 2004). Suurin 
osa alle kouluikäisten lasten peloista liittyy epärealistisiin tapahtumiin (esi-
merkiksi hirviön hyökkäykseen) ja konkreettisiin ilmiöihin (sellaiseen, mikä 
näyttää pelottavalta), kun taas vanhemmat lapset pelkäävät usein realistisia ja 
abstrakteja ilmiöitä (Bauer, 1976; Davidson ym., 1989; Owen, 1998; Gullone, 
2000; Taimalu, 2007). 9−12-vuotiaat pelkäävät erityisesti henkilökohtaista va-
hingoittumista tai fyysistä tuhoa (esimerkiksi onnettomuuksia, yksinäisyyttä, 
sairauksia, väkivaltaa ja luonnonkatastrofeja), sekä läheisen ihmisen vahin-
goittumista tai kuolemaa. (esim. Davidson ym., 1989; Robinson & Rotter, 
1991; Cantor, Wilson & Hoffner, 1986.) Vähän vanhemmat, 13−18-vuotiaat 
nuoret pelkäävät paitsi samoja ilmiöitä kuin edellisellä ikäkaudella, lisäk-
si kouluun liittyviä, sosiaalisia ja seksiin liittyviä tilanteita. He alkavat pelätä 
myös globaaleja poliittisia ja ekonomisia ilmiöitä, kuten sotaa, atomipomme-
ja, vakavia sairauksia (esimerkiksi AIDS:ia) ja inflaatiota (esim. Robinson & 
Rotter, 1991; Cantor, 1996, 1998.) Pelkoja, jotka eivät liity mihinkään tiettyyn 
ikäkauteen (mutta usein alkavat lapsuusiässä), ovat käärmeiden, (ukkos)myrs-
kyjen ja ihmisten kohtaamiseen liittyvät (sosiaaliset) pelot (Rutter & Rutter 
1993, 162–163). Aikuisiässä ei yleensä esiinny voimakkaita pelon tuntemuk-
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sia, koska aikuiset ovat kognitiiviselta kehitykseltään kykeneviä ajattelemaan 
ja (osittain) ymmärtämään abstrakteja ilmiöitä, ja heillä on lapsia enemmän 
kokemuksia pelottavien tilanteiden kohtaamisesta ja niiden hallinnasta.

Pelkoa aiheuttavien ilmiöiden sisällölliset erot eri-ikäisillä lapsilla johtu-
vat Jean Piaget’n kehitysteorian mukaan selitettynä siitä, että lapsen kognitii-
vinen ja affektiivinen kehitys etenevät vaiheittaisesti. Piaget’n mukaan tunteet 
ja älykkyys eivät ole erillisiä ilmiöitä: on olemassa skeemoja, jotka liittyvät ih-
misiin ja niitä, jotka liittyvät objekteihin, ja nämä molemmat ovat yhtä aikaa 
kognitiivisia ja affektiivisia. Syntymästä noin 2-vuotiaaksi asti lapsi elää senso-
motorisen älykkyyden kautta. Älyllinen kehitys alkaa heti, kun vauva syntyy: 
aluksi hänen tunne- ja kognitiivista olemistaan ohjaavat vaistot ja refleksit. 
Pian vauva kuitenkin oppii skeemoja (tapoja, alkeellisia havaintoja) ja tunteita 
(ilo, suru, tyytyväisyys, pettymys). Noin 6−8 kuukauden iästä kahteen ikävuo-
teen asti tunteet säätelevät lapsen intentionaalista käyttäytymistä. Ominaista 
tälle kaudelle on egoismi: lapsen on vielä vaikeaa ottaa huomioon toisia ih-
misiä eikä hän vielä pysty ajattelemaan asioita toisen ihmisen näkökulmasta. 
Noin 2-vuotiaana lapsi siirtyy verbaalisen älykkyyden kaudelle, joka jakautuu 
kolmeen alakauteen. Esioperationaalisella kaudella ilmaantuu symbolifunktio 
(kun lapsi oppii puhumaan) ja toimintaskeemat alkavat sisäistyä esittäviksi 
symboleiksi (2–7/8 v.). Tunne-elämän osalta lapsella esiintyy jo interpersoo-
nallisia tunteita ja moraalinen ajattelu on alkamassa. Lapsi kykenee jo jossain 
määrin säätelemään tunteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Noin 7−8 
vuoden iässä lapsi siirtyy konkreettisten operaatioiden kaudelle (kestää noin 
10−11 ikävuoteen asti), jolloin käänteinen ajattelu ja kyky ymmärtää trans-
formaatiota sekä erilaisia luokitteluja ja suhteita kehittyy. Lapsella esiintyy 
autonomisia moraalisia tunteita. Viimeinen vaihe, formaalisten operaatioiden 
kausi, alkaa noin 11−12-vuotiaana. Tällöin lapsen ajattelu siirtyy hypoteetti-
selle tasolle ja tunne-elämä liittyy suuresti sosiaaliseen elämään, yhteisöön ja 
tasa-arvoon (idealistiset tunteet). (Piaget, 1981.)

Kehitysvaiheet ovat peräkkäisiä niin, että lapsi siirtyy aina tasolta toiselle. 
Tarve muutokseen syntyy, kun jotain lapsen sisällä tai ulkopuolella on muut-
tunut, jolloin käyttäytyminen on sovitettava muutoksen kanssa yhteensopi-
vaksi. Kukin tarve joko pyrkii saamaan ulkopuoliset ihmiset ja tapahtumat 
mukaan subjektin omaan toimintaan eli sulauttamaan ulkopuolisen maail-
man elementit jo olemassa oleviin struktuureihin (assimilaatio) tai paranta-
maan rakenteita ulkopuolisten vaatimusten mukaisesti eli mukauttamaan ne 
ulkoisiin kohteisiin (akkommodaatio). (Piaget, 1981, 1988.) 
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2.1.4 Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot

Useiden tutkimusten mukaan lapsilla esiintyy runsaasti televisio-ohjelmiin 
liittyviä pelkoja (Katso Taulukko 2). Amerikkalainen professori Joanne Can-
tor on tehnyt lukuisia tutkimuksia lasten TV-ohjelmiin liittyvistä peloista ja 
niiden hallinnasta. Hän on kollegoineen tutkinut lasten TV-ohjelmiin liittyviä 
pelkoja 1970-luvulta alkaen ja tutkii niitä edelleen. Suurimmassa osassa tut-
kimuksistaan hän on selittänyt lasten TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja ja niiden 
hallintaa Piaget:n kehityspsykologisesta teoriasta käsin. Lasten emotionaaliset 
reaktiot median sisältöihin ovat pitkälle riippuvaisia lapsen havainnoista, ym-
märryksestä ja mediasisältöjen tulkitsemisesta, eli Piaget:n kehityspsykologi-
nen teoria soveltuu hyvin lasten TV-pelkojen tutkimisen teoreettiseksi lähtö-
kohdaksi (Cantor & Sparks, 1984). Muita lasten TV-ohjelmiin liittyviä pelko-
ja ja pelonhallintaa tutkineita henkilöitä ovat muun muassa Cynthia Hoffner, 
Barbara J. Wilson, Glenn G. Sparks, Amy I. Nathanson, Kristen Harrison ja 
Patti M. Valkenburg (Valkenburg on hollantilainen, muut amerikkalaisia). 
Taulukko 2 sisältää esimerkkejä aiemmista tutkimuksista, jotka liittyvät alle 
kouluikäisten lasten TV-ohjelmapelkoihin. Kokeelliset menetelmät lasten 
mediaan liittyvien pelkojen ja pelonhallinnan suhteen ovat olleet suosittuja 
erityisesti Amerikassa. Myös kyselyitä on käytetty, niin suoraan lapsille kuin 
heidän vanhemmilleen suunnattuina. Lasten TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja 
on tutkittu myös haastattelujen avulla. (Taulukko 2)
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Taulukko 2. 
Aiemmat tutkimukset alle kouluikäisten lasten TV-ohjelmiin liittyvistä 
peloista. 

Vastaajina Kokeelliset 
menetelmät

Kyselyt Haastattelut

Vanhemmat Cantor & Sparks, 1984 
Ridley-Johnson, 
Surdey & O’Laughlin, 
1991

Cantor, Wilson & Hoffner, 
1986 (puhelin haastattelu) 
Cantor & Nathanson, 
1996 (puhelin haastattelu)

Lapset Cantor & Wilson, 
1984 
Hoffner & Cantor, 
1985 
Cantor, Sparks & 
Hoffner, 1988 Cantor 
& Hoffner, 1990 
Cantor & Omdahl, 
1991 

Palmer, Hockett & 
Dean, 1983 Harrison 
& Cantor, 1999 
(retrospek tii vinen 
tutkimus)

Wilson, Hoffner & Cantor, 
1987 Valkenburg, Cantor 
& Peeters, 2000 (puhelin-
haastattelu)* Kirmanen, 
2000a** Smith & Wilson, 
2002
Taimalu, 2007

 * Tämä tutkimus koskee 7−12-vuotiaita lapsia, eli kouluikäisiä. Tutkimus on lisätty tau-
lukkoon siksi, koska tutkimuksen nuorimmat lapset ovat 7-vuotiaita, mikä on hyvin 
lähellä oman tutkimukseni vanhimpien lasten ikää. Lisäksi perustan pelkojen sisällölli-
sen luokittelun ja pelonhallintakeinojen luokittelun suurelta osin tämän tutkimuksen 
pohjalle, eli tutkimus on yksi merkittävimmistä lähteistäni lasten TV-ohjelmiin liitty-
vien pelkojen ja niiden hallinnan suhteen.

** Vuoden 1993 käyttämäni aineisto on Kirmasen (2000a) aineiston kanssa osittain sama: 
miltei kaikkien kaupungissa haastateltujen lasten osalta (N=101). 

Eri-ikäiset lapset pelkäävät mediasta erilaisia sisältöjä. Iän karttuessa mediaan 
liittyvät pelot eivät välttämättä vähene, vaan niiden kohde muuttuu (Cantor, 
1996). Eri-ikäiset ymmärtävät TV-ohjelmien sisällön eri tavalla: nuorempien 
lasten ajattelu on enemmän havaintoon sidonnaista, kun vanhemmat lapset 
osaavat ottaa huomioon jo muitakin seikkoja (Smith & Wilson, 2002). Alle 
6-vuotiaat eivät vielä ymmärrä täysin toden ja fantasian välistä eroa (Piaget, 
1981, 1988, 1999; Cantor & Nathanson, 1996; Muris & Merckelbach, 2000). 
Noin 7-vuotiaana he alkavat ymmärtää, mikä TV-ohjelmissa on totta ja mikä 
keksittyä (Harris, 2000; Valkenburg, 2004, 23−26). Siksi alle kouluikäiset lap-
set pelkäävät TV-ohjelmista erityisesti hahmojen ulko-asua (sitä mikä näyttää 
pelottavalta), fantasiaan liittyviä sisältöjä, konkreettisia ilmiöitä ja audiovisu-
aalisia efektejä, kun taas vanhemmat lapset pelkäävät hahmojen käyttäytymis-
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tä, realistisia sisältöjä (sitä, mikä voisi tapahtua oikeasti) ja abstrakteja ilmiöitä 
(Cantor & Sparks, 1984; Cantor, Wilson & Hoffner, 1986; Sparks, 1986; Sparks 
& Cantor, 1986; Cantor & Wilson, 1988; Cantor, 1994, 1996, 1998, 2002; Can-
tor & Nathanson, 1996; Smith & Wilson, 2002; Valkenburg, 2004). Esimer-
kiksi alle kouluikäiset lapset saattavat pitää Muumilaakson tarinoiden Mörköä 
hyvin pelottavana hahmona, kun taas kouluikäiset jo ymmärtävät sen olevan 
satuhahmo, joka ei ole todellinen. Nämä kehityskausien eroavuudet ovat se-
litettävissä Jean Piaget’n kehityspsykologisen teorian mukaan: alle 7-vuotiaat 
lapset elävät esioperationaalista kehityskautta, jolloin informaation käsittelys-
sä ominaista ovat keskittyminen vain yhteen ominaisuuteen ja konkreettisuus 
(taipumus reagoida ilmiöihin kuten ne näyttäytyvät välittömässä havainnos-
sa) (Piaget 1981, 1988, 1999).

Lapset seuraavat mielellään sellaisia ohjelmasisältöjä, jotka he ainakin 
osittain voivat tulkita omasta ymmärrysmaailmastaan käsin (McCall, Kenne-
dy & Applebaum, 1977): lapsi ei halua katsella liian helppoa ja yksinkertais-
ta TV-ohjelmaa, eikä myöskään liian vaikeaa ja monimutkaista, vaan hieman 
hänen omaa ymmärrysmaailmaansa vaikeampaa. Tämän huomaa käytännös-
sä siitä, että vielä 3-vuotias katselee innoissaan Teletappeja, mutta 5-vuotias ei 
yleensä ole niistä enää lainkaan kiinnostunut. Tämä selittyy sillä, että lapsen 
siirryttyä kehitystasolta toiselle hänen kognitiiviset taitonsa paranevat, eikä 
hän enää välttämättä jaksa keskittyä ohjelmaan, joka ei vastaa hänen älyllistä 
ymmärrystasoaan.

Paitsi kehityksellisiä, lasten TV-ohjelmiin liittyvistä peloista on tutkittu 
myös sukupuolten välisiä eroavaisuuksia. Osassa tutkimuksia tytöillä on to-
dettu esiintyvän useammin (ja intensiivisempiä) TV-ohjelmiin liittyviä pelko-
ja kuin pojilla (Cantor & Reilly, 1982; Palmer, Hockett & Dean, 1983; Cantor, 
Wilson & Hoffner, 1986; Sparks, 1986; Wilson, 1987, 1989; Wilson, Hoffner & 
Cantor, 1987; Cantor, Sparks & Hoffner, 1988; Cantor & Hoffner, 1990; Hof-
fner & Cantor, 1990; Sparks, 1991; Sparks, Spirek & Hodgson, 1993; Sparks, 
Pellechia & Irvine, 1999; Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000; Smith & Wil-
son, 2002; Valkenburg, 2004). Toisaalta kaikissa tutkimuksissa sukupuol-
ten välisiä eroja ei ole löydetty (Wilson & Weiss, 1993; Cantor & Nathanson, 
1996; Kirmanen, 2000a; Taimalu, 2007). 

Televisio-ohjelmien herättämää pelkoa on selitetty erilaisten teorioiden 
valossa. Ensimmäinen teoria kuvaa suoraa vaikuttamista ärsykkeen yleistymi-
sen kautta. Sen mukaan samankaltaiset ärsykkeet voivat aiheuttaa samanlaisia 
emotionaalisia reaktioita. Niinpä median aiheuttama ärsyke, joka on saman-
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kaltainen kuin aiemmin pelottavaksi koettu ärsyke, voi aiheuttaa pelkoa, mut-
ta yleensä vähemmän intensiivistä kuin alkuperäinen ärsyke aiheutti (Cantor 
& Omdahl, 1991; Cantor, 2002): esimerkiksi jos lapsi pelkää pimeää, voi TV-
ohjelman kohtaus, jossa tapahtuu jotain pelottavaa pimeässä ympäristössä, 
tuntua lapsen mielestä hyvin pelottavalta. Toiseksi, mallioppimisen teorian 
mukaan TV-hahmojen tunteiden havainnointi voi johtaa katsojan pelkoreak-
tioihin (Bandura, 1994): esimerkiksi lapsi havaitsee TV-hahmon olevan hyvin 
vihainen toiselle hahmolle ja pelkää hahmojen välille syntyvän tappelun. Kol-
manneksi, teoriassa, joka painottaa negatiivista tiedonsiirtoa, oletetaan, että 
erilaisten TV-ohjelmien tuottama negatiivinen informaatio tuottaa transfer-
vaikutusta (Valkenburg, 2004, 69–71): esimerkiksi jos lapsi näkee TV-ohjel-
massa maanjäristyksen aiheuttamaa tuhoa, hän voi alkaa pelätä maanjäristyk-
siä omassa elämässään. Pelon syntymiseen vaikuttavat monet mekanismit ja 
tulkintani mukaan kaikki edelliset mallit voivat selittää lapsen TV-ohjelmaan 
liittyvää pelkoa: riippuu tilanne- ja muista tekijöistä, mikä selitysmalli pätee 
milloinkin.

2.2 Painajaisunien suhde lasten TV-ohjelmiin  
 liittyviin pelkoihin

Sekä aikuiset että lapset näkevät unia, jotka ovat merkittäviä heidän elämäl-
leen ja heijastavat heidän tärkeitä kokemuksiaan. Uni voidaan määritellä nuk-
kumisen aikana esiintyväksi sarjaksi havaintoja, ajatuksia ja tunteita, jotka 
koetaan kuin todellisina tapahtumina. Nämä tapahtumat (unisisältö) ovat yk-
silön oma kokemus, jota muut eivät pysty tietämään ellei yksilö raportoi niis-
tä. (Domhoff, 2005, 523; ks. myös Revonsuo, 2006.) Uni on usein jollain tapaa 
arjen toistoa (siinä esiintyy yleensä tuttuja hahmoja ja tilanteita) (Domhoff, 
2005), mutta kokemukset muokkautuvat unimaailmaan yksilön niistä teke-
mien tulkintojen ja arviointien perusteella: unessa arki ei siis yleensä toistu 
sellaisenaan (Foulkes, 1999). Uni on normaalia biologista toimintaa, jota ta-
pahtuu miltei kaikilla ihmisillä (lähinnä vain tietyt aivovauriot voivat aiheut-
taa unien puuttumisen) (Revonsuo, 2006).

Unet ja niistä raportointi ovat erilaisia eri kehitysvaiheessa. Konkreettisten 
operaatioiden vaiheessa olevat lapset (Foulkesin mukaan 5−7-vuotiaat) osaa-
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vat jo hyödyntää sisäisiä representaatioita toimintansa suunnittelussa, heidän 
ajattelunsa on vähemmän egosentristä kuin ennen, he osaavat jossain määrin 
erottaa toisistaan realismin ja fiktion / fantasian, mutta ajattelevat vielä hyvin 
pragmaattisesti (eivät vielä kykene abstraktiin ajatteluun) (Foulkes, 1982, ks. 
myös Piaget, 1981, 1988, 1999). Tässä kehitysvaiheessa lapsen uniraportit ovat 
aiempaa pidempiä ja monimuotoisempia. Unet sisältävät etenkin perheenjä-
seniä, eläimiä, sosiaalista interaktiota ja tuttuja tilanteita. Aggressiivisuutta ja 
pelkoa ei Foulkesin mukaan juurikaan esiinny tässä ikävaiheessa. (mt.) Foul-
kes näkee kognitiivisten operaatioiden vaiheen alkavan aiemmin kuin Piaget, 
jonka mukaan vaihe alkaa vasta 7−8-vuotiaana. On mahdollista, että osa tut-
kimistani lapsista elää jo tätä kehityksen vaihetta, mutta oletan suurimman 
osan heistä olevan vielä esi-operationaalisella tasolla. 

Erilaisia unihäiriöitä ja erityisesti painajaisunia esiintyy useimmin 
4–6-vuotiailla lapsilla (Beltramini & Hertzig, 1983; Revonsuo, 2006). Uniin 
liittyvät pelot vähenevät iän myötä (Gordon & King, 2002). Painajaisunia 
on määritelty monin eri tavoin, eräiden määritelmien mukaan painajaisuni 
on pitkä, pelottava uni, joka herättää nukkujan (Hartmann, 1984; Halliday, 
1987). Nukkuja herää voimakkaiden tunnekokemusten seurauksena. Toisaal-
ta kaikkien määritelmien mukaan painajainen ei herätä nukkujaa (Wood & 
Bootzin, 1990; Zadra & Donderi, 2000). Painajainen on myös määritelty häi-
ritseväksi unitilaksi, joka vaihtelee voimakkuuksiltaan ja ilmenee unen aikana 
(Picchioni ym., 2002). Painajainen voi sisältää monenlaisia tunteita (Zadra & 
Donderi, 2000). On tärkeää muistaa, että painajaisunet ovat normaali osa lap-
sen kehitystä (Gordon & King, 2002; Bulkeley ym., 2005). Joskus painajaisu-
net voivat kuitenkin muodostua lapsen arkea häiritseviksi, erityisesti jos niitä 
esiintyy hyvin usein ja ne ovat hyvin pelottavia. 

Pienet lapset näkevät usein painajaisia, joissa he ovat uhrin roolissa (Hall 
& Domhoff, 1963; Saline, 1999; Domhoff, 2005; Oberst, Charles & Chamar-
ro, 2005; Strauch, 2005). Myös unet, jotka sisältävät kokemuksia uhasta, (Re-
vonsuo, 2000; Bulkeley ym., 2005), eroon joutumisesta läheisestä ihmisestä 
(Freud, 1936) ja läheisen ihmisen joutumisesta vaaraan tai kuolemasta (Har-
ris, 1948), ovat yleisiä pienillä lapsilla. Lasten unissa esiintyy enemmän vaa-
rallisia eläimiä ja aggressiivisia sisältöjä kuin aikuisten unissa (Hall & Dom-
hoff, 1963; Domhoff, 1996, 2005; Revonsuo & Valli, 2000). Toistuvien unien 
teemana on usein unennäkijän joutuminen hyökkäyksen tai takaa-ajon koh-
teeksi (Robbins & Houshi, 1983; Hartmann, 1984; Domhoff, 1996). Lasten 
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unissa hyökkääjänä on usein hirviö tai villieläin. Nämä unet ovat voimakkaita 
primitiivisten uhkien simulaatioita (Revonsuo, 2006). 

Painajaisuniin liittyvää pelonhallintaa pienten lasten kohdalla ei ole juu-
rikaan tutkittu. Tutkimukset, joissa pelonhallinnan ja painajaisten välistä yh-
teyttä on tutkittu, ovat lähinnä osoittaneet, kuinka painajaisunet voivat toimia 
coping-keinoina stressitilanteisiin (Punamäki, 1998; Picchioni ym., 2002). 
Raija-Leena Punamäki on tutkinut paljon traumaa kokeneiden lasten unia 
ja coping-keinoja. Hänen mukaansa päivällä tapahtunut coping-prosessi jat-
kuu lasten painajaisunissa (ks. myös Picchioni ym., 2002). Punamäki (1998) 
korostaa, että jos lapsi käsittelee traumatilannetta (sotaa) päivällä aktiivisin 
hallintakeinoin, tilanteen käsittely jatkuu painajaisunessa passiivisin hallinta-
keinoin. Jos taas lapsi käsittelee päivällä tilannetta passiivisten coping-keino-
jen avulla, painajaisissa hän käsittelee niitä aktiivisesti. Tässä tutkimuksessa 
lapset elivät traumaattisessa ympäristössä, jossa heidän oli pakko yrittää hal-
lita pelkoaan ja ahdistustaan. Tämän vuoksi coping-prosessit voivat vaihdella 
sankarillisesta hallinnasta (aktiivinen) pelkäävän uhrin (passiivinen) rooliin. 
(mt.) Vaikka Punamäki onkin tutkinut lapsia äärimmäisissä traumaattisissa 
olosuhteissa, voi hänen tuloksiaan soveltaa jossain määrin myös pienempien 
stressitilanteiden, kuten TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen, tutkimiseen (tosin 
myös TV-ohjelmiin liittyvät pelot voivat joskus tuottaa lapselle voimakkaan 
ja ahdistavan kokemuksen). Lapsi voi kertoa hallitsevansa TV-pelkonsa ak-
tiivisesti, mutta painajaisunessa TV-hahmot voivat uhata häntä niin, ettei hän 
pysty puolustautumaan niitä vastaan. Tutkimuksessani en kuitenkaan käsit-
tele lasten käyttämiä pelonhallintakeinoja painajaisunissa, vaan unennäke-
misen jälkeen. Painajaisunet voivat saada lapsen voimakkaaseen pelkotilaan, 
ja nukahtaminen pelottavan unen jälkeen voi olla vaikeaa, ellei pelkoa saada 
poistetuksi. Lapset siis tarvitsevat hallintakeinoja myös painajaisunien nostat-
tamia pelkotiloja varten.

Antti Revonsuo1 (2000) on esittänyt unista uhkasimulaatioteorian, jonka 
mukaan unien tehtävänä on uhkatilanteiden simuloiminen ja uhkatilanteesta 
selviytymisen harjoitteleminen simulaation avulla. Teoria perustuu evoluu-
tiopsykologiseen viitekehykseen, ja siinä uskotaan, että selviytyäkseen vaa-
roista esi-isiemme on ollut pakko harjoitella erilaisia vaaratilanteita unissa 
(Valli & Revonsuo, 2000). Revonsuo ja Valli (2000, 476) toteavat, että lasten 
unientuottamismekanismilla on taipumus simuloida maailmaa, jossa esiintyy 

  1 Antti Revonsuo on kognitiivisen neurotieteen professori ja hän tutkii tajuntaa ja tietoi-
suutta. Unitajunnan tutkimus on yksi Revonsuon tutkimuskohteista.
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eläimiä (varsinkin villi-eläimiä), aggressiota, konflikteja, hyökkääviä eläimiä 
ja uhriksi joutumista useammin kuin heidän valvemaailmassaan tai aikuisten 
unimaailmassa. Unientuottamismekanismi näyttää siis olevan valmistautu-
nut simuloimaan uhkatilanteita, joita esiintyi ihmisen alkuperäisympäristössä, 
ja tämä taipumus vähenee iän myötä valvehavaintomaailman osoittauduttua 
erilaiseksi kuin mitä unientuottamismekanismi ’odotti’. Uhkasimulaatioteorian 
mukaan unitajunta on siis eräänlainen simulaatio tai malli maailmasta. Unien 
tuottamisen mekanismi valikoi pitkäkestoisesta muistista unisisällöiksi sellai-
sia muistijälkiä, joihin liittyy voimakas uhan kokemuksen tunne. Tämän takia 
uhkatilanteet ovat unissa yliedustettuina. Unitajunta on kehittynyt uhkasimu-
laattoriksi, jossa harjoitellaan uhkien havaitsemista ja kohtaamista ja niihin 
reagoimista. (Revonsuo & Valli, 2000.) On tärkeää huomioida, että kaikki ih-
misten unet eivät ole uhkaavia, eivätkä näin ollen selitettävissä uhkasimulaa-
tiomekanismin avulla (Revonsuo, 2006).

Revonsuon uhkasimulaatioteoria pohjautuu useaan tieteenalaan: biologi-
aan, psykologiaan ja filosofiaan. Revonsuo ei lähde tulkitsemaan unia piilo-
merkitysten perusteella, vaan hän pohjaa unien analyysin perustan kognitiivi-
siin uniteorioihin, joiden lähtökohtana on kuvata niitä kognitiivisia prosesse-
ja, jotka osallistuvat unien tuottamiseen. Unista ei siis etsitä salattua merkitys-
tä, vaan unet nähdään järjestäytyneinä kognitiivisina prosesseina. (Cavallero 
& Cigogna, 1993; Tarkko & Revonsuo, 2000.) 

Nykypäivän ihmisillä on edessään erilaisia uhkatilanteita kuin esi-isilläm-
me. Kun ennen oli aiheellista pelätä lähinnä vaarallisia eläimiä, luonnonil-
miöitä ja toisia ihmisiä, nykyajan hyvinvointivaltiossa asuvan ihmisen pelot 
liittyvät suurelta osin mediaan, jossa esiintyy monia todellisia (esimerkiksi 
sodat, kärsimys ja luonnonkatastrofit) tai keksittyjä (esimerkiksi mielikuvitus-
olennot ja kauhuelementit) uhkatilanteita. Media on siis eräänlainen simu-
laatio todellisista tai epätodellisista ihmisiä uhkaavista tilanteista ja ilmiöis-
tä. TV-ohjelman herättämät tunteet voivat siirtyä lapsen uniin, niin että lapsi 
voi nähdä niistä hyviä unia tai painajaisia (Van den Bulck, 2004). Silloin uni 
voi tulla esittämään simulaatiomallin median esittämistä uhkista, jotka lapsen 
unissa voivat usein siirtyä osaksi omaa kokemusmaailmaa: esimerkiksi jos 
lapsi näkee TV-ruudulla hirviön, voi tämä hirviö uhata lasta painajaisunessa. 
Unissa siis harjoitellaan käsittelemään ja kohtaamaan median esittämiä uh-
kia. Painajaisunien ja TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen välisistä yhteyksistä on 
tehty maailmalla hyvin vähän tutkimuksia. 
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Lasten painajaisunien teoreettisena perustana käytän Revonsuon (2000) 
uhkasimulaatioteoriaa. Painajaisunien analyysin näkökulmani liittyy kogni-
tiivisiin uniteorioihin (kuten Revonsuon) (Foulkes, 1985; Antrobus, 1991; 
Tarkko & Revonsuo, 2000), joiden mukaan unia tulee tutkia niiden ilmiasun, 
eli sen, mitä lapset unistaan kertovat, perusteella. En siis lähde selvittämään 
unien salattuja merkityksiä, vaan tukeudun suoraan lasten omiin uniraport-
teihin. En myöskään tee unista syvällistä analyysia, vaan tulkitsen unia aino-
astaan lasten kertomusten perusteella. Oletan myös, että unilla on biologinen 
funktio, ja että ne ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille.

2.3 Pelonhallinta lapsuudessa

Pelon- ja stressinhallinta on oleellisen tärkeä osa elämää, sillä sen avulla py-
ritään hallitsemaan ihmistä kuormittavia tilanteita / asioita niin, ettei hänen 
hyvinvointinsa vaarantuisi (Lazarus & Folkman, 1984). Lapsilla on käytös-
sään erilaisia pelonhallintakeinoja kuin aikuisilla. Lisäksi keinot vaihtelevat 
kehityskausien ja sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta. Pienil-
lä lapsilla on käytössään usein käyttäytymiseen liittyviä konkreettisia hallin-
takeinoja, kun taas vanhempien lasten ja aikuisten coping-toiminta perustuu 
usein kognitiivisiin keinoihin (mm. Band, 1988). Tässä alaluvussa käsittelen 
alle kouluikäisten lasten pelonhallintaa teoreettisessa viitekehyksessä, ja erik-
seen TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen hallintaa. 

2.3.1 Lasten pelonhallinta teoreettisessa kontekstissa

Coping- eli hallintakeinot ovat eräänlaisia suodattimia stressiä vastaan (Laza-
rus & Folkman, 1984). Coping-keinot ovat dynaamisia: niitä arvioidaan stres-
sitilanteessa, tarvittaessa arvioidaan uudelleen ja ne voivat muuttua. Toisaalta 
coping-keinot ovat sosiaalisesti konstruoituneita: niitä käytetään usein sosi-
aalisissa konteksteissa (Berg, Meegan & Deviney, 1998.) Lazarus & Folkman 
(1984) määrittelevät coping-keinot vaihteleviksi ajatuksiksi ja toiminnoiksi, 
joita yksilö käyttää selviytyäkseen ulkoisista ja / tai sisäisistä vaatimuksista 
tietyssä yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutustilanteessa, jonka yksilö 



57

2 LAPSUUDEN PELOT, PAINAJAISUNET JA PELONHALLINTA

kokee kuormittavaksi. Pelonhallinta on siis joustavaa ja usein sosiaalisesti si-
toutunutta toimintaa (mt.). Käytän rinnakkain käsitteitä pelonhallintakeinot 
ja coping-keinot. 

Lazarus ja Folkman (1984) jakavat pelonhallintakeinot tunnekeskeisiin ja 
ongelmakeskeisiin keinoihin. Tunnekeskeisten keinojen tavoitteena on käsi-
tellä tilanteen herättämää ahdistavaa tunnetta ja ongelmakeskeisellä hallin-
nalla etsiä tilanteeseen ratkaisukeinoja. Bandin (1988) mukaan taas hallin-
takeinot ovat joko primaarisen tai sekundaarisen kontrollin funktioita. Pri-
maarin kontrollin avulla pyritään aktiivisesti vaikuttamaan stressin tuottajaan 
(esimerkiksi toisiin ihmisiin tai tilanteeseen). Sekundaarin kontrollin avulla 
taas pyritään vaikuttamaan siihen tunteeseen tai psykologiseen tilaan, jonka 
stressaava tilanne on aiheuttanut. Band käyttää myös käsitettä kontrollista 
luopuminen (relinquished control) kuvaamaan tilannetta, jossa ihmisellä ei 
ole käytössään keinoja pelonhallintaan. 

Muutokset lapsen kognitiivisessa kehityksessä ovat väistämättä yhteydessä 
siihen, mitä ihminen kussakin iässä pelkää (tai minkä kokee stressaavana) ja 
miten hän hallitsee pelkojaan (vrt. Piaget 1981, 1988, 1999; Band, 1988; Band 
& Weisz, 1988). Myös kiintymyssuhde vaikuttaa siihen, miten herkästi lapsi 
turvautuu toisiin ihmisiin apua tarvitessaan. Lapsen pelkotila ei ole yhtä voi-
makas tai usein lieventyy, kun turvallinen ihminen on hänen lähellään. Tur-
vallisesti kiintynyt lapsi kokee, että hoitaja on saatavilla ja auttaa ja lohduttaa 
lasta tarvittaessa. (Bowlby, 1985; 1997.) Turvallisesti kiintynyt lapsi siis osaa 
ja uskaltaa hakea sosiaalista tukea, toisin kuin turvattomasti kiintynyt lapsi, 
joka ei ole tottunut saamaan lohdutusta ja lämpöä sitä tarvitessaan. Kiinty-
myssuhteen laatu varhaislapsuudessa vaikuttaa myös siihen, miten lapsi myö-
hemmin luottaa toisiin ihmisiin. Giddensin (1991) mukaan luottamus on eräs 
pelonhallinnan muodoista: perusluottamus on työkalu, jonka avulla riskit tai 
vaarat saadaan välillä unohdettua. Ihmisen turvallisuuden kokemus riippuu 
luottamuksen ja riskin välisestä tasapainosta (Giddens, 1990).

Lisäksi yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti vaikuttavat pelonhal-
lintaan sen suhteen, millaisen yksilön toiminnan koetaan olevan missäkin 
ajassa yhteiskunnallisesti arvostettua. Nykymaailmassa jo nuorten elämässä 
korostuvat individualistiset ja ’kovat’ arvot: ihmisten odotetaan pärjäävän it-
senäisesti ilman muiden antamaa tukea. (Furlong & Cartmel, 2007) Individu-
alistisuus korostuu lähinnä aikuisten ja nuorten maailmassa, mutta se heijas-
tuu väistämättä myös pienten lasten elämään omien vanhempien kautta: esi-
merkiksi vanhempien työelämässä kokemien kiireiden ja stressin välityksellä.
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Berg, Meegan ja Deviney (1998) kritisoivat kehityksellisiä teorioita stres-
sistä ja copingista sen suhteen, että ne näkevät stressin arviointi- ja coping-
prosessin individualistisena toimintana, ja huomioivat sosiaalisen kontekstin 
ainoastaan sosiaalisen tuen näkökulmasta, ja silloinkin sosiaalisen tuen saajan 
passiivisena tuen vastaanottajana. Kuitenkin toiset ihmiset ovat usein mukana 
stressi- tai coping-tilanteessa, monin mahdollisin eri tavoin: ihminen harvoin 
kokee stressiä ja hallitsee sitä sosiaalisessa tyhjiössä. Bergin, Meeganin ja De-
vineyn (1998) sosiaalis-kontekstuaalisessa mallissa coping-toiminta nähdään 
prosessina, jossa yksilöt yhteydessä toisten ihmisten kanssa ennakoivat ja hal-
litsevat jokapäiväisiä (arkisia) ongelmiaan. Coping-prosessi on dynaaminen, 
eli prosessissa yksilöt ennakoivat jokapäiväisiä stressitekijöitä, tulkitsevat jo-
kapäiväisiä toimintoja, arvioivat ongelmia, tekevät jotain poistaakseen niitä, 
ja arvioivat niitä uudelleen (ovatko ne poistuneet). Coping-prosessi voi olla 
dynaaminen joko senhetkisessä coping-tilanteessa tai elämänkaaren aikana 
muotoutuen aiempien kokemusten mukaan. Coping-prosessi siis ei ole ’suo-
raviivaista toimintaa’, vaan siinä saatetaan välillä palata takaisin stressitekijän 
arviointiin ja coping-strategioiden valintaan (kehittää niitä) ja edelleen uudel-
leenarvioida stressitekijää. Tämä toiminta voi toistua niin monta kertaa, kun-
nes ongelma on onnistuneesti ratkaistu. Ongelma ei välttämättä tule ratkais-
tuksi ollenkaan, tai tulee ratkaistuksi vain osittain. Ongelmatilanteet ja niiden 
ratkaisut varastoituvat ihmisen mieleen skeemoiksi, joita yksilö käyttää tule-
vaisuudessa samankaltaisten tilanteiden arviointiprosessissa. (Berg, Meegan 
& Deviney, 1998.) 

Berg, Meegan ja Deviney (1998) painottavat pelonhallintaa sosiaalisessa 
kontekstissa tapahtuvana, ja Piaget’n kehityspsykologisessa teoriassa taas ko-
rostuu hallinnan individualistinen puoli. Bowlbyn teoria taas painottaa pe-
lonhallinnan evoluutio-psykologista alkuperää. Lisäksi sosiologisissa riskiyh-
teiskuntateorioissa huomioidaan yhteiskunnan asettamat vaatimukset ja odo-
tukset yksilöiden elämään. Omassa näkökulmassani on vaikutteita kaikista 
edeltävistä teorioista. Pelonhallintaan vaikuttaa oleellisesti kiintymyssuhteen 
laatu. Lisäksi pelkojen kokeminen ja niiden hallinta tapahtuvat joskus yksi-
löllisesti, jopa silloinkin, kun muita ihmisiä on ympärillä: esimerkiksi TV-oh-
jelmaa katsellessaan lapsi voi kokea pelkoa, vaikka toisia ihmisiä olisi lähellä, 
eikä hän välttämättä kerro peloistaan toisille. Pelkojen kokeminen ja niiden 
hallinta kuitenkin usein tapahtuvat lapsilla sosiaalisessa kontekstissa, sillä alle 
kouluikäinen lapsi viettää vain harvoin aikaa aivan yksin. Lasten pelot ja nii-
den hallinta sisältävät lisäksi väistämättä vaikutteita aikuisten maailmasta, sil-
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lä perhe-elämää ei koeta tyhjiössä, vaan yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa 
kontekstissa: ajan hengessä. 

Edellisten näkökulmien lisäksi painotan lapsen omaa aktiivista roolia 
 coping-prosessissa (uusi sosiologinen lapsitutkimus). Kuvio 2 kuvaa pelon-
hallinnan käsitettä teoreettisessa viitekehyksessä. 

Kuvio 2.
Pelonhallinta teoreettisessa viitekehyksessä.

Tutkin myös lasten pelonhallinnan toimivuutta, sillä toimimaton coping on 
olennaisesti yhteydessä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin (Murberg & Bru, 
2005). Jos lapsi osaa hallita pelkojaan (tai oppii erilaisia toimivia pelonhallin-
takeinoja), on hänen helpompaa selviytyä jatkossa uusista tilanteista ja haas-
teista, joissa tarvitaan sopeutumista (Taimalu, 2007). Coping-keinojen toimi-
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vuuteen ovat yhteydessä niin lapsen yksilölliset ominaisuudet, kuin sosiaali-
nen ja kulttuurinen ympäristö (Brenner, 1984, 175). 

2.3.2 Lasten pelonhallinta

Coping-keinoja on tutkittu alle kouluikäisillä lapsilla varsin vähän. Coping-
keinojen on todettu olevan pienillä lapsilla usein primitiivisiä ja biologi-
sia, kuten esimerkiksi aggressio ja huutaminen (Lazarus & Folkman, 1984, 
171–173). Esikoulu-iässä lapset alkavat jo olla tietoisia sosiaalisesta kon-
tekstistaan ja heillä on käytössään suurempi valikoima coping-keinoja kuin 
pienemmillä lapsilla (Aldwin, 1994): he ovat tietoisia siitä, että erilaiset co-
ping-keinot toimivat erilaisissa tilanteissa. Alle kouluikäiset lapset käyttävät 
enimmäkseen behavioraalisia keinoja (esimerkiksi pakenemista ja turvan ha-
kemista läheisiltä ihmisiltä), kun taas vanhemmat lapset käyttävät enemmän 
kognitiivisia keinoja (Foulkes, 1985; Band, 1988; Cantor & Wilson, 1988; Har-
rison & Cantor 1999; Kirmanen, 2000a; Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000; 
Cantor, 2002; Taimalu, 2007). 

Pako on geneettisesti ohjelmoitu pelonhallintakeino, sillä jo nuoret eläi-
met (ja ihmiset) ovat kehittyneet niin, että he reagoivat erilaisiin pelottaviin 
ärsykkeisiin (esimerkiksi ääniin, outouteen, äkillisiin liikeisiin ja pimeyteen) 
välttelemällä tai pakenemalla niitä. Toisaalta myös sosiaalinen tuki on ’sisään-
rakennettu’ keino: niin eläimet kuin ihmiset etsivät toistensa seuraa uhkaa-
vissa tilanteissa. (Bowlby, 1985.) Kognitiiviset coping-keinot eivät ole yleisiä 
vielä alle kouluikäisillä lapsilla (Wilson, Hoffner & Cantor, 1987; Band, 1988; 
Cantor, 1994, 1996; Kirmanen & Lahikainen, 1997; Harrison & Cantor, 1999; 
Kirmanen, 2000a; Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000). 

2.3.3 TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen hallinta lapsuudessa

TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen hallintaa lapsilla on tutkittu jonkun verran, 
mutta melko vähän lapsen omasta näkökulmasta. Erityisesti pitkään lasten 
TV-pelkoja tutkinut Joanne Cantor on tutkinut myös lasten TV-pelkojen hal-
lintaa (Katso luvusta 2.1.4 muut lasten TV-pelkojen hallintaa tutkineet: samat 
kuin pelkoja tutkineet). Suomessa lasten TV-ohjelmiin liittyvää pelonhallin-
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taa (osana laajempaa pelkotutkimusta) on tutkinut Tiina Kirmanen. Aiempia 
tutkimuksia alle kouluikäisten lasten pelonhallinnasta löytyy Taulukosta 32.

Lasten TV-pelkojen hallintaa on tutkittu jonkin verran kokeellisin mene-
telmin, niin että lapset ovat katselleet elokuvanpätkiä, jonka jälkeen/aikana 
heidän fyysisiä ja psyykkisiä reaktioitaan on tutkittu erilaisten menetel mien 
avulla, esimerkiksi mittaamalla lasten fyysisiä reaktioita, tarkkailemalla ja 
haastattelemalla heitä (mm. Cantor & Wilson, 1984; Cantor, Sparks & Hof-
fner, 1988; Wilson, 1989). TV-pelkoihin liittyvää pelonhallintaa on tutkittu 
myös haastattelemalla lapsia joko kasvotusten tai puhelimitse. Myös kysely-
menetelmää on käytetty, tosin ei suoraan alle kouluikäisille lapsille, vaan ret-
rospektiivisesti. (Katso Taulukko 3) 

Taulukko 3.
Aiemmat tutkimukset alle kouluikäisten lasten TV-ohjelmiin liittyvien 
pelkojen hallinnasta.

Kokeelliset 
menetelmät

Kyselyt Haastattelut

Pelonhallinta Cantor & Wilson, 1984 
Cantor, Sparks & 
Hoffner, 1988 Wilson, 
1989 Cantor & Hoffner, 
1990  
Wilson & Weiss, 1991, 
1993

Harrison & Cantor, 
1999 (retrospektii-
vinen tutkimus)

Wilson, Hoffner 
& Cantor, 1987 
Kirmanen, 2000a 
Valkenburg, Cantor 
& Peeters, 2000 
(puhelin haastattelu) 
Taimalu, 2007

Pelonhallinnan 
toimivuus

Cantor & Wilson, 1984 
Cantor, Sparks & 
Hoffner, 1988 Wilson, 
1989 Wilson & Weiss, 
1991

Wilson, Hoffner & 
Cantor, 1987

Useissa tutkimuksissa alle kouluikäisten lasten on todettu käyttävän TV-
ohjelmista lähtöisin olevien pelkojen hallintaan etenkin behavioraalisia kei-
noja (esimerkiksi syöminen, huoneesta lähteminen, silmien peittäminen tai 
tyynyn halaaminen) (Cantor & Wilson, 1988; Harrison & Cantor 1999; Kir-
manen, 2000a; Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000; Cantor, 2002), ja koulu-
ikäisten lasten etenkin kognitiivisia keinoja (esimerkiksi lapsi varmistelee it-
selleen, etteivät ohjelman tapahtumat voi tapahtua oikeasti) (Harrison & Can-
  2 Kaikissa taulukon tutkimuksissa ovat vastaajina olleet lapset itse.
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tor, 1999; Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000). Kouluikäiset lapset käyttävät 
edelleen kognitiivisten keinojen lisäksi myös behavioraalisia keinoja, etenkin 
sosiaalista tukea, sillä tarve lohdutukseen ja läheisyyteen ei häviä missään iäs-
sä (Harrison & Cantor, 1999). 

Cantor, Sparks & Hoffner (1988) havaitsivat erityisesti 6−7-vuotiailla 
esiintyvän TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja, minkä he pohtivat johtuvan siitä, 
että lapset tässä iässä jo havaitsevat aiempaa enemmän uhkaavia ärsykkeitä, 
mutta heillä on toisaalta vasta vähän coping-keinoja käytössään. Sen sijaan 
Valkenburg, Cantor ja Peeters (2000) havaitsivat, että vanhemmat lapset (ai-
neistona 7−12 vuotiaat lapset) käyttivät coping-keinoja vähemmän kuin nuo-
remmat lapset. 

Wilsonin, Hoffnerin & Cantorin (1987) tutkimuksen mukaan 3−5-vuoti-
aiden lasten mielestä tehokkain hallintakeino TV-pelon yhteydessä oli van-
hempien sylissä istuminen. 6−7-vuotiaat kokivat tehokkaina paitsi saman kei-
non, myös huoneesta pois lähtemisen. Sosiaalinen tuki ja konkreettinen tai 
symbolinen pakeneminen ovatkin monen tutkimuksen mukaan käytössä eri-
tyisesti alle kouluikäisillä lapsilla (mm. Wilson, Hoffner & Cantor, 1987; Kir-
manen, 2000a; Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000).

Pelonhallinnan toimivuutta lapsilla on tutkittu vain vähän. Kognitiivi-
silla ohjeilla ei ole välttämättä vaikutusta alle kouluikäisten lasten pelkoihin, 
mutta kouluikäiset lapset yleensä hyötyvät niistä (Cantor & Wilson, 1984). 
Tosin kognitiiviset ohjeet voivat auttaa myös alle kouluikäisiä lapsia, jos ne 
kerrotaan lapselle ymmärrettävällä tavalla. Cantorin, Sparksin & Hoffnerin 
(1988) tutkimuksessa lapsille vakuutettiin heidän näkemänsä pelottavan TV-
hahmon olevan fantasiahahmo, minkä seurauksena jopa 3-vuotiaiden lasten 
pelot vähenivät: visuaaliset ohjeet siis voivat auttaa pieniä lapsia (mt.), jos ne 
on esitetty tarpeeksi yksinkertaisessa muodossa (Wilson, 1987).

Myös totuttelun (desensitisaatio) pelottavaan ärsykkeeseen on todettu vä-
hentävän lasten negatiivisia tunteita ärsykettä kohtaan (Wilson, 1989). Wilso-
nin tutkimuksessa lapset totuttelivat todelliseen pelkoa herättävään eläimeen 
(lisko), jolloin myös heidän TV-ruudulta kokemansa liskoon kohdistuvat pe-
lontunteet vähenivät. (mt.)

Kirmasen (2000a) mukaan alle kouluikäisillä lapsilla ei yleensä ole tehok-
kaita keinoja hallita TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja, vaan ne jäävät usein askar-
ruttamaan mieltä ja saattavat heijastua myös painajaisunien sisällöissä. 
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Tyttöjen ja poikien käyttämissä coping-keinoissa TV-ohjelmapelkojen 
suhteen on löydetty eroja, joskin tutkimuksia tältä saralta ei ole runsaasti. 
Valkenburgin, Cantorin ja Peetersin (2000) mukaan tytöt käyttävät useam-
min fyysisiä keinoja, pakenemista ja sosiaalista tukea kuin pojat, mutta pojat 
ja tytöt käyttävät yhtä usein kognitiivisia keinoja. Wilson, Hoffner & Cantor 
(1987) havaitsivat, että alle kouluikäiset pojat turvautuvat TV-pelkojen yhtey-
dessä useammin syömiseen ja juomiseen tai vanhempien kanssa puhumiseen, 
kun taas tytöt pehmolelun pitelemiseen (molempien sukupuolten käyttämät 
keinot ovat behavioraalisia).
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Lasten näkökulman huomioiminen ja heidän kohtaamisensa tutkimuksen 
kentällä aktiivisina toimijoina alkaa yleistyä, mutta edelleen vanhempia kuul-
laan usein lasten asioiden tiimoilta. Lasten voidaan olettaa kertovan asioista, 
jotka ovat heidän mielessään päällimmäisenä, jättävän joitain asioita kerto-
matta ja yrittävän miellyttää tutkijaa kertomalla asioita, joita he olettavat tä-
män haluavan kuulla. Nämä samat seikat voivat yhtä lailla päteä silloin, kun 
haastatellaan aikuista (Suoranta, 2002). Nuoret lapset voidaan jättää haastat-
telematta myös sen vuoksi, että heidän kielellisen kehityksensä asettamat ra-
joitukset saattavat tuottaa vaikeuksia haastattelutilanteessa (esim. Cantor & 
Sparks, 1984). Lapsia voidaan myös pitää kykenemättöminä kuvaamaan omia 
kokemuksiaan, koska heidän kognitiivinen ja tunne-elämänsä ei ole vielä ke-
hittynyt aikuisten kanssa samalle tasolle (Livingstone & Bovill, 2001). Haas-
tattelutilanne on aina sosiaalisesti konstruoitunut tapahtuma, johon liittyy 
monenlaisia seikkoja, ja jos tutkittavia lähdetään haastattelemaan, tutkijan 
esioletuksena tulee olla, että tutkittavat kertovat senhetkisen totuuden omasta 
elämästään. Pelot koetaan erilaisina eri tilanteissa, ja mikäli niistä kysytään, 
lapsi todennäköisesti kertoo haastattelijalle viimeisimmän pelkokokemuk-
sensa tai jonkun erityisesti mieleen jääneen kokemuksen (sama seikka koskee 
myös lasten muita kokemuksia, esimerkiksi painajaisunia ja pelonhallintaa).

Käyttämäni aineisto on kerätty kahdessa tutkimusprojektissa: 1990-lu-
vulla alussa toteutetussa turvattomuus-tutkimuksessa ja 2000-luvun alussa 
(2003−2007) toteutetussa ’Lasten hyvinvointi ja media kulttuurisissa ja sosi-
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aalisissa konteksteissa’ -projektissa (molempien johtaja professori Anja Riitta 
Lahikainen1). Myöhemmässä projektissa käytetyt menetelmät on kehitelty ai-
emman projektin aikana käytetyistä niin, että suureksi osaksi menetelmät oli-
vat identtiset aiempien kanssa, mutta jotain uutta tuotiin tilalle ja jotain jätet-
tiin pois. Projekteissa käytetty metodologia on usean eri menetelmän kombi-
naatio, jotta saataisiin mahdollisimman kattava kuvaus lasten hyvinvoinnista. 
Menetelminä käytettiin lasten teema- ja kuva-avusteisia haastatteluita, van-
hemmille jaettuja kyselylomakkeita (taustatietolomake, lomake lapsen psyyk-
kisestä tilasta, unikäyttäytymiseen liittyvä lomake ja TV:n katseluun liittyvä 
lomake), sekä päivähoitoon jaettuja kyselylomakkeita.2

Projekteissa käytetty metodologia on ainoalaatuinen. Ensimmäiseksi, 
kaikkia näitä metodeja on käytetty aiemmissa tutkimuksissa tutkittaessa las-
ten pelkoja, mutta näitä kaikkia ei ole käytetty aiemmin yhtä aikaa, samassa 
tutkimuksessa. Toiseksi, lasten peloista on saatavilla paljon tutkimuksia, mut-
ta alle kouluikäisten lasten parissa tehdyt pelkotutkimukset ovat suhteellisen 
harvinaisia. Kolmanneksi, tutkimuksia, joissa on tutkittu samanikäisiä lapsia 
kahtena eri ajankohtana samoin menetelmin, on tehty vain vähän. Neljän-
neksi, TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen tutkimus on sisällytetty yleiseen haas-
tatteluun, mikä antaa mahdollisuuden selvitellä myös muissa peloissa tapah-
tuneita mahdollisia muutoksia. (Taimalu, 2007, 128.) Näin sekä Virossa että 
Suomessa kahtena eri ajankohtana tehdyt tutkimukset antavat paljon aineis-
toa alle kouluikäisten lasten peloista ja pelonhallinnasta, mikä mahdollistaa 
usean väitöskirjatutkimuksen samasta aineistosta. Tällä hetkellä aineistosta 
on tehty kaksi väitöskirjaa: Tiina Kirmanen (2000a: tutkimus Suomen 1993 
aineistosta) ja Merle Taimalu (2007: vertaileva tutkimus Viron aineistosta).3

  1 Turvattomuustutkimuksen (1990-luvulla) johtajana toimi professori Pauli Niemelä, mutta 
lapsuustutkimuksen osalta johtajana toimi professori Anja Riitta Lahikainen.

  2 Unikäyttäytymiseen ja TV:n katseluun liittyvät lomakkeet, sekä päivähoidon lomake ke-
rättiin vain tutkimusvuonna 2003. 

  3 Aiemmin käytettyä metodologiaa on kuvattu muun muassa Tiina Kirmasen (2000a) väi-
töskirjassa ja uudempaa muun muassa seuraavissa artikkeleissa: Lahikainen ym., 2003, 
2006, 2007; Korhonen & Lahikainen, 2008. Molemmissa tutkimusprojekteissa olivat mu-
kana Suomi ja Viro, ja Viron osalta metodologia oli miltei kaikilta osin samanlainen kuin 
Suomessa käytetty. Virossa käytettyä metodologiaa kuvailee tarkemmin Merle Taimalu 
(2007) väitöskirjassaan. 
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3.1 Aineisto

Vuonna 1993 haastateltiin lapsia Kuopiossa ja kolmessa maalaiskunnassa 
Kuopion ympäristössä, ja vuonna 1994 Virossa (Tartossa). Vuonna 2003 haas-
tateltiin lapsia Kuopiossa, Tampereella ja Helsingissä ja vuonna 2002 Virossa 
(Tartossa) (120 haastattelua kussakin kaupungissa). Käytän aineistona aino-
astaan Kuopiossa kerättyjä lasten haastatteluja (osaa vuonna 1993 kerätyistä 
kaupunkilaislasten haastatteluista ja miltei kaikkia vuodelta 20034). Vuonna 
1993 lapsia haastateltiin sekä maaseudulla että kaupungissa, ja kymmenen 
vuotta myöhemmin vain kaupungissa, joten aineisto on vertailukelpoinen 
vain kaupunkilaislasten suhteen. Tämän vuoksi käytän vain osaa vuonna 1993 
kerätystä aineistosta.

Aineistot on poimittu satunnaisotoksella: tutkimuslupien hakemisen jäl-
keen väestörekisteristä kerättiin satunnaisotos kuopiolaisista (väkiluku miltei 
100 000) 5−6-vuotiaiden lasten vanhemmista (ks. Lahikainen ym., 2003). Sa-
tunnaisotoksella pyrittiin siihen, että saadaan kerättyä uutta tietoa tavallisten 
lasten arjesta. Aineistot koostuvat 5–6-vuotiaiden lasten haastatteluista vuosi-
na 1993 (101 haastattelua) ja 2003 (109 haastattelua) Kuopiossa. Vuoden 1993 
aineistoon kuului 52 tyttöä ja 49 poikaa, ja vuoden 2003 aineistoon 52 tyttöä 
ja 57 poikaa. Vuonna 1993 haastateltiin 51 5-vuotiasta ja 50 6-vuotiasta, ja 
vuonna 2003 57 5-vuotiasta ja 52 6-vuotiasta lasta. 

Satunnaisotoksen jälkeen selvitimme väestörekisterin kautta vanhempien 
osoitteet ja numerotiedustelun kautta puhelinnumerot. Sitten lähetimme van-
hemmille kirjeen (Liite 1), jossa kerroimme tutkimuksen taustasta ja pyysim-
me lupaa saada haastatella heidän lastaan, sekä ilmoitimme, että soitamme 
lähiaikoina sopiaksemme haastattelun ajan ja paikan. Seuraavaksi soitimme 
vanhemmille, kerroimme tutkimuksesta, vastasimme heidän esittämiinsä ky-
symyksiin, ja jos he suostuivat osallistumaan tutkimukseen, sovimme haastat-
telun ajan ja paikan. Ilmoitimme myös, että tulemme antamaan heille kyse-
lylomakkeita täytettäväksi.5 Kyselyn mukana annoimme kuoren (postimaksu 
maksettu), jossa he saattoivat palauttaa lomakkeet tutkijoille. Jaoimme kyse-
lylomakkeen myös lasten päivähoitopaikkaan. 

  4 Aineistona käytän vain niiden lasten haastatteluja, joiden vanhemmat ovat palauttaneet 
kyselylomakkeet, koska käytän tutkimusaineistona joiltain osin myös niitä.

  5 Toimitimme kyselylomakkeet joko suoraan vanhemmille (jos haastattelu tapahtui lapsen 
kotona), tai lapsen päivähoidon kautta (jos haastattelu tapahtui päivähoidossa).



68

3 AINEISTON ESITTELY JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Kato jäi erityisen pieneksi: vastausprosentti oli vuonna 1993 92 % ja 2003 
85 % (katso kadon syyt Taulukosta 4). Kaikki haastattelut on tehty Kuopion 
kaupungin alueella, joten aineistot ovat täten vertailukelpoisia.

Taulukko 4. 
Aineiston kato vuosina 1993 ja 2003.

1993 2003

Lähetetyt kirjeet 120 141
Tavoitetut vanhemmat 120 136
Haastatellut lapset 110 120
Ei tavoitettu (muuttaneet, ei puhelinta jne.) 1 5
Vanhempien palauttamat kyselylomakkeet 1026 109
Kieltäytyneet 9 16

Kieltäytymisen syyt:
Ajanpuute − 2
Lapsen vamma 3 1
Perheessä stressaava elämäntilanne 1 3
Lapsi kieltäytyi keskustelemasta 1 2
Vanhemmat eivät halunneet osallistua tutkimukseen 3 8
Muu syy 1 −

Vuonna 1993 58 % vanhemmista suhtautui lapsen haastatteluun erittäin 
myönteisesti, 28 % melko myönteisesti, 13 % neutraalisti ja 1 % erittäin kiel-
teisesti (ks. Kirmanen 2000a, Liite 7, Taulukko 4). Vuonna 2003 taas 46 % 
vanhemmista suhtautui haastatteluun erittäin myönteisesti, 47 % melko 
myönteisesti, 5 % neutraalisti, 2 % melko kielteisesti, eikä yksikään erittäin 
kielteisesti (yhden lapsen osalta tieto puuttuu). Vanhemmat siis pääasiassa 
antoivat hyvillä mielin lapsensa osallistua haastatteluun. 

Vanhempien sosioekonominen asema erosi äideillä tilastollisesti merkit-
sevästi vuosien 1993 ja 2003 välillä (Chi²=14.16, df.=7, p<.05). Vuonna 2003 
suurempi osa äideistä kuului ylempiin toimihenkilöihin, harvempi oli työt-
tömänä ja harvempi toimi kotiäitinä, kuin kymmenen vuotta aiemmin. Isien 
suhteen tilastollista eroa sosioekonomisessa asemassa ei ollut. (Taulukko 5) 
Perheet kokivat vuonna 1993 toimeentulonsa pääosin kohtalaiseksi tai huo-
noksi, kun taas 2003 kohtalaiseksi tai hyväksi.

  6 Vuoden 1993 aineistossa oli yksi 4-vuotias lapsi, joka on jätetty pois tästä tutkimuksesta.



69

3 AINEISTON ESITTELY JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Taulukko 5. 
Lasten vanhempien sosio-ekonominen asema (prosentteina) 
vuosina 1993 ja 2003.

1993 2003
Äidit Isät Äidit Isät

Opiskelija 10,0 2,0 5,6 2,0
Alempi toimihenkilö tai työntekijä 42,0 40,4 53,7 52,5
Ylempi toimihenkilö 9,0 27,3 16,7 29,3
Yrittäjä 4,0 14,1 4,6 9,1
Kotiäiti 23,0 − 13,9 −
Työtön 12,0 13,1 3,7 6,1
Muu − 3,0 1,9 1,0

Yhteensä 100 100 100 100
N 100 99 108 99

Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi myös vanhempien siviilisäädyn suhteen 
(Chi²=10.28, df.=3, p<.05). Vuonna 1993 melkein kaikki vanhemmat (82 %) 
olivat avioliitossa, kymmenen vuotta myöhemmin vain 62 % oli avioliitos-
sa, 20 % avoliitossa (10 % vuonna 1993) ja 17 % oli eronnut (8 % vuonna 
1993).

3.2 Metodologian teoreettiset lähtökohdat

3.2.1 Lapsi aktiivisena toimijana

Kun lasten TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja, painajaisunia ja pelonhallintaa on 
tutkittu, on tutkimukset tehty useimmiten aikuisen (vanhemman) näkökul-
masta käsin, joko haastattelemalla tai kyselylomakkeen avulla. Kaikkein paras 
tieto lapsen kokemusmaailmasta kuitenkin saadaan kysymällä siitä lapselta 
itseltään (mm. Livingstone & Bovill, 2001; Livingstone, 2007), koska lapsen 
ja vanhempien antamat vastaukset lapsen elämään liittyvistä ilmiöistä ovat 
usein olleet ristiriidassa keskenään: esimerkiksi vanhemmat usein aliarvioi-
vat lastensa pelkoja (mm. Muris ym., 2001; Lahikainen ym., 2006; ks. Taima-
lu, 2007, 70−73). Perheen taustatiedot, televisionkatselun määrä ja painajais-
unien esiintymisen määrä ovat esimerkkejä niistä yksittäisistä seikoista, joita 
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alle kouluikäisten (ja useiden myös alakouluikäisten) lasten on vaikeaa rapor-
toida, joten nämä seikat yleensä on hyvä kysyä vanhemmilta.

Lasten ja lapsuuden tutkimuksessa on tapahtunut suuri muutos, kun on 
siirrytty tutkimasta lapsia objekteina tutkimaan lapsia / lapsuutta yhdessä las-
ten kanssa tai heitä varten. Sosiologiassa tehtiin ennen vain vähän lapsitutki-
musta (mm. Lallukka, 2003, Corsaro, 2005), kun nyt tilanne on aivan toinen. 
Nykyään konstruktivistiset ja tulkitsevat sosiologiset näkökulmat lapsuudesta 
pitävät lapsuutta sinällään arvokkaana ajanjaksona, ei tulemisena joksikin (ai-
kuiseksi). (Qvortrup, 1994; James, Jenks & Prout, 1998; Lee, 2001; Corsaro, 
2005.)

Uusi sosiologinen lapsitutkimus perustaa näkökulmansa siihen, että lap-
set ovat aktiivisia, luovia sosiaalisia yksilöitä, ja tuottavat itse omat uniikit las-
tenkulttuurinsa ottaen niihin vaikutteita myös aikuisten maailmasta. Lapsuus 
on sosiaalisesti konstruoitunut kausi, jossa lapset elävät, ja kategoria, joka on 
osa laajempaa yhteisöä. (Corsaro, 2005.) Lasten näkökulmaa tutkittaessa on 
siis otettava huomioon paitsi lapsen oma aktiivinen rooli, myös se laajempi 
sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti, johon lapsen kokemukset aina liittyvät 
(Christensen & James, 2000; Backett-Milburn & Harden, 2004). Lasta tulisi 
kuulla hänen omaan elämäänsä liittyvissä tilanteissa, sekä erityisissä että arki-
sissa. Tämän pitäisi teoriassa onnistua, sillä on säädetty lakeja, joiden mukaan 
lasta pitää kuunnella esimerkiksi oikeudessa ja lääkärin vastaanotolla (James, 
Jenks & Prout, 1998). 

Barrie Thorne (1993) on tutkinut sukupuolten välisiä eroja / yhteneväi-
syyksiä. Hänen tutkimuksensa kuuluvat uuden sosiologisen lapsitutkimuksen 
piiriin, tarkemmin näkemykseen lapsista vähemmistöryhminä (James, Jenks 
& Prout, 1998): lapset ovat poliittinen vähemmistöryhmä, erillisiä ja erilaisia 
kuin aikuiset (Thorne, 1993). Thornen mukaan sukupuolen käsite on sosiaa-
linen konstruktio ja lapset sosiaalistuvat sukupuolten käytäntöihin. Sosiaalis-
taminen alkaa jo varhain, kun vanhemmat pukevat tyttöjä punaisiin ja poi-
kia sinisiin vaatteisiin, antavat heille sukupuolelle ominaiset nimet ja ostavat 
sukupuolelle ominaisia leluja. Sosiaalistuminen edelleen jatkuu kaveripiirissä, 
päivähoidossa ja koulussa. Ihmiset odottavat jo lapsilta sukupuolelle ominais-
ta käytöstä, esimerkiksi tyttöjen tulee olla kiltisti ja hiljaa, mutta pojat saavat 
riehua ja olla äänekkäitä. Lapset myös poimivat itse stereotyyppisiä käsityksiä 
kirjoista, musiikista, lehdistä, TV-ohjelmista ja niin edelleen. Tytöt ja pojat ei-
vät siis ole syntyneet erilaisiksi, vaan sosiaalinen ympäristö muokkaa heidät 
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erilaisiksi. Kuitenkin tyttöjen ja poikien välillä on enemmän samanlaisuutta 
kuin eroavaisuutta. (mt.) Thornen tutkimuksessa jää huomioimatta se, että 
tyttöjen ja poikien kokemukset ovat erillisiä, mistä johtuen osa sukupuolten 
välisistä eroista voi olla myös psykologisia (James, Jenks & Prout, 1998). 

3.2.2 Lapsi suojaa tarvitsevana

John Bowlbyn (1985, 1997) kiintymyssuhdeteorian mukaan ihminen on 
vahvasti taipuvainen etsimään läheisyyttä siitä ihmisestä, johon turvallinen 
kiintymyssuhde on muodostunut. Läheisyyttä etsitään varsinkin pelottavien 
tai ahdistavien tilanteiden yhteydessä. Kiintymys siis kuvaa lapsen suhdet-
ta hänen tärkeimpiin ihmisiinsä, joiden taholta hän kokee saavansa turvaa. 
Turvallinen kiintymyssuhde tarkoittaa sitä, että kiintymyssuhteet lisäävät tai 
turvaavat lapsen kokemaa turvallisuuden tunnetta. Kiintymyssuhteen perus-
ta muodostuu varhaislapsuudessa, se alkaa rakentua heti lapsen synnyttyä. 
Kiintymyshahmon läsnäolo ja turvan ja läheisyyden tarjoaminen vaikutta-
vat siihen, miten turvalliseksi lapsi suhteen kokee. Tämän pohjalta rakentuu 
joko turvallinen tai turvaton kiintymyssuhde. Turvallisesti kiintynyt lapsi voi 
oppia pikkuhiljaa luottamaan myös muihin, kuin läheisiin ihmisiin. (Bowlby, 
1985, 1997.)

Lapsen haastattelussa tulee ottaa huomioon myös se seikka, että kaikki 
lapset eivät ole oppineet luottamaan toisiin ihmisiin: kaikille ei ole päässyt 
kehittymään turvallista kiintymyssuhdetta. Haastattelijan on siis oltava hyvin 
sensitiivinen sen suhteen, miten lapsi suhtautuu haastatteluun. Turvattomasti 
kiintyneelle lapselle haastattelu vieraan ihmisen kanssa saattaa olla hyvin ah-
distava kokemus. Toisaalta myös turvallisesti kiintynyt lapsi voi kokea haas-
tattelun ahdistavana, esimerkiksi jos hän on hyvin ujo. Lapsen aktiivisen roo-
lin lisäksi on siis olennaisen tärkeää huomioida se, että alle kouluikäinen lapsi 
on vielä riippuvainen aikuisista ja turvaton yksin.

Kahden edellisen näkemyksen pohjalta näen lapsen aktiivisena subjektina, 
joka toisaalta myös tarvitsee aikuisen antamaa suojelua ja turvaa (Kuvio 3). 
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Kuvio 3.
Lapsen toimijuus.

3.3 Tutkimusmenetelmät

Käytin tutkimusmenetelminä pääosin lasten haastatteluja: teema- ja kuva-
avusteisia. Lisäksi käytin jossain määrin vanhemmille suunnattuja kyselylo-
makkeita.

3.3.1 Haastattelujen käytännön toteuttaminen

Vuonna 2003 33 % haastatteluista tehtiin päivähoidossa (31 % päiväkodissa 
ja 3 % perhepäivähoidossa) ja 58 % kotona. Vuoden 1993 aineiston osalta tie-
dot on saatavilla isommasta joukosta (N=222) kuopiolaisia lapsia, joita Kir-
manen (2000a) käytti tutkimuksensa aineistona (oma aineistoni on osa tätä 
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suurempaa aineistoa: katso syyt luvusta 3.1.). Tästä yli 200 lapsen joukosta 
51 % haastatteluista suorittiin päivähoidossa (40 % päiväkodeissa ja 11 % per-
hepäivähoidossa), 47 % lasten kodeissa ja 2 % jossain muualla (kuten yliopis-
tolla). Haastattelupaikan saivat valita vanhemmat, joista vuonna 2003 suurin 
osa valitsi paikaksi kodin (10 vuotta aiemmin yhtä suuri osa valitsi kodin ja 
päivähoitopaikan). Koti on haastattelupaikkana ihanteellinen, koska siinä 
näkyy perheen elämänkokonaisuus (Lahikainen ym., 2003) ja se on yleensä 
tuttu ja turvallinen paikka lapselle. Joissain tapauksissa vanhemmat halusivat 
olla mukana, kun heidän lastaan haastateltiin. Kunnioitimme tätä ja annoim-
me vanhempien olla läsnä, jos he halusivat. Joissain haastatteluissa läsnä ole-
vat vanhemmat vastasivat lapsensa puolesta osaan kysymyksistä tai puuttui-
vat muuten haastattelun kulkuun. Jotkut vanhemmat taas kuuntelivat hiljaa. 
Vanhemman läsnäolo ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu, sillä lap-
si saattaa jättää kertomatta jotain, mitä hän ei halua vanhempansa kuulevan. 
Toisaalta taas osa lapsista voi saada rohkaisua vanhemman läsnäolosta ja us-
kaltaa osallistua haastatteluun aktiivisemmin, kuin ollessaan kahden tutkijan 
kanssa. Myös päivähoitopaikka on hyvä haastatteluympäristö, sillä se on mel-
ko neutraali ja tutkijalla on yleensä mahdollisuus olla lapsen kanssa kahden. 
Tosin osassa päivähoitopaikoista oli melko levotonta, ja vaikka saimme olla 
lapsen kanssa erillisessä huoneessa, siellä kävi kesken haastattelun päiväkodin 
henkilökuntaa tai lapsia. Suurin osa lapsista oli avoimia, iloisia ja innokkai-
ta osallistumaan haastatteluun, vaikka tutkija oli heille täysin vieras ihminen. 
Suurelta osin tästä syystä johtuen miltei kaikki haastattelut onnistuivat hyvin. 

Haastattelijat koulutettiin molempina ajankohtina perusteellisesti. Haas-
tattelukoulutukseen sisältyi tutkimuksen johtajan antamaa ohjausta yhteisissä 
palavereissa sekä itsenäisesti tehtäviä harjoituksia, ja näiden purkamista yh-
dessä. Lisäksi haastattelijoilla oli koko haastatteluprosessin ajan mukanaan 
haastatteluohjeet (Liite 5). Vuonna 2003 Kuopiossa haastattelut suorittivat Piia 
Korhonen (YTM, 80 haastattelua) sekä Eija Lamminluoto (yht.yo, 40 haastat-
telua). Haastattelijat keskustelivat haastatteluistaan keskenään ja ohjaajansa 
kanssa koko aineiston keruun ajan. Vuonna 1993 haastatteluja keräsi kaiken 
kaikkiaan 4 haastattelijaa (kaupunkialueella) (ks. Lahikainen ym., 1995; Kir-
manen, 2000a). Haastattelut kestivät keskimäärin 56 minuuttia vuonna 1993 
ja 37 minuuttia vuonna 2003. Haastattelut kestivät lyhimmillään 20 minuut-
tia molempina ajankohtina ja pisimmillään 125 minuuttia vuonna 1993 ja 75 
minuuttia vuonna 2003. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin mahdollisim-
man pian haastattelutilanteen jälkeen.
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3.3.2 Lasten haastattelu

Haastattelu on hyvä menetelmä lasten pelkojen tutkimiseksi, koska siinä ei 
keskitytä siihen, mitä lapsesta joskus tulee, vaan siihen, mitä lapset voivat 
opettaa ja kertoa jaetuista kokemuksistaan omissa kulttuureissaan ja maail-
massa, jossa he elävät aikuisten vallan alla (Corsaro 2005, 49). Toisaalta haas-
tattelu on kallis ja aikaa vievä menetelmä, mutta se antaa luotettavaa tietoa 
pienten lasten elämästä (he eivät pysty vielä vastaamaan kyselyihin, koska 
eivät ole lukutaitoisia). (Aldwin 1994, 129.) Kun lapsia itseään haastatellaan, 
saadaan tietoa heidän omasta näkökulmastaan, heidän todellisesta elämästään 
ja tunteistaan (James, Jenks & Prout, 1998). Vanhemmat eivät ole läheskään 
aina tietoisia lastensa TV-ohjelmiin liittyvistä peloista eivätkä kaikista muis-
ta lapsen kokemusmaailmalle merkittävistä tilanteista (Lahikainen ym., 1995, 
2006). Aikuisten käsitykset lasten peloista saattavat olla joskus hyvin erilai-
sia kuin lasten antamat vastaukset (vrt. Lahikainen ym., 1995; 2006; Taimalu 
2007). On toki mahdollista, että lapset vastaavat eri tavalla eri aikana ja eri 
tilanteessa tai eivät joskus halua vastata ollenkaan haastattelijan kysymyksiin. 
Sama seikka kuitenkin pätee aikuisia haastateltaessa: haastattelu konstruoi-
tuu aina haastateltavan ja haastattelijan ominaisuuksien ja vuorovaikutuksen, 
haastattelutilanteen ja -ajankohdan, haastattelupaikan sekä varsinaisen haas-
tattelun mukaan. Esimerkiksi haastattelutilanteessa pelot rakentuvat haastat-
telijan ja lapsen yhteisenä konstruktiona yleisesti jaetussa kommunikaatiossa. 
(Kirmanen, 2000a.)

Viidestä- kuuteenvuotiaiden lasten kognitiivinen kehitys ei ole vielä sillä 
tasolla, että he ymmärtäisivät tai osaisivat laajasti kuvata abstrakteja ilmiöi-
tä, mutta he ymmärtävät konkreettisia ilmiöitä, ja osaavat kertoa itselleen ta-
pahtuneista konkreettisista tilanteista. Tunteet eivät ole konkreettisia ilmiöitä, 
mutta alle kouluikäisillä lapsilla on jo paljon kokemuksia erilaisista tunneti-
loista, ja pelko on yleensä heille tuttu tunne (alle kouluikäisillä lapsilla esiin-
tyy paljon pelkoja). Tämänikäiset lapset yleensä osaavat jo keskustella pelon-
tunteen herättäneistä tilanteista, jotka usein ovat jollain tavalla konkreettisia 
(esimerkiksi TV-ruutu ja sieltä näkyvät ohjelmat ovat hyvin konkreettisia il-
miöitä). He osaavat myös pohtia pelonhallintakeinojaan, eli sitä, mitä he te-
kevät pelottavassa tilanteessa. Alle kouluikäisillä lapsilla on usein kokemuksia 
myös painajaisunista, koska niitä on todettu esiintyvän runsaasti tässä iässä, 
eikä niiden sanallinen kuvailu yleensä tuota heille vaikeuksia. 



75

3 AINEISTON ESITTELY JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Menetelmänä olivat teemahaastattelut, jotka sisälsivät lähinnä puolistruk-
turoituja kysymyksiä, joista kaikki tuli esittää lapselle, mutta esittämisjärjes-
tystä voitiin muuttaa ja kysymyksiä syventää ja laajentaa lapsen ehdoilla. Yri-
tin tulkita vastauksia mahdollisimman paljon lapsen elämästä käsin, niin että 
luotin siihen, mitä lapsi kertoi, enkä lähtenyt tulkitsemaan sellaista seikkaa, 
joka jäi minulle epäselväksi. Myös teemahaastattelun avulla on mahdollista 
tavoittaa lapsen oma ääni, kun lapsen puheelle annetaan tarpeeksi tilaa ja kes-
kustelussa voidaan välillä poiketa haastattelurungon kysymyksistä.

Yksilö- ja ryhmähaastattelut ovat parhaita metodeita selvittää lasten tul-
kintoja elämästään, erityisesti asioista, jotka ovat olennaisen tärkeitä lapsen 
elämässä, mutta joista puhutaan vain vähän arjen tasolla (Eder & Fingerson 
2003). Tällaisia ilmiöitä ovat muun muassa avioero, kiusaaminen tai lasten 
kokemat pelot. Ilmiöt ovat näkyviä ja merkittäviä lapsen maailmassa, mut-
ta niistä puhuminen ei ole aina helppoa, ei lapsille eikä aikuisille. Ottamalla 
tällaiset arat ilmiöt esille sensitiivinen haastattelija voi jopa helpottaa lapsen 
oloa, kun lapsi saa kerrankin purkaa näitä asioita jollekin.

Haastattelu on toimiva menetelmä jo alle kouluikäiselle lapselle, jos haas-
tattelija osaa kohdata lapsen ikätason mukaisesti. Jo alle kouluikäinen lapsi 
pystyy kielen avulla kertomaan kokemuksistaan, jolloin hän saa kielestä työ-
kalun, jonka avulla hän pystyy palauttamaan mieleen menneitä tapahtumia 
ja voi puhua asioista niiden olematta läsnä (Piaget, 1981, 1988). Myös unis-
ta raportoiminen vaatii kielellistä ja kognitiivista kypsyyttä: lapsi osaa kuva-
ta uniaan noin 3-vuotiaana (Siegel, 2005). Lapselle tulee esittää kysymykset 
niin, että he varmasti ymmärtävät ne ja käyttää sellaista kieltä, jota lapsi ym-
märtää. Lasten keskittymiskyky on usein rajallinen, mikä tosin on hyvin yk-
silöllistä. Keskittymiskykyyn vaikuttavat helposti lapsen tunnetila ja ulkoiset 
ärsykkeet (Korhonen, 2003; Lahikainen ym., 2003). Alle kouluikäisten lasten 
aikaperspektiivi on lyhyempi kuin aikuisella, millä voi olla vaikutuksia tulok-
siin: lapset saattavat raportoida useammin ajankohtaisista kuin vanhemmista 
tilanteista. Pienten lasten ajattelu on myös tilannesidonnaista eivätkä he vält-
tämättä pelkää sellaisia ilmiöitä, joista heillä ei ole omakohtaisia kokemuksia 
(esimerkiksi eksymistä). (Kirmanen, 2000a.) 

On tärkeää, että haastattelu on lapselle mahdollisimman miellyttävä koke-
mus eikä vahingoita lapsen psyykkistä tai fyysistä hyvinvointia millään tapaa 
(Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, 77). Lapselle tulee tehdä heti haastattelun alus-
sa selväksi se, ettei esitettyihin kysymyksiin ole oikeita tai vääriä vastauksia, 
vaan kaikki lapsen esittämät vastaukset ovat hyväksyttäviä (Kirmanen, 1999, 
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2000a). Usein lapsilta vaaditaan juuri tietynlaisia vastauksia, varsinkin kou-
lussa, mutta jo alle kouluikäiset tietävät, etteivät he aina osaa vastata oikein 
aikuisten asettamiin kysymyksiin. Pyrimme haastatteluissa antamaan lapselle 
tuntuman siitä, että haastattelijat hyväksyvät hänet juuri sellaisena kuin hän 
on, ja kaikki hänen esittämänsä kommentit ovat hyväksyttäviä. Näin mahdol-
listimme sen, että lapsi uskaltaa esittää oman mielipiteensä, ja kertoa elämäs-
tään hänelle tärkeitä asioita. (Korhonen, 2003.) Haastattelu oli toki teemoi-
tettu siten, että kysyimme lapselta tiettyjä asioita, mutta kysymämme aiheet: 
sosiaaliset verkostot, pelot, pelonhallinta ja iloiset asiat, ovat merkityksellisiä 
ja tärkeitä asioita ja merkittävä osa ihmisen hyvinvointia. 

On tärkeää, että lapselle osoitetaan, että häntä kunnioitetaan autenttisena 
subjektina. Tämä voidaan osoittaa muun muassa niin, että näytetään lapsel-
le, että hänestä ollaan aidosti kiinnostuneita, mikä onnistuu esimerkiksi kat-
sekontaktin ja elekielen avulla. Lapsen kanssa tulee pyrkiä mahdollisimman 
tasavertaiseen suhteeseen, mikä onnistuu parhaiten niin, että haastattelija ei 
korosta aikuisen valta-asemaa. Käytännön tasolla tasavertaisuus voidaan saa-
vuttaa niin, että haastattelijan silmät ovat samalla tasolla kuin lapsen silmät, 
hän esimerkiksi istuu lattialla tai molemmat istuvat tuoleilla, ja haastattelija 
pitää lapseen katsekontaktia sen mukaan, mikä näyttää lapsesta tuntuvan hy-
vältä (Lahikainen ym., 1995; Delfos, 2001, 65−67). Usein ihmiset pitävät siitä, 
että puhekumppanin kanssa on kiinteä katsekontakti, mutta kaikki eivät koe 
sitä miellyttävänä. Lapsen reaktioita tulee tarkkailla haastattelun ajan ja koet-
taa myötäillä niitä niin, että lapsella olisi mahdollisimman mukava olo tilan-
teessa. On myös tärkeää, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi. 
Tämän mahdollistaa muun muassa se, ettei haastattelija anna lapsen hallita 
tilannetta. Jos lapsi esimerkiksi riehuu, haastattelun voi keskeyttää tilapäises-
ti tai rauhoittaa lasta. Jos lapsi haluaa kesken haastattelun pelata tai leikkiä, 
voi hänelle sanoa että tehdään niin haastattelun jälkeen (lupaus täytyy myös 
pitää). Lapsen turvallisuudentunnetta parantaa myös se, että haastattelija pi-
tää äänensävynsä ja eleensä mahdollisimman neutraaleina ja osoittaa kiin-
nostusta ja ymmärrystä lasta kohtaan. Jos lapselle tulee paha mieli tai tukala 
olo, lapsen kanssa tulee keskustella siitä ja tarvittaessa keskeyttää haastattelu. 
(Kirmanen, 1999, 2000a; Korhonen, 2003.) Kuitenkin tärkeää on, ettei lapsel-
le jää paha mieli, vaikka haastattelu keskeytyisi, eli haastattelija ei saa näyttää 
lapselle pettymystään. 

Haastattelussa, kuten kaikissa ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa, 
olennaisen tärkeitä elementtejä ovat myös katseet, ilmeet ja eleet eli ei-kie-
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lellinen viestintä (Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, 76). Lapsi vaistoaa helposti, 
miten haastattelija suhtautuu häneen. Lapsen kiittäminen useita kertoja haas-
tattelun kuluessa on tärkeää, kuten myös se, että kertoo vanhemmille tai hoi-
tajille haastattelun menneen hyvin, vaikkei se olisi mennytkään (Kirmanen, 
1999). Haastattelujen tarkoitus ei ole arvostella lapsia millään tavalla, vaan 
kerätä tietoa alle kouluikäisten lasten kokemuksista ja tunteista heidän omas-
ta näkökulmastaan käsin. Jos lapsi ei ollut innokas keskustelemaan haastat-
telutilanteessa, se hyväksyttiin, sillä se on eräs merkki siitä, että lapsi ei halua 
tai jaksa osallistua haastatteluun. Tällaisesta ei pidä rangaista lasta, sillä hänen 
oikeuksiinsa kuuluu se, että hän voi kieltäytyä haastattelusta (Ruoppila, 1999; 
Kuula, 2006). 

On tärkeää, että kysymykset ovat mahdollisimman avoimia ja yksinkertai-
sia, joihin lapsi saa vastata omalla tavallaan. Tärkeää on myös se, että lapselle 
annetaan mahdollisuus puhua myös haastattelurungon ulkopuolisista asiois-
ta (moni lapsi teki näin). Tosin tulee huomioida se, etteivät alle kouluikäiset 
lapset yleensä jaksa keskittyä kovin pitkää aikaa haastatteluun, ja keskustelu 
täytyy siksi välillä palauttaa rungon mukaiseksi. On olennaisen tärkeää, ettei 
haastattelija ’lypsä’ lapselta vastauksia, sillä silloin riski saada miellyttämään 
pyrkivä vastaus on suuri. Haastattelun tulee olla keskustelua lapsen kanssa, ei 
puhetta lapselle (Karlsson, 2003). Tämä on mahdollista saavuttaa myös tee-
mahaastattelussa, kun runkoa ei noudateta liian orjallisesti (Kyrönlampi-Kyl-
mänen, 2007). 

3.3.2.1 Teemahaastattelun toteuttaminen

Haastattelun alussa tutkija kertoi lapselle, miksi häntä haastatellaan (katso 
haastattelurunko, Liite 6), minkä jälkeen hänelle kerrottiin anonymiteetista. 
Tutkija pyrki tutustumaan lapseen, esimerkiksi kysymällä päivän kuulumisia 
tai muita lapselle helppoja asioita. Sen jälkeen lapselle kerrottiin, että haas-
tattelu nauhoitetaan. Lasten haastattelu kannattaa aloittaa mielenkiintoisella 
tavalla. Tämä toteutui haastatteluissamme niin, että aloitimme ne sosiaalisia 
verkostoja kartoittavalla ’pelillä’. Pelissä oli maalitauludiagrammi, johon lapsi 
sai laittaa hänelle tärkeitä ihmisiä, joita esittivät pahvista tehdyt kasvokuvat. 
Lapsi laittoi ensin oman kuvansa keskelle, ja sen ympärille hänelle tärkeitä 
ihmisiä (mitä tärkeämpi ihminen, sitä lähemmäs lasta neuvottiin kuva laitta-
maan). (ks. Kirmanen, 2000a; Lahikainen ym., 2003). Tällainen mielenkiin-
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toinen aloitus sai monen lapsen innostuneeksi osallistumaan haastatteluun, ja 
vaikka he olisivat alussa olleet vastahankaisia, pelin jälkeen he yleensä osallis-
tuivat innokkaasti haastatteluun. 

Pelin pelaamisen jälkeen alkoivat pelkoja koskevat kysymykset. Haastat-
telija johdatti lapsen ensin aiheeseen kertomalla, että ’Kaikilla ihmisillä on 
pelkoja, myös meillä aikuisilla.’ Sen jälkeen haastattelija kysyi lapselta: ”Mitä 
sellaista on, mikä sinua pelottaa?” Lisäksi lapsilta selvitettiin pelon voimak-
kuutta Carpenterin (1990) luoman menetelmän avulla. Carpenter (1990) on 
luonut menetelmän mittaamaan lapsen kivun ja pelon voimakkuutta. Kun 
lapsi puhui kustakin pelosta, haastattelija näytti hänelle niin sanotun pelko-
taulun, jossa oli kolme erilaista viivaa: ylin sahalaitainen (musta) kuvio kuvasi 
voimakasta pelkoa, keskimmäinen aaltomainen kuvio (punainen) keskimää-
räistä pelkoa ja alin suora (vihreä) viiva vähäistä pelkoa. Lapselle kerrottiin, 
mitä kukin kuvio kuvastaa ensimmäisen kerran kun taulu esiteltiin hänelle 
(pelkotaulu löytyy Liitteestä 8). Lapset ymmärsivät pelkotaulun idean nope-
asti ja käyttivät tekniikkaa mielellään. (Lahikainen ym., 2007.) Kaikki lapsen 
mainitsemat pelot kirjattiin ylös, kuten myös pelkojen voimakkuudet. Jos 
lapsi ei spontaanisti kertonut peloistaan, häneltä kysyttiin erikseen eläimiin, 
TV-ohjelmiin ja painajaisuniin liittyvistä peloista. Jokaisen pelon yhteydessä 
lapselta kysyttiin ensin pelon voimakkuutta, ja sitten esitettiin kysymys: ’Mitä 
sinä teet, kun sinua pelottaa?’ Tällä pyrittiin selvittämään lapsen pelonhallin-
takeinoja. Lisäksi selvitettiin keinon tehokkuutta kysymällä: ’Auttaako se (hal-
lintakeino) viemään pelon pois?’ 

Kuten jo aiemmin totesin, vastavuoroisen luottamuksen syntyminen on 
olennaisen tärkeää haastattelun aikana. Muutaman lapsen kanssa en onnistu-
nut pääsemään molemminpuoliseen luottavaiseen vuorovaikutussuhteeseen, 
mutta tilanteen ajallisen lyhyyden huomioiden yllättävän monen kanssa vuo-
rovaikutus sujui mutkitta. Koin myös tärkeäksi perustella lapselle sen, miksi 
heitä haastateltiin. Yleensä kerroin sen lapselle lyhyesti haastattelun alussa, 
mutta muutamassa haastattelussa perustelin asiaa laajemmin. 

Paitsi haastattelun aloituksen, myös lopetuksen tulee olla positiivinen ja 
lapselle miellyttävä. Me kysyimme lapselta viimeiseksi, mikä tekee hänet iloi-
seksi ja onnelliseksi. Suuri osa lapsista jaksoi vielä innolla vastata tähän kysy-
mykseen, koska ilo ja onni ovat ihmisen hyvinvoinnille paitsi olennaisen tär-
keitä, myös sellaisia ilmiöitä, joista on yleensä helppo ja mukava kertoa. Tosin 
kaikki lapset eivät keksineet vastausta tähän kysymykseen, ja niissä tapauk-
sissa yritin auttaa lasta vastauksen keksimisessä, koska on tärkeää, että lapsi 
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jäisi haastattelun jälkeen positiiviseen tunnetilaan. Suuri osa lapsista halusi 
kuunnella omaa haastatteluaan. Annoin lasten kuunnella nauhaa jonkin mat-
kaa haastattelun lopussa, muttemme aikapulan takia voineet kuunnella sitä 
kokonaan. Se, että lapset saivat kuunnella haastattelua edes vähän, riitti heille, 
ehkä oman äänen kuuleminen nauhalta oli se mikä heitä eniten kiinnosti.  

3.3.2.2 Kuva-avusteisen haastattelun toteuttaminen

Teemahaastattelun jälkeen lapsille tehtiin myös kuva-avusteinen haastattelu. 
Bauerin (1976) mukaan lasten on helpompaa samastua kuvallisiin esityksiin 
kuin verbaalisiin kertomuksiin. Metodin valintaan vaikutti se, että lapset ko-
kevat turvallisemmaksi vastata kysymyksiin jotka koskevat toista samanikäis-
tä lasta, kuin suoraan heitä itseään koskeviin kysymyksiin (Lahikainen ym., 
1995; Stevenson-Hinde & Shouldice, 1995; Kirmanen, 2000a). Lapsen olete-
taan samastuvan kuvassa esiintyvän samanikäisen ja samaa sukupuolta olevan 
lapsen kokemuksiin ja heijastavan sitä kautta omia tunteitaan (ks. Taimalu, 
2007, 122). Lapset saattavat kuva-avusteisen haastattelun valossa tuoda esil-
le pelkoja, joita heidän on hankala tiedostaa tai verbalisoida, mutta toisaalta 
kuvat ovat johdattelevia (Kirmanen, 2000a). Lapselle esitettiin kuvia, joissa oli 
erilaisia sosiaalisia tilanteita (joiden on aiemmissa tutkimuksissa todettu aihe-
uttavan lapsille pelkoja), jotka esitettiin mahdollisimman neutraalissa valossa 
(Kirmanen, 2000a; Taimalu, 2007, 122). Sekä vuonna 1993 että kymmenen 
vuotta myöhemmin lapsille esitettiin kaikkiaan kahdeksan kuvaa, kuvat oli-
vat muuten samanlaiset, paitsi vuonna 1993 esitetyistä kuvista yksi korvattiin 
vuonna 2003 kuvalla, jossa lapsi katseli televisiosta pelottavaa ohjelmaa (Liite 
7). Lapselle kerrottiin kuvahaastattelun alussa, että hänelle tullaan näyttämään 
kahdeksan erilaista kuvaa, joista vähän jutellaan. Lapselle kerrottiin, että ku-
vissa on Lasse tai Liisa (riippuen lapsen omasta sukupuolesta), joka on 5- tai 
6-vuotias (riippuen lapsen omasta iästä). Kunkin kuvan kohdalla kerrottiin 
lyhyt tarina ja kysyttiin muutama kysymys. TV-ohjelmaan liittyvän kuvan 
kohdalla kerrottiin: ’Lasse / Liisa katselee televisiota. Televisiosta tulee jokin 
jännittävä ohjelma. Äiti ja isä ovat viereisessä huoneessa, mutta eivät jouda 
juuri nyt tulemaan Lassen / Liisan luokse.’ Lapselta kysyttiin: ’Miltä Lassesta 
/ Liisasta tuntuu? Pelottaako häntä? Kuinka paljon häntä pelottaa?’ (tässä vai-
heessa esitettiin pelkotaulu), ’Mitä Lasse / Liisa tekee kun häntä pelottaa?’ ja 
’Auttaako se?’ 
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Teema- ja kuva-avusteinen haastattelu antavat tietoa erityyppisistä pelois-
ta ja parhaimmillaan täydentävät toisiaan (Kirmanen, 2000a). Ne siis toisaalta 
voivat tuoda esille erilaisia pelkoa aiheuttavia ilmiöitä / tilanteita, mutta toi-
saalta saattavat syventää ja täydentää lasten vastauksia.

Käytän tutkimuksessani teemahaastattelun tuloksia vuosilta 1993 ja 2003 
TV-ohjelmiin liityvien pelkojen ja painajaisunien, sekä niihin liittyvän pelon-
hallinnan osalta, sekä kuvahaastattelun tuloksia vuodelta 2003 kuvan, jossa 
lapsi katseli pelottavaa TV-ohjelmaa, osalta.

3.3.3 Vanhempien kyselylomakkeet

Aikuiset osaavat kertoa usein erilaisista ilmiöistä ja tapahtumista lapsia moni-
muotoisemmin ja selkeämmin, koska lasten kognitiivinen ja kielellinen kehi-
tys eivät ole vielä kehittyneet samalle tasolle kuin aikuisella. Alle kouluikäisten 
lasten on myös vaikeaa kuvailla perheen taloudelliseen tilanteeseen, vanhem-
pien palkkaukseen ja työssäkäyntiin, sekä muihin vastaavanlaisiin ilmiöihin 
liittyviä asioita. Lisäksi vanhemmat osaavat pieniä lapsia paremmin kertoa 
lasten TV:n katselun määrästä ja sen selkeistä vaikutuksista lapsiin (Cantor & 
Sparks, 1984), kuten myös muista ajankäyttöön liittyvistä tilanteista, esimer-
kiksi nukkumaanmenoajasta. Keräsimme vanhemmilta kyselylomakkeet sen 
vuoksi, että lasten omaa ja perheeseen liittyvää taustaa saataisiin selviteltyä 
luotettavalla menetelmällä.

Lasten haastattelujen lisäksi vanhemmille ja lasten päivähoitoon jaettiin 
kyselylomakkeet. Vanhemmille jaettiin 4 lomaketta: perustietolomake, loma-
ke lapsen psyykkisestä terveydentilasta, lapsen mediankäyttöön liittyvä ja lap-
sen unikäyttäytymistä selvittelevä lomake. Lomakkeet olivat muuten saman-
laiset molempina ajankohtina, paitsi mediankäyttöä ja unikäyttäytymistä kar-
toittavat lomakkeet jaettiin ainoastaan vuonna 2003. Tutkimuksessani käytän 
tietoja perustietolomakkeesta (Liite 2) (kartoittaakseni perheen taustatietoja) 
sekä joiltain osin lapsen mediankäyttöön (Liite 3) ja unikäyttäytymiseen (Lii-
te 4) liittyvistä lomakkeista. 
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3.4 Aineiston analyysi

Aineiston analyysissa seuraan löyhästi Giorgin (1994) fenomenologista ana-
lyysimenetelmää, lähinnä eräänlaisena filosofisena taustana, varmistaakseni 
sen, että lasten oma näkökulma säilyy. Seuraan Giorgin analyysimenetelmää 
niin paljon kuin mahdollista, täydellisesti se ei toteudu, koska aineistoa ei ole 
kerätty fenomenologisin menetelmin. Giorgin (1994) menetelmässä tutustu-
taan aluksi aineistoon avoimesti ja huolellisesti pyrkien mahdollisimman hy-
vään kokonaiskäsitykseen (ks. myös Perttula, 2005). Aineiston käsittely alkoi 
lasten haastattelujen litteroinnilla, jotka suoritin itse 80 haastattelun osalta 
(vuodelta 2003). Jo tässä vaiheessa alkoi siis aineistoon tutustuminen. Auki 
kirjoitettuna tekstinä haastatteluaineistoa tuli vuodelta 1993 noin 300 sivua 
(N=101) ja vuodelta 2003 416 sivua (N=109), eli yhteensä noin 716 sivua 
(N=210) (vuoden 1993 aineistot ovat saatavilla vain paperiversiona, ja osa 
niistä on kirjoitettu 1, osa 1,5 rivivälillä, siksi arvio sivumääristä ei ole ihan 
tarkka). Haastattelujen kirjoitetut sivumäärit ovat suuntaa antavia, sillä haas-
tatteluita ei ollut kirjoitettu kaikilta osin sana sanalta. Haastattelun alkua, jol-
loin lapsen kanssa käytiin läpi sosiaalisia verkostoja, ei ollut kirjoitettu ylös 
lainkaan. Myöskään kuvahaastatteluja ei ollut kirjoitettu ylös sana sanalta 
muiden, kuin televisionkatselukuvan osalta. Muilta osin (teemahaastattelun 
osalta) haastattelut on kirjoitettu ylös sana sanalta kokonaisuudessaan. Feno-
menologinen menetelmä vaatii haastattelujen kirjoittamista ylös sana sanalta 
(Perttula, 2005), mikä ei siis täysin toteutunut tutkimukseni osalta. Luin kaik-
ki haastattelut läpi useaan kertaan tutkimuksen useassa vaiheessa, joten olen 
saanut tutkimusaineistosta sitä kautta hyvän kokonaiskuvan.

Giorgin (1994) analyysin toisessa vaiheessa pyritään tutkimusaineistosta 
erottamaan merkityksen sisältäviä yksiköitä, jotka ilmaisevat itsessään tutkit-
tavan ilmiön kannalta olennaisen selityksen. Tein tämän poimimalla kaikki 
lasten puheet TV-ohjelmiin liittyvistä peloista, pelonhallinnasta, hallinnan 
toimivuudesta ja TV-ohjelmiin liittyvistä painajaisunista ja niiden hallinnas-
ta. 

Aineiston analyysissa käytin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia mene-
telmiä. Käsittelin aineistoa tilastollisin menetelmin selvittääkseni ajankohtien 
ja sukupuolten välisiä eroja TV-ohjelmiin liittyvissä peloissa ja pelonhallin-
nassa, sekä TV-pelkojen yhteyksiä muihin pelkotyyppeihin. TV-ohjelmiin 
liittyvien painajaisunien suhteen en käyttänyt kvantitatiivisia menetelmiä, 
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koska aineisto oli niiden osalta pieni ja tilastollinen vertailu ei olisi ollut täl-
löin järkevää. 

Laadullista sisällönanalyysia hyödynsin syventääkseni kvantitatiivisia tu-
loksia. Sisällönanalyysissä käytin hyväkseni luokittelumenetelmää. Luokittelin 
pelottavat televisio-ohjelmat ensin aikuisten ja lastenohjelmiin, jonka jälkeen 
luokittelin ne sisällön mukaan (Korhonen & Lahikainen, 2008). Toiseksi, luo-
kittelin TV-ohjelmiin liittyviin pelkoihin yhteydessä olevat pelonhallintakei-
not neljään eri luokkaan. Luokittelussa käytin aina hyväksi sekä tieteellisis-
sä tutkimuksissa jo hyväksi todettuja ja käytettyjä menetelmiä sekä toisaalta 
omaa aineistoa, sitä, mitä lapset toivat haastatteluissaan esille.

Giorgin (1994) analyysin kolmannessa vaiheessa merkityksen sisältävät 
yksiköt muunnetaan tutkijan kielelle, jolloin sulkeistaminen eli ilmiöön etu-
käteen liittyvien merkityssuhteiden siirtäminen syrjään on olennaisen tärke-
ää. Analyysin neljännessä vaiheessa siirrytään yksilökohtaisista merkitysver-
kostoista yleiseen merkitysverkostoon, ja pyritään luomaan synteesi tutkitta-
vista ilmiöistä tuomalla erillään tarkastellut merkityskokonaisuudet yhteen. 
Omassa tutkimuksessani koen tämän vaiheen toteutuneen silloin, kun rapor-
toin, miten lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot ja painajaiset, sekä coping-kei-
not kietoutuvat toinen toisiinsa. Tästä esitän myös yhden tapauskertomuksen. 
Suoritin tutkimuksessani kolmannen ja neljännen vaiheen samanaikaisesti 
luokittelemalla tutkimiani ilmiöitä. Seuraavassa alaluvussa kerron tarkemmin 
luokittelusta.

3.4.1 Televisio-ohjelmien luokittelu

Luokitellessani lasten TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen sisältöjä jaoin ensin 
TV-ohjelmat karkeasti kahteen luokkaan: aikuisten ohjelmiin ja lastenohjel-
miin (Korhonen & Lahikainen, 2008). Tällaiset luokittelujaot ovat aina relatii-
visia ja riippuvat tutkijan teoreettisista lähtökohdista (Davies, Buckingham & 
Kelley, 2000). Luokittelin lasten mainitsemat elokuvat ikärajoitusten mukai-
sesti (ikärajoitukset on määritellyt Valtion Elokuvatarkastamo). Tutkimuksen 
ajankohtina ikärajat olivat seuraavat: 7, 11, 15 ja 18 (http://www.vet.fi/eloku-
va/Kuvaohjelmat.htm). Luokittelin kaikki ne elokuvat, joiden ikäraja oli 11 tai 
yli 11 vuotta, aikuisten ohjelmiin, koska aineistoni koostui alle kouluikäisis-
tä lapsista. Valtion elokuvatarkastamo on tarkastanut ainoastaan elokuvat, ja 



83

3 AINEISTON ESITTELY JA TUTKIMUSMENETELMÄT

luokittelin televisiossa esitetyt elokuvat heidän ikärajojensa mukaisesti7. Usei-
ta TV-ohjelmia en pystynyt luokittelemaan ikärajan mukaisesti, koska ikä-
rajoja ei ollut saatavilla. Silloin suoritin luokittelun sen perusteella, oliko oh-
jelma suunnattu selkeästi aikuisille (TV-uutiset, kauhuelokuvat, rikoselokuvat 
ja niin edelleen) vai lapsille (Muumilaakson tarinoita, Pikku Kakkonen ja niin 
edelleen). Mikäli en pystynyt päättelemään, oliko ohjelma aikuisille vai lapsil-
le suunnattu, luokittelin sen kategoriaan ’epäselvät’. 

TV-ohjelmien sisältöjen luokittelussa käytin pohjana Patty M. Valkenbur-
gin, Joanne Cantorin ja Allerd L. Peetersin (2000) luokittelua: (1) väkivalta 
(taistelut teräasein, murhat, veri, ampuminen ja lasten kidnappaaminen), (2) 
sota ja kärsimys (nälkää näkevät lapset, vahingoittuneet lapset tai eläimet, so-
dat ulkomailla), (3) tulipalot ja onnettomuudet (palavat rakennukset, auto-
onnettomuudet ja lento-onnettomuudet) sekä (4) fantasiahahmot (kummi-
tukset, hirviöt, noidat, lohikäärmeet ja avaruusolennot). Täydensin edellistä 
luokittelua lisäämällä viidennen luokan: audiovisuaaliset efektit, johon sisäl-
tyvät intensiiviset audiovisuaaliset efektit kuten kirkuminen, uhkaava musiik-
ki tai muut pelottavat äänet, sekä välkkyvät valot. Viides luokka lisättiin, kos-
ka pienet lapset voivat joskus pelätä myös ohjelmien audiovisuaalista sisältöä 
(Cantor, 1998; Harrison & Cantor, 1999), eikä tätä luokkaa saatu sisällytetyksi 
Valkenburgin, Cantorin ja Peetersin (2000) kategorioihin. Valkenburg, Can-
tor ja Peeters (2000) ovat perustaneet luokituksensa Cantorin ja Nathansonin 
(1996) luokituksen pohjalle, sillä erolla, että he lisäsivät luokitukseen fanta-
siakomponentin. Luokittelin siis TV-ohjelmien sisällöt viiteen luokkaan: (1) 
väkivalta, (2) sota ja kärsimys, (3) tulipalot ja onnettomuudet, (4) mieliku-
vitusolennot ja (5) audiovisuaaliset efektit. (Korhonen & Lahikainen, 2008.) 
(Liite 9) 

Kategorioiden laadullisina kriteereinä olivat seuraavat seikat: kaikki ne si-
sällöt, joita lapsen mainitsevat, tulee pystyä sijoittamaan johonkin luokkaan ja 
toiseksi, sama sisältö ei saa esiintyä kuin yhdessä luokassa. Luokittelin kaikki 
lapsen mainitsemat pelottavat ohjelmasisällöt.

Luokittelun reliabiliteetti varmistettiin niin, että kaksi tutkijaa koodasi ka-
tegoriat luokkiin itsenäisesti. Kappakertoimet ovat seuraavat: aikuisten ohjel-
mat: .80, lastenohjelmat: .87, väkivalta: .78, sota ja kärsimys: .85, tulipalot ja 
onnettomuudet: .85, mielikuvitushahmot: .79, ja audiovisuaaliset efektit: .74. 
Valkenburgin, Cantorin ja Peetersin tutkimuksessa (2000) kappakertoimet 

  7 Jos TV:ssä esitetty elokuva tai ohjelma oli saatavilla videona tai DVD-tallenteena, tarkas-
tin ikärajan niistä.
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olivat melko samansuuruiset: väkivalta: .83, sota ja kärsimys: .76, tulipalot ja 
onnettomuudet: .76 ja fantasiahahmot: .76 (Valkenburg, Cantor & Peeters, 
2000). (Korhonen & Lahikainen, 2008.) TV-ohjelmien sisällöllisen luokitte-
lun kriteerit näkyvät Liitteessä 9 (Liite 9).

3.4.2 Pelonhallintakeinojen luokittelu

Valkenburg, Cantor ja Peeters (2000) ovat luokitelleet lasten TV-pelkoihin 
liittyvät hallintakeinot neljään luokkaan: fyysiset keinot, kognitiiviset keinot, 
sosiaalinen tuki ja pako. Band & Weisz (1988) ovat luokitelleet lasten pelon-
hallintakeinot yleisesti kolmeen luokkaan: primaari kontrolli, sekundaari 
kontrolli ja toimimaton kontrolli. Primaarin kontrollin avulla pyritään muok-
kaamaan tai vaikuttamaan pelottaviin tapahtumiin, olosuhteisiin, objekteihin 
tai ihmisiin. Sekundaarin kontrollin avulla taas pyritään vaikuttamaan pe-
lontunteeseen. Toimimaton kontrolli tarkoittaa sitä, ettei lapsella ole selkeää 
tavoitteellista toimintaa eikä näkyvää yritystä saavuttaa palkintoa tai välttää 
rankaisua (pelonhallinta epäonnistuu). (Band & Weisz, 1988.) 

Olen luokitellut pelonhallintakeinot ottaen vaikutteita Valkenburgin, Can-
torin ja Peetersin (2000) sekä Bandin ja Weiszin (1988) luokitteluista muo-
dostaen kategoriat siten, että ne kuvaisivat parhaalla mahdollisella tavalla 
5−6-vuotiaiden lasten käyttämiä TV-pelkoihin liittyviä hallintakeinoja. Olen 
luokitellut pelonhallintakeinot neljään luokkaan: (1) sosiaalinen tuki, (2) ak-
tiivinen välttäminen, (3) kognitiiviset keinot ja (4) puutteellinen hallinta. (Lii-
te 10) Valkenburgin, Cantorin ja Peetersin (2000) tutkimuksessa ikähaitari oli 
laajempi ja lapset olivat vanhempia kuin omassa tutkimuksessani (7–12-vuo-
tiaita), minkä vuoksi en käyttänyt heidän luokitteluaan sellaisenaan. Toinen 
syy on se, että he käyttivät aineistoinaan strukturoituja puhelinhaastatteluja 
valmiine vastausvaihtoehtoineen. Heillä oli 21 kysymystä pelonhallinnasta, 
esimerkiksi: ’Kuinka usein suljet silmäsi?’ (Valkenburg, Cantor & Peeters, 
2000.) Minä sen sijaan käytin lasten teemahaastatteluja, joissa pelonhallintaan 
liittyvä kysymys kuului: ‘Mitä teet, kun sinua pelottaa?’ Tällaiset tutkimus-
menetelmät voivat antaa hyvin erilaisia tuloksia. Ainoastaan Band ja Weisz 
(1988) olivat luokitelleet erikseen puutteellisen pelonhallinnan, ja siksi otin 
vaikutteita myös heidän luokituksestaan. TV-ohjelmiin liittyvien pelonhallin-
takeinojen luokittelukriteerit näkyvät Liitteessä 10 (Liite 10). Luokittelin kaik-
ki lapsen mainitsemat pelonhallintakeinot.
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Käytin Valkenburgin, Cantorin ja Peetersin (2000) luokittelua pohjana 
omalle luokittelulleni, mutta yhdistin heidän kaksi luokkaansa ’fyysiset kei-
not’ ja ’pako’ ja nimesin luokan uudelleen aktiiviseksi välttämiseksi, koska 
myös pakeneminen on aktiivista toimintaa, kun lapsi toimii aktiivisesti pääs-
täkseen pois pelottavasta tilanteesta. Pako voidaan jakaa symboliseen ja konk-
reettiseen pakoon. Konkreettinen pako on paikalta pois lähtemistä, kun taas 
symbolinen pako merkitsee sitä, että lapsi yrittää häivyttää pelontunteen mie-
lestään esimerkiksi sulkemalla silmät tai menemällä peiton alle piiloon (Kir-
manen, 2000a). Sisällytin aktiiviseen välttämiseen sekä symbolisen että konk-
reettisen paon (ks. myös Korhonen & Valkonen, 2006). Valkenburg, Cantor 
ja Peeters (2000) olivat luokitelleet keinon, jossa lapsi vain jatkaa ohjelman 
katselua, luokkaan ’pako’, mutta minä sijoitin tämän keinon luokkaan ‘puut-
teellinen hallinta’, koska lapsen rooli tällaisessa toiminnassa on passiivinen. 
Luokittelin coping-keinojen toimivuuden kahteen luokkaan: hallintakeino (1) 
auttaa tai (2) ei auta. 

Yleensä tietty coping-keino tuli luokitelluksi vain yhteen kategoriaan, 
mutta television sammuttamisen ja kanavan vaihtamisen olen luokitellut 
kuuluvaksi sekä aktiiviseen välttämiseen että kognitiivisiin keinoihin. Keinot 
sisältävät perustavia elementtejä molemmista kategorioista, joten olisi ollut 
puutteellista luokitella ne vain toiseen luokkaan. Kanavan vaihtaminen ja tele-
vision sammuttaminen ovat aktiivista välttämistä, sillä lapsi välttää pelottavan 
sisällön näkemistä näiden keinojen avulla. Lisäksi luokittelin ne kognitiivisiin 
keinoihin, koska ne pohjautuvat aktiiviseen ajatteluprosessiin, kun lapsi miet-
tii, miten hän saisi pelottavan ohjelman pois näkyvistä. Television sulkeminen 
tai kanavan vaihtaminen eroavat muista pakenemiseen liittyvistä toiminnoista 
siten, että niiden suorittamiseen tarvitaan harkintaa: lapsi joutuu miettimään, 
onko TV-laitteen sulkeminen tai kanavan vaihtaminen tarpeellista (jos lapsi 
menee sohvan taakse tai laittaa kädet silmille, se sen sijaan tapahtuu yleensä 
automaattisesti, ilman erillistä ajatteluprosessia). Nämä keinot siis ovat niin 
sanottua tietoista aktiivista välttämistä.

Luokitteluni eroaa Kirmasen (2000a) ja Taimalun (2007) pelonhallinta-
keinojen luokittelusta. En perustanut luokitteluani heidän mukaansa, koska 
heidän tutkimuksensa koski lasten pelkoja yleisesti, ja omani pelkästään TV-
ohjelmiin liittyviä pelkoja. Koin parhaaksi nojautua sellaisiin tutkimuksiin, 
jotka ovat keskittyneet vain tähän pelkotyyppiin.

Luokittelun reliabiliteetti varmistettiin samoin kuin ohjelmasisältöjen 
kohdalla, eli kaksi tutkijaa koodasi kategoriat luokkiin itsenäisesti. Kappaker-
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toimet ovat seuraavat: kognitiiviset keinot: .88, sosiaalinen tuki: .94, aktiivi-
nen välttäminen: .98, puutteellinen hallinta: .96 ja keinojen toimivuus: .92.

3.4.3 Painajaisunien analyysi

Lasten painajaisunia on tutkittu monin eri tavoin, aineistonkeruussa on käy-
tetty esimerkiksi haastatteluita (mm. Muris ym., 2001), kyselyitä (Avila-Whi-
te, Schneider & Domhoff, 1999; Saline, 1999), unipäiväkirjoja (esim. Punamä-
ki, 1998; Punamäki ym., 2005), ja unia on tutkittu unilaboratorioissa (esim. 
Foulkes, 1982, 19998). Kuitenkaan mikään menetelmä ei ole osoittautunut 
toisia paremmaksi. Ei ole järkevää kiistellä siitä, mikä menetelmä on paras, 
vaan tulee ottaa huomioon, että menetelmän valintaan vaikuttavat monet 
eri seikat, kuten esimerkiksi lasten ikä, aineiston koko, tutkimuskysymykset, 
tutkimuksen rahoitus ja niin edelleen (Siegel, 2005.) Tarkon & Revonsuon 
(2000) mukaan uniraportti on aina subjektiivinen kertomus unitapahtumista; 
henkilöt voivat muunnella tai sensuroida uniensa tapahtumia tai keksiä koko 
sisällön itse. Tutkijatkin voivat vaikuttaa lopputulokseen johdattelevilla tai 
vaikeasti tulkittavilla ohjeilla ja kysymyksillä. Myös henkilöiden persoonalli-
suus ja kognitiiviset taidot ovat yhteydessä siihen, miten he raportoivat unien 
sisältöä. (mt.) Lasten unien tutkimisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen, millä tavalla lapsia pyydetään kertomaan unistaan, missä he niistä ker-
tovat ja kenelle. Johdattelevien kysymysten suhteen on noudatettava erityistä 
varovaisuutta, sillä etenkin pienet lapset ovat usein varsin helposti johdatelta-
vissa (esim. Korhonen, 2003).

Foulkesin (1982) mukaan lasten kehityksessä sen suhteen, miten he osaa-
vat raportoida unistaan, tapahtuu huima kehitys ikävuosien 3–5 ja 5–7 välillä. 
Unikertomukset muuttuvat staattisista ja itsekeskeisistä tarinoista narratiivi-
seen muotoon, jossa ihmiset liikkuvat ja toimivat keskenään dynaamisessa 
’unimaailmassa’. Kertomukset muuttuvat myös pidemmiksi. (Foulkes, 1982, 
1999.) 

Lasten painajaisunia analysoitaessa on käytetty erilaisia menetelmiä, ylei-
simmin on käytetty unien sisällön analyysia (mm. Punamäki, 1998; Avila-
White, Schneider & Domhoff, 1999; Saline, 1999; Punamäki ym., 2005). Täl-
löin kirjoitetusta dokumentista pyritään löytämään säännönmukaisuuksia, 

  8 Tosin Foulkes ei ole näissä tutkimuksissa tutkinut pelkästään lasten painajaisunia, vaan 
kaikkia lasten raportoimia unia.
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sisältöjä tai elementtejä, joiden avulla päästään käsiksi siihen, mitä tekstissä 
’todella on’. Tutkittava materiaali käydään läpi sitä varten kehitetyn luokitte-
lusysteemin avulla, joka koostuu tarkkaan määritellyistä kategorioista, ja ai-
neistosta pyritään identifioimaan ja luokittelemaan kaikki tarkastelun kohtee-
na olevat elementit tai sisällöt. Sisällön analyysin avulla muutetaan verbaali-
nen tai muulla tavalla symbolinen materiaali numeeriseen muotoon, jotta 
voitaisiin suorittaa tilastollisia analyyseja. (Tarkko & Revonsuo, 2000.) 

Lapsilta kysyttiin haastatteluissa painajaisunista seuraavan kysymyksen 
avulla: ’Oletko koskaan nähnyt pahaa unta?’. Mikäli aineistonkeruumenetel-
mänä olisi käytetty erikseen kysymystä: ’Oletko nähnyt joskus pahaa unta jos-
tain TV-ohjelmasta?’, lapset olisivat saattaneet raportoida TV-ohjelmiin liitty-
viä painajaisunia enemmän. Olen koodannut vain ne unet, jotka selkeästi liit-
tyivät johonkin TV-ohjelmaan (lapsi itse sanoi unen liittyvän TV-ohjelmaan), 
mikä voi antaa erilaiset tulokset kuin jos olisin koodannut myös ne unet, jot-
ka vaikuttivat olevan peräisin TV-ohjelmasta, mutta lapsi ei sitä erikseen mai-
ninnut. Tällä tavalla halusin mahdollistaa lapsen oman äänen kuulemisen. En 
teemoittele painajaisunia sisällön analyysin menetelmin, vaan käsittelen niitä 
niiden TV-ohjelmien sisältöjen kautta, joihin ne liittyvät. En myöskään tee 
painajaisunista syvällisempää analyysia, vaan olen kiinnostunut ainoastaan 
niiden yhteydestä lasten näkemiin pelottaviin TV-ohjelmiin. 

Lisäksi tutkin pelonhallintakeinoja, jotka liittyivät pelottaviin painajais-
uniin. Luokittelin ne samalla tavalla kuin TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen 
hallinnan. Eräs lasten painajaisunien pelkoihin käyttämä keino ei esiintynyt 
TV-pelkojen hallinnassa: herääminen. Luokittelin heräämisen puutteelliseen 
hallintaan, koska lapsi ei pysty itse aktiivisesti pakottamaan itseään hereille, 
vaan se tapahtuu ilman lapsen omaa aktiivista toimintaa. Painajaisunista en 
tee kvantitatiivista analyysia, koska vain muutama lapsi mainitsi painajais-
unen, joka liittyi selkeästi TV-ohjelmaan.

3.4.4 Kvantitatiivinen analyysi

Aineiston kvantitatiivisessa analyysissa käytin apuna SPSS 14.0 for Windows 
-tietojenkäsittelyohjelmaa. Tein 1993 ja 2003 kerättyjen aineistojen välillä ti-
lastollisia vertailuja (ristiintaulukoinnin avulla) ohjelmatyyppien, ohjelma-
sisältöjen, pelonhallinnan ja hallinnan toimivuuden suhteen. Tein vertailuja 
sekä vuosien välillä (oliko tapahtunut eroa kahden ajankohdan välillä), että 
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sukupuolten välillä (oliko tyttöjen ja poikien välillä eroja). Selvitellessäni TV-
ohjelmiin liittyvien pelkojen yhteyttä muihin pelkotyyppeihin käytin kvanti-
tatiivisista analyysimenetelmistä Pearsonin korrelaatiota. Kaikista lasten mai-
nitsemista peloista muodostettiin induktiivisesti kattavasti 18 luokkaa: TV-
ohjelmiin, painajaisuniin, läheisiin aikuisiin, ikätovereihin, liikenteeseen ja 
liikenneonnettomuuksiin, luonnonvoimiin, pieniin onnettomuuksiin ja vaa-
ratilanteisiin, eläimiin, tärkeän ihmisen menettämiseen, hylätyksi tulemiseen 
ja muuhun separaatioon, vieraisiin aikuisiin, uusiin asioihin ja tilanteisiin, 
pimeään, nukkumaanmenoon ja öisiin tilanteisiin, suuriin onnettomuuksiin 
ja kuolemaan, sotaan, aseisiin ja väkivaltaan, mielikuvitusolentoihin, yksin 
olemiseen ja eksymiseen sekä lääkärissä ja hammaslääkärissä käymiseen liit-
tyvät pelot (ks. Kirmanen 2000a). Kaikki 18 pelkomuuttujaa korreloitiin kes-
kenään.

Tutkimuksessani keskityn näistä kahteen luokkaan: TV-ohjelmiin ja pai-
najaisuniin liittyviin pelkoihin, mutta tutkin TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen 
mahdollisia korrelaatioita myös muihin pelkoluokkiin selvittääkseni TV-oh-
jelmiin liittyvän pelon merkitystä ja mittauksen validiteettia. Korrelaatioita 
tutkiessani pelkotyyppien muuttujina olivat pelon intensiteetit 0−3: 0=ei pel-
kää, 1=pelkää vähän (pelkotaulun alin viiva), 2=pelkää jonkin verran (kes-
kimmäinen aaltomainen kuvio), 3=pelkää paljon (ylin sahalaitainen kuvio) 
(Liite 8).

3.5 Tutkimuksen eettisyys

Lapsitutkimusta tehtäessä on aina kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimuk-
sen eettisyyteen, sillä lapset ovat väistämättä riippuvaisia aikuisista; aikuisilla 
on aina valtaa lapseen nähden. Tärkeintä lapsitutkimusta tehtäessä on muis-
taa, ettei tutkimus saa millään tavalla vahingoittaa lasta. (Graue & Walsh, 
1998; Ruoppila, 1999.) Lapset on opetettu kunnioittamaan, kuuntelemaan ja 
tottelemaan aikuisia (Eder & Fingerson, 2003, 34), ja tämän asetelman toteu-
tuminen tulee yrittää estää haastattelutilanteessa pyrkimällä mahdollisimman 
tasavertaiseen ja luottamukselliseen suhteeseen lapsen kanssa (Korhonen, 
2003).

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on oletus, jonka mukaan lapsi itse tie-
tää ja osaa parhaiten kertoa omasta elämästään (mm. Corsaro, 2005), joka jo 
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sinällään on eettinen periaate, sillä ilmiöt näyttäytyvät aina erilaisina riippuen 
siitä, kuka niistä raportoi. Lapsella itsellään, lapsen äidillä, isällä, iso-äidillä, 
sisaruksella, kaverilla tai opettajalla on kaikilla erilainen käsitys lapsen elä-
mästä. Kaikkein luotettavimman tiedon ihmisen elämästä saa, kun siitä kysyy 
häneltä itseltään. 

Lasten haastattelemiseen liittyy kuitenkin hyvin paljon eettisiä ongelmia, 
ensimmäisenä se, suhtautuuko haastattelija lapseen kunnioittavasti ja sensi-
tiivisesti (Kirmanen, 1999, 2000a; Korhonen, 2003; Kyrönlampi-Kylmänen, 
2007). Lapsi ei varmasti avaudu sellaiselle ihmiselle, johon hän ei luota. Haas-
tattelun lähtökohtana on siis se, että haastattelija osaa rakentaa lapsen kanssa 
luottamuksellisen suhteen. 

Lapsia tulee siis kohdella kunnioittavasti ja huomioida heidät aktiivisina 
ja arvokkaina subjekteina, ei tutkimuksen objekteina (Ruoppila, 1999; Eder & 
Fingerson, 2003). Kaikki lapset ovat erilaisia ja heitä tulee kohdella yksilöllisi-
nä subjekteina (Durkin, 1995, 123). 5- ja 6-vuotiaat lapset saattavat olla hyvin 
erilaisessa vaiheessa kehitystasolla: osa on juuri täyttänyt 5 vuotta ja osa täyt-
tää pian 7 vuotta. Tutkimus ei saa vaarantaa lapsen kehitystä millään tavalla 
(Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, 187).

Lapsiin pitää yrittää tutustua niin hyvin kuin se on mahdollista haastatte-
lun alussa. Alussa käyttämämme sosiaalisten verkostojen peli oli helppo tapa 
aloittaa haastattelu, ja sen aikana pystyi tekemään havaintoja lapsesta, hänen 
sanavarastostaan, avoimuudestaan, suhtautumisestaan haastattelijaan ja niin 
edelleen. Osalla tämänikäisistä lapsista on jo laaja sanavarasto ja puhe hyvin 
kehittynyttä ja selkeää, osalla taas voi olla vielä ongelmia kielentuottamises-
sa ja -ymmärtämisessä (Lahikainen, 2001, 30). Osa lapsista puhui avoimesti 
ja paljon, osa taas vastasi lyhyesti, jopa yksisanaisesti. Aina keskustelun avoi-
muus ei ole kiinni lapsen luonteesta, vaan lapsi voi olla väsynyt, nälkäinen, 
huonolla tuulella tai muuten haluton osallistumaan haastatteluun. Lapseen 
tulee aina suhtautua avoimesti ja sensitiivisesti, koettaa vaistota hänen tunne-
tilansa ja kunnioittaa myös lapsen haluttomuutta vastailla kysymyksiin. (Kor-
honen, 2003.) Tulee varmistaa, etteivät kysymykset ole lapselle liian vaikeita, 
ongelmallisia ja stressaavia (Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, 188). 

Ihan aluksi vanhemmalta tai muulta lapsen huoltajalta tulee pyytää suos-
tumus lapsen haastatteluun. Sen jälkeen lapselta itseltään tulee pyytää lupa 
haastatteluun, eli myös lapsen osallistumishalukkuus tutkimukseen tulee sel-
vittää (mt., 188). (Ruoppila, 1999; Kuula, 2006.) Aloittaessamme aineistonke-
ruuta vanhemmilta kysyttiin ensin lupa haastatella lasta ja haastattelutilanteen 
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alussa myös lapsilta selvitettiin halukkuus osallistua haastatteluun. Molemmil-
la oli mahdollisuus kieltäytyä. Epävarmoja vanhempia suostuttelimme osallis-
tumaan tutkimukseen, kuitenkin maltillisesti. Kerroimme heille arvonnasta, 
joka suoritetaan kaikkien kyselylomakkeet palauttaneiden perheiden kesken, 
ja kerroimme tutkimuksesta mahdollisimman kattavasti. Lapsia ei suostuteltu 
pitkään, lähinnä heille kerrottiin haastattelun etenemisestä, sisällöstä ja siitä, 
ettei kyseessä ole mikään fyysinen tutkimus, vaan keskustelutilanne. Tämän 
kerroin sen jälkeen, kun osa lapsista oli luullut, että tutkimus johon he osallis-
tuvat, on lääkärin tekemä tutkimus, ja heitä jännitti tosi paljon. Suostuttelua 
ei tule koskaan yrittää liian pitkään, koska se on eettisesti arveluttavaa, eri-
tyisesti lapsiin kohdistuneena. (Korhonen, 2003.) Lisäksi vanhemmille ker-
rottiin, että he voivat ottaa yhteyttä projektin johtajaan tai tutkijoihin missä 
tutkimuksen vaiheessa tahansa. 

Lapselle ja vanhemmille tulee kertoa, että haastattelu käsitellään anonyy-
misti, eli lapsen henkilöllisyys ei selviä tutkimuksessa (Ruoppila, 1999; Kuula, 
2006). Kyrönlampi-Kylmänen (2007) kertoi lapsille, ettei hän kerro kenelle-
kään heidän kanssaan käytyä keskustelua, millä hän pyrki olemaan lapsille re-
hellinen. Itse kerroin lapsille, etten kerro kenellekään, että olen keskustellut 
juuri heidän kanssaan. Kerroin myös, että monia muitakin lapsia haastatel-
laan ja haastatteluista kirjoitetaan kirjoja (kso. myös Kirmanen, 2000a; Lahi-
kainen ym., 1995: haastatteluohjeet). Tutkimusta tehdessämme painotimme 
sekä vanhemmille että lapsille, että tieto, joka heiltä saadaan, säilyy luotta-
muksellisena, ja heidän henkilöllisyytensä pysyy salassa (ks. myös Graue & 
Walsh, 1998, 55–62). Sekä lapselle että vanhemmille tulee kertoa se, että haas-
tattelut nauhoitetaan, mutta nauhoja säilytetään sellaisessa paikassa, etteivät 
ne joudu vääriin käsiin (Korhonen, 2003). Nauhoittaminen on usein vält-
tämätöntä, koska lapset saattavat puhua paljon, eikä elekieltä ehdi huomaa-
maan, jos kirjoittaa vastauksia. Myös lapsi voi häiriintyä, jos haastattelija ei 
pysty pitämään häneen katsekontaktia, vaan koko ajan katsoo papereihinsa. 
(Kirmanen, 1999, 2000a; Korhonen, 2003.) Nauhoittaminen on tärkeää myös 
sen vuoksi, että lapsen autenttinen kieli tulisi esille aineistoa tutkittaessa. Kun 
lähtökohtana on lapsen oman äänen kuuleminen, se on todella tärkeää. 

Tutkijan tulee pyrkiä haastattelutilanteessa neutraalisuuteen, silloin haas-
tateltavat saattavat uskaltaa kertoa myös kärjistettyjä mielipiteitä. Toisaalta 
tutkijan rooli on pyrkimys objektiivisuuteen, hän ei saa esittää voimakkaita 
tunteita tai mielipiteitä, sillä häneltä odotetaan sitoutumattomuutta, riippu-
mattomuutta ja ristiriidoista erillään pysymistä. (Kuula, 2006, 154−155.) Py-
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rimme haastattelutilanteessa siihen, että vaikka lapsi kertoi peloistaan, haas-
tattelijat pysyivät neutraaleina (eivät eläytyneet lapsen puheeseen). Sillä pyrit-
tiin varmistamaan myös se, että lapset tuntisivat, ettei aikuista pelota, ja tunti-
sivat näin olevansa turvassa haastattelutilanteessa. Emme toki olleet viileitä ja 
persoonattomia, vaan empaattisia ja aidosti lapsista kiinnostuneita. 

Tutkittavat on aina jollain tavalla motivoitava tutkimukseen (Kuula, 2006, 
155). Aineistomme keruussa tämä onnistui niin, että kirjeessä, jonka lähetim-
me vanhemmille, luki, että kaikkien kyselylomakkeen palauttaneiden perhei-
den kesken pidetään arpajaiset (joihin saimme lahjoja sponsoreilta, esimer-
kiksi Rauhanlahdesta ja Fontanellasta). Toiseksi, suurelle osalle lapsista jo 
osallistuminen haastatteluun sinänsä oli palkitsevaa: usein sisarukset ja päivä-
hoitokaverit olivat kateellisia, kun heitä ei haastateltu. Emme vieneet lapsille 
mitään palkintoja, koska arvelimme, että siitä olisi voinut tulla riitaa ja pahaa 
mieltä sisarusten tai kavereiden keskuudessa. Haastattelun alussa pelattiin so-
siaalisten verkostojen peliä, ja sana ’peli’ sai monet lapset innostuneeksi. Myös 
se, että he saivat kertoa omasta elämästään, itselleen tärkeistä asioista niin, 
että heitä kuunneltiin aidolla kiinnostuksella, toimi varmasti motivoijana. 

Johdattelevien kysymysten suhteen on oltava lapsia haastateltaessa eri-
tyisen varovainen. Lapset saattavat joskus käyttäytyä tai puhua niin, kuin he 
ajattelevat haastattelijan olettavan heidän käyttäytyvän tai puhuvan (Ruoppi-
la, 1999). Lapsille esitettyjen kysymysten tulisi olla mahdollisimman lyhyitä ja 
konkreettisia, niin että lapsi ymmärtää ne. Lapselle pitää myös antaa tarpeek-
si aikaa vastaamiseen, häntä ei saa hoputtaa. Joskus toki on pakko esittää tar-
kentavia kysymyksiä, mutta tutkijan tulee aina varoa johdattelua. (Korhonen, 
2003.)

Haastattelijoiden tulee aina varmistaa, ettei lapselle jää haastattelusta ah-
distunut tai surullinen mieliala: haastattelu ei saa huonontaa lapsen tilannetta 
/ mielialaa millään tavalla ja jos näin käy, haastattelijan tulee pyrkiä siihen, 
että lapsi saisi purkaa pahaa oloaan pois, eikä jäisi ahdistuneeseen tilaan (Ky-
rönlampi-Kylmänen, 2007, 187). Haastattelun lopussa lapsilta kysyttiin, mikä 
heidät tekee iloiseksi ja onnelliseksi. Tällä kysymyksellä pyrittiin siihen, että 
lapsille jäisi mahdollisimman myönteinen olo haastattelun jälkeen. Jos näyt-
ti siltä, että lapselle jäi paha mieli, hänen kanssaan juteltiin, ja tällä pyrittiin 
siihen, että lapsi sai purkaa mieltään. Positiivinen palaute ja kiittäminen ovat 
todella tärkeitä asioita haastattelun lopussa (Korhonen, 2003; Kyrönlampi-
Kylmänen, 2007, 189). Kiittämistä ei saa koskaan unohtaa, ja lasta kannattaa 
kehua ja kiitellä myös haastattelun muissa vaiheissa. 
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Käyttämämme haastattelumenetelmä lasten TV-pelkojen tutkimisessa oli 
lapselle turvallinen, toisin kuin tilanteet, joissa lapsi joutuu katsomaan pelot-
tavia ja jopa ikätasolle sopimattomia TV-ohjelmia (esim. Cantor, Sparks & 
Hoffner, 1988; Cantor & Hoffner, 1990; Cantor & Omdahl, 1991). Voidaan pi-
tää eettisesti ongelmallisena näyttää lapsille tieteellisen tutkimuksen nimissä 
aikuisten elokuvia tai TV-ohjelmia, erityisesti silloin, jos nämä ohjelmat ovat 
pelottavia tai muulla tavoin sopimattomia lapsille.

Lasten haastatteleminen on haasteellista, eikä siinä voi onnistua, ellei kun-
nioita lapsia yksilöllisinä subjekteina ja pidä heitä arvokkaina ihmisinä. Lap-
sista tulee myös pitää, sillä aikuinen, joka ei osaa tai välitä olla lasten kanssa, 
ei välttämättä onnistu saamaan lapselle tunnetta siitä, että haastattelija on hä-
nestä aidosti kiinnostunut. Lasten kanssa työskenteleminen vaatii sosiaalisia 
taitoja ja kykyä sensitiivisyyteen ja empaattisuuteen. Tutkijan tulee myös käy-
dä läpi omia lapsuuden aikaisia kokemuksiaan, ja määritellä oma käsityksen-
sä lapsuudesta, sekä yleinen senhetkinen käsitys lapsuudesta, ennen kuin hän 
lähtee tekemään lapsitutkimusta (Graue & Walsh, 1998, 28−30). Lapsuus on 
kulttuurisesti, sosiaalisesti ja historiallisesti määrittynyt käsite, joka muovau-
tuu myös kunkin ihmisen omien tulkintojen mukaan (Corsaro, 2005). (Kor-
honen, 2003.)

3.6 Metodologista pohdintaa

3.6.1 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata reliabiliteetin ja validiteetin avul-
la. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tulosten sisäistä konsistenssia, eli sitä, 
miten hyvin tutkimus on toistettavissa (mm. Metsämuuronen, 2002). Tämän 
tutkimuksen reliabiliteetti varmennettiin käyttämällä TV-ohjelmiin liittyvien 
pelkojen ja pelonhallintakeinojen luokittelussa kahta itsenäistä koodaajaa.

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen sisäistä luotettavuutta. Validiteet-
tia on mitattu monella tapaa, usein käytetään käsitteitä sisäinen ja ulkoinen 
validiteetti. (mm. Metsämuuronen, 2002.) Graue & Walsh (1998, 244−248) 
taas mittaavat validiteettia dimension kautta: tekninen ja metodologinen, tul-
kitseva, tekstuaalinen / narratiivinen ja käytäntöön suuntautunut validiteetti. 
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Käsittelen tutkimukseni luotettavuutta Grauen ja Walshin (1998) määritelmi-
en kautta, sillä niiden avulla tutkimuksen luotettavuutta voidaan kuvailla mo-
nesta ulottuvuudesta käsin.

Tekninen ja metodologinen validiteetti tarkoittaa sitä, miten käytetyt tek-
niikat ja metodit sopivat tutkimuskysymyksiin. Usein samaa tutkimusaihetta 
voidaan tutkia useiden eri lähestymistapojen ja metodien kautta, eivätkä tie-
tyt menetelmät ole oikeita juuri tietyllä tutkimuskentällä. Tärkeää siis on pait-
si se, miten tutkii, myös se, miksi tutkii. (mt., 246.) Vertailen tutkimuksessani 
vuosina 1993 ja 2003 kerättyjä haastatteluaineistoja, jotka kerättiin molempi-
na vuosina samoilla menetelmillä, ja miltei kaikki haastattelukysymykset oli-
vat samanlaisia. Aineistosta on tehty (ja on tekeillä) useita tutkimusraportteja 
liittyen lasten hyvinvointiin, mikä parantaa tutkimukseni luotettavuutta. Eri 
ihmiset olivat keräämässä aineistoja, mutta sama henkilö (professori Anja 
Riitta Lahikainen) oli kouluttanut heidät ja toimi tutkimuksen johtajana mo-
lempina ajankohtina. 

Tulkitsevan validiteetin kannalta olennaista on aineiston tuottaminen (eli 
se, mitä tutkija tuo aineistosta esille). Aineistosta esille tuodut seikat ovat mer-
kittävä osa tutkijan tekemiä valintoja. Tulkitsevan validiteetin kannalta avain-
kysymyksiä ovat metodien, aineiston, teorian ja tulkintojen väliset suhteet: eli 
miten koko paketti sopii yhteen. Tulkinnat on pystyttävä perustelemaan me-
netelmien avulla aineistosta löydetyillä tuloksilla. Teorian avulla pitää pystyä 
tukemaan tulkintoja. Parasta olisi, jos teoria pystyisi tarjoamaan raamit koko 
tutkimukselle alusta loppuun saakka. (Graue & Walsh, 1998.) 

Teoreettinen näkökulmani tukee aineistosta tekemiäni tulkintoja niistä 
luomani synteesin kautta. Myös menetelmät (lasten haastattelut) soveltuvat 
hyvin teoreettiseen lähtökohtaani, jonka mukaan tulee tutkia lapsen koke-
muksia hänen omasta näkökulmastaan käsin. Joidenkin tutkijoiden mukaan 
lasten omat kertomukset eivät ole aina luotettavia, vaan haastatteludata on 
luonnollisesti rajoittunut ja sitä pitää kohdella varauksella. Tämä sama rajoitus 
koskee kaikkia haastattelututkimuksia, myös aikuisten haastatteluja. (Band & 
Weisz, 1988.) Riippuu tutkijan lähtökohdista ja tavoitteista, mitä menetelmiä 
käytetään, ja halusin tutkimuksessani saada tietoa (usein vielä) luku- ja kir-
joitustaidottomien lasten omasta näkökulmasta, jolloin haastattelututkimus 
oli ainoa keino hankkia tällaista informaatiota. Haastattelutilanne on aina 
kontekstiriippuvainen ja sosiaalinen todellisuus on muuttuva ominaisuus, 
joka vaihtelee paitsi ihmisten kesken, myös ihmisellä (Gergen, 1999, 48−49). 
Haastattelu on tilanne, joka rakentuu haastattelijan ja haastateltavan välisestä 
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vuorovaikutuksesta, jossa he yhdessä tuottavat sosiaalista todellisuutta (Kir-
manen, 1999, 196). Haastattelu on siis tilanne, joka on aina erilainen (Korho-
nen, 2003). Kussakin tilanteessa tulee mieleen tiettyjä asioita, ja jos vastaava 
tilanne toistuu, voi tulla mieleen erilaisia asioita, tai aiemmin mainitut seikat 
voivat täydentyä. 

Tutkimuksen tulkitsevaan validiteettiin kuten myös eettisyyteen olennai-
sesti liittyvä seikka on se, että loppupelissä tutkimuksen tulokset ovat aina 
tutkijan omien valintojen ja reflektioiden kautta syntyneitä. Aluksi tutkija 
valitsee tutkimusaiheen, sitten aineistonkeruumenetelmät, aineiston analyy-
simenetelmät ja analyysia tehdessään hän tekee omat tulkintansa aineistosta. 
Haastattelun vastauksia voidaan tulkita monella eri tavalla, tulkinta riippuu 
aina tutkijan persoonasta, käytettävästä näkökulmasta, tutkittavista ilmiöistä 
ja niin edelleen (Flick, 1998, 17−18; 31). Pyrin tutkimuksessani tuomaan lap-
sen oman äänen esille mahdollisimman autenttisena, mutta omat tulkintani 
tulevat väistämättä väliin jossain määrin. Reflektiivisyys on yritystä kyseen-
alaistaa omia ennakko-oletuksia, epäillä niitä ja ottaa huomioon useita eri nä-
kökulmia (Gergen, 1999, 47−50). Tulee muistaa myös se, ettei haastattelukysy-
myksiin ollut oikeita tai vääriä vastauksia ja oli osittain kontekstisidonnaista, 
mitä lapset niihin vastasivat (Graue & Walsh, 1998, 120). Lopullisia tulkintoja 
tehdessä tulee aina ottaa huomioon kaikki haastattelussa esiintyneet ilmiöt, 
kuten myös laajempi sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti. Tutkimukseni tul-
kitsevaa validiteettia parantaa se, että olen tutkinut lapsen TV-ohjelmiin liit-
tyviä pelkoja kolmea kautta: lasten spontaanisti tuottamia (teemahaastattelu), 
projektiivisesti raportoimia (kuva-avusteinen haastettelu), sekä painajaisuniin 
siirtyneitä pelkoja. Moniulotteinen tarkastelu antaa syvällisemmän kuvan il-
miöstä, kuin jos sitä tutkittaisiin vain yhdellä tasolla. 

Tekstuaalinen tai narratiivinen validiteetti tarkoittaa sitä, miten hyvin tut-
kimus on tuotettu kielellisesti. Olennaista on kuinka hyvin tutkija pystyy kie-
lellisesti havainnoimaan tutkimuskysymysten, teoreettisen näkökulman ja tul-
kintojen yhteenliittymisen. Teksti tuotetaan aina jollekin yleisölle, ja kun sitä 
luodaan, tulee ottaa huomioon yleisön tarpeet. (Graue & Walsh, 247−248.) 
Haluaisin, että tutkimukseni kohtaisi paitsi akateemisen yleisön, myös lasten 
kasvattajat, ja siksi olen pyrkinyt siihen, että käyttämäni kieli ei olisi liian vai-
keatajuista. 

Viimeisenä seikkana, mutta aivan yhtä tärkeänä kuin muut, Graue ja 
Walsh (1998) nostavat esille käytäntöön suuntautuneen validiteetin. Täl-
lä he tarkoittavat sitä, mitä käytännön hyötyä tutkimuksesta on, mitä uutta 
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käytäntöön hyödynnettävää tietoa se tarjoaa. On siis olennaisen tärkeää, et-
tei tutkimuksella ole ainoastaan akateemista arvoa, vaan se myös mahdollis-
taa tulosten hyödyntämisen käytännössä. (mt., 248.) Pyrin siihen, että lasten 
kasvattajat (niin vanhemmat kuin ammattikasvattajat) pystyisivät hyödyntä-
mään tarjoamaani tietoa siitä, miten sähköinen media (tarkemmin televisio) 
on yhteydessä tämän päivän lasten hyvinvointiin ja miten lasten hyvinvointia 
tietoyhteiskunnassa voitaisiin edistää. Tarjoan tähän niin käytännön toimen-
pide-ehdotuksia kuin pohdittavaa. Tavoitteenani on, että tutkimuksellani olisi 
käytännön sovellutusarvoa lasten hyvinvoinnin edistämisen suhteen.    

3.6.2 Tutkimusasetelman vahvuudet ja rajoitukset

Lasten itsensä kuunteleminen heitä haastattelemalla on ainoa tapa, jolla voi-
daan saada tietoa lapsen omasta näkökulmasta ja hänen omista elämänkoke-
muksistaan. Haastattelu on turvallinen lapsille, vaikka aihe olisi intiimi, sillä 
heidän ei tarvitse haastattelutilanteessa konkreettisesti kohdata pelkoja (kuten 
TV-ohjelmaa katsottaessa). Peloista puhumisen ei ole todettu olevan haital-
lista lapsille, vaan se voi toimia jopa coping-keinona, kun lapset saavat kertoa 
negatiivisista kokemuksistaan (Taimalu, 2007, 186). Lapset pystyvät itse sääte-
lemään vastauksiaan niin, etteivät vastaa kysymyksiin jos eivät halua tai eivät 
koe osaavansa vastata. Teemahaastattelu antaa haastateltaville suhteellisen va-
paat raamit, joiden sisällä he voivat kertoa kysytystä asiasta. Haastattelut oli-
vat täysin vapaaehtoisia, ja niiden toteuttamiseen pyydettiin lupa lapsen van-
hemmilta. Mikäli lapsi halusi, haastattelussa mukana saattoi olla vanhempi tai 
hoitaja. Haastattelutilanteen lopussa varmistettiin, ettei lasta pelota, millä py-
rittiin takaamaan se, ettei lapsi jäisi pelottavan tunteen valtaan. Tutkimukseni 
osoitti (kuten moni muu aiempi tutkimus), että jo alle kouluikäinen lapsi osaa 
kuvata monipuolisesti omia kokemuksiaan ja yleensä tekee sen mielellään 
(katso esimerkiksi tapauskertomuksen Moona, Luku 7).

Haastattelu kuvaa kunkin yksilön omaa käsitystä elämästään tiettynä het-
kenä; eri ajankohtana ihminen voi vastata eri tavalla (mm. Graue & Walsh, 
1998). Haastattelutilanteessa saattavat samankaltaiset tilanteet ja tapahtumat 
sekoittua, ja lapsi voi vahingossa kertoa jostain tilanteesta, joka tapahtui hä-
nen kaverilleen, tai jota hän pelkää niin kovasti, että se tuntuu oikeasti ta-
pahtuneen. Aina haastateltaessa niin lapsia, kuin aikuisia, tulee muistaa, että 
kukin haastattelutilanne on subjektiivinen totuus haastateltavalle itselleen, 
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vaikkei tilanne olisi oikeasti tapahtunutkaan. On tietenkin mahdollista, että 
haastateltava valehtelee ja vääristelee asioita tahallaan, minkä en kuitenkaan 
usko olevan kovin yleistä alle kouluikäisten lasten kohdalla, sillä pieni lapsi 
voi tahtomattaan muistaa tai kertoa asioita väärin. Tutkimuksessani en ole 
yhdenkään haastattelun kohdalla kyseenalaistanut kertomusten yhteyttä to-
dellisiin tapahtumiin.

Eräs haastattelututkimuksen rajoituksista liittyy lasten näkemiin painajais-
uniin. Unet ova äärimmäisen subjektiivinen kokemus, joita ei voida havain-
noida (Revonsuo, 2006). Lapsi (kuten myös aikuinen) kertoo unista kysyt-
täessä ne unet, joita hän sillä hetkellä muistaa. Ihminen ei muista läheskään 
kaikkia näkemiään unia (mm. mt.), eli haastattelututkimus ei voi koskaan 
kertoa koko totuutta lapsen unimaailmasta. Lapsi todennäköisesti kertoo vain 
ne unet, jotka ovat erityisesti jääneet mieleen, eli vahvoja tunteita herättäneet 
unet (kaikki eivät edes halua kertoa unistaan). Ihminen siis ei millään voi 
muistaa joka hetki edes niitä näkemiään unia, joista hän on tietoinen, koska 
osa unista väkisin unohtuu ajan myötä. Sama koskee muitakin ihmisen ko-
kemia tunteita: vain kaikkein vahvimpia tunnereaktioita herättäneet tilanteet 
jäävät yleensä mieleen.

Vaikka tutkimukseni on tehty lapsen näkökulma huomioiden, myönnän 
sen, etten pysty asettumaan lapsen asemaan ja näkemään maailmaa lapsen 
silmin (Graue & Walsh, 1998, 37; Kirmanen, 2000a, 232−233). Tutkijan oma 
reflektio tutkittavien kokemuksista vaikuttaa väistämättä osaltaan tutkimuk-
sen lopputulokseen. Lapsen oman näkökulman pyrin saamaan mahdollisim-
man hyvin esille niin, että käytän analyysissani lasten haastatteluita, heidän 
itsensä kertomia kokemuksia omasta elämästään, sellaisina kuin he ne itse 
kertovat. Tärkeää on myös se, että tutkimalla lapsia voidaan lapsuus tehdä 
näkyväksi (Kirmanen, 2000a, 233) ja mahdollistaa se, että lasten omaa ään-
tä kuunneltaisiin niin arkielämässä kuin laajemmissa yhteiskunnallisissa kes-
kusteluissa enenevässä määrin. Tulee muistaa se, että lapsilla on tutkimuksen 
subjekteina sama status kuin aikuisilla, mutta erilaiset kompetenssit (James, 
Jenks & Prout, 1998, 32−33).

Eräs tutkimukseni rajoitus koskee TV-pelkojen luokittelua. En eritellyt 
nuorten ja aikuisten ohjelmia toisistaan, vaikka monet TV-ohjelmista, jotka 
luokittelin aikuisten ohjelmiin, voidaan nähdä nuorille suunnattuina ohjel-
mina, esimerkiksi Harry Potter tai Taru Sormusten Herrasta. Jako lasten- ja 
aikuisten ohjelmiin oli selkeämpi, koska mainittuja ohjelmia esiintyi kuiten-
kin melko harvoin. Jako kolmeen luokkaan olisi ollut hankalaa myös siksi, 



97

3 AINEISTON ESITTELY JA TUTKIMUSMENETELMÄT

että joidenkin ohjelmien suhteen olisi ollut vaikeaa päättää, kuuluvatko ne 
nuorten vai aikuisten ohjelmiin, esimerkiksi Hämähäkkimies. Jako puhtaasti 
aikuisten- ja lastenohjelmiin tuotti vähemmän mahdollisia virheitä. Jaon pe-
rusteena olivat ikärajat: luokittelin kaikki ohjelmat, joissa oli vähintään rajoi-
tus K-11, aikuisten ohjelmiin, koska haastattelin alle kouluikäisiä lapsia, joille 
K-11 -ohjelmat eivät ole sopivaa katsottavaa. Toisaalta luokittelin K-7 -ohjel-
mat lastenohjelmiin, vaikka moni niistä on sisällöltään sopimatonta alle kou-
luikäisille lapsille.

Useissa TV-ohjelmiin liittyvissä tutkimuksissa on tehty jako faktuaalisen 
ja fiktiivisen väkivaltasisällön suhteen, mutta oma aineistoni ei mahdollista-
nut tällaista jaottelua, koska lapset eivät aina pystyneet nimeämään pelkää-
määnsä ohjelmaa. Useissa tapauksissa lapsi mainitsi vain pelkän pelottavan 
sisällön, ja tietämättä, mistä ohjelmasta se on peräisin, olisi ollut hankalaa 
tehdä kyseistä jaottelua.

On mahdollista, etteivät lapset kerro kaikista TV-ohjelmiin liittyvistä pe-
loistaan ja -painajaisunistaan. Lisäksi tulee huomioida, että kaikki painajai-
sunet eivät liity suoranaisesti TV-ohjelmiin, mutta voivat olla niistä silti pe-
räisin (epäsuorasti, jopa niin, ettei ihminen itse ymmärrä painajaisunen al-
kuperäiseksi lähteeksi TV-ohjelmaa). Omassa tutkimuksessani analysoin vain 
sel keästi TV-ohjelmiin liittyvät painajaisunet, vaikka (melko suuri) osa myös 
lasten muista painajaisunista näytti liittyvän mediaan. 
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NOUSEVAT PELOT

”Mörkö on sellainen olento, jota kaikki pelkäävät”, Muumipeikko selitti.  
”Kun Mörkö on liikkeellä, kaikki rientävät sisään ja lukitsevat ovet. Kaiken-
laiset otukset ja jopa kasvitkin pakenevat Mörköä. Kukaan ei halua olla hänen 
lähellään eikä edes nähdä häntä.” 
(Saarinen, T., Aulén, J. & Mjod, F. (2004) Suuri Muumilukemisto 1. Muumit 
ja yllätysten aika. Helsinki: Kustannus Oy Kolibri & Lasten Parhaat Kirjat)

Televisio-ohjelmiin liittyvät pelot osoittautuivat yleisiksi 5−6-vuotiailla lapsil-
la: vuonna 1993 78 % lapsista ja vuonna 2003 75 % kertoi pelkäävänsä yhtä tai 
useampaa TV-ohjelmaa (Taulukko 6).

Taulukko 6. 
Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot: intensiteettien suhteelliset frekvenssit 
vuosina 1993 ja 2003 (suluissa maininnat).

Ei
pelkää

Pelkää 
vähän

Pelkää jonkin 
verran

Pelkää 
paljon

Yhteensä N

1993 21,8 (22) 21,8 (22) 23,8 (24) 32,7 (33) 100 101

2003 24,8 (27) 16,5 (18) 32,1 (35) 26,6 (29) 100 109
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TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen määrän tai intensiteetin suhteen ei löytynyt 
tilastollisesti merkitseviä eroja vuosien 1993 ja 2003 väliltä, tai sukupuolten 
väliltä. Kuten taulukosta 6 voidaan nähdä, oli nähtävissä tendenssi, jonka mu-
kaan suurin osa lapsista kuvaili pelkäävänsä TV-ohjelmaa jonkin verran tai 
paljon: miltei 60 % kuvaili pelkonsa intensiteetiltä melko tai hyvin voimak-
kaaksi.

Tässä luvussa kuvailen aluksi lyhyesti vanhempien raportoimaa lasten TV-
käyttäytymistä. Tämän jälkeen kuvailen laajemmin lasten itsensä raportoimia 
TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja sekä määrällisesti että sisällöllisesti sekä teema- 
että kuva-avusteisen haastattelun pohjalta, ja TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen 
yhteyttä muihin pelkotyyppeihin.

4.1 Televisionkatselun määrä ja kontrolli

Vanhemmilta kerättyjen kyselylomakkeiden (vuodelta 20031) (Liite 3) mu-
kaan TV oli auki lasten valveillaoloaikana keskimäärin melkein 4 tuntia vuo-
rokaudessa. Lapset katselivat televisiota aktiivisesti arkisin keskimäärin 1,2 
tuntia vuorokaudessa, lauantaisin 2,1 tuntia ja sunnuntaisin 1,9 tuntia. Mel-
kein kaikki lapset katsoivat joskus TV-ohjelmia yksin tai kavereiden kans-
sa. Toisaalta kaikki vanhemmat katsoivat televisiota joskus lapsensa kanssa. 
(Taulukko 7)

  1 Nämä tulokset ovat saatavilla ainoastaan vuoden 2003 aineiston osalta, sillä TV:n katse-
luun liittyviä lomakkeita ei ollut käytössä vielä vuoden 1993 tutkimusajankohtana.
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Taulukko 7 
Lapsen suhde sähköiseen mediaan vanhempien raportoimana vuoden 2003 
osalta. Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita (vastaukset prosentteina):

Ei 
koskaan

Satunnai
sesti 

(1−2 krt/kk)

Joskus 
(1−2 krt/

viikko)

Usein 
(3−5 krt/
viikko)/ 

päivittäin

Katsoo yksin TV:tä 2,8 27,5 40,4 25,7
Katsoo TV:tä kavereiden kanssa 3,7 12,8 19,3 61,5
Kyselee TV-ohjelmista 0,9 8,3 39,4 45,9
Kokee TV-ohjelmaan liittyvää 
pelkoa

18,3 67,9 10,1 0,9

Näkee painajaisunia TV-ohjelmasta 51,4 43,1 2,8 −
Katselee videoita 0,9 9,2 45,9 41,3
Katselee TV:tä nukkumaan 
mennessään

61,5 26,6 6,4 1,8

Pelaa tietokone- tai konsolipelejä 28,4 23,9 27,5 17,5
Katselee lastenohjelmia − 0,9 8,3 88,1
Katselee ajankohtaisia ohjelmia 32,1 45,9 13,8 5,5
Katselee aikuisten elokuvia 63,3 29,4 4,6 −
Katselee aikuisten TV-sarjoja 43,1 29,4 17,4 7,4
Katsele poliisisarjoja 76,1 19,3 0,9 0,9
Vanhemmat katsovat TV:tä lapsen 
kanssa

− 5,5 35,8 55,0

Vanhemmat keskustelevat  
TV-ohjelmista lapsen kanssa

0,9 8,3 44,0 44,0

Vanhempien mukaan yli 70 prosenttia lapsista koki TV-ohjelmiin liittyviä 
pelkoja ja puolet lapsista näki joskus TV-ohjelmiin liittyviä painajaisunia. 
Vajaa puolet lapsista katseli televisiota joskus nukkumaan mennessään. Suu-
ri osa lapsista käytti aktiivisesti myös muita sähköisiä medialaitteita (lomak-
keessamme kysyttiin ainoastaan videoiden katselusta ja tietokone- tai kon-
solipelien pelaamisesta). Vanhemmat näyttivät kieltävän aikuisten ohjelmien 
katselun suurimmalta osalta lapsista, tosin ajankohtaisia ohjelmia ja aikuisten 
TV-sarjoja katseli lapsista yli puolet. (Taulukko 7)

Noin viidenneksellä lapsista oli televisio omassa huoneessa. Melkein 90 % 
vanhemmista kertoi rajoittavansa lapsen TV:n katselua. Katseluajankohtaa 
koskevia sääntöjä asetti lähes 90 % vanhemmista. Kaikki vanhemmat kertoi-
vat, etteivät lapset saa katsoa mitä tahansa ohjelmia. 41 % vanhemmista oli 
sitä mieltä, että TV-ohjelmien katselulla on jotain vaikutusta lapseen. 
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4.2 Pelot ohjelmatyypeittäin

Aikuisten- ja lastenohjelmiin liittyvien pelkojen suhteen löytyi tilastollises-
ti merkitsevä ero vuonna 1993 ja 2003 haastateltujen lasten väliltä: vuon-
na 1993 lapset pelkäsivät useimmiten aikuisten ohjelmia, kun taas vuonna 
2003 he pelkäsivät useimmiten lastenohjelmia. Lastenohjelmiin liittyvät pe-
lot olivat kymmenen vuoden aikana tilastollisesti merkitsevästi lisääntyneet 
(Chi²=30.58, df.=1, p=.000): vuonna 1993 13 % lapsista pelkäsi lastenohjel-
mia, kun kymmenen vuotta myöhemmin niitä pelkäsi 55 % lapsista. Aikuis-
ten ohjelmiin liittyvät pelot olivat taas tilastollisesti merkitsevästi vähentyneet 
(Chi²=11.95, df.=1, p=.000): kun vuonna 1993 65 % lapsista pelkäsi aikuisten 
ohjelmia, vastaava luku vuonna 2003 oli 37 %. TV-ohjelmiin liittyvissä pelois-
sa ei ollut tilastollisesti merkitseviä sukupuolieroja ohjelmatyypin suhteen. Ti-
lastollisia eroja ei löytynyt myöskään yksinhuoltajien tai kahden vanhemman 
lasten TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen suhteen.

Myös Marjo Pennosen (2006) pro gradu -tutkielman mukaan lapset pelkä-
sivät useimmiten lastenohjelmia. Pennosen tutkielman aineisto liittyy samaan 
projektiin kuin tutkimukseni: hänen tutkimansa lapset on siis haastateltu sa-
moin menetelmin. Hänen aineistonsa koostuu tamperelaisista ja helsinkiläi-
sistä vuonna 2003 haastatelluista 5−6-vuotiaista lapsista.

Vuonna 1993 46 % lapsista pystyi nimeämään pelkäämänsä ohjelman, kun 
taas kymmenen vuotta myöhemmin peräti 68 % lapsista nimesi pelkäämän-
sä ohjelman. Vuonna 1993 lapset nimesivät kaikkiaan 21 eri TV-ohjelmaa ja 
2003 39 ohjelmaa. Suurin osa lasten mainitsemista ohjelmista oli kansainvä-
lisiä: 74 % vuonna 1993 ja 72 % kymmenen vuotta myöhemmin. Kun verra-
taan, montako lastenohjelmaa ja aikuisten ohjelmaa lapset nimesivät, saadaan 
kiinnostavia lukuja: lastenohjelmia nimettiin vuonna 1993 8 ja vuonna 2003 
jo 27, kun taas aikuisten ohjelmia nimettiin miltei yhtä monta molempina 
ajankohtina (13 vuonna 1993 ja 12 vuonna 2003). (Katso Liite 11) 

4.3 Pelot ohjelmasisällöittäin

Ohjelmasisältöjen suhteen ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja suku-
puolten välillä, mutta tutkimusvuosien välillä eroa löytyi ohjelmasisällös-
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tä mielikuvitusolennot, joihin liittyvät pelot olivat lisääntyneet (Chi²=4.772, 
df.=1, p<.05) (Taulukko 8). 

Taulukko 8. 
TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen sisällöllinen jaottelu: suhteelliset frekvenssit 
vuosina 1993 ja 2003, kun aikuisten- ja lastenohjelmiin liittyvät pelot on 
yhdistetty (maininnat suluissa).2

Pelkää KokonaisN
Mielikuvitusolennot  

1993
2003
Yhteensä

34,2 (27)
51,2 (42)
42,9 (69)

79
82

161
Väkivalta

1993
2003
Yhteensä

39,2 (31)
39,0 (32)
39,1 (63)

79
82

161
Tulipalot ja onnettomuudet

1993
2003
Yhteensä

7,6 (6)
8,5 (7)

8,1 (13)

79
82

161
Sota ja kärsimys

1993
2003
Yhteensä

3,8 (3)
3,7 (3)
3,7 (6)

79
82

161
Audiovisuaaliset efektit

1993
2003
Yhteensä

2,5 (2)
6,1 (5)
4,3 (7)

79
82

161
Epäselvät sisällöt3

1993
2003 
Yhteensä

21,5 (17)
12,2 (10)
16,8 (27)

79
82

161
N 82 161

3

Kuten Taulukosta 8 näkyy, lapset pelkäsivät sisällöllisesti ylivoimaisesti useim-
miten mielikuvitusolentoja ja väkivaltaa molempina tutkimusajankohtina. 

  2 Luokka ’Ei TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja’ (N=49) on jätetty pois analyysista. 
  3 Epäselviin ohjelmasisältöihin luokittelin kaikki ne lasten mainitsemat sisällöt, joista en 

pystynyt päättelemään varmasti, mihin sisältöön ne kuuluivat (esimerkiksi lapsi kertoi 
pelkäävänsä aikuisten ohjelmaa, muttei muistanut ohjelman genreä, tai ei kuvaillut sitä 
niin tarkasti, että siitä olisi voinut päätellä ohjelman sisällön).



104

4 TELEVISIOSTA NOUSEVAT PELOT

Mielikuvitusolentoihin liittyvät pelot olivat lisääntyneet tilastollisesti mer-
kitsevästi kymmenen vuoden kuluessa. Mielikuvitusolentoihin on luokiteltu 
seuraavat teemat: hirviöt, kauhuelementit, kummitukset, noidat, lohikäär-
meet, avaruusolennot (Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000), eksoottiset- ja 
villieläimet ja yliluonnolliset olennot (esimerkiksi vampyyrit, ihmissudet, ja 
luurangot). Myös Pennosen (2006) pro gradu -tutkielman mukaan 5−6-vuo-
tiaat lapset pelkäsivät TV-ohjelmista useimmiten fantasiahahmoja ja toiseksi 
väkivaltaa.

Alla olevat aineistoesimerkit kuvaavat mielikuvitusolentoihin liittyvää pel-
koa, joista ensimmäinen näyttää olevan peräisin aikuisten kauhuelokuvasta ja 
toinen on peräisin elokuvista Harry Potter ja Taru Sormusten Herrasta, jotka 
olen luokitellut aikuisten elokuviin, koska ne ovat kiellettyjä alle 11-vuotiailta 
(Harry Potter sai eniten ja Taru Sormusten Herrasta toiseksi eniten mainintoja 
pelottavimpana aikuisten ohjelmana vuonna 2003 (Liite 11)).

H4: Onkos TV:ssä mitään semmosia ohjelmia, jotka olisi pelottavia?
L: No, Krapula ja vämpyyrejä (=Dracula ja Vampyyrit), ihmissusi ja ei 
 muuta.
Poika, 6 v., 1993

H: Niin mitä on sellasta Veera5, mitä sinä pelkäät?
L: Minä pelkään esim semmosta että jos on semmonen kummitus ja semmo-
sia, semmosia semmosia, ja sitten Harry Potteria ja sitten, tai sitte, mitä, 
Taru Sormusten Herrasta.
Tyttö, 6 v., 2003

Edellä oleva aineistoesimerkki kuvastaa mielenkiintoista ilmiötä: osa lapsis-
ta mainitsi TV-ohjelmaan liittyvän pelon heti ensimmäisenä, spontaanisti, il-
man että sitä kysyttiin erikseen. Vuonna 1993 12 lasta (11 %) ja vuonna 2003 
15 lasta (14 %) alkoi kertoa TV-ohjelmiin liittyvistä peloistaan spontaanisti. 

Seuraava esimerkki kuvastaa lapsille suunnatusta elokuvasta, Scooby 
Doo:sta6, noussutta mielikuvitusolentojen pelkoa. Scooby Doo sai toiseksi eni-
ten mainintoja pelottavimpana lastenohjelmana vuonna 2003 (Liite 11).

  4 H=haastattelija, L=lapsi
  5 Kaikki haastateltavien nimet on muutettu.
  6 Scooby Doo on amerikkalainen lapsille suunnattu TV-sarja, mutta Suomessa ohjelma on 

saatavana vain piirrettyinä ja näyteltyinä elokuvaversioina (joista osa piirretyistä on sal-
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H: Tulleeko tuolta telkkarista tai videolta koskaan mittään semmosta pelot-
tavvaa?
L: On meillä yks sellanen tosi pelottava filmi.
H: Onko?
L: Se on minun oma ja se ollaan saatu jäätelöautosta.
H: Ahah. Minkä niminen?
L: Mutta minä en ennää kato sitä niin paljo ku minusta se ei oo ennää niin 
hyvä, ku minä en ennää tykkää siitä ku en mä halua kattoo sitä (loppu tulee 
kuiskaten).
H: Niin, minkäs niminen video se on, muistat sä?
L: Scooby Doo.
H: Scooby Dooko? Näytätkö sinä nyt sieltä pelkotaulusta, että minkä verran se 
Scooby Doo-video sinua pelottaa?
L: No tämän verran ku minä tiiän että ei ne tule sieltä telkkarista ulos.
H: Niin just, mitä siinä oikein on niin pelottavvaa siinä Scooby Doossa? 
L. Siinon kaikkia sellasia hirviöitä ja sellasia kummituksia ja sellasia hirviöitä, 
jotka niin ajjaa niitä takkaa.
Poika, 5 v., 2003

Edellinen esimerkki kuvastaa ilmiötä, joka näyttää yleistyneen TV-ohjel-
missa: lastenohjelmiin on tullut yhä enemmän piirteitä aikuisten ohjelmista, 
esimerkiksi erilaisia kauhuelementtejä. Tosin Scooby Doo on luokiteltu gen-
rejen ’komedia’, ’seikkailu’ tai ’fantasia’ alle. Alle kouluikäiset lapset pelkäävät 
erityisesti mielikuvitukseen liittyviä sisältöjä (esim. Bauer, 1976; Robinson 
&  Rotter, 1991; Rutter & Rutter, 1993, 162−163; Buckingham, 1996, 2000; 
Cantor & Nathanson, 1996; Cantor, Wilson & Hoffner, 1986; Cantor, 1998, 
92–93;  Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000; Harris, 2004, 258; Valkenburg, 
2004), koska heidän on vielä vaikeaa ymmärtää toden ja epätoden välistä eroa 
(Piaget’n teoria). Siispä voidaan olettaa, että tässä iässä lapset voivat saada pel-
koreaktioita erityisesti fantasiaa sisältävien TV-ohjelmien katselusta, olivatpa 
ne suunnattu lapsille tai aikuisille. 

littu kaikille, ja osassa piirrettyjä ja kaikissa näytellyissä on ikäraja 7). Elokuvassa koira 
nimeltä Scooby Doo ja Mysteerijengi (nuoria tyttöjä ja poikia) ratkaisee erilaisia yliluon-
nollisia ongelmia. Elokuvissa esiintyy monenlaisia yliluonnollisia olentoja (esimerkiksi 
kummituksia, ihmissusia ja muumioita, riippuen elokuvasta) ja -tapahtumia. Ensimmäi-
set Suomessa esitetyt Scooby Doo-elokuvat (piirretty ja näytelty versio) on esitetty vuon-
na 2002.
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Muumilaakson tarinoita -ohjelma7 oli merkittävä pelonlähde lapsille sekä 
vuonna 1993 ja 2003: ohjelma sai eniten mainintoja pelottavimpana ohjelma-
na molempina ajankohtina. Vuonna 1993 ohjelma mainittiin neljä kertaa ja 
kymmenen vuotta myöhemmin seitsemän kertaa (Liite 11). Useimmiten lap-
set pelkäsivät Muumilaakson tarinoista Mörköä (katso alla olevat aineisto-
esimerkit), mutta joskus myös Hattivatteja, Haisulia tai Noitaa (katso edel-
lisen sivun alaviite). Myös Pennosen (2006) tutkielman mukaan moni lapsi 
pelkäsi Muumilaakson tarinoita-ohjelman hahmoja, ennen kaikkea Mörköä.

H: Onko televisiossa sellaisia ohjelmia, jotka pelottavat?
L: Muumi on, siinä on mörköjä. Ja Hattikatteja on myös Muumissa, sellaisia 
valkoisia pieniä olentoja. Ne näyttää pelottavilta.
Tyttö, 5 v., 1993

H: No, onkos sitte semmosia telkkariohjelmia tai videoita jotka sua pelottaa?
L: No, Muumeissahan on se Mörkö, niin kyllä se minuaki pelottaa.
Tyttö, 6 v., 2003

Mielikuvitusolentoihin liittyvät pelot näyttävät olevan peräisin erityisesti las-
tenohjelmista (Taulukko 9a). 

7 Muumilaakson tarinoita-ohjelmaa on esitetty Suomessa useaan otteeseen TV-sarjana. 
Ohjelma on saatavilla myös video- ja DVD-versioina. Muumilaakson tarinoita on suoma-
lainen TV-sarja, joka on suosittu myös muualla Euroopassa ja Japanissa. Ohjelma sisältää 
erilaisia piirrettyjä hahmoja. Pääosassa esiintyy Muumipeikko, hänen lisäkseen sarjassa 
esiintyvät muun muassa hänen isänsä Muumipappa, äitinsä Muumimamma, useitä hä-
nen ystäviään ja muutamia pelottavia hahmoja. Mainitessaan pelkäävänsä tätä ohjelmaa 
lapset yleensä kertoivat pelon lähteen olevan Mörkö (kylmä, suuri ja mykkä hahmo, joka 
vain seisoo ja tuijottaa). Jotkut lapset kertoivat pelkäävänsä noitaa (melko ruman näköi-
nen hahmo, joka puhuu kovalla, käkättävällä äänellä), Hattivatteja (pieniä, valkoisia hah-
moja, jotka johtavat sähköä) tai Haisulia (pieni, ruskea, karvainen hahmo, joka varastelee 
esineitä ja on ilkeä). Muumilaakson tarinoita-ohjelma on sallittu kaikille, ja sitä katselevat 
Suomessa usein jo taaperoikäiset lapset.
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Taulukko 9a. 
TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen sisällöllinen jaottelu: suhteelliset 
frekvenssit vuosina 1993 ja 2003 lastenohjelmiin liittyvien pelkojen suhteen 
(mainintojen määrä suluissa)8.

Pelkää KokonaisN
Mielikuvitusolennot  

1993
2003
Yhteensä

60,0 (6)
69,8 (30)
67,9 (36)

10
43
53

Väkivalta
1993
2003
Yhteensä

30,0 (3)
44,2 (19)
41,5 (22)

10
43
53

Tulipalot ja onnettomuudet
1993
2003
Yhteensä

   −
9,3 (4)
7,5 (4)

10
43
53

Sota ja kärsimys
1993
2003
Yhteensä

10,0 (1)
   −

1,9 (1)

10
43
53

Audiovisuaaliset efektit
1993
2003
Yhteensä

   −
7,0 (3)
5,7 (3)

10
43
53

Epäselvät sisällöt
1993
2003 
Yhteensä

20,0 (2)
4,7 (2)
7,5 (4)

10
43
53

  8 Luokka ’Ei TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja’ (N=49) on jätetty pois analyysista Taulukoista 
9a ja 9b. Taulukkoon ei ole merkitty lapsia, jotka eivät pelänneet lastenohjelmia. Tällaisia 
lapsia oli 91 vuonna 1993 ja 66 vuonna 2003 (yhteensä 157). 
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Taulukko 9b. 
TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen sisällöllinen jaottelu: suhteelliset frekvenssit 
vuosina 1993 ja 2003 aikuisten ohjelmiin liittyvien pelkojen suhteen 
(mainintojen määrä suluissa)9.

Pelkää KokonaisN
Mielikuvitusolennot  

1993
2003
Yhteensä

36,0 (18)
41,4 (12)
38,0 (30)

50
29
79

Väkivalta
1993
2003
Yhteensä

48,0 (24)
55,2 (16)
50,5 (40)

50
29
79

Tulipalot ja onnettomuudet
1993
2003
Yhteensä

10,0 (5)
6,9 (2)
8,9 (7)

50
29
79

Sota ja kärsimys
1993
2003
Yhteensä

6,0 (3)
10,3 (3)

7,6 (6)

50
29
79

Audiovisuaaliset efektit
1993
2003
Yhteensä

4,0 (2)
13,8 (4)

7,6 (6)

50
29
79

Epäselvät sisällöt
1993
2003 
Yhteensä

16,0 (8)
10,3 (3)

13,9 (11)

50
29
79

Väkivalta oli toinen ohjelmasisältö, jonka suurin osa lapsista koki pelottava-
na (Taulukko 8). Tähän kategoriaan kuuluvat seuraavat sisällöt: ampuminen, 
tappaminen, teräaseilla tappelut, murhat, veri, lasten sieppaaminen, kaikki 
realistinen väkivalta (Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000), vankilat, rosvot ja 
tappelut. 

  9 Taulukkoon ei ole merkitty lapsia, jotka eivät pelänneet aikuisten ohjelmia. Tällaisia lapsia 
oli 51 vuonna 1993 ja 80 vuonna 2003 (yhteensä 131).
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H: Tuleeko TV:sta sellasia ohjelmia, jotka olis pelottavia?
L: Niissä on semmosia aika rajuja tappeluita. Esimerkiks, jos ammutaan pyssyl-
lä, niin yleensä minä vaihan kanavaa. Tai sitten, jos joku, vaikka miekalla, niin 
jossain taistelussa, niin tekis haavan tähän. Eipä paljon muuta.
Poika, 5 v., 1993

H: Tulleekos telkkarista koskaan, tai videolta, mittään semmosta, jossa on 
 jottain pelottavvaa?
L: Yhen kerran ku telkkari oli päällä niin mä näin, ku yksi rosvo ampu vanki-
lassa oven auki pyssyllä.
Tyttö, 6 v., 2003

Ohjelmasisällöistä etenkin väkivalta näyttää liittyvän aikuisten ohjelmiin 
(Taulukko 9b). Edeltävät esimerkit kuvaavat tätä ilmiötä. 

Sotaa ja kärsimystä ei juurikaan esiinny lasten ohjelmissa, mutta sen sijaan 
väkivalta on yleistynyt myös lapsille suunnatuissa TV-ohjelmissa (Taulukko 
9a). Esimerkiksi Pokémon sisältää väkivallan kuvauksia ja tappelukohtauksia, 
kuten myös Prätkähiiret, Turtles ja monet muut lastensarjat ja -elokuvat. Myös 
tytöille suunnatut ohjelmat, kuten Winx ja Bratz sisältävät tappelua, ajojahteja 
ja muita väkivaltaan liittyviä teemoja. Seuraava esimerkki kuvastaa lasteno-
hjelmasta noussutta väkivallan pelkoa.

H: Onko jotain pelottavia ohjelmia?
L: Semmonen on tullut kerran kun Olipa kerran Amerikka, se kun tuli toisen 
kerran ja siinä kun se norsu ammuttiin niin minua rupesi pelottamaan.
H: Oliko siinä se pelottavaa, kun se norsu ammuttiin?
L: Oli, että jos se olisi lentänyt telkkarista läpi.
Tyttö, 5 v., 1993

H: Ootkos telkkarista joskus nähny jotain pelottavaa?
L: No tietenkin leijona, tiikeri, gebardi…(…) No niin, ettei vaan oo vaikka, 
niinku suututtanu, jos se vaikka niinku on tosi lähellä telkkaria ja hyppää, niin 
sillon vasta alkaa pelottamaan, että niinku säikähän ihan, että tulee telkkarista 
läpi…
H: Niin joo, ihan totta, se on niin todellista ku siihen niinku eläytyy…niin, 
muistatko onko käyny silleen…
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L: Monta kertaa on jollekin mun kaverille käyny, että telkkarista on tullu joku 
hahmo läpi…ne on oikeesti ihmisiä, mut ne on niinku, hiljaa kävelee silleen…
Mutta ne on sitten noppeennettu jollain tietokonneella niin…
Poika, 6 v., 2003

Edeltävät esimerkit kuvastavat sitä, ettei alle kouluikäinen lapsi yleensä pysty 
erottamaan toisistaan totta ja tarua ja saattaa siksi pelätä TV-ohjelmissa esiin-
tyvien olentojen olevan todellisia ja jopa voivan tulla TV-ruudun läpi. Toi-
sessa esimerkissä lapsi jopa vakuuttaa, että hänen kaverilleen on käynyt niin 
monta kertaa. Tietokonepelit näyttävät liittyvän tämän lapsen TV-ohjelmasta 
nousseeseen pelkoon: hän kuvailee hahmon, joka tulee TV:n kuvaruudusta 
läpi, olevan nopeutettu tietokoneella. Tietokonepelit ja TV-ohjelmat saattavat 
olla joskus hyvin todentuntuisia, varsinkin jos niitä seuraa intensiivisesti tai 
kuvaruutu on iso. Televisio tekee toden ja epätoden välisen eron entistä mo-
nimutkaisemmaksi: erityisesti ne ohjelmat, jotka eivät ole piirrettyjä, voivat 
tuntua 5−6-vuotiaista hyvin todellisilta, vaikka niissä esiintyisi mielikuvitus-
hahmoja, kuten hirviöitä, vampyyrejä tai kummituksia. 

TV-ohjelman sisällön ei tarvitse olla raa’an väkivaltainen pelottaakseen 
lasta. Lapset saattavat kokea pelottavina jopa sellaiset elementit, joiden aikui-
set eivät aina osaa ennakoida tuottavan heille pelkoa. Alla olevassa esimerkis-
sä esiintyvän lapsen äiti kertoi, että lapsi oli nähnyt ohjelman pari vuotta sit-
ten, mutta se tuntuu edelleen herättävän hänessä voimakasta pelontunnetta. 

H: No tulleekos Siiri tuolta telkkarista tai videolta koskaan semmosta, mikä 
pelottaa sua?
L: No ainaski, minua pelottaa tappajatomaatit.
H: Hm-hm.
L: Se oli lastenohjelmassa oli semmosia.
H: Niin just.
L: Ku mää olin (epäselvä kohta) ku siinä oli (epäselvä kohta)ssa ku keltainen 
tomaatti ja punainen tomaatti. Ja se sitte, se rupes nauramaan ’Hi hi hii, ei 
keltaista ketsuppia ole, minustakin tulee keltaista ketsuppia! Ei tule, ei keltaista 
ketsuppia ole olemassakaan!’ (kertoo kimittävällä äänellä).
Tyttö, 5 v., 2003
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Joskus pelko TV-ruudulla nähdystä tapahtumasta voi siirtyä lapsen omaan ar-
keen niin, että hän alkaa pelätä jotain pahaa tapahtuvan itselleen tai läheiselle 
ihmiselleen (Cantor & Omdahl, 1991; Cantor, 1998; Valkenburg, 2004). Tämä 
ilmiö näyttäytyi myös aineistossani muutaman haastattelun kohdalla. Alla 
olevassa aineistoesimerkissä lapsi pelkää TV-uutisissa näytettyä tapahtumaa, 
jossa Ruotsin ulkoministeri, Anna Lindh, puukotettiin kuoliaaksi Tukholmas-
sa syyskuussa 2003 (mikä tapahtui juuri jälkimmäisen haastattelukierroksen 
aikana). Nähtyään tämän episodin lapsi oli alkanut pelätä, että joku rikollinen 
puukottaisi hänet itsensä kaupassa. 

L: Aina kun mä oon ulkona yksin, niin sitten mua pelottaa että tulee rosvo
H: Joo.
L: Ja se, sillä on pyssy ja se voi ampua
H: Niin.
L: Ja sitten kun mä oon kaupassa niin, sinne voi tulla semmonen rosvo, joka 
puukottaa mut ja sitten…Kyllä sen onneks saa ainakin kiinni, kun siellä on, 
noita kameroita Suomessa, mutta mä kuulin semm… että niin, että kun sanot-
tiin Uutisissa, että niin, mikä maa se olikaan, nii siellä nii kaupassa puukotet-
tiin yks.
Tyttö, 6 v., 2003

Esimerkki kuvastaa, kuinka hallitsevaksi TV-ohjelmaan liittyvä pelko voi 
muodostua. Kun Anna Lindhin murha tapahtui, sitä näytettiin TV-uutisissa 
moneen kertaan, ja järkyttävän tapahtumasta teki suurelta osin se, että se ta-
pahtui hyvin arkisessa tilanteessa: kaupan liukuportaissa. Esimerkistä voidaan 
nähdä, että lapsi on alkanut pelätä kaupassa käyntiä ja yksin ulkona olemista 
ja kokee, etteivät kauppa tai ulkoilualue ole enää turvallisia paikkoja. (Korho-
nen & Lahikainen, 2008.) Alle kouluikäisen lapsen on vaikeaa arvioida erilais-
ten vaarojen todennäköisyyttä omassa lähiympäristössään ja television kautta 
lapselle muuten hyvin kaukaiset tai epätodennäköiset tapahtumat saattavat 
tulla osaksi lapsen omaa kokemusmaailmaa ja arkielämää (Bauman, 2006).

Lapset toivat esille kolmanneksi useimmin TV-ohjelmien sisällöistä tu-
lipaloja ja onnettomuuksia (Taulukko 8). Tulipaloihin ja onnettomuuksiin 
kuuluvat seuraavat sisällöt: auto-onnettomuudet, lentokoneonnettomuudet, 
tulipalot (Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000), muut onnettomuudet ja käär-
meenpuremat. Myös Pennosen (2006) tutkielman mukaan lapset pelkäsivät 
kolmanneksi useimmin tulipaloja ja onnettomuuksia.
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H: Onko telkkarissa jotain jota sinä pelkäisit?
L: No en muista paljon mittään. Mutta Hälytys 911, siinä ja yhessä elokuvassa 
oli semmonen, että kun joku ilkee poika kävi siinä ja sano että… jottain se sano 
ja heitti sitten semmosen palavan kepin siihen ja se sytty palamaan, ja sitten 
joku oli nähnyt sen ja sitten oli vettä heitetty sen päälle niin se oli sammunu, ja 
sitten se vietiin sairaalaan ja se huuti siellä kun se oli palanu. 
Poika, 6 v., 1993

Tulipalojen ja onnettomuuksien pelot liittyivät lähes yhtä usein pelottaviin 
aikuisten- ja lastenohjelmiin (paisi vuonna 1993 yksikään lapsi ei pelännyt 
tätä sisältöä lastenojelmissa). Onnettomuuksien pelot liittyivät lapsilla vuon-
na 1993 lähinnä ohjelmaan Hälytys 911 (edellinen aineistoesimerkki), joka sai 
peräti 6 mainintaa (Liite 11). Tässä ohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti 
vakavia onnettomuuksia ja näytetään ihmisten kärsimystä. 

Myös lastenohjelmissa voi olla tarkkoja ja yksityiskohtaisia kuvauksia eri-
laisista onnettomuuksista, esimerkiksi räjähdyksistä. Seuraavasta esimerkistä 
näkyy se, miten paljon osa tämän päivän (piirretyistä) lastenohjelmista muis-
tuttaa aikuisten ohjelmia.

H: No ootkos sinä nähnyt muita semmosia telkkariohjelmia tai videoita, joissa 
ois pelottavia kohtia?
L: Öö, esimerkiks mä oon nähny yhen.
H: Ahah, mikäs se oli?
L: Se on vaan semmonen…se on Aarreplaneetta!
H: Aarreplaneetta, niin. Onks se semmonen video?
L: No on.
H: Niin just…Mikäs siinä on pelottavvaa?
L: No semmonen…kohta…oli pelottavvaa…ku yks se, koko aarreplaneetta 
 räjähtää.
H: No niin.
L: Ja siel oli se yks, se, se poika, niin anto sille oman (epäselvä kohta), ku, että, 
niin sitte se (epäselvä kohta) sano, että minä tarviin sen! Ja sitte se poika sano, 
että jotain millä kiinnittää tänne (epäselvä kohta). Ja sitte se lähti menemään 
sillä konneella, ja sitte ku, sitte ku se loppu se raketti niin se…otti sitä…siitä 
naarmutuksesta (epäselvä kohta) lissää raketteja ja sitte se lähti taas…Niin ja 
sitte se vaihto ovee.
Poika, 5 v., 2003
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Vuonna 1993 lapset pelkäsivät TV-ruudulta neljänneksi ja vuonna 2003 vii-
denneksi useimmin sotaa ja kärsimystä (Taulukko 8). Sotaan ja kärsimykseen 
sisältyvät seuraavat elementit: nälkäänäkevät lapset, loukkaantuneet eläimet, 
loukkaantuneet lapset ja sodat (Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000). Sotaa 
ja kärsimystä ei juurikaan esitetä lastenohjelmissa, lähinnä tällaisia sisältöjä 
näkee aikuisille tarkoitetuissa dokumenttiohjelmissa, kuten esimerkiksi TV-
uutisissa. Lähes kaikki sotaan ja kärsimykseen liittyvät pelot olivat peräisin 
aikuisten ohjelmista (vain yksi lapsi pelkäsi vuonna 1993 sotaa ja kärsimys-
tä lastenohjelmasta) (Taulukot 9a ja 9b). Lasten sotaan kohdistuvat pelot ovat 
peräisin pääasiassa TV-uutisista (seuraava aineistoesimerkki), jossa esitetään 
joskus järkyttäviä ja yksityiskohtaisia kuvauksia sodasta ja kärsimyksestä

H: Onkos telkkarissa jotain pelottavia asioita, ohjelmia tai jotain?
L: On. Kun se Kroatian sota, se on ihan kauhee. Ja sitten kun ne meni niihin 
rekka-autoihin, niin minä kuulin, että seittemän lasta oli tukehtunu. Kun ne 
ryntäs sinne kuorma-autoihin.
H: Mistä sinä sen näit, Uutisista?
L: Totta kai Uutisista. 
Tyttö, 6 v., 1993

Sota ja kärsimys eroavat luokasta ’tulipalot ja onnettomuudet’ niin, ettei so-
taan ja kärsimykseen liittyvissä sisällöissä ole kuvattu itse onnettomuutta, 
vaan ihmisen kärsimystä, tai kuvaukset ovat selkeästi sotaan liittyviä. Seuraa-
va esimerkki kuvaa, kuinka ihmisen kärsimys voi olla lapselle pelkoa tuottava 
kokemus. Näin ollen esimerkiksi sairaalasarjojen katselu (esimerkiksi vuonna 
1993 Hälytys 911 ja kymmenen vuotta myöhemmin Teho-osasto) voi johtaa 
lapsilla voimakkaisiin pelon kokemuksiin.

L: Jos jos niinku, sellasta, että siinä on siamilaisia kaksosia, sitte on joku leik-
kaus, siinä vähä pelottaa.
Tyttö, 6 v., 2003

Lapset pelkäsivät TV-ruudulta vuonna 1993 vähiten ja kymmenen vuotta 
myöhemmin toiseksi vähiten audiovisuaalisia efektejä (Taulukko 8). Audio-
visuaalisiin efekteihin kuuluvat seuraavat sisällöt: voimakkaat kuulo- tai näkö-
ärsykkeet, kuten kirkuminen, pelottava musiikki, pelottavat äänet ja välkkyvät 
valot (Cantor, 1998). 
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H: Muistatkos sä mittää muuta jota tullee telkkarista tai videolta, jottai muuta 
pelottavvaa?
L: No se isi kattoo niin omassa huoneessa telkkaria, niin sieltä kuuluu ääniä.
H: Ohoh.
L: Niin sit sit…
H: Minkäslaisia ääniä sieltä kuuluu?
L: No sellasta käkätystä ja sellasta…kun ne ampuu pyssyllä.
Poika, 6 v., 2003

Edeltävä esimerkki kuvaa, miten pelkkä ääni voi olla hyvin pelottava koke-
mus, vaikkei lapsi edes näkisi TV-ohjelmaa. Lapsi arvaa jo televisiosta kuu-
luvan äänen perusteella, mitä ohjelmassa tapahtuu (ammutaan pyssyllä), ja 
pystyy näin ollen pelkän kuuloärsykkeen perusteella tulkitsemaan ohjelman 
pelottavaksi. 

Seuraava esimerkki osoittaa, että myös harmittomilta vaikuttavat TV-oh-
jelmat, kuten Salatut elämät10 voivat tuottaa lapsille pelon tuntemuksia. Esi-
merkissä lapsi pelkää ohjelmasta pelkästään ääniä ja uskaltaa katsella sitä il-
man äänten kuulumista.

H: No, tota, ootkos nähny telkkarista jotain, mikä ois ollu pelottavaa?
L: …Ei…
H: (epäselvä kohta)
L: Katon joskus Salkkareita äänettömällä.
H: Joo, onkos siinä ollu jotain semmosia pelottavia asioita?
L: No on, no ku se on äänet, jos siinä on äänet.
Poika, 5 v., 2003

Audiovisuaalisten efektien avulla televisionkatsojissa saadaan herätettyä te-
hokkaasti erilaisia tunteita: jännitystä kuvaava musiikki, ihmisten kirkuminen 
tai aseiden äänet vaikuttavat meihin enemmän kuin täysin äänetön kuva TV-
ruudulla. Tosin joskus pelottavat ääniefektit eivät ole tarkoitettu osa ohjelmaa. 
Seuraavassa esimerkissä lapsi kertoo, kuinka hän pelkää Varjoankkaa mum-
molassa, koska siinä on väriseviä ääniä. Lapsi selittää, että äänet johtuvat siitä, 
että TV-vastaanottimessa on jotain vikaa.

10 Ohjelma on suomalainen saippuasarja, joka tulee perheen yhteistä aikaa ajatellen parhaa-
seen katseluaikaan jokaisena arki-iltana, ja viikonloppuisin uusintana. 
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H: Niin niin, mikä siinä on niin pelottavaa siinä Varjoankassa?
L: Siinä on semmonen kummitus. (…) Ja se on avannu, ku sitä katottiin mum-
mon luona, niin se rupes, siitä kuulu semmoset värisevät äänet. (…) Se meni 
vähä niinku rikki.
Tyttö, 5 v., 2003

Lapset pelkäsivät audiovisuaalisia efektejä hieman useammin aikuisten- kuin 
lastenohjelmista (Taulukot 9a ja 9b). Seuraava esimerkki kuvaa sitä, miten 
paitsi äänet, myös erilaiset visuaaliset tehosteet, kuten välkkyvät valot, voivat 
tuottaa lapsille pelon tuntemuksia.

H: No vieläkö on jottain, mikä sinua pelottaa?
L: No se pelottaa, jos on liikaa välkkyviä valoja. Tiiätkö mikä minua on pelot-
tanu telkkarista?
H: No?
L: Digimon.
H: Ai Digimon, no niin justiisa.
L: Kato ku siinä oli niitä pahoja juttuja.
H: No niin, ihan totta.
L: Kato, (epäselvä kohta) ihan niin ne digit tai ne digiboxit niin heräs elloon, 
niin rupes loistamaan se jalokivi, niin se vihree jalokivi niin, siitä tuli niin ku 
sähköö. 
H: Ai jaa.
L: Niin se sai sähköiskun, mutta ei kuollu, eikä noussu tukka pystyyn.
H: Ai jaa.
L: Vaan tuli täpliä sinne luolaan.
H: Ai jaa. Oliko siinä sitä valovälkettä?
L: Oli. Niin (epäselvä kohta) sai pahansa niin digiboxit niin heräs, ne pahat.
Poika, 5 v., 2003

Digimon ja Pokémon olivat ohjelmia, joiden muutama lapsi mainitsi herättä-
vän pelkoa vuonna 2003: ohjelmat mainittiin yhteensä neljä kertaa (Liite 11). 
Japanilaisissa piirrossarjoissa käytetään usein tehosteina voimakkaita visuaa-
lisia efektejä (esimerkiksi erilaisia valonvälähdyksiä ja kieppuvia kuvioita), 
jotka saattavat olla pienten lasten mielestä pelottavia. Audiovisuaaliset efektit 
siis saattavat tuottaa pelkoa jo sinällään ja toisaalta voimistaa TV-ohjelmien 
muihin sisältöihin liittyviä pelon tuntemuksia. 
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Alla oleva aineistoesimerkki on kuvaus ilmiöstä, jossa lapsi joutuu tahto-
mattaan kohtaamaan pelottavan mediasisällön aikuisen välinpitämättömyy-
den vuoksi. Esimerkissä lapsi ymmärtää itse sen, ettei isä olisi saanut laittaa 
pelottavaa aikuisten ohjelmaa näkyville niin, että lapsi altistuu sen sisällölle. 
Esimerkin lapsen puheenvuorossa näkyy se, miten lapsen ja aikuisen valtaero 
voi joskus johtaa lapsen suojelun laiminlyömiseen: lapsi ei pysty aina vaikut-
tamaan itse siihen, joutuuko hän kohtaamaan televisiosta pelottavaa sisältöä.

H: Ootkos koskaan nähnyt telkkarista tai videolta jottain sellasta ohjelmaa, 
jossa ois ollu pelottavia kohtia?
L: (nyökkää)
H: Oot nähny. Kerrotko mikä?
L: Yhessä sotaohjelmassa, videolla.
H: Videolla, sotaohjelma. Oliks se aikuisten ohjelma?
L: Isi vaan laitto sen. Ja myö oltiin vielä sillon vielä, me lähetään kaheksalta 
nukkumaan.
H: Mut se oli aikuisten niinkö? Ja isi laitto vähä liian aikasin sen, niinkö?
L: Nii. Ei se ois saanu sillonkaan vielä laittaa, ku myö nukuttiin.
Tyttö, 6 v., 2003

Suomalaiset lapset kuulevat (ja lukevat) runsaasti kirjoja, ja myös saduissa voi 
olla hyvin pelottavia elementtejä (alla oleva aineistoesimerkki).

H: Niin. Onkos Olli vielä jottai mikä sinua pelottaa?
L: …No, pelottavat sadut. (…)
H: Mitkäs on vaikka semmosia pelottavia satuja?
L: No kummituslinnat ja … sellaset … noita-akkasadut, ja sitte … iso paha susi 
(pelko vähäistä).
Poika, 6 v., 2003

Kirjoista kuullut tai luetut sadut eroavat TV-ruudulta nähdyistä tarinoista 
niin, että niistä puuttuvat liikkuvat visuaaliset ja auditiiviset efektit. Mikäli ai-
kuinen lukee lapselle satua, auditiiviset efektit kuuluvat ainoastaan aikuisen 
puheessa, mikä on hyvin erilainen kokemus kuin TV-ohjelma, josta kuuluu 
monenlaisia ääniä: hahmojen / esineiden / tapahtumien tuottamia, sekä mu-
siikkia. Visuaaliset efektit ovat myös erilaisia kirjassa ja TV-ruudulla: TV-
ruudun kuva on liikkuvaa ja joskus hyvin todentuntuista, mutta kirjassa kuva 
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pysyy yhdessä paikassa ja lapsi voi katsella sitä pitkään ja palata halutessaan 
katselemaan sitä uudelleen.

4.4 TV-ohjelmiin liittyvät pelot kuva-avusteisessa  
 haastattelussa

Televisio-ohjelmiin liittyviä pelkoja kyseltiin myös kuva-avusteisen haastatte-
lun avulla, tosin ainoastaan tutkimusvuonna 2003. En siis voi käyttää kuva-
haastattelun tuloksia vuosien välisessä vertailussa, mutta käytän niitä syven-
tääkseni analyysia vuoden 2003 osalta. 

Kaikkiaan 89 % lapsista kertoi kuva-avusteisessa haastattelussa Lassen tai 
Liisan pelkäävän jännittävän TV-ohjelman katselua yksin (Taulukko 10). Tyt-
töjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.

Taulukko 10. 
TV-ohjelmiin liittyvät pelot kuvahaastattelun valossa: suhteelliset frekvenssit 
vuonna 2003.

Ei pelkää Pelkää vähän Pelkää jonkin verran Pelkää paljon Yhteensä

2003 11,0 24,8 33,0 31,2 100

N 12 27 36 34 109

Kuten teemahaastattelussa, myös kuva-avusteisessa haastattelussa suurin osa 
lapsista (yli 60 %) kuvaili pelon intensiteetin melko tai hyvin voimakkaaksi. 
Teemahaastattelussa vastaava luku oli jonkin verran alle 60 %, eli lapset ku-
vailivat hieman useammin ja voimakkaampaa pelkoa kuva- kuin teemahaas-
tattelussa.

Lapset eivät välttämättä halua kertoa haastattelijalle omista peloistaan, 
mutta toisen lapsen pelkojen kuvaaminen voi olla helpompi keino kertoa 
pelontunteista. Eläytyminen toisen samanikäisen lapsen rooliin onnistuu jo 
5−6-vuotiaalta, mikä näkyi haastatteluissa siten, että miltei kaikkien lasten oli 
helppoa vastailla kuva-avusteisen haastattelun kysymyksiin. Osa lapsista ku-
vaili Lassen tai Liisan kokemuksia omien kokemustensa valossa, kuten alla 
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oleva aineistoesimerkki osoittaa: lapsi vastaa kuvan tyttöä koskevaan kysy-
mykseen kertoen omista kokemuksistaan. 

H: Mitäs se Liisa tekee, kun sitä pelottaa tuo telkkariohjelma?
L: Ku äiti ja isä kieltää mua kattomasta sellasia pelottavia ohjelmia.
Tyttö, 6 v., 2003

Muutama lapsi kuvaili Lassen tai Liisan katsoman TV-ohjelman sisältöä, vaik-
kei heiltä ollut pyydetty sellaista.

L: Ai onko se yksin ja pelottaako sitä että kummitukset tullee?
Poika, 5 v., 2003 

L: Siellä voi olla varmaan joku rosvo-ohjelma.
Tyttö, 6 v., 2003

Edelliset esimerkit vahvistavat ilmiötä, että lapsi pystyy asettumaan toisen 
lapsen asemaan pohtien tilannetta refleksiivisesti. Esioperationaalisella kau-
della lapselle on jo kehittynyt interpersoonallisia tunteita, mikä mahdollistaa 
 asioiden ymmärtämisen jossain määrin toisen ihmisen perspektiivistä ( Piaget, 
1981, 1988).

Aivan kuten teemahaastattelussa, osalla lapsista näkyi kuvahaastattelun 
vastauksissa se, kuinka suurin osa heistä vaikutti vielä käyvän läpi esioperatio-
naalista kognitiivisen kehityksen tasoa, eikä vielä täysin pystynyt erottamaan 
toisistaan totta ja tarua. Alla oleva aineistoesimerkki on samantyyppinen kuin 
muutama teemahaastattelun esimerkki, joissa lapsi uskoi pelottavan hahmon 
voivan tulla televisiosta sisälle huoneeseen.

L: No se, se pelottaa niin se yks kummitus, jos siinä vaikka tulee kummitus-
ohjelma niin se pelkää kummituksia.
H: Niin just. Mitäs
L: Se tulee telkkarista sisälle!
Poika, 5 v., 2003

Osa lapsista ei kertonut pelkäävänsä itse mitään, mutta kuvahaastattelu-osuu-
dessa he raportoivat kuvassa olevan lapsen pelkäävän kaikkia kuviin liittyviä 
tilanteita. Todennäköisesti näillä lapsilla on ollut myös omakohtaisia vastaa-
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vanlaisia pelkoja, koska eläytyminen toisen tilanteeseen on hankalaa ilman 
omia kokemuksia. Alla olevassa aineistoesimerkissä lapsi ei maininnut omalle 
kohdalleen yhtään TV-pelkoa, mutta kuvan lapsen hän kertoi pelkäävän tosi 
paljon. 

H: Lasse katselee telkkaria ja sieltä tulee jokin jännittävä ohjelma. Äiti ja isä 
on viereisessä huoneessa eikä pääse just nyt Lassen luo. Miltähän siitä Lassesta 
tuntuu?
L: Pelottavalta.
H: Niin, näytätkö Peetu pelkotaulusta…tosi paljo. ihan totta.
Poika, 6 v., 2003

Osa lapsista ymmärsi kuvahaastattelun kahdeksan eri kuvaa tarinana ja ku-
vaili Liisan / Lassen kokemia tilanteita aiemmin esitettyjen kuvien valossa. 
Televisionkatselu-tilannetta näyttävää kuvaa edelsi kuva, jossa Liisan / Lassen 
vanhemmat lähtivät pitkälle matkalle, eikä lapsi voinut lähteä sinne mukaan.

H: Miltähän siitä Liisasta tuntuu?
L: Ihanalta.
H: Ihanalta, miks siitä tuntuu ihanalta?
L: Siks ku ne sen isä ja äiti tuli takasin. (…)
H: Mut entäs jos sitte, ne isi ja äiti kyllä on siinä kotona, mutta ne ei pysty tuo-
hon sammaan huoneeseen tulemaan Liisan kanssa, se joutuu yksin kattomaan 
jännää ohjelmaa. Miltäs se tuntuu?
L: Ihanalta vähäsen.
H: Ahaa, eikö se pelota yhtään?
L: Pelottaa.
Tyttö, 5 v., 2003

Esimerkissä tyttö näkee Liisan tilanteen ensin pelkästään positiivisena, koska 
vanhemmat ovat palanneet matkalta. Haastattelija kuitenkin muistuttaa las-
ta tilanteen jännittävyydestä, ja lapsi kokee Liisan tilanteen nyt positiivisen 
ja negatiivisen tunnetilan kombinaationa: toisaalta tuntuu ihanalta kun van-
hemmat ovat kotona, mutta siitä huolimatta jännittävä ohjelma pelottaa. 

Lasten tarinallinen kuvien kokeminen voi johtua siitä, että suomalaiset 
lapset ovat tottuneet kuulemaan paljon satuja ja he kokivat Liisan / Lassen 
tilanteen eräänlaisena satuna. Koska kuvan lapsi koki ainoastaan negatiivisia 
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tilanteita, on vaarana, että haastateltavalle lapselle jää paha mieli lapsen puo-
lesta: osa lapsesta koki Liisan / Lassen tilanteen hyvin kurjana ja eläytyi siihen 
voimakkaasti. Kuvien joukossa olisi voinut olla muutama positiivinen tilanne 
(joista yksi kuvasarjan viimeisenä) jotta lapselle olisi jäänyt parempi mieli toi-
sen lapsen puolesta.

4.5 TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen yhteys muihin  
 pelkotyyppeihin 

Tutkin TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen yhteyttä muihin lasten kuvailemiin 
pelkotyyppeihin Pearsonin korrelaation avulla. Lasten pelot jaettiin 19 eri 
pelkoryhmään (ks. esim. Lahikainen ym., 1995; Kirmanen, 2000a). TV-ohjel-
miin liittyvät pelot korreloivat kaikkiaan neljän muun pelkoryhmän kanssa11. 
Positiivinen korrelaatio painajaisunien kanssa löytyi molempina tutkimus-
ajankohtina. Lisäksi vuonna 1993 TV-ohjelmiin liittyvät pelot korreloivat 
positiivisesti isojen onnettomuuksien ja kuoleman pelkojen kanssa, ja kym-
menen vuotta myöhemmin mielikuvitusolentojen sekä sotaan, aseisiin ja vä-
kivaltaan liittyvien pelkojen kanssa. (Taulukot 11a ja 11b) 

Taulukko 11a. 
Televisio-ohjelmiin liittyvien pelkojen yhteys muihin pelkoryhmiin 
(Pearsonin korrelaatio) vuonna 1993.

TVohjelmat Painajaisunet Isot onnettomuudet
ja kuolema

N

TV-ohjelmat .306**12

p<.01
.306**
p<.01

101

11 Keskenään korreloitiin 18 pelkomuuttujaa, jotka on selostettu tarkemmin Metodeissa 
 luvussa 3.4.4. 

12 * Korrelaatio on merkitsevä p<0.05;  
** Korrelaatio on erittäin merkitsevä p<0.01.
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Taulukko 11b. 
Televisio-ohjelmiin liittyvien pelkojen yhteys muihin pelkoryhmiin 
(Pearsonin korrelaatio) vuonna 2003.

TVohjelmat Painajaisunet Mielikuvitus
olennot

Sota, aseet ja 
väkivalta

N

TV-ohjelmat .275**
p<.01

.351**
p<.001

.277**
p<.01

Painajaisunet siis näyttävät olevan vahvasti yhteydessä TV-ohjelmista nouse-
viin pelkoihin molempina tutkimusajankohtina. 

Lapset pelkäsivät tilastollisesti merkitsevästi useammin mielikuvitusolen-
toja TV-ohjelmista vuonna 2003, kuin kymmenen vuotta aiemmin (Taulukko 
8). Mielikuvitusolentoihin liittyvien pelkojen ja TV-ohjelmiin liittyvien pel-
kojen välinen positiivinen korrelaatio vuonna 2003 (Taulukko 11b) vahvis-
taa ilmiötä, jonka mukaan lapset pelkäsivät vuonna 2003 aiempaa useammin 
mielikuvitukseen liittyviä ilmiöitä TV-ruudulta.
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TV-PELKOJEN KESYTTÄMINEN

Muumipeikko: ”Mörkö kuuluu Muumilaaksoon, vähän niin kuin yökin kuuluu 
sinne. Jollei välillä tulisi yö, ei kukaan huomaisi, että on päivä. Jos aina olisi 
vain kesä, kukaan ei osaisi arvostaa sitä. Mutta kun talvi tulee ja ajaa kesän 
pois, on seuraava kesä taas ihmeellinen ja ihana asia. Johonkin sellaiseen tarvi-
taan myös Mörköä.”
Lintu: ”Ymmärrän. Sinä tarvitset Mörön, jota voit paeta kotiin, jotta koti tun-
tuisi turvalliselta.”
(Saarinen, T., Aulén, J. & Mjod, F. (2004) Suuri Muumilukemisto 1. Muumit 
ja yllätysten aika. Helsinki: Kustannus Oy Kolibri & Lasten Parhaat Kirjat)

Kuvailen tässä luvussa lasten raportoimia keinoja, joita he käyttivät hallitak-
seen TV-ruudulta nousevia pelkotiloja. Kuvailen kutakin hallintakeinoa erik-
seen, jonka jälkeen raportoin hallintakeinojen yhteydestä TV-ohjelmien sisäl-
töihin. Tämän jälkeen kuvailen hallintakeinojen toimivuutta. Lopuksi käyn 
läpi TV-pelkojen hallintaa kuva-avusteisen haastattelun valossa.

5.1 Pelonhallintakeinot

Vuonna 1993 77 % ja kymmenen vuotta myöhemmin 85 % niistä lapsista, 
joilla oli TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja, mainitsi vähintään yhden pelonhal-
lintakeinon liittyen TV-pelkojen hallintaan. Vuonna 1993 6 % ja vuonna 2003 
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9 % lapsista raportoi, ettei heillä ollut käytössään yhtään pelonhallintakeinoa 
TV-ohjelmiin liittyviin pelkoihin.1 

Pelonhallinnassa ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten 
välillä, mutta tutkimusvuosien välillä löytyi tilastollinen ero sosiaalisen tuen 
suhteen: lapset käyttivät sitä useammin vuonna 2003 kuin kymmenen vuotta 
aiemmin (Chi²=3.65, df.=1, p<.05). (Taulukko 12)

Taulukko 12. 
Lasten käyttämät pelonhallintakeinot: suhteelliset frekvenssit vuosina 1993 
ja 2003 (N suluissa)2.

Käytössä KokonaisN
Kognitiiviset keinot  

1993
2003
Yhteensä

11,4 (9)
17,1 (14)
14,3 (23)

79
82

161
Sosiaalinen tuki

1993
2003
Yhteensä

12,7 (10)
24,4 (20)
18,6 (30)

79
82

161
Aktiivinen välttäminen

1993
2003
Yhteensä

65,8 (52)
64,6 (53)

65,2 (105)

79
82

161
Puutteellinen hallinta

1993
2003
Yhteensä

6,3 (5)
8,5 (7)

7,5 (12)

79
82

161

5.1.1 Aktiivinen välttäminen

Useimmiten käytetty pelonhallintakeino TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen 
hallitsemisessa oli aktiivinen välttäminen niin vuonna 1993 kuin kymmenen 
vuotta myöhemmin. Reilusti yli puolet lapsista turvautui aktiiviseen välttä-
miseen TV-pelon edessä (Taulukko 12). Pakeneminen on biologinen reaktio 
uhkaavaan tilanteeseen (Lazarus & Folkman, 1984, 168; Kirmanen, 2000a, 
118−121). Erityisesti pienet lapset käyttävät usein konkreettista tai symbolista 

  1 Pieneltä osalta lapsista TV-ohjelmiin liittyvästä pelonhallinnasta ei kysytty. 
  2 Luokka ’Ei TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja’ (N=49) on jätetty pois analyysista.
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pakoa pelonhallintakeinona ja se voi olla hyvin tehokas keino pelontunteen 
lieventämiseen alle kouluikäisillä lapsilla (Wilson, 1989; Cantor, 1998; Kirma-
nen, 2000a; Taimalu, 2007). Olen korvannut käsitteen pako käsitteellä aktiivi-
nen välttäminen, sillä aineistoni lasten käyttämät pakoon liittyvät pelonhal-
lintakeinot olivat aina aktiivisia keinoja. Pakenemistilanteissa lapsi aktiivisesti 
pyrki välttämään pelkoa herättävää ilmiötä ja sanalla ’pako’ olisi ollut liian 
passiivinen merkitys kuvaamaan tätä hallintakeinoa: lapsen oma aktiivinen 
rooli pelonhallintatilanteessa kuvastuu paremmin käsitteessä ’aktiivinen vält-
täminen’.

Seuraavat aineistoesimerkit kuvaavat symbolista aktiivista välttämistä: en-
simmäisessä esimerkissä lapsi laittaa silmät kiinni ja katsoo toiseen suuntaan 
ja toisessa peittää silmät käsillään. Molemmissa tilanteissa lapsi pysyy TV:n 
äärellä, mutta välttelee pelottavan ohjelman katsomista.

H: Mitä teet silloin, kun ne sellaset ohjelmat (Muumilaakson tarinoita) pelot-
taa?
L: Minä en kato niitä. Panen silmät kiinni ja katon toisenne päin.
Tyttö, 5 v., 1993

H: Mitä sinä teit kun sinua pelotti se telkkariohjelma?
L: Mm…mm (laittaa kädet silmille).
H: Sinä panit kädet silmille etkä kattonu?
L: Mm (myönteinen vastaus).
Poika, 6 v., 1993

Seuraavassa esimerkissä lapsi käyttää konkreettista aktiivista välttämistä lait-
tamalla TV-huoneen oven kiinni ja menemällä omaan huoneeseen, jonne hän 
ei kuule TV:n ääniä.

H: Mitä sä sitte teet jos sua pelottaa se ku se isi kattoo telkkarista jotain pelotta-
vvaa ohjelmaa?
L: No sitte minä panen isin huoneen oven kiinni, ja sitte menen ommaan huo-
neeseen, jonne en kuule.
Poika, 6 v., 2003

Usein käytetty keino aineistoni lapsilla oli sen hetkisen toiminnan muuttami-
nen toisenlaiseksi. He esimerkiksi alkoivat lukea kirjaa, menivät nukkumaan 
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tai leikkimään, tai syömään jotain (alla oleva aineistoesimerkki). Arkisen, 
tutun askareen tekeminen on rutiininomaisen turvallista, mikä voi auttaa te-
hokkaasti pelottavan tunteen pois karkottamisessa. Päivittäisten, pienten ru-
tiinien ennustettavuus ja toimittaminen ovat vahvasti sidoksissa ihmisen psy-
kologiseen turvallisuuden tunteeseen (Giddens, 1990). Tarjoamalla psykolo-
gista lohdutusta behavioristiset keinot voivat tehokkaasti etäännyttää lasta 
pelottavan objektin ajattelemisesta (Wilson, Hoffner & Cantor, 1987). 

H: Mitä sinä sitten teet (kun Turtles -ohjelma pelottaa)?
L: Välillä tuun keittiöön ja otan syömistä.
Tyttö, 6 v., 1993

Piaget’n (1981, 1988) mukaan esikouluikäisille lapsille on ominaista symboli-
nen leikki, jonka tehtävänä on tyydyttää minää muuttamalla todellisuutta lap-
sen toiveiden mukaisesti. Symbolinen leikki voi toimia myös coping-keinona 
niin, että lapsi voi leikin avulla karkottaa pelontunteen pois, kuten alla oleva 
aineistoesimerkki osoittaa.

H: Mitä teit sillon kun se pelotti?
L: Minä leikin lentävää luupäätä ja minä ossaan jo tehä mopokypärän.
H: Rupesit sinä leikkimään sillon kun rupes pelottamaan?
L: Rupesin.
Poika, 5 v., 1993

Aggressiivisella toiminnalla on yhtymäkohtia symboliseen leikkiin: lapsi ei 
toisaalta tiedä, mitä tehdä, mutta toisaalta taas tekemällä jotain muuta kuin 
katsomalla ohjelmaa (esimerkiksi riehumalla, potkimalla tai rikkomalla esi-
neitä) hän aktiivisesti välttelee katselutilannetta. Tällä perusteella luokittelin 
aggressiiviset keinot aktiiviseen välttämiseen. Alla oleva esimerkki kuvaa, 
kuinka TV-ohjelmaan liittyvän pelon hallinta ja mahdollinen todellinen ti-
lanne (kyykäärmeen kohtaaminen) sekoittuvat lapsen mielessä ja hänen käyt-
tämänsä keino on hyvin aggressiivinen. Aggressiiviset keinot saattavat olla 
käytössä lapsilla silloin, kun pelko on todella voimakas ja lapsi tuntee itsensä 
hyvin avuttomaksi, jolloin hän yrittää aggressiivisten kuvitelmien avulla tun-
tea itsensä voimakkaaksi ja kykeneväksi hallitsemaan pelkoaan.
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H: Mitäs sä sitte teit, ku sua pelotti se ohjelma (kyykäärmeistä)?
L: Oon sitte vaan tallannu päälle ja tappanu sen.
H: Niin.
L: Jos olis ollu oma pyssy tai (epäselvä kohta) pyssy, olisin saattanu luodilla rat-
kasta päänahan ja sydän puhkasta siltä.
Poika, 5 v., 2003

5.1.2 Sosiaalinen tuki

Sosiaalista tukea käytti vuonna 1993 reilu kymmenesosa niistä lapsista, jot-
ka kokivat TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja, ja kymmenen vuotta myöhemmin 
neljäsosa (Taulukko 12). Sosiaalisen tuen käyttö oli lisääntynyt tilastollisesti 
merkitsevästi kymmenen vuoden kuluessa. Murberg & Bru (2005) määritte-
levät sosiaalisen tuen stressaavassa tilanteessa käytettäväksi pelonhallintakei-
noksi, jonka avulla pyritään hakemaan vanhemmilta sosiaalista tukea / apua. 
Aikuisen tarjoama fyysinen läheisyys voi tehokkaasti vähentää lapsen koke-
maa pelkoa (Cantor, 1998; Kirmanen, 2000a, 2000b; Roine, Valkonen & Lahi-
kainen, 2005; Korhonen & Valkonen, 2006). Alla olevat aineistoesimerkit ovat 
kuvauksia sosiaaliseen tukeen turvautumisesta.

H: No mitäs sinä sitte teet, ku sinua pelottaa tuommonen telkkariohjelma tai 
video (101 Dalmatialaista)?
L: Minä loikkaan heti äitin sylliin!
Tyttö, 5 v., 2003

H: Tuota, mitäs sinä sitten teet, jos joku telkkariohjelma (Digimon ja Pokémon) 
sinua pelottaa?
 L: Meen iskän ja äitin luo.
H: Niin just.
L: Pyydän mukaan sinne.
Poika, 6 v., 2003

Sosiaalinen tuki on yleensä aktiivinen keino ratkaista ongelmia (Lazarus & 
Folkman, 1984; Aldwin, 1994; Berg, Meegan & Deviney, 1998), mikä näkyy 
myös edellä olevista esimerkeistä: lapsi hakeutuu aktiivisesti vanhempiensa 
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luo. Toisaalta sosiaalinen tuki voi olla myös passiivista tuen vastaanottamista, 
jos esimerkiksi vanhempi tulee tarjoamaan lapselle tukea lapsen sitä pyytä-
mättä. Vanhemmat yleensä osaavat tulkita lastensa tunnetiloja ja tarjota heille 
syliä ja lohdutusta ilman että lapsen tarvitsee sitä pyytää. Sosiaalisen tuen ak-
tiivisuus näkyy myös seuraavassa aineistoesimerkissä, jossa lapsi pyytää van-
hempaansa sammuttamaan television.

L: Ja sitten yksi minun kavereista ihan kiusallisesti anto minulle yhen aikuisten 
kauhufilmin.
H: Mitä teit, kun se rupesi pelottamaan?
L: Minä kävin sanomassa äitille, että sammuta heti tuo filmi, minä en enää sitä 
halua kattoa, minä haluan kattoa omia piirrettyjä vaikka nekkii on aika pelot-
tavia.
Tyttö, 6 v., 1993

Vanhemmat ovat pienille lapsille tärkein sosiaalisen tuen lähde (Aldwin, 
1994, 220–221; Murberg & Bru, 2005). Sosiaalinen tuki on tärkeä keino eri-
tyisesti alle kouluikäisille lapsille, koska he eivät aina pysty itse hallitsemaan 
pelkoaan ja ovat muutenkin riippuvaisia aikuisista: he tarvitsevat vielä aikui-
sen suojelua (Kirmanen, 2000a). Aineistoni lapset turvautuivat sosiaalisen 
tuen suhteen pääosin vanhempiinsa, mutta tukea voidaan hakea myös muilta 
ihmisiltä (tai eläimiltä). Seuraavat aineistoesimerkit kuvaavat sitä, miten myös 
sisarukset ovat tärkeitä sosiaalisen tuen lähteitä lapsille.

H: No mitä sinä aina teet, kun näät Uutisista sitä sotaa, tai mitä sinä teet, että 
sinua ei pelottais?
L: Joskus kun äiti ja isi ruppee kahtomaan Uutisia, niin meen vähän kauem-
maks että en nää koko Uutisista mittään. Meen Anniinan (sisko) kanssa 
 leikkimään.
Tyttö, 5 v., 1993

L: Niin, minä olin Kallen (veli) vieressä onneks, että en ollut yksin. (Lapsi 
 kertoo pelonhallinnastaan Scooby Doo -ohjelmaan liittyvään pelkoon).
Tyttö, 5 v., 2003
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5.1.3 Kognitiiviset keinot

Vähiten käytettyjä keinoja molempina tutkimusajankohtina olivat kognitii-
viset pelonhallintakeinot (Taulukko 12). Alle kouluikäiset lapset ovat kogni-
tiivisessa kehityksessään esioperationaalisessa vaiheessa (Piaget, 1981, 1988, 
1999), jolloin kognitiivisten keinojen käyttö on vielä varsin vähäistä. Kog-
nitiiviset keinot lisääntyvät, kun lapset aloittavat koulun (Maccoby E., 1988, 
227–229) ja siirtyvät konkreettisten operaatioiden tasolle. Kuitenkin aineisto-
ni lapsista yllättävän monet: reilu kymmenesosa vuonna 1993 ja miltei viiden-
nes kymmenen vuotta myöhemmin (Taulukko 12), turvautuivat kognitiivisiin 
keinoihin. Kognitiiviset keinot ovat aina aktiivisia pelonhallinnan välineitä, 
koska oman toiminnan reflektoiminen ei voi olla mahdollista ilman aktiivista 
ajatteluprosessia (ks. Berg, Meegan & Deviney, 1998).

L: Minä katson aina isän ja äidin kanssa Uutiset. Tapahtuu vaarallisia asioita.
H: Ja sinua pelottaa?
L: Kyllä.
H: Mitä teet?
L: Minä en katso ollenkaan.
Tyttö, 5 v., 1993

Yllä oleva aineistoesimerkki kuvaa sitä, miten jo alle kouluikäiset lapset osaa-
vat jättää pelottavan ohjelman katsomisen sikseen: jos ohjelma on liian pelot-
tava, lapsi voi valita tietoisesti, ettei katso sitä ollenkaan. Seuraava esimerk-
ki kuvastaa samaa ilmiötä, mutta niin, että lapsi jatkaa television katsomista 
vaihtamalla kanavaa (tämä keino on luokiteltu sekä kognitiiviseksi keinoksi 
että aktiiviseksi välttämiseksi3).

H: Mitä sinä sillon teit kun sinua pelotti (elokuva, jossa nainen yritti ampua 
miestä pyssyllä)?
L: Minä vaihoin sillonkin toisen kanavan. Kakkoselle. Sieltä alko justiin Pikku 
Kakkonen. 
Poika, 5 v., 1993

  3 Pelonhallintakeinoja, jotka luokiteltiin kahteen ryhmään: kognitiiviset keinot ja aktiivi-
nen välttäminen (TV:n sammuttaminen, kanavan vaihtaminen) mainitsi vuonna 1993 20 
lasta ja kymmenen vuotta myöhemmin 15 lasta.
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Seuraavassa aineistoesimerkissä lapsi kertoo, kuinka hän yrittää saada TV-
ohjelmaan liittyvän pelontunteen katoamaan toistamalla itselleen, ettei näe 
ohjelmaa, eli yrittää saada itsensä olemaan ajattelematta pelottavaa ohjelmaa. 
Lapsi siis pyrkii rauhoittamaan itseään ajattelun keinoin (Kirmanen, 2000b, 
127).

H: Mitä sä sitten teet, ku sua semmonen telkkariohjelma pelottaa?
L: Jos mua alkaa mietityttää se illalla, niin mun pitää vaan alkaa hokee, et mie 
en nää sitä, mie en nää sitä, niin sit se ei tuukkaan niin helposti.
Poika, 6 v., 2003

Seuraavat esimerkit kuvaavat aineistoni lasten usein käyttämää kognitiivista 
keinoa, aktiivista ajatteluprosessia, jonka aikana lapsi ajattelee, että TV-ohjel-
man lopussa hyvät hahmot voittavat. Ensimmäinen esimerkki osoittaa, kuin-
ka taitavasti jo tämänikäiset lapset osaavat reflektoida omaa käyttäytymistään: 
lapsi kuvailee, kuinka mielellään hän katsoo jännittävää ohjelmaa, kun hän 
tietää, että loppu on onnellinen. Lapsen hämmennystä kuvastaa se, että hän 
pomppii sohvalla (aktiivinen välttäminen), kun ohjelma muuttuu liian pelot-
tavaksi. Pian hän kuitenkin taas uskaltaa seurata ohjelmaa, koska tietää, että 
lopussa käy hyvin. Jälkimmäinen esimerkki kuvaa samaa ilmiötä: lapsen pel-
ko hälvenee kun ohjelma päättyy onnellisesti.

H: No mitä sinä sillon teet, kun sinua pelottaa ne kauhuohjelmat?
L: Yritän saaha niitä menemään ohi. 
H: Miten sinä yrität saaha niitä menemään ohi?
L: Saaha niitä pois mielestä ja ajatella jotain kauniita. Aina joskus tullee 
 jotakin, että mää meinaan kuolla (epäselvä kohta). Sitten mä alan pomppia 
sohvalla.
H: Ai mitä joskus tullee?
L: Sellasia jännittäviä kohtia.
H: Missä?
L: Televisiossa. Sit mä alan hyppiä sohvalla.
H: Miksi sinä alat hyppiä?
L: Kun ne on jännittäviä.
H: Katotko sinä ne?
L: Niin mä oon innokas kattomaan, kuinka siinä käypi.
H: No pelottaako sinua ne?
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L: No ei pelota. Kun mä tiedän, että lopussa aina kivat voittaa, mut musta on 
aina jännittävää kattoa. Kun näyttää ensin alussa, että pahat voittaa.
Tyttö, 5 v., 1993 (Kirmanen, 2000a, 141, 198, 2000b, 127)

H: Mitäs sinä sillon teet (kun Digimon pelottaa)?
L: Ei se, ei se minua pelota tosi paljo.
H: Niin niin. Mikäs sen vähäsen pelon veis sitte pois?
L: No silleesti ku minä halusin että ne pahat ei voittais.
H: Niin.
L: Eikä ne voittanu. Se helpotti.
Poika, 5 v., 2003

Monilla lapsilla oli käytössään useita eri kategorioihin kuuluvia pelonhallin-
takeinoja televisiosta koetun pelon yhteydessä. Tilanteet ovat aina erilaisia 
ja monimuotoisia ja lapsilla on kykyä käyttää erilaisia coping-keinoja eri ti-
lanteissa, ja myös monia erilaisia coping-keinoja samassa tilanteessa. Kult-
tuurinen, yhteisöllinen ja sosiaalinen konteksti ovat aina yhteydessä siihen 
tilanteeseen, jossa lapsi pyrkii hallitsemaan pelkoaan (Rutter, 1988; ks. myös 
Christensen & James, 2000; Backett-Milburn & Harden, 2004). Usean pelon-
hallintakeinon käyttäminen voi olla myös merkkinä coping-toiminnan pro-
sessimaisesta luonteesta (Berg, Meegan & Deviney, 1998), jolloin lapsi arvioi 
keinojensa toimivuutta, ja sen mukaan valitsee uusia keinoja käytettäväksi.

Seuraavassa esimerkissä lapsi käyttää kognitiivista keinoa ja aktiivista vält-
tämistä. Katselun lopettaminen on kognitiivinen pelonhallintakeino, jonka 
avulla pelottavaa ärsykettä ei enää nähdä. Nukkumaan meneminen ja raken-
telu (esimerkiksi legoilla) ovat taas katselun aktiivista välttämistä. Kuten seu-
raavasta aineistoesimerkistä näkyy, lapset osaavat itse aktiivisesti reflektoida 
pelonhallintaansa.   

H: Mitä teet, mikä auttaa pelottamiseen (isän ohjelma)? 
L: Jos herkii katsomasta, herkii pelottamasta. Siihen auttaisi myös nukkuminen 
tai rakentaminen.
Poika, 5 v., 1993

Seuraavassa aineistoesimerkissä lapsi turvautuu sosiaaliseen tukeen (pyytää 
läheistä aikuista sammuttamaan videon) ja käyttää myös kognitiivista keinoa, 
pohdintaa: hän katsoo pelottavaa ohjelmaa vain päivällä, koska silloin ei pelo-
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ta. Osa lapsista ymmärsi itse, että TV-ohjelma pelottaa, jos sitä katsoo illalla, 
mutta sama ohjelma ei pelota päiväaikaan. Pimeys voi vahvistaa lapsen mui-
ta pelkoja, sillä pimeänpelko on hyvin yleistä alle kouluikäisillä lapsilla (mm. 
Bauer, 1976; ks. lisää lähteitä luvusta 2.1.3).

H: Mitäs sinä sitte teit, ku sinua pelotti se video?
L: Että sanoin Maisalle (ilmeisesti joku läheinen aikuinen), niin ku se osti sen, 
niin että sammuta nyt se video, ku mua pelottaa se.
H: Niin justiisa.
L: Sitte mä katoin vaan sitä päivällä.
H: Niin just.
L: Ku päivällä ei pelota.
Tyttö, 6 v., 2003

Alla olevassa aineistoesimerkissä lapsi käyttää aktiivista välttämistä: symbo-
lista (laittaa tyynyn päänsä eteen) ja konkreettista (lähtee pakoon), sekä kog-
nitiivisia keinoja: hän tajuaa, etteivät TV-ohjelman hahmot ole todellisia. 

H: Mitäs silloin teet, kun telkkarista näkyy vampyyriohjelma ja pikkusen 
 pelottaa?
L: No, mä laitan tyynyn sen eteen.
H: Minkä eteen?
L: Oman pään eteen, kun menee piiloon.
H: Että et nää?
L: Välillä jos naama tulee siihen lähelle, minä lähen pakoon.
H: Lähet pakoon? Pelottaakos silloin?
L: Ei. Minä tajuan, että ne oli tehtyjä.
Poika, 5 v., 1993

Yllä olevassa esimerkissä lapsi näyttää olevan tietoinen toden ja fantasian vä-
lisistä eroista, mikä ei ole tässä iässä vielä kovin tyypillistä. Seuraavassa esi-
merkissä lapsi pelkää että ohjelmassa esiintyvät hahmot tulevat TV-vastaan-
ottimesta läpi, eli hän ei ole vielä sisäistänyt todellisen ja mielikuvituksellisen 
aineiston välistä eroa. Lapsella on käytössään monta hallintakeinoa: ensin hän 
koettaa paeta symbolisesti menemällä sohvan taakse piiloon. Pelko hahmojen 
todellisuudesta on niin voimakas, ettei pelkkä piiloon meneminen auta, vaan 
lapsi turvautuu lisäksi sosiaaliseen tukeen (hyppää isin saappaisiin), ja konk-
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reettiseen pakenemiseen (kiipeää puuhun majaan, ja tarvittaessa puun latvaan 
asti). Isän saappaisiin astuminen voi auttaa lasta tuntemaan itsensä vahvaksi, 
koska isä koetaan usein voimakkaaksi ja turvalliseksi hahmoksi, joka pystyy 
suojelemaan lasta monenlaisilta vaaroilta. 

H: No, mitäs tota niin, sillon kun pelottaa niin mitäs sillon voi tehdä (kun pelot-
taa, että kissapedot tulevat televisiosta läpi)?
L: Mmm…No, menee vaikka sohvan taakse, sitten ei niin kukkaan huomaa, 
siellä vaan köröttää. Niin se leijona, ei oo…ku kukkaan ei huomaa…jos  mökillä 
tullee telkkarista läpi, niin minä vaan hyppään isin saappaisiin ja häivyn 
 ommaan majjaan…niin minulla on puussa maja, niin äkkiä kiipeen sinne
H: Niin sä meet sinne turvaan?
L: Niin, mut kyllä ne loikkaa niin tota korkeelle, niin kyllä ne pikkusen sais 
ehkä mun jalasta hipastua, jos mä kiipeen korkeelle sinne puun latvaan, niin ei 
ne sieltä saa, minä näkisin sieltä tänne lammelle asti…meillä on mökillä niin 
iso puu, että sieltä näkkee vaikka minne.
Poika, 6 v., 2003

Seuraavassa esimerkissä lapsella on käytössään sekä kognitiivisia keinoja (hän 
ymmärtää, ettei kannata katsoa liian pelottavaa ohjelmaa), että aktiiviseen 
välttämiseen liittyviä keinoja (menee nukkumaan, lukee Aku Ankkaa ja kat-
selee kivoja videoita). Lisäksi lapsi käyttää kognitiivisten keinojen ja aktiivisen 
välttämisen kombinaatiota, joka oli aineistoni lapsilla hyvin yleinen: sammut-
taa television. 

H: No mitä sinä sitten teet, jos telkkarissa on vaikka Uutiset ja niissä kerrotaan 
niistä roistoista tai sodista ja sinua sitten pelottaa, niin mitä sinä sitten teet, 
että sinua ei enää pelottas niin paljon4?
L: Laitan koko telkkarin kiinni ja meen jo nukkumaan. Tai pitäsköhän kattoo 
videoita viimesenä tai lukkee Akua. Pitäs kahtoo jottain kivvaa. Eikä mittään 
semmosta phiuuh phauh phauh. 
Poika, 5 v., 1993

Television sammuttaminen on helppo ja nopea keino päästä eroon pelotta-
vista ohjelmasisällöistä. Vanhempien mukaan suurin osa aineistoni lapsista 

  4 Lapsi on haastattelun aiemmassa vaiheessa kuvannut tällaista pelkoa, ja haastattelija palaa 
keskusteluun tässä uudelleen.
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(93 %) osasi itse avata television ja 90 % osasi vaihtaa kanavaa. Lupa avata te-
levisio oli 80 %:lla lapsista. Mikäli lapsi osaa avata TV:n, hän todennäköisesti 
osaa myös sammuttaa sen. Miltei kaikki aineistoni lapsista siis olivat kykene-
viä sammuttamaan television. 

5.1.4 Puutteellinen hallinta

Osalla lapsista ei ollut käytössään pelonhallintakeinoja, tai he eivät muistaneet 
mitä tehdä kun TV-ohjelmat pelottavat. Luokittelin tämän kategorian puut-
teelliseksi pelonhallinnaksi. Pelonhallinta oli puutteellista vain harvan lapsen 
kohdalla (Taulukko 12). 

H: Mitä sinä teit silloin (kun TV-mainos pelotti lasta)?
L: En mitään, istuin vaan ja tuijotin. 
Tyttö, 6 v., 1993

H: Mitä sä sitte teit, ku sua pelotti se semmonen video?
L: No, ei ollu muuta mahdollisuutta ku kattoo sitä videoo koko ajan.
Poika, 5 v., 2003

Edellisissä esimerkeissä esiintyvillä lapsilla ei ole käytössään coping-keinoja, 
joiden avulla TV-ohjelmasta nousseeseen pelkotilaan voitaisiin vaikuttaa. On 
myös mahdollista, etteivät kaikki lapset halua kertoa haastattelijalle, mitä te-
kisivät pelko-tilanteessa. Jos lapsi ei tee mitään tai ei tiedä mitä tehdä pelotta-
vassa tilanteessa, hänen roolinsa on passiivinen. Jos hän taas ei halua kertoa 
haastattelijalle, mitä hän tekisi, hänen roolinsa voi olla aktiivinen: lapsi tie-
tää, ettei hänen ole mikään pakko kertoa elämästään haastattelijalle. On myös 
mahdollista, että lapsi ymmärtää, ettei tilanteessa ole mitään tehtävissä, eikä 
kykene siksi kuvailemaan pelonhallintaa. Myös seuraava aineistoesimerkki 
kuvastaa pelonhallintakeinon puutteellisuutta, lapsi kokee, ettei hänellä ole 
muuta puolustautumiskeinoa kuin karvojen nostaminen pystyyn.

H: Mitä sinä sillon teit, kun sinä kuulit sieltä Uutisista siitä Kroatiasta ja sinua 
se pelotti?
L: Minä tein kun siili, nostin nää karvat pystyyn, hih hih.
Tyttö, 6 v., 1993
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Itkeminen5 on keino, jonka olen luokitellut puutteelliseen hallintaan, sillä itku 
on lapsen keino ilmaista hätää, mutta sen avulla ei välttämättä pystytä pois-
tamaan pelontunnetta. Itkeminen on usein sosiaalisen turvan hakemista, sil-
lä vanhempi yleensä tulee paikalle lapsen itkiessä: pienet vauvat turvautuvat 
hädän hetkellä itkuun, minkä tarkoituksena on saada kiintymyshahmo tule-
maan paikalle (Bowlby, 1997). Osa coping-keinojen tutkijoista onkin luoki-
tellut itkun sosiaaliseen tukeen (mm. Mooney, 1985; Muris ym., 2001). Lapsi 
ei kuitenkaan aina saa apua itkiessään ja voi itse tietää sen, kuten seuraavassa 
aineistoesimerkissä.

H: Muisteleppa, mikä sai sinut viimeksi oikein pahalle mielelle tai surulliseksi?
L: Ainakin yhesti kun isi oli iltatöissä ja oli ilta ja oli lastenohjelmia ja minä 
en kehannu lähtee äitin mukkaan kauppaan kun oli niin hyviä lastenohjelmia. 
Sitten kun äiti lähti niin minä jäin kottiin yksinään, niin sitten minua rupes 
itkettämmään.
H: Rupesko pelottammaan?
L: Niin kun oli pimmee jo.
H: Oisitko sinä halunnu lähtee äitin mukkaan sitten?
L: Olisin, mutta kun oli niin hyviä lastenohjelmia. (…) Sitten minä menin äitin 
ja isin sänkyyn. Ekana otin päiväpeitteen ja menin äitiä piiloon ettei se näkis, 
että minä oon itkeny.
Tyttö, 5 v., 1993

Yllä oleva aineistoesimerkki ei liity TV-ohjelmapelkoon, mutta se on mie-
lenkiintoinen kuvaus siitä, että esikouluikäinen lapsi ei välttämättä enää pidä 
itkemistä ikäiselleen ’sopivana’ käyttäytymisenä. Esimerkin lapsi on saanut 
itse valita, lähteekö hän äidin mukaan kauppaan vai jääkö kotiin katselemaan 
lastenohjelmia. Hän kokee oman valintansa virheelliseksi ja alkaa pelätä ol-
lessaan yksin kotona: hän itkee ja turvautuu sosiaaliseen tukeen (menee van-
hempien vuoteeseen). Lapsi ei kuitenkaan halua myöntää äidilleen tehneensä 
virheellisen valinnan, eikä halua paljastaa sitä, että on itkenyt. Itkeminen ei 
siis ole vanhemmilla lapsilla välttämättä enää suoranaista sosiaalisen tuen ha-

  5 Vaikka itkeminen on yleistä vielä esikouluikäisillä lapsilla, vain harva lapsi kertoi itke-
vänsä TV-pelon edessä. Sen sijaan kuva-avusteisessa haastattelussa hieman useampi lap-
si sanoi kuvan lapsen itkevän (luku 5.3), mikä voi kuvata ilmiötä, ettei oman itkemisen 
myöntäminen ole enää helppoa tämänikäiselle, mutta oman tilanteen peilaaminen toisen 
lapsen kokemusten kautta tekee tunteiden kuvaamisen helpommaksi.
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kemista, vaan se voi olla tunnereaktio, joka purkautuu pelon tai muun tun-
teen ollessa todella voimakas (sama pätee aikuisilla: heilläkin itku on yleensä 
merkki tunnekuohusta).    

Band (1988) analysoi puutteellista pelonhallintaa ’locus of control’ -teo-
rian (Rotter, 1966) avulla, jonka mukaan tilanteessa, jossa lapsi ei pysty hallit-
semaan pelkoaan, hän vastaanottaa pelottavat ärsykkeet kontrolloimattomina 
ulkopuolisina ärsykkeinä. Lapsi ei siis koe pystyvänsä itse vaikuttamaan  pelon 
aiheuttajaan. Tällöin lapsen rooli tilanteessa on passiivinen. Puutteellinen 
hallinta liittyy olennaiselta osin pelonhallinnan toimivuuteen, joten käsittelen 
aihetta lisää luvussa 5.2. 

5.1.5 Pelonhallintakeinojen yhteys TV-ohjelmien sisältöihin

Taulukosta 13 näkyy, kuinka pelonhallintakeinot liittyvät pelottaviin ohjelma-
sisältöihin. Taulukkoon on yhdistetty vuosien 1993 ja 2003 aineistot sekä las-
ten- ja aikuisten ohjelmat. Aineistot yhdistettiin, koska lasten määrä olisi ollut 
joissain luokissa hyvin pieni, ja yhdistetyt aineistot antavat näin ollen parem-
man kuvauksen keinojen ja sisältöjen liittymisestä toisiinsa. (Taulukko 13). 

Taulukko 13. 
Pelonhallintakeinojen ja pelkosisältöjen väliset yhteydet suhteellisina 
frekvensseinä (N suluissa) (kun aineistot on yhdistetty: N=161).6

Aktiivinen välttäminen Käytössä KokonaisN
Mielikuvitusolennot

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

73,9 (51)
58,7 (54)

65,2 (105)

69
92

161
Väkivalta

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

71,4 (45)
61,2 (60)

65,2 (105)

63
98

161
Tulipalot ja onnettomuudet

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

38,5 (5)
67,6 (100)
65,2 (105)

13
148
161

  6 Analyysista on jätetty pois ne lapset, joilla ei esiintynyt TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja 
(N=49).
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Sota ja kärsimys
Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

83,3 (5)
64,5 (100)
65,2 (105)

6
155
161

Audiovisuaaliset efektit
Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

100 (7)
63,6 (98)

65,2 (105)

7
154
161

Sosiaalinen tuki Käytössä KokonaisN
Mielikuvitusolennot

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

29,0 (20)
10,9 (10)
18,6 (30)

69
92

161
Väkivalta

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

15,9 (10)
20,4 (20)
18,6 (30)

63
98

161
Tulipalot ja onnettomuudet

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

7,7 (1)
19,6 (29)
18,6 (30)

13
148
161

Sota ja kärsimys
Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

33,3 (2)
18,1 (28)
18,6 (30)

6
155
161

Audiovisuaaliset efektit
Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

28,6 (2)
18,2 (28)
18,6 (30)

7
154
161

Kognitiiviset keinot Käytössä KokonaisN
Mielikuvitusolennot

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

15,9 (11)
13,0 (12)
14,3 (23)

69
92

161
Väkivalta

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

17,5 (11)
12,2 (12)
14,3 (23)

63
98

161
Tulipalot ja onnettomuudet

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

15,4 (2)
14,2 (21)
14,3 (23)

13
148
161
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Sota ja kärsimys
Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

   −
14,8 (23)
14,3 (23)

6
155
161

Audiovisuaaliset efektit
Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

14,3 (1)
14,3 (22)
14,3 (23)

7
154
161

Pelonhallinta puutteellista On KokonaisN
Mielikuvitusolennot

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

2,9 (2)
10,9 (10)

7,5 (12)

69
92

161
Väkivalta

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

11,1 (7)
5,1 (5)

7,5 (12)

63
98

161
Tulipalot ja onnettomuudet

Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

30,8 (4)
5,4 (8)

7,5 (12)

13
148
161

Sota ja kärsimys
Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

16,7 (1)
7,1 (11)
7,5 (12)

6
155
161

Audiovisuaaliset efektit
Pelkää
Ei pelkää
Yhteensä

   −
7,8 (12)
7,5 (12)

7
154
161

Kuten Taulukosta 13 näkyy, lapset käyttivät aktiivista välttämistä etenkin mie-
likuvitusolentoihin ja väkivaltaan liittyvien pelottavien TV-ohjelmasisältöjen 
kohdalla. Aktiivinen välttäminen oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 
mielikuvitusolentoihin (Chi²=4.025, df.=1, p<.05) ja audiovisuaalisiin efek-
teihin (Chi²=3.903, df.=1, p<.05) liittyvien pelkojen kanssa, eli etenkin näitä 
TV-ohjelmasisältöjä pelätessään lapset turvautuivat aktiiviseen välttämiseen. 
Sosiaaliseen tukeen lapset turvautuivat erityisesti pelätessään TV-ohjelmista 
mielikuvitusolentoja (Chi²=8.535, df.=1, p<.005). Kognitiiviset keinot liittyi-
vät melko tasaisesti pelkosisältöihin, vajaa viidennes lapsista turvautui näihin 
keinoihin (paitsi sotaa ja väkivaltaa pelkäävät lapset eivät kertaakaan).

Pelonhallinta näyttää olevan vain harvoin puutteellista. Ainoastaan tuli-
paloihin ja onnettomuuksiin liittyvien pelottavien ohjelmasisältöjen kohdal-
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la hallinta näyttäisi olevan jossain määrin puutteellista (Chi²=11.145, df.=1, 
p<.01). Pelonhallinta oli toimivaa erityisesti mielikuvitusolentoihin liittyvien 
TV-ohjelmapelkojen kohdalla: yhteys oli melkein tilastollisesti merkitsevä 
(Chi²=3.632, df.=1, p.=05). (Taulukko 13)

5.2 Pelonhallintakeinojen toimivuus

Pelonhallintakeinojen toimivuutta selviteltiin lapsilta kysymällä jokaisen hei-
dän mainitsemansa coping-keinon jälkeen kysymys ’Auttaako se?’. TV-ohjel-
miin liittyvien pelonhallintakeinojen toimivuudessa ei löytynyt tilastollisesti 
merkitseviä eroja vuosien 1993 ja 2003 tai sukupuolten välillä. Tämän vuoksi 
vertailin eri pelonhallintakeinojen toimivuutta niin, että aineistot oli yhdistet-
ty. 

Taulukko 14. 
Pelonhallintakeinojen toimivuuden suhteelliset frekvenssit (aineistot 
yhdistetty) (N suluissa7).

Auttaa Ei auta Yhteensä
Aktiivinen välttäminen

Käytössä
Ei käytössä
Yhteensä

95,2 (80)
83,3 (15)
93,1 (95)

4,8 (4)
16,7 (3)

6,9 (7)

100 (84)
100 (18)

100 (102)
Sosiaalinen tuki

Käytössä
Ei käytössä
Yhteensä

88,0 (22)
94,8 (73)
93,1 (95)

12,0 (3)
5,2 (4)
6,9 (7)

100 (25)
100 (77)

100 (102)
Kognitiiviset keinot

Käytössä 
Ei käytössä
Yhteensä

94,1 (16)
92,9 (79)
93,1 (95)

5,9 (1)
7,1 (6)
6,9 (7)

100 (17)
100 (85)

100 (102)

  7 Analyysista on jätetty pois ne lapset, joilla ei esiintynyt TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja, joi-
den pelonhallinta oli puutteellista tai jäi epäselväksi, sekä ne, joilta pelonhallintakeinoja ei 
kysytty (N=108). 
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Kuten Taulukosta 14 näkyy, suurin osa lapsista koki pelonhallintansa tehok-
kaaksi pelontunteen lieventäjäksi. Pelonhallinnan toimivuutta ei kysytty kai-
kilta lapsilta ja joissain tapauksissa se jäi muuten epäselväksi. 

Miltei kaikki lapset kokivat TV-ohjelmaan liittyvän pelon hallintaan käyt-
tämänsä keinot toimiviksi. 

H: Mitä sä teet, jos TV:sta tulee pelottavaa (TV-uutiset)?
L: No huuvan isille ja äidille, että tulleevat ite kattomaan minun kanssa.
H: Tuleeko ne?
L: Tullee.
H: Uskallatko sitten katsoa, kun äiti ja isä on tullu?
L: Uskallan, uskallan.
H: Eikö sitten enää pelota?
L: Ei. 
Tyttö, 5 v., 1993 (Kirmanen, 2000a, 117)

H: Mikäs sillon auttas, jos telkkariohjelma (lapsi ei muista ohjelman nimeä) 
pelottaa? 
L: Me pantiin aina sillon silmät kiinni.
H: Niin just. Sekö auttaa?
L: Niin. En nää sitä.
Poika, 5 v., 2003

Edellisissä aineistoesimerkeissä lapset kokevat pelonhallintakeinonsa toimi-
viksi: ensimmäisessä esimerkissä lapsi uskaltaa katsella ohjelmaa ilman pel-
koa vanhempien seurassa (sosiaalinen tuki) ja jälkimmäisessä lapsi ei näe 
ohjelmaa, kun sulkee silmänsä (aktiivinen välttäminen). Aineistoesimerkit 
osoittavat, että jo alle kouluikäiset lapset osaavat reflektoida pelonhallintakei-
nojensa toimivuutta. Myös seuraavassa esimerkissä lapsi pohtii pelonhallinta-
keinon toimivuutta, ja aluksi kokee, ettei nukkuminen auta, koska hän näkee 
painajaisunia. Lapsi kuitenkin jatkaa toimivuuden pohtimista, ja tulee siihen 
lopputulokseen, että ryhtyessään uudelleen nukkumaan hän yrittää nähdä hy-
vää unta, ja lopulta TV-ohjelmaan ja painajaisuneen liittyvät pelot poistuvat.

H: Mitä sinä teet kun sinua pelottaa (tappamisohjelmat)?
L: Meen nukkumaan.
H: Auttaako se?
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L: Ei, kun nään aina pahaa unta ja sitten herään.
H: Mitä sinä sitten teet?
L: Nukun uuvestaan ja yritän nähä hyvää unta ja sit aamulla en enää muista 
sitä pahaa unta enkä sitä ohjelmaa.
Poika, 6 v., 1993

Edellisen esimerkin kuvaus osoittaa coping-toiminnan prosessimaisen luon-
teen (Berg, Meegan & Deviney, 1998): lapsi kuvailee eri hallintakeinojen toi-
mivuutta pohtimalla sitä oman toimintansa valossa. 

Pieni osa lapsista koki, ettei pelonhallintakeino auttanut lieventämään tai 
viemään pois pelontunnetta, ainakaan joka kerta. 

H: Mitä teet sitten (kun ohjelmat, joissa ammutaan, pelottavat)?
L: Minä sanon Emilialle, että vaihtaa kanavaa.
H: Auttaako se? Kääntääkö se sitten?
L: Kääntää, mutta ei aina.
H: Mitä sitten, jos ei käännä?
L: No sitten minä otan siltä väkisin sen pois (kaukosäätimen).
H: Onnistuuko se?
L: Ei aina.
Tyttö, 6 v., 1993

H: Mitä sinä teet, jos sinua pelottaa video (Marsupilami)?
L: Juoksen pakoon.
H: Niin just. Auttaako se sinua?
L: Ei.
H: Eikö auta? Mikä sun mielestä vois auttaa?(…)
L: No en minä tiiä.
Poika, 5 v., 2003 

Kahdessa edeltävässä aineistoesimerkissä lapset eivät kokeneet hallintakeino-
jen poistavan pelkoa. Ensimmäisessä esimerkissä lapsi yrittää saada sosiaalista 
tukea, toisen ihmisen vaihtamaan kanavan, mikä ei aina onnistu. Seuraavassa 
esimerkissä taas lapsi juoksee pakoon, mikä ei kuitenkaan auta karkoittamaan 
pelontunnetta. 
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5.3 TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen hallinta  
 kuva-avusteisessa haastattelussa

Kuva-avusteinen haastattelu antoi samansuuntaiset vastaukset kuin teema-
haastattelu, tosin sillä erolla, että lapset raportoivat kuvahaastattelussa hieman 
useammin kognitiivisia keinoja ja sosiaalista tukea (Taulukko 15).

Taulukko 15. 
Lasten käyttämät pelonhallintakeinot kuva-avusteisessa haastattelussa: 
suhteelliset frekvenssit vuonna 2003.

Kognitiiviset 
keinot

Sosiaalinen 
tuki

Aktiivinen 
välttäminen

Puutteellinen 
hallinta

2003 48,5 37,1 67,0 5,2

N 47 36 65 5

Alla olevassa aineistoesimerkissä lapsen ehdottama hallintakeino Liisalle (ku-
vassa esiintyvä lapsi) on aktiivinen välttäminen, ensin symbolinen (katsomi-
nen alaspäin), ja sitten konkreettinen (television taakse meneminen). Lapsi 
kertoo keinojen auttavan, mutta hän jatkaa edelleen hallintakeinojen reflek-
toimista, ja ehdottaa että kuvan lapsi voisi yhä jatkaa konkreettista pelottavan 
tilanteen välttämistä (mennä eri huoneeseen tai vaihtaa kanavaa).

H: No, mitähän se Liisa tuossa tekkee ku sitä pelottaa?
L: Se varmaan kattoo alaspäin.
H: Niin.
L: Kahtoo sinne.
H: Niin, ettei se näkis ennää sitä telkkaria. No auttaakohan se?
L: Niin, tai sitte se vois mennä vaikka mut jos siinä on telkkari, ja siellä on joku 
pelottava ohjelma, niin se voi mennä vaikka, jos siinä on sohva, niin sen taakse, 
vaikka ton telkkarin taakse. (…)
H: Auttaakohan se?
L: Niin.
H: Auttaa.
L: Tai sitte se ois menny johonki eri huoneeseen.
H: Niin justiisa. Ihan totta.
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L: Tai sitte se vois vaihtaa kanavaa.
Tyttö, 5 v., 2003

Kuva-avusteisessa haastattelussa 37 % lapsista raportoi kuvan lapsen turvau-
tuvan sosiaaliseen tukeen (Taulukko 15). Seuraavissa esimerkeissä lapset eh-
dottavat kuvan lapsen turvautumista vanhempien apuun.

L: Mennee kysymään äitiltä ja isältä että voiko kattoo jottain muuta.
Poika, 5 v., 2003

L: Lähtee sinne huoneeseen (missä isä ja äiti ovat).
Tyttö, 6 v., 2003

L: Kattoo telkkaria…no en tiiä…se vaan, se odottaa äitiä ja issää ja sen äiti ja 
isä tullee.
Poika, 5 v., 2003

Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä lapsen rooli sosiaalisen tuen hakijana on 
aktiivinen (kuten se yleensä on). Kolmannessa esimerkissä taas lapsi odottaa 
passiivisesti vanhempiaan luokseen, eli sosiaalinen tuki voi olla myös passii-
vista avun vastaanottamista. 

Noin kaksi kolmasosaa lapsista ehtotti kuvan lapselle käytettäväksi aktii-
vista välttämistä ja noin puolet kognitiivisia keinoja. Seuraavissa esimerkeissä 
lapsi ehdottaa käytettäväksi sekä kognitiivisia keinoja että aktiivista välttämis-
tä.

L: Se sammuttaa telkkarin ja se mennee pois.
Poika, 6 v., 2003

L: Se varmaan kattoo alaspäin…niin, tai sitte se vois mennä vaikka mut jos 
siinä on telkkari, ja siellä on joku pelottava ohjelma, niin se voi mennä vaikka, 
jos siinä on sohva, niin sen taakse, taikka ton telkkarin taakse…tai sitte se ois 
mennyt johonki eri huoneeseen…tai sitte se vois vaihtaa kanavaa.
Tyttö, 5 v., 2003

Ensimmäisessä esimerkissä lapsi ehdottaa kuvan lapselle television sulkemista 
ja paikalta pois lähtemistä, eli hän ajattelee, ettei pelkästään TV:n sulkeminen 
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auta, vaan lapsen pitää lisäksi lähteä pois TV:n ääreltä. Toisessa esimerkissä 
taas lapsi käyttää useampaa keinoa: katselee muualle kuin televisioon (aktiivi-
nen välttäminen), menee sohvan tai television taakse tai toiseen huoneeseen 
(aktiivinen välttäminen), tai vaihtaa kanavaa (kognitiivinen keino ja aktiivi-
nen välttäminen).

Kuten raportoin luvussa 5.1.2, lapsilla voi olla käytössään useita pelon-
hallintakeinoja TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen yhteydessä. Alla olevassa 
esimerkissä lapsi käyttää ensi sosiaalista tukea (menee vanhempien luo), ja 
vaikuttaa siltä, että keino auttaa lapsen mielestä jonkin verran. Tosin hän to-
teaa edelleen, että lapsi voisi sammuttaa television (aktiivinen välttäminen ja 
kognitiivinen keino), mutta jostain syystä pelkää vanhempien suuttuvan, jos 
lapsi ei osaa tehdä sitä itse ja joutuu pyytämään apua. Voi olla, että lapsi kokee 
vanhempien voivan suuttua, koska lapsi on katsonut luvatta häneltä kiellettyä 
ohjelmaa, tai ehkä vanhemmat kokevat lapsen avun hakemisen häirintänä. 
Sosiaalinen tukikaan ei ole aina yksioikoisesti paras ja auttavin hallintakeino. 
Lopuksi lapsi vielä toteaa, että ohjelmasta saattaa nähdä pahaa unta. 

H: Mitäs se Liisa tekkee ku sitä pelottaa?
L: Mennee äitin ja isän luo (kuiskaten).
H: Niin. Auttaako se?
L: Niin, mut sillonki vois auttaa jos se sammuttaa sen telkkarin. Niin sitte mut-
ta jos se ei ossaa, niin pyytää isän.
H: No niin.
L: Mut sitte jos äiti ja isi on sammuttaa sen (epäselvä kohta) niin sit ne on tosi 
vihasia ja sit sitä pelottaa varmasti tuon verran. (…) Mut silti se voi nähä siitä 
jotain pahaa unta.
Tyttö, 6 v., 2003

Yllä oleva esimerkki kuvaa jälleen sitä, miten oivallisesti jo alle kouluikäinen 
lapsi voi osata asettua toisen ihmisen asemaan: esimerkissä esiintyvä lapsi ref-
lektoi jopa kuvassa esiintyvän lapsen vanhempien toimintaa. Emootioiden 
tunnistaminen helpottuu iän myötä (Cantor & Wilson, 1984) ja näyttää on-
nistuvan hyvin jo 5−6-vuotiailta lapsilta. Vaaditaan myös kykyä empatiaan, 
jotta toisen ihmisen tilanteeseen asettuminen olisi mahdollista. Esioperatio-
naalisessa kehitysvaiheessa lapselle kehittyvät interpersoonalliset tunteet ku-
ten sympatia, antipatia ja kunnioitus (Piaget 1981), mikä mahdollistaa empa-
tian kokemisen.
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Kuvasin luvuissa 4.3 ja 4.4 ilmiötä, jossa lapsi pelkäsi pelottavan hahmon 
voivan tulla TV-ruudusta ulos. Sama ilmiö toistui muutaman lapsen kohdal-
la myös pelonhallinnasta keskustellessa. Seuraavassa esimerkissä lapsi tuntuu 
uskovan vielä vahvasti mielikuvitusolentoihin ja kuvaa Liisan pelonhallintaa 
tarinallisessa muodossa.

L: No sieltä vois tulla jottai lastenohjelmaa, jos on mörköjä ja sitten siellä olis 
Liisa telkkarissa, ja sit se Liisa menis jonnekin, jonnekin hmm, mörkö niin 
mörkö semmoseen paikkaan, semmoseen torin mörköpaikkaan, jossa on paljon 
mörköjä. (…) No se vois lähtee sieltä mörkömaasta pois ja sitten lähtee äitin ja 
isin luokse.
Tyttö, 6 v., 2003

Tyttö näyttää olevan esioperationaalisen ja konkreettisten operaatioiden kehi-
tysvaiheiden välissä, sillä vaikka toisaalta hän tuntuu uskovan mörköihin, hä-
nen puheenvuorostaan käy ilmi se, ettei hän usko mörönpelon olevan sopivaa 
enää 6-vuotiaille (alla oleva katkelma). 

H: Sä tossa tota niin, sulla tuli tässä vähän sellaista, kun sä sanoit, kerroit äs-
ken möröistä, ja tota niin onko ne möröt kauheen pelottavia, miten pelottavia?
L: No ei minua oikee mörköjä pelota, kun minä oon jo iso tyttö.
H: No niin sä tiedät et niit ei oo olemassa.
L: Nii. (…) Mut viisvuotiaana minä pelkäsin.
Tyttö, 6 v., 2003

On mielenkiintoista, että muutama lapsi mainitsi TV:n katselun coping-kei-
noksi joidenkin muiden kuva-aiheisen haastattelun kuvien kohdalla. Esimer-
kiksi kuvassa, jossa lapsen vanhemmat olivat lähdössä pitkälle matkalle, jonne 
lapsi ei voinut lähteä mukaan, alla olevan esimerkin lapsi ehdottaa, että kuvan 
lapsi voisi katsella videoita.

L: Jos kattoo jottai mukavaa videota niin voi luulla että iskä ja äiti on vieressä 
jos laittaa jotkut unilelut viereen.
Poika, 5 v., 2003

Lisäksi yllä olevan esimerkin lapsi ehdottaa käytettäväksi sosiaalista tukea 
(pehmolelut tuovat mieleen vanhempien läsnäolon). Televisio-ohjelman sisäl-
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löt siis paitsi voivat aiheuttaa pelkoja joita pyritään hallitsemaan, voivat myös 
toimia hallintakeinoina muihin pelkoihin. 

Kuva-avusteisessa haastattelussa kaikki lapset uskoivat kognitiivisten kei-
nojen ja sosiaalisen tuen, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki aktiivisen välttämi-
sen auttavan vähentämään pelontunnetta. Seitsemän lasta sanoi, että Liisa / 
Lasse itkee pelätessään TV-ohjelmaa (puutteellinen hallinta), mutta neljä lasta 
jatkoi hallinnan reflektoimista, ja kertoi lapsen itkemisen jälkeen turvautuvan 
sosiaaliseen tukeen.

L: Itkee (lapsi itkee katsellessaan pelottavaa TV-ohjelmaa).
H: Itkee, joo. Tekeeköhän se jotain muuta?
L: Itkee.
H: Joo. Voiskohan se tehdä jotain muuta ku itkee?
L: Se mennee äitin ja isän luo, ja vaihtaa kanavaa (epäselvä kohta) tulee jotain 
parempaa.
Tyttö, 6 v., 2003

L: Itkee.
H: Joo-o. Oisko jotain muuta?
L: Ja sitte äiti voi sitten tulla sitä sanomaan et, niin rauhallisesti, että rauhotu.
H: Joo. Just ja rauha
L: Ja pistää telkkarin kiinni tai toisen kanavan päälle.
Tyttö, 6 v., 2003

Yllä olevissa esimerkeissä haastattelija kyselee lapselta, mitä muuta kuvan lap-
si voisi tehdä kuin itkeä. Ensimmäisen esimerkin lapsi ei meinaa aluksi kek-
siä muuta keinoa, mutta lopulta ehdottaa turvautumista sosiaaliseen tukeen 
(vanhempien luo meneminen) ja aktiiviseen välttämiseen sekä kognitiiviseen 
keinoon (kanavan vaihtaminen). Toisessa esimerkissä lapsi ehdottaa saman-
kaltaisia keinoja, sillä erolla, että lapsi ei aktiivisesti mene vanhempiensa luo, 
vaan äiti tulee rauhoittamaan lasta: lapsen rooli on ensimmäisessä esimerkis-
sä aktiivinen ja toisessa passiivinen.
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UNIMAISEMIIN  

KÖMPIVÄT TV-HAHMOT 

Eräänä yönä pieni poika nukkui vuoteessaan tyytyväisenä ja turvallisin mie-
lin…kunnes hän kuuli jotakin. Kuten kaikki maailman lapset tämäkin poika 
tiesi, että yöllä Monsterit tulivat ulos komerosta pelottelemaan häntä! Kun 
poika vihdoin uskalsi kurkistaa peittonsa alta, hän näki hirveän Monsterin ja 
kirkui kauhusta!
Monsterit Oy (2002). Helsinki: Helsinki Media Oy. Alkuteos: Monsters Inc. 
Suom. T. Jääskeläinen. Disney Enterprises, Inc. / Pixar Animation Studios.

Painajaisuniin liittyviä pelkoja selvitettiin kysymällä lapsilta haastattelussa: 
’Oletko koskaan nähnyt pahaa unta?’ Jos lapsi vastasi myönteisesti, häneltä 
kysyttiin millaista pahaa unta hän on nähnyt ja pelottiko uni häntä (minkä 
verran se pelotti). Lapselta kysyttiin myös, mitä hän tekee, kun paha uni pe-
lottaa ja auttaako se. Haastattelussa ei siis esitetty kysymystä, onko lapsi näh-
nyt painajaisunta, joka liittyy TV-ohjelmaan. Tässä tutkitut TV-ohjelmista 
peräisin olevat painajaisuniraportit ovat siis lasten spontaanisti kertomia.

Tässä luvussa kuvailen niitä lasten raportoimia painajaisunia, jotka liittyi-
vät johonkin TV-ohjelman sisältöön. Käsittelen myös pelonhallintakeinoja, 
joita lapset käyttivät nähtyään pelottavaa painajaisunta.  



148

6 UNIMAISEMIIN KÖMPIVÄT TV-HAHMOT

6.1 TV-ohjelmiin liittyvät painajaisunet

Painajaisunien pelot osoittautuivat lapsilla yleisiksi: 1990-luvun alussa 87 % 
ja kymmenen vuotta myöhemmin 82 %1 lapsista kertoi nähneensä joskus pe-
lottavaa painajaisunta. Vanhempien arvion mukaan 35 % lapsista näki satun-
naisesti (1−2 krt/kk), 3 lasta joskus (1−2 krt/vk) ja 2 lasta usein (3−5 krt/vk) 
painajaisunia, joiden sisältöä he eivät muistaneet. Painajaisunia, jotka lapset 
muistivat, näki vanhempien mukaan satunnaisesti 51 % lapsista (ja 4 lasta 
joskus)2. Vanhemmat siis arvioivat lapsillaan esiintyvän painajaisunia har-
vemmin kuin lapset itse raportoivat. 

Vuonna 1993 11 lasta ja vuonna 2003 15 lasta kertoi nähneensä painajais-
unia, jotka liittyivät johonkin TV-ohjelman sisältöön. Vanhempien lomak-
keessa kysyttiin suoraan, näkeekö lapsi painajaisia TV-ohjelmien sisällöistä. 
Heidän mukaansa 47 lasta näki TV-ohjelmiin liittyviä painajaisunia satunnai-
sesti ja kolme lasta joskus (vuonna 2003). 

TV-ohjelmiin liittyvät pelot korreloivat positiivisesti painajaisunien kans-
sa molempina tutkimusajankohtina (Taulukot 11a ja 11b). TV-ohjelmien si-
sällöt voivat siis tuntua lapsista niin ahdistavilta tai pelottavilta, että niiden 
käsittely jatkuu painajaisunen muodossa (Revonsuon uhkasimulaatiomallin 
mukaan). 

Käsittelen TV-ohjelmiin liittyviä painajaisunia ainoastaan kvalitatiivisten 
tutkimusmenetelmien avulla, koska painajaisunien suhteen aineisto on pieni. 
En tutki tämän vuoksi myöskään sukupuolten välisiä eroja. Vaikka vain harva 
lapsi kertoi TV-ohjelmaan liittyvästä painajaisunesta, niiden tutkiminen on 
tärkeää, sillä pelottavat TV-ohjelmat heijastuvat usein lasten unien sisältöön 
(mm. Muris & Merckelbach, 2000; Kirmanen, 2000a; Van den Bulck, 2004). 

Vuonna 1993 painajaisunien sisällöt liittyivät pääasiassa aikuisten ohjel-
miin: yhdeksän lasta kertoi unen sisällön olevan peräisin aikuisten ohjelmas-
ta ja vain yksi lapsi lastenohjelmasta (yksi epäselvä). Vuonna 2003 taas unet 
liittyivät pääasiassa lastenohjelmiin: kymmenen lasta kertoi unen sisällön ole-
van peräisin lastenohjelmasta ja viisi lasta aikuisten ohjelmasta. Vuonna 1993 
lasten painajaisunien sisällöt olivat peräisin seuraavista aikuisten ohjelmista: 
 Dracula, taisteluohjelmat, tappamisohjelmat, vampyyriohjelmat, elokuva-

  1 Nämä luvut kuvaavat kaikkia lasten kuvailemia painajaisunia, eivät pelkästään TV-ohjel-
miin liittyviä.

  2 Vanhempien lomakkeiden vastaukset koskevat vain vuoden 2003 aineistoa. 
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sarjat3, sota- ja ampumisohjelmat, noita- ja kummitusohjelmat ja Ufo-ohjel-
mat. Vuonna 2003 taas unien sisällöt olivat peräisin seuraavista aikuisten oh-
jelmista: luonto-ohjelmat, Taru Sormusten Herrasta ja Harry Potter.

L: Minä en taija pelätä mitään…Muuta kun unia, pahoja unia pelkään.
H: Millasia pahoja unia oisit joskus nähnyt?
L: Semmosia, että semmonen noita, joka on oikeesti luuranko, semmosen näin. 
Ohjelmassa oon aina nähnyt niitä.
Poika, 5 v., 1993 (Kirmanen, 2000a, 204)

H: Mä oon semmosista asioista utelias, kuuleppa tuota, kun kaikilla ihmisillä 
on joskus jotain asioita, jotka on pelottavia, aikuisillakin on, niin onko sulla 
semmosia mitä sä joskus pelkäät?
L: No mä joskus aina pelkään kun mä oon kattonu Taru Sormusten Herrasta 
ja kaksi tornia ja mä aina joskus pelkään ylhäällä, että siellä on niitä örkkejä ja 
kaikkee.
H: Ai jaa, tuleeko ne uneen vai?
L: Tulee, aina joskus minä nään painajaisia.
Tyttö, 6 v., 2003

Yllä olevat aineistoesimerkit kuvaavat aikuisten ohjelmista nousseita paina-
jaisunia. Toinen esimerkki on siitä mielenkiintoinen, että lapsi kertoo paina-
jaisunestaan heti haastattelun alussa, ensimmäisen kysymyksen jälkeen. Myös 
ensimmäisessä esimerkissä lapsi kuvaa painajaisunen pelkoaan spontaanisti.

Vuonna 1993 ainoastaan yksi painajaisuni oli peräisin lastenohjelmasta: 
Pieni Merenneito (jossa lasta pelotti Ursula-noita). Vuonna 2003 pahat unet 
olivat peräisin seuraavista lastenohjelmista: Digimon, Scooby Doo, Aasi ja 
Morso, Rölli-peikko, Nalle Puh, Muumilaakson tarinoita (Mörkö) ja Hopea-
nuoli.

L: Minulla oli sellainen Pieni Merenneito-kasetti, siinä oli sellainen Ursula, joka 
muuttuu isoksi jättiläiseksi.
H: Näätkö sä semmoista unessa? (lapsi nyökkää) Sen näit unessa? Pelkäsitkö 
silloin? (lapsi nyökkää) Mikä siinä oli pelottavaa?

  3 Lapsi kuvaili painajaisuntaan niin, että hän on siinä yksin elokuvasarjoissa. Todennäköi-
sesti elokuvasarja tarkoittaa TV-sarjoja tai elokuvia.
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L: No kun se irvisti.
Tyttö, 5 v., 1993 (Kirmanen, 2000a, 78)

H: Ootkos muuten Saku koskaan nähny pahoja unia?
L: Olen minä.
H: Kertositko sinä minulle jostain pahasta unesta, että mitä siinä oli?
L: Oon mä nähny semmosen Mörön (epäselvä kohta), siinä oli semmonen Mör-
kö aina joka on Muumeissa.
H: Ai niin, se Muumien Mörkö?
L: Se Mörkö-uni menee, se Mörkö voi mennä (epäselvä kohta) sinne kuistille, 
niin se pelästyi niin että meni takaisin sisälle.
H: Ai jaa.
L: Ja ku se kaveriki lähtee kotiin, niin Mörkö tuli sen takana, iso Mörkö (epäsel-
vä kohta). Se pelästyi niin, että se vaan sisälle meni!
Poika, 5 v., 2003

Lähes kaikki lastenohjelmista peräisin olevat painajaisunet liittyivät mieliku-
vitusolentoihin: yksi uni vuonna 1993 ja kahdeksan unta vuonna 2003 (kaksi 
uniraporttia liittyi väkivallan pelkoon vuonna 2003)4. Kaksi edeltävää esi-
merkkiä ovat kuvauksia fantasiasisällöstä. Ensimmäisessä esimerkissä lapsi 
kuvaa videolta näkemäänsä Pieni Merenneito -elokuvaan liittyvää pelkoa, 
jossa pelon lähteenä on noita. Toinen esimerkki taas kuvastaa Muumilaak-
son tarinoita -ohjelmaan liittyvää Mörön pelkoa (moni lapsi pelkäsi kyseistä 
hahmoa myös TV-ohjelmien sisällöistä). 

Myös aikuisten ohjelmiin liittyvät painajaisunet olivat enimmäkseen pe-
räisin mielikuvitusolentoja sisältävistä TV-ohjelmista: vuonna 1993 kuusi las-
ta ja kymmenen vuotta myöhemmin kolme lasta kuvasi unisisällössään fan-
tasiahahmoja, jotka liittyivät aikuisten ohjelmiin. Aikuisten ohjelmiin liitty-
viä painajaisunia, jotka liittyivät väkivaltaan, kuvaili neljä lasta vuonna 1993 
ja yksi lapsi vuonna 2003. Alla olevan aineistoesimerkin lapsi kuvaa paina-
jaisunta, jossa hän pelkää mielikuvitusolennon (Dracula) käyttäytyvän häntä 
kohtaan väkivaltaisesti (lapsi kuvaili haastattelun aiemmassa vaiheessa pel-
käävänsä televisiosta Dracula-ohjelmia).

  4 Molempien tutkimusvuosien osalta yksi unisisältö on luokiteltu epäselviin sisältöihin.
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L: Ja yöllä pimeällä näen unta. Pelottaa, että nousee päälle (kuvaa, kuinka Dr-
acula hyökkää kurkkuun).5

Tyttö, 5 v., 1993

Kuten yllä olevassa ja monessa muussakin kuvailemassani aineistoesimer-
kissä, lapsi itse oli usein uhrina painajaisunessaan. Alle kouluikäisillä lapsilla 
unet, joissa he ovat uhrin roolissa, ovat yleisiä (Hall & Domhoff, 1963; Saline, 
1999; Domhoff, 2005; Oberst, Charles & Chamarro, 2005; Strauch, 2005). 

Tulipaloja ja onnettomuuksia sisältäviä TV-ohjelmista peräisin olevia pai-
najaisunia ei kuvaillut yksikään lapsi. Sotaa ja kärsimystä sisältäviä painajais-
unia kuvaili vain yksi lapsi vuonna 1993 (alla oleva aineistoesimerkki).

H: Oletkos koskaan nähnyt pahoja unia?
L: En oo paljon millonkaan.
H: Mutta joskus, kerrotko minkälaisen?
L: En ennää muista minkälaista unta oon nähny.
H: No jos et muista koko unta, muistatko mitä siinä unessa tapahtu?
L: Siinä räjähti hirveesti.
H: Mikä siinä räjähti?
L: Semmonen pommi. Semmoset ihmiset juoks karkuun kun semmoset rosvot 
ampu siihen talloon koko ajan. Lähettivät pommin sinne, se räjähti se talo 
 siinä.
H: Pelottiko sinua siinä unessa?
L: Pelotti.
H: Mikä siinä oli pelottavaa?
L: Kun se räjähti.
H: Mikä siinä oli pelottavaa siinä räjähtämisessä?
L: Kun sinne jäi yks ihminen, semmonen poika ja semmonen toinen poika ja 
aikuisia.
H: Mitä niille tapahtu?
L: Kuolivat.
Poika, 6 v., 1993

  5 Lapsi on ulkomaalainen ja haastattelussa on tulkki, joten kuvausta lapsen puheesta ei ole 
saatu töydellisesti litteroitua.
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Kuten joissain aiemmissa esimerkeissä, myös edeltävässä lapsen on aluksi vai-
keaa kertoa painajaisunestaan, todennäköisesti siksi, koska se on niin ahdis-
tava. Lopulta lapsi kuvailee untaan monipuolisesti, tosin haastattelija joutuu 
kyselemään häneltä paljon saadakseen tarkan kuvauksen. Painajaisuni on to-
dennäköisesti peräisin fiktiivisestä TV-ohjelmasta: monessa aikuisille tarkoi-
tetussa myöhäisillan TV-sarjassa ja elokuvassa esiintyy kuvauksen kaltaisia 
ilmiöitä.

Paitsi TV-ruudulta nähdyt tapahtumat, myös pelottavat tietokonepelit voi-
vat tulla lasten uniin, kuten alla oleva aineistoesimerkki kuvastaa.

H: Mitä muuta on pelottavaa?
L: Se yksi kuuluu vähän siihen samaan kuin se pimeä…että niinkun rosvot am-
puisi minut. Joskus minä nään semmosta untakin. 
H: Mitäs siinä unessa tapahtuu?
L: Melkein samanlaista kuin siinä tietokonepelissä, sotapelissä. Kun meillä on 
semmonen. Konekiväärimiehiä on pari.
H: Ammutaanko siinä?
L: Ammutaanhan siinä nyt.
H: Mikä niissä unissa on pelottavaa?
L: Just se kun niissä ammutaan. Siinä yhessä pelissäkin saa semmosia terveyk-
siä semmosista ruuista ja sairaaloista melkein hirveesti ja koiranmuonista saa 
ihan vähiten. (nauraa kovasti) Ja yhessä paikassa on semmonen hirvee ukko, 
josta ei millään pääse ohi…
Poika, 5 v., 1993 (Kirmanen, 2000a, 202)

Edellisessä esimerkissä esiintyvä lapsi pelkää lisäksi TV-ohjelmista trillereitä 
ja toimintaelokuvia, muun muassa Robocobia, jota hän kuvailee seuraavasti:

H: Mikä niissä on pelottavaa?
L: Kun niissä ammutaan vaikka mitä ja Robocopissa ammutaan sitä melkein 
tuusannuuskaksi ja rosvoja oli ja ne keksi superaseen, niin yksi apulainen otti 
yheltä superaseen kun se oli pudonnut ja ampu sen Robocopin melkein ilmaan.
Poika, 5 v, 1993

Aineistoesimerkin perusteella näyttää siltä, että lapsen pahoihin uniin on tul-
lut vaikutteita tietokonepelin lisäksi TV-ohjelmista. Lapsi näyttää katsovan 
paljon aikuisten ohjelmia, ja todennäköisesti myös lapsen kuvaama tietoko-
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nepeli on tarkoitettu vanhemmille kuin alle kouluikäisille, ja näyttää siltä, että 
nämä kaikki ovat yhteydessä lapsen voimakkaisiin pelkotiloihin, jotka siirty-
vät edelleen uniin.

Seuraava esimerkki kuvaa sitä, miten hallitsevaksi TV-ohjelmasta noussut 
pelko voi kehittyä: lapsi mainitsi TV-ohjelmaan liittyvän pelkonsa spontaa-
nisti, ilman että sitä kysyttiin erikseen. Kun lapselta kysyttiin myöhemmin 
painajaisunien pelkoa, hän mainitsi näkevänsä myös unta tästä TV-ohjelmas-
ta (lastenohjelma). Vaikka lapsi ymmärtää, etteivät hahmot ole oikeita, vaan 
käsinukkeja, joita ihmiset ohjailevat, häntä pelottaa siitä huolimatta.

H: Onko vielä jottai muuta mitä sinä pelkäät?
L: Jos olis oikeita morsoja. Mutta ei oo oikeita, ne on käsinukkeja.
H: Niin, mursuja.
L: Morsoja.
H: Morsoja, mitäs ne morsot on?
L: No semmosia käsinukkeja, kun tullee telkkarista niin.
H: Ai jaa, oot sä nähny telkkarista ne?
L: Oon. Niitä vaan esitellään ne.
H: Onks se vähä pelottava ohjelma se jossa on morsoja?
L: On, ku meitä pelottaa (epäselvä kohta).
H: Niin. Näytätkö sinä
L: Arvaa miten ne voi puhua?
H: No?
L: Siten ku ne ihmiset siinä (epäselvä kohta) niillä käsillä, heiluttaa niitten suu-
ta ja käsiä heiluttaa. (…)
H: Ootko sinä koskaan nähny pahoja unia?
L: …Oon.
H: Ootko nähny, hmm. Kerrotko sinä mulle jonku unen, että mitä siinä oikein 
tapahtu?
L: …No semmosta jota (epäselvä kohta) siinä että kaapista tuli morso. Sem-
mosta.
Poika, 5 v, 2003

Vuonna 1993 kuusi lasta ja vuonna 2003 kolme lasta ymmärsi TV-ohjelmien 
voivan olla yhteydessä painajaisuniin, vaikka eivät välttämättä itse olleet näh-
neet TV-ohjelmiin liittyviä painajaisia. Alla olevassa aineistoesimerkissä lapsi 
ymmärtää, että pelottavien ohjelmien katseleminen liian usein voi olla yh-
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teydessä painajaisuniin, mutta hän ei koe itse (vielä) katsoneensa pelottavaa 
vampyyriohjelmaa liian monta kertaa, eikä mielestään siksi ole nähnyt siitä 
pahaa unta.

L: Vampyyriohjelmat pelottaa.
H: Pelkäätkö sinä, että olisi oikeesti vampyyreita?
L: Minä katon aina lauantaina sellaisen vampyyriohjelman. Minä katon niitä 
liika paljon. Silloin nään pahoja unia.
H: Olet tainnut sittenkin joskus nähdä kuitenkin pahan unen, vampyyriunen? 
L: En minä, kato, kun minä oon vasta yhen kerran kattonut sen (vampyyri-
ohjelman). Sitten, kun oon ainaskin jotakin kymmenen kertaa kattonut sen 
ohjelman, niin sitten voi jo tulla (painajaisia).
Tyttö, 6 v., 1993

Seuraava esimerkki osoittaa sen, kuinka lapsi ymmärtää, että illalla pimeässä 
pelottavat ohjelmat tuntuvat pelottavammilta kuin päivällä, ja voivat tulla hel-
pommin pahoihin uniin.

H: No, voisitko sinä näyttää siitä pelkotaulusta, ensin vaikka, että minkä 
verran se Hopeanuoli-video sinua pelottaa?
L: Hmm…Oikeesti mä en oikein pelkää sitä, mä kyllä uskallan kahtoo, jos 
 päivällä kahtosin niin
H: Niin.
L: Päivällä kahtosin sen niin sitte…
H: Mut illallako pelottaa sitte?
L: Jos päivällä katon niin ei pelota yhtään!
H: Niin. Näytätkö että minkä verran sitte, illalla jos katot, niin pelottaa?...Tosi 
paljo, hmm.
L: Mä pelkään, että nään pahoja unia siitä.
Poika, 6 v., 2003

Pelottavat ilmiöt, erityisesti mielikuvitusolentoihin liittyvät, saattavat saa-
da pimeässä lapsen mielikuvituksen laukkaamaan ja tuntua entistä uhkaa-
vammilta. Mielikuvituksen tuottama aines voi saada vaikutteita esimerkiksi 
TV-ohjelmista tai pelottavista ilmiöistä, joista lapsi on kuullut aikuisilta ja 
isommilta lapsilta. (Kirmanen, 2000a, 134.) Pimeänpelko on yleistä alle kou-
luikäisillä lapsilla (mm. Bauer, 1976; Robinson & Rotter, 1991; Rutter & Rut-
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ter, 1993, 162−163). Pimeässä jopa oma turvallinen huone voi tuntua turvat-
tomalta paikalta, kun lapsi ei pysty näkemään tuttuja esineitä. Lisäksi lapset 
usein nukkuvat yksin omassa huoneessaan, ja yksin oleminen pimeässä voi 
tuntua erityisen pelottavalta, vaikka vanhemmat olisivat viereisessä huonees-
sa. Pimeässä yksinäisyydessä on helppoa kuvitella mörkö sängyn alle tai ko-
meroon. 

Alla oleva aineistoesimerkki kuvaa ilmiötä, miten TV-ohjelmiin liittyvät 
pelot, lapsen muut pelot sekä painajaisunet voivat kietoutua toisiinsa mo-
nisäikeisellä tavalla.

H: Mitä on semmosta Anni mitä sinä pelkäät?
L: Minä joskus aina yöllä pelkään ku minä menen nukkumaan, että… niin 
 joskus minä herään yöllä että, minä luulen että minun kotona on joku. (…) 
Sitte mua pelottaa joku semmonen ku että, ku (epäselvä kohta) (naurahtaa) 
että oven takana seisoo joku.
H: Niin just, pelottaako sekkii yöllä?
L: Se pelottaa päivällä ku oon isosiskon kanssa kahestaan kotona. (…)
H: No mitäs vielä on semmosta mikä sinua pelottaa?
L: No vaikka että…minua pelottaa joskus semmonen että minä…että mä nään
kadulla jonku tiellä (epäselvä kohta) rosvon. (…)
H: Mitäs Anni on vielä semmosta muuta, mikä sua pelottaa?
L: No sitte mua joskus pelottaa ku, ku hmm, mä näin yhen kerran kadulla
humalaisen (naurahtaa). Pelottavan. (…)
H: Tulleekos Anni telkkarista koskaan, tai videolta mittään semmosta, jossa on 
jottain pelottavvaa?
L: Yhen kerran ku telkkari oli päällä niin mä näin, ku yksi rosvo ampu vanki-
lassa oven auki pyssyllä. (…)
H: Ootkos sinä Anni nähny semmosia lastenohjelmia, joissa on jottain pelotta-
vvaa?
L: Oon. (…) Sellasen yhen missä…oli semmosia poliisikoiria ja sitten (epäselvä 
kohta) rosvoja. (…) Niin, ja mullon yks toinenkin mikä oli lastenohjelma.
H: Ahah, mikäs se oli?
L: Mä näin yhen ohjelman, siinä ohjelmassa semmonen pikkutyttö, semmonen 
tyttö osas korjata kaikkee, joskus sinne tuli kotiin rosvo, niin se osas ite soittaa 
poliisit. (...)
H: No ootkos sinä Anni koskaan nähny pahoja unia?
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L: Oon yhen kerran ainaki. (Ahah) Mä näin sellasen unen, että huumeveikko 
ajo minua takaa (nauraa), mä juoksin ja sitte minä kuljin, ku menin tarhan 
(epäselvä kohta) yli oikealle (epäselvä kohta) niin oli humalaisten talo. 
Tyttö, 6 v., 2003

Edellä olevassa esimerkissä lapsen näkemä painajaisuni näyttäisi olevan peräi-
sin lapsen todellisten kokemusten ja TV-ohjelmien sisältöjen sekoittumisesta 
yhteen. Hän kuvailee haastattelussa laveasti rikollisiin ja päihdeongelmaisiin 
liittyviä pelkojaan, mitkä näyttävät edelleen siirtyneen voimakkaina lapsen 
painajaisuniin. Haastatteluesimerkissä esiintyvällä lapsella on monia niin sa-
nottuja aikuisten elämään liittyviä pelkoja, jollaisista alle kouluikäisten ei vielä 
tarvitsisi olla tietoisia. Media voi vahvistaa lapsen jo olemassa olevia pelkoja 
sen lisäksi, että se tuo lapsen tietoisuuteen monia uusia asioita ja ilmiöitä.  

6.2 Painajaisuniin liittyvien pelkojen hallinta

H: Oletko koskaan nähnyt pahoja unia? Kerro, millaisen pahan unen näit 
 viimeksi.
L: No en kerro ainakkaan sitä kaikista pahinta.
H: Mitä siinä tapahtu siinä kaikista pahimmassa unessa?
L: No en kerro. Sitä en kerro ainakkaan en ikinä kenellekään.
H: Ootko sinä joskus kertonu sen kellekään?
L: (pudistaa päätään)
H: Miksi sinä et oo sitä kertonu?
L: Se on niin kauhee. Enkä minäkään haluais muistella sitä. Vaikka muistankin 
koko ajan.
H: No kerrotko sitten jonkun muun semmosen pahan unen?
L: En muista. Minä muistan vaan pelkän kaikista pahimman. En muista 
 mittään muuta.
H: Pelottiko sinua siinä unessa?
L: No piti ihan herätä. Arvaa mikä sai minut sitten taas nukuttammaan? 
 Syönti ja Akujen lukeminen.
H: Mitä sinä sitten teit kun sinä heräsit?
L: No söin ja piti lukkee Akuja niin sillä tavalla.



157

6 UNIMAISEMIIN KÖMPIVÄT TV-HAHMOT

H: Missä sinä sillon nukuit?
L: Tuossa omassa sängyssä.
H: Kerroitko sinä kellekään kun sinä heräsit?
L: En kertonu. Minä vaan sanoin että minä näin pahhaa unta.
H: Kelle sinä sanoit?
L: Äitille.
H: Mitäs se äiti sano?
L: En muista.
H: Sittenkö sinä läksit syömään ja luit Akuja?
L: Mmm.
H: Sit rupesit uudestaan nukkumaan?
L: Nii.
H: Pelottiko sinua sillon?
L: Pelotti vähän.
H: Mikä teki siitä semmosen pahan unen?
L: Minä niin katon nuita tuommosia taisteluohjelmia hirveesti. Ja itekkin 
 karatee ja…Itekkinhän minä täällä potkin ja…Näitä seiniä ei kun näitä sohvia 
potkin ja lyön ja…
H: Tapahtuiko siinä unessa sit jotain semmosta?
L: (nyökkää)
H: Mitä siinä tapahtu?
L: No siinä oli vaan ase käessä.
H: Oliks se tuttu kellä oli se ase vai vieras?
L: Ihan tuttu kyllä.
H: Kuka se oli?
L: En sano.
H: Sit sinä näit semmosta pahhaa unta?
L: Mmm. 
H: Ja yritit unohtaa, luit Akuja ja…
L: Yritin unohtaa ja se tullee aina mieleen. Joka päivä tullee ne unet mieleen.
H: Onks siitä pitkä aika kun sinä näit sitä?
L: On, ihan monta monta vuotta. Millos minä näin, viisvuotiaana vai neljä-
vuotiaana.
Poika, 5 v., 1993 (Kirmanen, 2000a, 207)

Edeltävä aineistoesimerkki kuvastaa, miten vaikeaa lapsen voi olla kertoa pe-
lottavista kokemuksistaan ja miten hallitsevaksi painajaisuneen liittyvä pelon-
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tunne voi muodostua. Haastattelija kuitenkin saa sinnikkään kyselyn jälkeen 
lapsen kertomaan painajaisestaan, mikä näyttää toimivan pelonhallinnan ko-
kemuksena, kun lapsi voi vihdoinkin jakaa aikuisen kanssa todella pelottavan 
kokemuksensa. Lapsi ei kuitenkaan pysty kertomaan unen sisältöä ihan tark-
kaan, ehkä se on liian pelottava jaettavaksi haastattelijan (joka ei ole lapselle 
läheinen aikuinen) kanssa tai lapsi voi pelätä, että uni toteutuu hänen kerrot-
tuaan sen. Lapsi käy esimerkissä haastattelijan avustamana reflektoivasti läpi 
omaa pelonhallintaansa. Lapsen painajaisunen pelko näyttää olevan todella 
voimakas, mutta hänellä on useita hallintakeinoja käytössään: hän koettaa 
unohtaa unen (kognitiivinen keino) ja lukee Aku Ankkoja tai menee syömään 
(aktiivinen välttäminen). Tosin keinot eivät näytä juurikaan auttavan, sillä uni 
palaa lapsen mieleen päivittäin.

Yleisin lasten käyttämä pelonhallintakeino painajaisuniin liittyvien pelko-
jen yhteydessä oli vuonna 1993 sosiaalinen tuki: kuusi lasta käytti tätä keinoa. 
Vuonna 2003 sosiaalista tukea käytti kolme lasta: keinoa käytettiin toiseksi 
useimmiten. Painajainen voi herättää lapsessa tuhoutumisen pelkoa ja erityi-
sesti silloin hän kaipaa turvallisen aikuisen läheisyyttä ja turvaa. Eli toisaal-
ta painajaisunien pelon voi nähdä heijastavan läheisyyden ja riippuvuuden 
uhkaa, mutta toisaalta ne taas herättävät voimakkaan tarpeen läheisyyteen ja 
riippuvuuteen. (Kirmanen, 2000a, 208.) Alla olevat esimerkit kuvastavat ai-
neistoni lasten yleisimmin käyttämää sosiaalisen tuen muotoa, vanhempien 
viereen menemistä.

H: Mitä sinä teit kun sinä näit sitä pahaa unta?
L: Minä menen aina isän tai äitin viereen.
Poika, 6 v. 1993

L: No heräsin. Ja sitte menin äitin kainaloon.
Poika, 5 v. 2003

Aktiivista välttämistä käytti vuonna 1993 kolme lasta, ja kymmenen vuot-
ta myöhemmin viisi lasta. Alla olevassa aineistoesimerkissä lapsi turvautuu 
 aktiiviseen välttämiseen (menee peiton alle) ja sosiaaliseen tukeen (ottaa nal-
len). 

L: Minä niin menin tuonne peiton alle. Ja otin tuon nallen.
Tyttö, 6 v., 2003
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Vuonna 1993 kolme lasta turvautui kognitiivisiin keinoihin. Kymmenen vuot-
ta myöhemmin vain yksi lapsi käytti näitä keinoja.

L: Sillon minä aukasin silmät…No sitten panin takasin ja tuli toisenlainen uni.
H: Toisenlainen uni, sinä vaan heräsit ja sitten panit uuestaan silmät kiinni ja 
vaihtu uni?...Sitkö ei enää pelottanu?
L: Niin, se on ihan kun vaihtas kirjan sivua.
Tyttö, 6 v. 1993

H: Joo, no mitäs sillon teet? Kun näät painajaisia?
L: No, menen aina niinku herään ja aina jossain aina, mä niinku nukun aina 
pitkään sitä samaa unea niinku katon ja sit ku mä aina räpsäsen silmiä nii mä 
aina pystyn vähä niinku videoo niin vaihtaa. 
Tyttö, 6 v., 2003 

Edeltävissä aineistoesimerkeissä lapset pyrkivät vaihtamaan pahan unen hy-
väksi, mikä auttaa painajaisen tuottaman pelon poistamiseen. Keinot sisältä-
vät joitakin elementtejä myös pakenemiseen liittyvästä kättäytymisestä (sil-
mien sulkeminen), mutta lapset kuvaavat symbolisin vertauksin reflektoivasti, 
miten keino on kuin kirjan sivun kääntäminen tai videon vaihtaminen, min-
kä vuoksi olen luokitellut ne kognitiivisiin keinoihin.

Vuonna 1993 yksi lapsi ja kymmenen vuotta myöhemmin kaksi lasta ei 
tiennyt, mitä tehdä jos TV-ohjelmasta noussut painajaisuni pelottaa. Alla ole-
vassa aineistoesimerkissä lapsi ei muista eikä tiedä, mitä hän voisi tehdä, kun 
painajaisuni pelottaa (puutteellinen hallinta).

H: Mitäs sinä Aku sitten teet, kun sua pelottaa semmonen paha uni?
L: …En muista.
H: Mikäs vois auttaa, jos sä oot nähny pahhaa unta ja pelottaa, niin mikähän 
auttaa?
L:…En tiiä.
H: No mikäs Aku vois auttaa?...Mitäs sinä ylleesä oot tehny, ku oot nähny 
 pahhaa unta?
L: En muista.
Poika, 6 v., 2003
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Painajaisuniin liittyvän pelonhallinnan toimivuus jäi suurimmassa osas-
sa haastatteluista epäselväksi (toimivuutta ei kysytty jokaisessa haastattelus-
sa). Toimivia pelonhallintakeinoja painajaisunien aihettamiin pelkoihin oli 
vuonna 1993 kuudella lapsella, ja vuonna 2003 yhdeksällä lapsella. Alla ole-
vista aineistoesimerkeistä ensimmäisessä lapsi menee vanhempien viereen eli 
käyttää sosiaalista tukea. Hän ei kuitenkaan koe keinon auttavan täysin, eikä 
pelontunne lapsen mielestä poistu kokonaan. Hänen kohdallaan hallinnan 
toimivuus on koodattu puutteelliseksi. Toinen esimerkki taas kuvastaa toimi-
vaa pelonhallintaa: lapsi kertoo spontaanisti hallintakeinon vievän pelon pois, 
ilman että haastattelijan tarvitsee kysyä toimivuudesta erikseen.

H: Mitäs sinä sitten teet jos näät pahaa unta?
L: Meen sinne äitin ja isän viereen.
H: Pelottaako sitten vielä?
L: Ei kovin paljon.
Poika, 5 v., 1993

H: Mitäs teit sitte ku näit semmosta unta? Muistatko?
L: Minä vaan niin otin yökatin kaverin viereen sitten yökaverin niin sitten ei 
ennää pelottanu.
Tyttö, 5 v., 2003

Joillain lapsilla painajaiseen liittyvä pelonhallintakeino oli peräisin median 
esittämistä ilmiöistä, kuten seuraavassa aineistoesimerkissä näkyy. 

H: No Vili, mitä sinä teet ku sinua pelottaa tommonen paha uni (unessa joku 
löi lasta lasermiekalla)?
L: En mittään.
H: Et tee mittään. Niin, mikähän siihen auttas?
L: Minä voin painaa näkymättömästä miekasta niin minä vaihan kanavaa.
H: No niin niin. Ai sittenkö et ennää nää sitä unta?
L: Minä, myö sitte, minä voin kattoo vaikka mainoksia koko ajan.
H: Niin, unessako mainoksia, niinkö?
L: Hmm. 
Poika, 5 v., 2003
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Lapsi näyttää saaneen painajaisuneen liittyvän pelon hallintaan selkeästi vai-
kutteita televisiosta: lapsi vaihtaa kanavaa tai katselee mainoksia kun uni tun-
tuu liian pelottavalta. Televisio voi näin antaa lapselle eväitä pelonhallintaan 
muiden pelkojen yhteydessä, tosin keinojen toimivuudesta ei ole varmaa tie-
toa.

On mahdollista, että edellä olevassa esimerkissä esiintyvän lapsen paina-
jaisuni on peräisin TV-ohjelmasta, koska unessa lasta lyödään lasermiekalla, 
mikä vaikuttaa tapahtumalta, jonka hän on voinut kohdata mediasta. En ole 
kuitenkaan luokitellut edeltävää painajaista TV-ohjelmista nousseisiin pahoi-
hin uniin, koska lapsi ei suoraan kertonut ohjelman olleen peräisin TV-ohjel-
masta ja luokittelin vain selvät tapaukset. Tällä pyrin siihen, että lasten oma 
ääni tulisi todella kuuluviin, enkä lähtisi tekemään vääriä tulkintoja. 
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Valitsin yhden tapauksen edustamaan aineistoani, koska tässä haastattelussa 
kulminoituu seikkaperäisesti se, miten lapsen pelot, TV-ohjelmiin liittyvät 
pelot ja painajaisunet voivat liittyä toisiinsa monisäikeisellä tavalla. Lisäksi 
tällä lapsella on useita pelonhallintakeinoja käytössään ja hän osaa aktiivisesti 
pohtia niiden toimivuutta. Tapauksessa esiintyvän lapsen ja hänen mainitse-
miensa ihmisten nimet on muutettu. Haastattelu löytyy kokonaisuudessaan 
Liitteestä 12 (Liite 12). 

7.1 Moonan elämän puitteet

Haastattelussa esiintyvä lapsi, 5-vuotias tyttö, Moona, oli rohkea ja sosiaali-
nen tyttö. Hän oli erittäin innostunut osallistumaan haastatteluun ja kertoi 
asioistaan mielellään. Haastattelu tehtiin päiväkodissa ja se kesti 45 minuuttia. 
Moonan vanhemmat suhtautuivat lapsen haastatteluun erittäin myönteisesti. 
He olivat avoliitossa ja heillä oli Moonan lisäksi yksi poika (8-vuotias).

Esitän lapsen taustasta ja hänen elämäntilanteestaan kuvauksen vanhem-
pien kyselylomakkeista saatujen tietojen perusteella. Käytän lomakkeita myös 
vertaillessani vanhempien ja lapsen vastauksia lapsen pelkojen suhteen. Uni-
lomaketta kuvailen painajaisunien ja mahdollisten unihäiriöiden osalta. TV-
lomakkeen käyn läpi melko tarkasti, koska se sisältää tietoa lapsen median-
käytöstä. Lapsen luonnetta kuvaillessani käytän hyväkseni myös tietoja päivä-
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hoidossa täytetystä lomakkeesta (muuten en käytä tutkimuksessani päivähoi-
dosta kerättyjä lomakkeita ollenkaan).

Äiti arvioi Moonan avoimeksi ja sosiaaliseksi lapseksi, jolla on jonkin 
verran pelkoja (kuten tämänikäisillä lapsilla usein on). Äiti kuvaili Moonaa 
sanallisesti seuraavasti: ’Moona on iloinen, reipas ja tunteellinen lapsi, joka 
osoittaa tunteensa, niin negatiiviset kuin positiivisetkin, hyvin’. Moonan hoitaja 
(joka on tuntenut lapsen 8,5 kuukautta), kuvailee Moonaa iloiseksi, tasapai-
noiseksi, reippaaksi, sosiaaliseksi ja normaalisti kehittyneeksi tytöksi. Hoita-
jan mukaan Moona keksii kivoja leikkejä, hänellä on aina kavereita, hän on 
reilu toisia kohtaan ja leikkii sekä tyttöjen että poikien kanssa. Äitiä huoles-
tutti lapsessa ainoastaan itsepäisyys, hoitajaa Moonassa ei huolestuttanut mi-
kään seikka. Tosin myös hoitajan mukaan Moona ei toisinaan kestä odotta-
mista, vaan haluaa kaiken heti. 

Seuraavat ilmiöt aiheuttivat äidin mukaan Moonalle jonkin verran pelkoja: 
toisten lasten kiusaaminen, vanhempien riitely, vieraiden ihmisten tapaami-
nen, vanhempien rangaistukset, kummitukset tai muut mielikuvitusolennot, 
kuolema, ukkonen, pimeä / nukkumaan meneminen pimeässä, painajaisunet, 
yksin oleminen, jännityselokuvat, eksyminen vieraassa paikassa, käärmeet 
tai ampiaiset sekä muut eläimet, auto-onnettomuuteen joutuminen, tulipalot 
ja tuli, sekä sairaalaan joutuminen. Paljon pelkoa Moonalle aiheuttivat äidin 
mukaan murtovarkaiden tuleminen kotiin sekä lääkärissä tai hammaslääkä-
rissä käyminen.

Äiti kuvaili Moonalle läheisimmiksi ihmisiksi äidin ja isän (erittäin lä-
heisiä) sekä isovanhemmat ja hoitajan (melko läheisiä) (lomakkeessa ei ollut 
mainittu muita ihmisiä). Kysymykseen, jossa selviteltiin, kuinka paljon lapsi 
turvautuu kuhunkin ihmiseen, kun hänellä on vaikeuksia ihmissuhteissaan, 
äiti vastasi Moonan turvautuvan äitiin ja isään hyvin paljon ja tärkeimpään 
hoitajaan, veljeen ja isovanhempaan melko paljon. Lapsen sosiaalinen verkos-
to vaikuttaa äidin kertoman mukaan turvalliselta. 

Äidin mukaan Moonalla oli jonkin verran unihäiriöitä, joskin kaikki niis-
tä esiintyivät vain satunnaisesti (1−2 kertaa kuukaudessa tai harvemmin). 
Unihäiriöt olivat seuraavia: lapsi menee vastahakoisesti nukkumaan, hänellä 
on iltaisin vaikeuksia nukahtaa, hän on nukkumaan mennessään pelokas tai 
huolestunut, hänellä on nukahtaessaan säpsähtelyä tai nykäyksellisiä liikkei-
tä, herätessään yöllä hänen on vaikea nukahtaa uudelleen, hän kuorsaa, kä-
velee ja puhuu unissaan, on väsynyt aamulla herättyään, kokee itsensä päiväl-
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lä  väsyneeksi, hänellä esiintyy yökastelua, ja hän näkee painajaisunia, jotka 
muistaa aamuisin. On syytä muistaa, että kaikki tällä lapsella satunnaisesti 
esiintyvät unihäiriöt ovat yleensä normaaleja tämänikäisillä lapsilla, kunhan 
eivät esiinny jatkuvina ja lapsen elämää häiritsevinä. 

Moonan perheessä oli TV auki arkisin noin kolme tuntia ja viikonlop-
puisin noin neljä tuntia vuorokaudessa lapsen hereillä ollessa. Moona katse-
li televisiota noin 1,5 tuntia päivässä, niin arkisin kuin viikonloppuisin. Per-
heessä oli kolme TV-vastaanotinta. Äiti kuvaili Moonan TV-käyttäytymistä 
seuraavasti: Moona katselee televisiota yksin joskus (1−2 kertaa viikossa), 
yhdessä vanhempien kanssa usein (3−5 kertaa viikossa), ja yhdessä kaverei-
den tai sisarusten kanssa joskus. Moona esittää ohjelmiin liittyviä kysymyk-
siä tai puhuu ohjelmista usein, ja vanhemmat keskustelevat hänen kanssaan 
TV-ohjelmista usein. Moona on kokenut TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja sa-
tunnaisesti (1−2 kertaa kuukaudessa tai harvemmin) ja nähnyt TV-ohjelmiin 
liittyviä painajaisunia satunnaisesti. Moona katselee videoita joskus. Moona 
katselee televisiota tai videoita ruokailun yhteydessä satunnaisesti ja nukku-
maanmenon yhteydessä satunnaisesti. Moona pelaa tietokone- tai konsoli-
pelejä satunnaisesti. Moona katselee lastenohjelmia usein. Moona ei katsele 
koskaan ajankohtaisohjelmia (esimerkiksi TV-uutiset ja dokumentit), aikuis-
ten elokuvia, urheiluohjelmia, aikuisten TV-sarjoja (esimerkiksi Kauniit ja 
Rohkeat, Salatut Elämät) tai poliisisarjoja. Moonan omassa huoneessa ei ole 
televisiota. Moona osaa avata television ja vaihtaa kanavan, ja hänellä on lupa 
siihen. Moonan TV:n katselun määrää rajoitetaan ja hänelle on asetettu kat-
seluajankohtaa koskevia sääntöjä. Äidin mukaan televisiolla on ollut hyviä 
vaikutuksia lapseen: lastenohjelmista, varsinkin Pikku Kakkosesta, Moona on 
saanut tietoa monista jokapäiväisistä asioista. Yhteenvetona TV-lomakkeesta 
voidaan päätellä, että Moonalla on kotona turvallinen mediaympäristö: jos-
kin hän katselee televisiota melko paljon, hän ei saa katsella ohjelmia, joita ei 
ole tarkoitettu lasten katseltaviksi. Äiti tuntuu olevan hyvin tietoinen median 
mahdollisista vaikutuksista lapsiin, ja perheessä on asetettu rajoituksia sekä 
ohjelmien laadun että määrän suhteen.
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7.2 Keskustelutuokio Moonan kanssa

Haastattelua hieman häiritsi se, että lapsen sosiaalisten suhteiden kartan laati-
misen jälkeen meidän piti vaihtaa huonetta, ja jälkimmäisessä huoneessa kävi 
välillä päiväkodin henkilökuntaa. 

Haastattelun alussa Moona ei ymmärtänyt sanan ’pelko’ taivutusmuo-
toa ’peloista’, mutta hän rohkeasti kysyi asiaa. Moona oli haastattelun alussa 
melko liikkuvainen, eikä meinannut asettua istumaan aloilleen, mutta kun 
aloitimme keskustelun, levottomuus väheni huomattavasti. Moona oli aluksi 
kiinnostunut nauhurista, ja lupasin, että sitä kuunnellaan vähän haastattelun 
jälkeen1. Moona kiinnostui haastattelun aikana välillä ohikulkevista ihmisistä, 
ja vaihdoimme heistä pari sanaa, mutta tämä ei häirinnyt haastattelun kulkua.

Moona mainitsi sosiaalisten suhteiden kartassaan kaikkiaan 20 hänelle 
tärkeää ihmistä, joista 14 hän koki erittäin läheisiksi (äiti, isä, kaksi iso-äitiä, 
kaksi iso-isää, veli, hoitaja, neljä kaveria, täti ja setä) ja muut läheisiksi (kave-
reita). 

Moona mainitsi kaikkiaan seitsemän pelkoa, joista kaksi liittyi TV-ohjel-
miin (Scooby Doo ja Digimon), kaksi painajaisuniin (ufo-uni ja mörkö-uni), 
kaksi oli mielikuvituspelkoja (kummitukset ja möröt sekä pimeä) ja yksi oli 
eläinpelko (biisonit). Kahta lukuun ottamatta hän koki kaikki pelot voimak-
kaiksi (hän pelkäsi kummituksia ja mörköjä jonkin verran ja biisoneita vä-
hän). Kaikki Moonan pelkojen sisällöistä ovat yleisiä alle kouluikäisillä lapsil-
la.

Kun aloitimme varsinaisen pelkokeskustelun, oli mielenkiintoista, että ky-
syessäni Moonalta hänen peloistaan hän halusi ensin kertoa, mistä hän oli pe-
lon saanut. Hän kertoi saaneensa sen katseltuaan lastenohjelmaa, jonka nimeä 
hän ei aluksi muistanut, mutta hieman myöhemmässä vaiheessa muisti sen 
olleen Scooby Doo. Moona kuvaili ohjelman sisältöä lyhyesti mutta seikkape-
räisesti: ohjelmassa oli hautausmaa, jossa oli valepukuisia kummituksia, jot-
ka tulivat sumusta (katso ohjelman kuvausta luvusta 4.3) Moona kertoi yöllä 
pelänneensä, että ohjelman kummituksia on oikeasti olemassa ja pelkäävänsä 
ohjelmaa tosi paljon (eniten pelkoasteikolla). Pelonhallintakeinokseen hän 
kertoi menevänsä äidin luo (sosiaalinen tuki), eikä yksin pimeään, ja kertoi 
hallintakeinon auttavan pelontunteen poistamisessa. 

  1 Melkein kaikki haastatteluun osallistuneet lapset halusivat kuunnella omaa haastatteluaan 
nauhalta, ja halukkaiden kanssa kuuntelimme nauhaa vähän aikaa haastattelun jälkeen.
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Jatkoimme keskustelua ja kysyin, mikä muu Moonaa pelottaa. Hetken 
mietittyään hän kertoi pelkäävänsä, että kummituksia ja mörköjä on olemassa 
(vaikka myönsi tietävänsä, ettei niitä oikeasti ole) (pelon aste keskimmäinen 
pelkoasteikolla) ja kertoi pelkäävänsä pimeää todella paljon (eniten pelko-
asteikolla). Hän kertoi pimeänpelon olevan tosi voimakas yksinollessa, mut-
ta sanoi pyytävänsä veljen tai muun läheisen ihmisen mukaan, jos on pak-
ko mennä pimeään huoneeseen. Moona raportoi sosiaalisen tuen auttavan 
pimeänpelkoon. Seuraavaksi Moona muisti pelottavan TV-ohjelman nimen, 
josta oli aiemmin kertonut ja kertoi pelkäävänsä ohjelmasta lisäksi hirviöitä. 
Hän kertoi myös katsoneensa ohjelmaa yhdessä isoveljen kanssa (sosiaalinen 
tuki), eikä yksin, jolloin pelko olisi ollut liian voimakas. Välillä puhuimme 
lapsen kanssa varsinaisen haastattelun ulkopuolisista asioista, mutta pian ve-
din lapsen taas mukaan haastatteluun kysymällä lisää peloista. Hän mainit-
si jälleen Scooby Doo -ohjelman, ja kertoi pelkäävänsä mainostraileria, jossa 
Scooby Doo ajoi takaa ja raapaisi dinosaurusta. Moona kertoi mainoksen ol-
leen toisaalta todella pelottava, ja toisaalta hauska. 

Seuraavaksi kyselin taas lisää peloista2, ja Moona kertoi pelkäävänsä myös 
Digimon-ohjelmaa, joka oli hänen mielestään todella pelottava (eniten pel-
koasteikolla), niin pelottava, että jos sitä katselee yöllä, näkee painajaisunta. 
Moona pohti edelleen, ettei kannata katsella illalla sellaista pitkää, pelottavaa 
ohjelmaa, ettei näkisi pahaa unta. Vaikka Moona oli vasta 5-vuotias, osasi hän 
reflektoida pelkojaan, niiden alkuperää ja jopa niiden heijastumista muuhun 
arkeen, esimerkiksi painajaisuniin. 

Seuraavaksi keskustelimme taas hetken toisesta aiheesta: Moona oli kiin-
nostunut, miten olin keksinyt pelkotaulun (Liite 8), ja kerroin hieman sen al-
kuperästä. Seuraavaksi Moona jatkoi oma-aloitteisesti keskustelua kysymällä, 
haluanko tietää hänen painajaisunestaan. Moona ei tiennyt, että tulen kysy-
mään myös niistä haastattelun aikana, joten oli mielenkiintoista, että hän itse 
otti aiheen esille. Vastasin haluavani tietää, ja Moona kertoi nähneensä unta, 
jossa äiti meni hakemaan kaivosta vettä ja näki ufon, jonka jälkeen äidille it-
selleen tuli ufo-naama. Unessa lapsi ja ilmeisesti perheenjäsenet yrittivät ottaa 
äidiltä pois pelottavaa ufonaamaa, ja lasta pelotti todella paljon (eniten pel-
koasteikolla). Hän kertoi unen olleen niin pelottava, ettei pelkotaulu riittänyt 

  2 Kysyimme haastatteluissa lapselta pelkoja niin kauan, kunnes hän ei enää kertonut  uusia. 
Näin pyrimme mahdollistamaan sen, että kaikki lapsen kokemat pelot tulisivat maini-
tuiksi.



168

7 MOONA JA TV-MÖRÖT

kuvailemaan pelonastetta. Moona kertoi menneensä painajaisunen jälkeen 
vanhempien viereen (sosiaalinen tuki), mikä oli tuonut apua pelkoon. 

Aiemmassa vaiheessa haastattelua minulta oli jäänyt kysymättä coping-
keino Digimon-ohjelmaan liittyvään pelkoon, ja kysyin sitä tässä vaiheessa. 
Moona kertoi katselleensa sitä ja sitten sammuttaneensa TV:n (aktiivinen 
välttäminen ja kognitiivinen keino), minkä jälkeen hän oli mennyt nukku-
maan (aktiivinen välttäminen), ja koska isä oli ollut vieressä lattialla (sosiaali-
nen tuki), Moonaa ei ollut enää pelottanut ollenkaan. 

Haastatteluissa kysyimme lapsilta erikseen myös eläimiin kohdistuvia pel-
koja, ja seuraavaksi kysyin, onko Moonalla sellaisia. Hän kertoi pelkäävänsä 
biisonia, koska se puskee (pelonaste vähäinen). Coping-keinokseen hän ker-
toi juoksevansa pakoon, mikä auttaisi vähän, mutta enemmän auttaisi, jos 
hänellä olisi hevonen, jolla hän ratsastaisi karkuun niin kovaa vauhtia, ettei 
biisoni pysyisi perässä. 

Seuraavaksi Moona halusi vaihtaa välillä puheenaihetta ja keskustella lem-
piruoastaan, ja kävimme siitä lyhyen keskustelun. Moonalla vaikutti olevan 
nälkä, koska hänen ruoka-aikansa alkoi olla lähellä. Pian kuitenkin vedin hä-
net taas mukaan keskusteluun kysymällä, haluaisiko hän kertoa vielä jostain 
pahasta unesta. Moona kertoi nähneensä unta, jossa mörkö oli ikkunassa (uni 
pelotti todella paljon, eniten pelkoasteikolla). Tässä vaiheessa Moona alkoi 
muuttua levottomaksi, eikä enää jaksanut keskittyä haastatteluun täysipainoi-
sesti. Niinpä kysyttyäni mörkö-unen coping-keinoa, joka oli sosiaalinen tuki 
(meneminen äidin sängyn viereen patjalle lattialla), etenin Moonan kanssa 
kuvahaastatteluosuuteen. Kuvahaastatteluosuus on kirjoitettu haastatteluun 
Liitteeseen 12, joten en käsittele sitä tässä sen tarkemmin, muuten kuin te-
levisionkatseluun liittyvän kuvan osalta. Moonan mielestä Liisaa pelotti ku-
vassa tosi paljon. Pelonhallintakeinoksi Moona ehdotti, että Liisa voisi sam-
muttaa television (aktiivinen välttäminen ja kognitiivinen keino), mikä auttaa 
(toimiva pelonhallinta).

Nälkäisyydestään ja levottomuudestaan huolimatta Moona jaksoi hyvin 
vastailla kuvahaastattelun kysymyksiin. Samankaltainen ilmiö tapahtui myös 
monen muun lapsen kohdalla: ehkä kuvahaastattelu jaksoi kiinnostaa jo tee-
mahaastatteluosuuteen väsyneitä lapsia, koska visuaaliset kuvaukset ovat alle 
kouluikäiselle lapselle helpommin tulkittavissa kuin verbaaliset viestit. Lisäk-
si toisen lapsen asemaan asettuminen omista peloista kertomisen jälkeen voi 
toimia helpottavana kokemuksena: omien pelkojen kuvailu voi olla henkisesti 
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raskasta, erityisesti silloin, jos pelkoja on paljon ja ne ovat voimakkaita, ja jos 
lapsi ei koe hallitsevansa niitä. 

Kuvahaastattelu toimi oivana siltana haastattelun viimeiselle kysymyksel-
le, jonka tarkoitus oli saada lapsi mahdollisimman myönteiseen mielentilaan 
haastattelun päätteeksi. Viimeinen kysymys kuului: ”Mikä tekee sinut oikein 
iloiseksi ja onnelliseksi?”. Moona vastasi epäilemättä: ”Kun mummi on meil-
lä.” Vaikka Moonalla esiintyi runsaasti voimakkaita pelkoja, hän tuntui saa-
van paljon sosiaalista tukea ympäristöstään, niin isolta veljeltä, vanhemmilta 
ja iso-äidiltä. Myös äidin mukaan Moonalla oli sosiaalista tukea käytössään 
(joskaan äiti ei kuvaillut verkostoa läheskään yhtä laajaksi kuin lapsi itse, 
mikä voi johtua lomakkeen rakenteesta) ja lapsi myös haki sosiaalista tukea 
herkästi. Lopuksi Moona vielä kertoi lempiväristään ja keskustelimme hetken 
barbeista, jonka jälkeen Moona halusi jo innokkaasti kuunnella nauhuria. 

Luonnekuvausten (niin äidin, hoitajan kuin haastattelijan) perusteella 
Moona on tasapainoinen, reipas, iloinen ja sosiaalinen tyttö. Hänen elämän-
sä vaikuttaa turvalliselta, hän saa suojelua ja rakkautta ja hänellä on laaja ja 
läheinen sosiaalisen tuen verkosto. Moonan elämä vaikuttaa turvalliselta lu-
kuisista peloista huolimatta, sillä hän uskaltaa kertoa peloistaan ja ymmärtää 
niiden alkuperän. Toiseksi, sosiaalinen tuki, jota hän paljon käyttää, näyttäisi 
viittaavan siihen, että hänellä on käytössään turvallinen sosiaalisen tuen ver-
kosto, josta hän uskaltaa hakea apua ja myös saa sitä tarvitessaan. 

Tässä tapauskertomuksessa näyttäytyy erinomaisesti se, miten lapsen pe-
lot, TV-ohjelmiin liittyvät pelot ja painajaisunet, sekä pelonhallinta voivat 
liittyä toisiinsa monisäikeisellä tavalla. Tapauksessa kuvastuu myös se, ettei-
vät lapsen ja vanhempien käsitykset lapsen peloista ole aina yhteneväiset (ks. 
myös Lahikainen ym., 2006; Taimalu, 2007), vaikka vanhemmat olisivat lap-
selle rakastavia, turvallisia ja läheisiä. Kun halutaan tutkia lapsen pelkoja ja 
muita lapselle tärkeitä asioita, niitä siis on tärkeää kysyä lapselta itseltään ja 
tarvittaessa kysymykset voidaan esittää lisäksi vanhemmille tai muille huolta-
jille täydentämään lapsen antamia vastauksia tai kartoittamaan tutkimuksen 
kannalta merkityksellisiä taustatietoja (joita lapsen itsensä voi olla vaikea ra-
portoida).
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TURVATTOMUUS 
YHTEISKUNNALLISESSA 

KONTEKSTISSA

Lähdin tutkimaan, onko Suomen nopealla muuttumisella tietoyhteiskunnaksi 
ollut vaikutusta lasten turvattomuuden kokemuksiin. Pureuduin ainoastaan 
lasten kokemiin TV-ohjelmiin liittyviin pelkoihin, painajaisuniin ja pelon-
hallintaan. Nämä ilmiöt ovat merkittävällä sijalla alle kouluikäisten lasten 
elämässä, sillä tässä iässä esiintyy runsaasti pelkoja ja painajaisunia, mutta 
tämänikäiset eivät pysty vielä täysin itse suojautumaan sähköisen median in-
formaatiovirralta.

Kun tarkastellaan lasten TV-ohjelmiin liittyvissä peloissa, painajaisunissa 
ja pelonhallinnassa tapahtuneita muutoksia vuosien 1993 ja 2003 välillä, on 
tärkeää ottaa huomioon, että molempina ajankohtina lapset ovat syntyneet 
keskelle tietoyhteiskuntaa, johon monenlaiset sähköiset medialaitteet kuulu-
vat olennaisena osana. Heillä siis ei ole aiempaa kokemusta sellaisesta ajasta, 
jolloin näitä laitteita ei ollut lähes jokaisen saatavilla (ks. myös Roine, Valko-
nen & Lahikainen, 2005). Tietoyhteiskuntaan syntyneillä lapsilla on siis hyvin 
erilaiset kokemukset mediasta ja teknologiasta, kuin heidän vanhemmillaan, 
joiden lapsuudessa televisio oli jo monessa kodissa, mutta matkapuhelimia, 
tietokoneita tai pelikonsoleita ei vielä juuri kenelläkään; tai isovanhemmilla, 
joiden kodeissa teknologiset laitteet olivat hyvin harvinaisia. Televisioruutu 



172

8 LASTEN MEDIALÄHTÖINEN TURVATTOMUUS...

voidaan ymmärtää nykypäivänä yhdeksi perheenjäseneksi, joka toisaalta tar-
joaa turvallisuutta tuttuudessaan, mutta toisaalta luo turvattomuutta esittäes-
sään erilaisia uhkaavia ja pelottavia ilmiöitä (Lahikainen, 2005b).

Toiseksi tulee muistaa, että vaikka Suomessa televisio esittää väkivaltaa, 
kauhua, rikoksia ja muita lapsille sopimattomia ilmiöitä sisältäviä TV-ohjel-
mia, ei niitä täällä näytetä lähellekään siinä määrin mitä esimerkiksi Yhdys-
valloissa (von Feilitzen, 1998, 45; Beentjes ym., 2001; Roine, Valkonen & La-
hikainen, 2005). Suomessa on lainsäädännössä asetettu rajoituksia (vuodesta 
2001 lähtien) sen suhteen, millaisia TV-ohjelmia saa näyttää mihinkin kel-
lonaikaan, ja nykyään TV-ohjelmatietoihin tulee merkitä ikärajat (tosin ikä-
rajojen merkitseminen ei ollut vielä voimassa kun tutkimukseni ensimmäisen 
vaiheen lapsia haastateltiin). 

8.1 TV-ohjelmiin liittyvissä peloissa tapahtuneet  
 muutokset

Miksi ihmiset haluavat katsella pelottavia TV-ohjelmia? Eikö pelko aiheuta 
niin epämiellyttävän olotilan että sitä halutaan vältellä? Kaikki ihmiset eivät 
halua katsella jännittäviä tai pelottavia TV-ohjelmia, mutta suurin osa istuu 
tietentahtoen television ääreen harvemmin tai useammin katselemaan ohjel-
maa, jonka tietää jo etukäteen kiihdyttävän pulssiaan. Pelkoa halutaan kokea, 
koska se kiehtoo: uteliaisuus erikoista, outoa ja pelottavaa kohtaan houkutte-
lee (Zuckerman & Litle, 1986). Toiseksi, ihminen ehkä katselee pelottavaa tai 
jännittävää ohjelmaa, jotta omat ongelmat tuntuisivat mitättömimmiltä, kun 
näkee toiset vielä pahemmassa tilanteessa (sosiaalinen vertailu) (Aust, 1984). 
(Mustonen, 2001.) Lapset eivät välttämättä osaa varautua TV-ohjelmien he-
rättämiin tunnereaktioihin ja saattavat vahingossa altistua pelolle ilman että 
haluaisivat kokea sitä. Sen sijaan osa lapsista nauttii pelottavan ohjelman kat-
selusta (Cantor & Reilly, 1982; Wilson, Hoffner & Cantor, 1987), vaikka ehkä 
toisaalta samanaikaisesti pelkää ohjelmaa (Sparks, 1986). Pelottavan ohjel-
man katselu voi myös antaa mahdollisuuden kehua kavereille, miten hurjia 
juttuja lapsi on uskaltanut katsoa TV-ruudulta. Tulee ottaa huomioon myös 
se seikka, ettei lapsella useinkaan ole vaikutusmahdollisuuksia ohjelmavalin-
nan suhteen: jos aikuinen haluaa katsella tiettyä TV-ohjelmaa, lapsi altistuu 
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pelottavalle sisällölle tahtomattaan. Lapset eivät siis välttämättä halua katsoa 
pelottavaa ohjelmaa, vaan tuntevat olevansa siihen sosiaalisesti ’pakotettuja’. 
(Cantor, 1996.) 

8.1.1 Pelkojen määrä

Televisio-ohjelmiin liittyvät pelot osoittautuivat hyvin yleisiksi 5−6-vuotiailla 
lapsilla: vuonna 1993 78 % ja vuonna 2003 75 % lapsista kertoi pelkäävänsä 
yhtä tai useampaa TV-ohjelmaa (Taulukko 6). Kuvahaastattelun valossa pe-
räti 89 % (vuonna 2003) lapsista raportoi TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja (Tau-
lukko 10). 

Tutkimukseni tulokset TV-pelkojen määrän suhteen ovat samansuuntai-
set Wilsonin, Hoffnerin & Cantorin (1987)1 tutkimustulosten kanssa, joiden 
mukaan 75 prosentilla 3−11-vuotiaista lapsista esiintyi TV-ohjelmiin liittyviä 
pelkoja; sekä Kirmasen (2000a) tulosten kanssa, joiden mukaan 71 % 5-vuo-
tiaista ja 82 % 6-vuotiaista kertoi kokeneensa TV-ohjelmiin liittyviä pelko-
ja. Joidenkin tutkimusten mukaan alle kouluikäisillä lapsilla ei esiinny yhtä 
runsaasti mediaan liittyviä pelkoja. Taimalun (2007) tutkimustulos on jonkin 
verran eriävä, sen mukaan 55 % 5−6-vuotiaista lapsista raportoi TV-ohjelmiin 
liittyviä pelkoja. Yhdysvalloissa 43 prosentilla (Cantor & Nathanson, 1996) 
ja Hollannissa 31 prosentilla lapsista (Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000) 
havaittiin TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja. Harrison ja Cantor (1999) saivat 
tuloksen, jonka mukaan peräti 90 prosentilla lapsista esiintyy TV-ohjelmiin 
liittyviä pelkoja. Heidän tutkimuksensa oli retrospektiivinen ja toteutettiin 
yliopisto-opiskelijoilla. Pelot jakaantuivat ikäryhmittäin niin, että 6 % pelois-
ta koettiin ennen 8 ikävuotta, 38 % 8−12-vuotiaana ja 56 % yli 12-vuotiaana. 
Retrospektiivinen tutkimus siis osoitti, että alle kouluikäisenä koettiin kaik-
kein vähiten mediaan liittyviä pelkoja. 

Tutkimusten erisuuntaiset tulokset selittyvät osittain sillä, että tutkimuk-
siin osallistuneet lapset olivat hyvin eri-ikäisiä: Cantor ja Nathanson (1996) 
tutkivat lapsia alle kouluikäisistä kuudesluokkalaisiin ja Valkenburg, Cantor 
ja Peeters (2000) 7−12-vuotiaita lapsia. Alle kouluikäiset lapset eivät pysty 

  1 Kun vertailen tutkimukseni tuloksia kansainvälisiin tutkimuksiin, tulee huomioida se 
seikka, että käsite ’alle kouluikäiset lapset’ on eri maissa hyvin erilainen. Joissain maissa 
lapset aloittavat esikoulun jo 4-vuotiaina, joissain myöhemmin. Puhuessani alle koulu-
ikäisistä lapsista tarkoitan alle 7-vuotiaita lapsia.
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ymmärtämään, että TV-ohjelmien väkivaltaa, kauhua tai muuta visuaalisesti 
pelottavaa materiaalia sisältävät kohtaukset ovat vain elokuvateknisiä trikki-
kuvia, ja siksi ohjelman herättämät negatiiviset tunteet ovat erityisen yleisiä 
erityisesti heillä (Valkenburg, 2004, 25). Alle kouluikäisillä lapsilla esiintyy 
runsaasti pelkoja myös siksi, koska visuaalisilla ja non-verbaalisilla efekteil-
lä on heihin voimakkaampi vaikutus, ja heidän kykynsä rationaaliseen ajatte-
luun on rajoittunut (Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000; Valkenburg, 2004). 
Alle kouluikäiset lapset eivät yleensä vielä kykene abstraktiin ajatteluun ja 
pelkäävät eniten konkreettisia ilmiöitä (Piaget, 1981, 1988, 1999; Cantor, Wil-
son & Hoffner, 1986; Cantor & Nathanson, 1996; Harrison & Cantor, 1999). 
Esioperationaalisella kaudella olevat lapset (noin 2–7-vuotiaat) pelkäävät eni-
ten sitä, mikä näyttää pelottavalta ja hahmon muuttumista joksikin, erityises-
ti pelottavan näköiseksi (fyysinen metamorfoosi). Tässä ikävaiheessa lapset 
eivät vielä täysin erota toisistaan fantasiaa ja fiktiota / realismia, ja pelkää-
vät eniten epärealistisia tapahtumia, kuten esimerkiksi mielikuvitusolentoja 
(esim. Cantor & Nathanson, 1996). Konkreettisten operaarioiden kaudella 
olevat lapset (noin 7–10/11-vuotiaat) taas ymmärtävät todellisuuden ja fan-
tasian välisen eron ja pelkäävät sitä, mitä voisi todellisuudessa tapahtua (eivät 
enää hahmojen ulkoasua). (Cantor & Sparks, 1984; Hoffner & Cantor, 1985.) 
(ks. myös Korhonen & Lahikainen, 2008.) Yhtenä selityksenä voi olla myös 
se, että lasten kypsyessä kognitiivisesti heidän taipumuksensa ilmaista pelko-
jaan vähenee, etenkin pojilla. (Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000.) 

Toiseksi tutkimusten väliset erot selittyvät tutkimusmenetelmien erilai-
suudella. Cantor ja Nathanson (1996) haastattelivat lasten vanhempia ja van-
hemmat usein aliarvioivat lastensa pelkoja (mm. Muris ym., 2001; Lahikainen 
ym., 2006; ks. Taimalu, 2007, 70−73). Valkenburg, Cantor ja Peeters (2000) 
taas haastattelivat lapsia puhelimitse. Yksilölliset haastattelut eroavat suuresti 
puhelinhaastatteluista. Kasvokkain käydyt haastattelut mahdollistavat luotta-
muksellisen vuorovaikutussuhteen syntymisen, toisin kuin puhelinhaastatte-
lut, ja sen vuoksi yksilöllisissä haastatteluissa on helpompi osoittaa tunteita 
(Korhonen & Lahikainen, 2008). Pelkoa myös kysyttiin eri tavalla: kun Can-
tor ja Nathanson (1996) kysyivät, onko lapsi pelännyt koskaan mitään TV-oh-
jelmaa (näin kysyttiin myös minun tutkimuksessani), Valkenburgin, Cantorin 
ja Peetersin (2000) tutkimuksessa kysyttiin kuluneen vuoden aikaisia TV-pel-
koja. Harrisonin ja Cantorin (1999) tutkimus taas oli retrospektiivinen, ja alle 
kouluiässä koettuja pelkoja voi olla vaikeampaa muistaa kuin tuoreempia.
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Se, että tutkimuksessani oli nähtävissä tendenssi, jonka mukaan lapset ra-
portoivat enemmän pelkoja kuvahaastattelun yhteydessä, voi kuvastaa sitä, 
että lapsen on helpompaa samastua toisen lapsen asemaan kuin kertoa omista 
tunteistaan, varsinkin jos kyseessä ovat negatiiviset tunteet (esim. Stevenson-
Hinde & Shouldice, 1995). 

8.1.2 Muutokset pelkotyypeittäin

Televisio-ohjelmiin liittyvien pelkojen lähde oli muuttunut kymmenen vuo-
den aikana: kun lapset pelkäsivät 1990-luvun alussa useimmiten aikuisten 
ohjelmia, 2000-luvun alussa he raportoivat useammin lastenohjelmiin liitty-
viä pelkoja. Tämä tulos on uusi, sillä aiemmin ei ole tutkittu mediaan liitty-
vien pelkojen mahdollisia muutoksia yhteiskunnallisessa kontekstissa. Useis-
sa aiem missa tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti aikuisille suunnatut 
ohjelmat aiheuttavat pelon tuntemuksia lapsille (mm. Wilson, Hoffner & 
Cantor, 1987; Savinen, 1994; Cantor & Nathanson, 1996; Kirmanen, 2000a; 
Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000; Smith & Wilson, 2002; Taimalu, 2007). 
Sen sijaan lastenohjelmien roolia merkittävimpänä pelon aiheuttajana ei ole 
aiemmin havaittu.

Lastenohjelmatarjonta on nykyään huomattavasti runsaampaa kuin 
1990-luvun alussa2. Liitteestä 11 näkyy, että lapset nimesivät paljon enem-
män lastenohjelmia vuonna 2003 kuin kymmenen vuotta aiemmin (Liite 
11). Myös Taulukko 1 kuvaa lastenohjelmatarjonnan lisääntymistä (Taulukko 
1). Myös tapauskertomuksen Moonan pelot liittyvät lastenohjelmiin (hänen 
 äitinsä kertoi Moonan pelkäävän aikuisten jännitysohjelmaa, mutta Moona ei 
itse maininnut aikuisten ohjelmiin liittyviä pelkoja) (Luku 7). Nykyään esite-
tään entistä useammin kansainvälisiä lastenohjelmia, jotka ovat usein toimin-
nallisempia ja väkivaltaisempia kuin kotimaiset lapsille suunnatut ohjelmat. 
Esimerkkejä 2000-luvun alussa lasten parissa suosiota saaneista TV-ohjel-
mista / elokuvista ovat Pokemón, Digimon (sisältävät väkivaltaa ja toimintaa) 
ja  Scooby Doo (sisältää toimintaa ja pelottavia mielikuvitusolentoja). Lasten-
ohjelmat näyttävät muuttuneen enemmän aikuisten ohjelmien kaltaisiksi: 
jännitystä, väkivaltaa, ihmissuhdedramatiikkaa ja jopa kauhuelementtejä on 
sisällytetty myös moneen lastenohjelmaan. Joissain lastenohjelmissa esiintyy 

  2 TV-ohjelmatarjonta on lisääntynyt myös aikuisten ohjelmien suhteen muun muassa TV-
kanavien lisääntymisen seurauksena.
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myös erotiikkaa: esimerkiksi Bratz ja Winx sisältävät niukkiin vaatteisiin pu-
keutuneita nuoria tyttöjä (joskin piirrettyjä) (lisäksi ohjelmissa esiintyy väki-
valtaa), ja nämä ohjelmat on suunnattu pienille lapsille (Winx-elokuvien ikä-
raja 3, eli sallittu kaikenikäisille ja Bratz-elokuvien ikäraja joko 3 tai K-7). 

On myös mahdollista, että TV:n katselun tapa on muuttunut niin, että 
lapset katselevat nykyään enemmän lasten- kuin aikuisten ohjelmia. Tämä voi 
olla seurauksena siitä, että vanhemmat kontrolloivat entistä enemmän lasten 
televisionkatselua seurauksena muun muassa Valtion Elokuvatarkastamon 
asettamista ikäsuosituksista ja -rajoista (2000-luvulla) tai yleistyneestä keskus-
telusta median mahdollisista haittavaikutuksista lapsiin. Katselutapa voi olla 
muuttunut myös siten, että vanhemmat katselevat aikuisten ohjelmia yhdessä 
lastensa kanssa, mutta uskaltavat jättää heidät katselemaan lastenohjelmia yk-
sin, koska olettavat, ettei niissä ole lasta pelottavia tai ahdistavia elementtejä.

Koti-äitien osuus on vähentynyt ja äitien sosioekonominen asema paran-
tunut, eli molemmat vanhemmat käyvät työssä aikaisempaa yleisemmin. Työ-
elämässä koettu stressi ja lisääntyneet ylityöt voivat johtaa siihen, että van-
hemmilla ja lapsilla on yhä vähemmän yhteistä vapaa-aikaa, mikä voi edel-
leen johtaa lasten lisääntyneeseen yksinäiseen medialaitteiden käyttöön. 

8.1.3 Muutokset pelkosisällöittäin

Kaikkein yleisimpiä lapsille pelkoa herättäneitä TV-ohjelmien sisältöjä olivat 
mielikuvitusolennot ja väkivalta molempina tutkimusvuosina. Lapset pelkä-
sivät TV-ohjelmissa esiintyviä mielikuvitusolentoja useammin 2000-luvun 
alussa kuin kymmenen vuotta aiemmin (Korhonen & Lahikainen, 2008) 
(Taulukko 8). Myös tapauskertomuksen Moonan TV-ohjelmiin liittyvät pelot 
olivat peräisin mielikuvitusolennoista. Lisäksi TV-ohjelmiin liittyvät pelot ja 
mielikuvitusolentojen pelot korreloivat keskenään positiivisesti vuoden 2003 
osalta (Taulukko 11b). Myös muissa tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden 
mukaan mielikuvitusolennot televisiossa pelottavat erityisesti alle kouluikäi-
siä lapsia (mm. Cantor & Sparks, 1984; Cantor & Nathanson, 1996; Muris & 
Merckelbach, 2000). Samansuuntaisen tuloksen saivat myös 5−6-vuotiaita 
lapsia tutkineet Taimalu (2007) ja Pennonen (2006). Valkenburgin, Cantorin 
ja Peetersin (2000) tutkimusaineistona olivat 7−12-vuotiaat lapset, joista van-
himmat pelkäsivät TV-ohjelmista vähiten mielikuvitushahmoja ja eniten vä-
kivaltaa, kun taas nuorimmat lapset pelkäsivät eniten mielikuvitusolentoja. 
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Alle kouluikäiset lapset eivät vielä ymmärrä täysin toden ja fantasi-
an välistä eroa (Piaget, 1981, 1988, 1999), mikä selittää tuloksia. Keskimää-
rin 7-vuotiaina lapset osaavat tehdä eron todellisten ja mielikuvituksellisten 
ilmiöiden välillä (Cantor & Nathanson, 1996; Muris & Merckelbach, 2000), 
jolloin mielikuviin liittyvät pelot vähenevät. Alle kouluikäisillä lapsilla on li-
säksi taipumusta maagiseen ajatteluun, minkä vuoksi he pelkäävät mielikuvi-
tukseen liittyviä sisältöjä enemmän kuin vanhemmat lapset (mt.). Cantor ja 
Sparks (1984) päättelivät Piaget’n teorian perusteella, että jokin, mikä näyt-
tää pelottavalta, pelottaa esioperationaalisessa vaiheessa olevaa lasta: esimer-
kiksi pelottavan näköinen mörkö pelottaa lasta enemmän kuin poliisisarjas-
sa esiintyvän rikollisen aikomukset murhata joku. (Konkreettisten operaa-
tioiden vaiheessa olevat lapset taas osaavat huomioida enemmän kuin yhden 
vihjeen kerrallaan, ja pelkäävät enemmän rikollisen aikomuksia, kuin mörön 
pelottavaa ulkoasua). Tässä kehitysvaiheessa olevat lapset eivät voi ymmärtää 
(mediassa esiintyvän) hahmon fyysistä metamorfoosia, jossa hahmo visuaa-
lisesti muuttuu toiseksi, varsinkin jos hahmo muuttuu pelottavan näköiseksi 
(esimerkiksi ihminen muuttuu ihmissudeksi) (Cantor & Sparks, 1984), koska 
lapsi ei pysty esioperationaalisessa vaiheessa ymmärtämään objektin muuttu-
mista toiseksi (Piaget, 1981, 1988).

Lapset pelkäsivät mielikuvitusolentoja TV-ohjelmista useammin vuon-
na 2003 kuin kymmenen vuotta aiemmin. Mielikuvitusolennot ovat peräisin 
usein lastenohjelmista, joita lapset myös pelkäsivät useammin 2000-luvulla. 
Lastenohjelmien sisältö voi siis tuntua alle kouluikäisestä lapsesta jopa pelot-
tavammalta kuin realistinen ohjelmasisältö. Tulos on hyvin merkitsevä lasten 
hyvinvoinnin kannalta, se osoittaa, että on tärkeää, etteivät alle kouluikäiset 
lapset joutuisi altistumaan ilman läheisiä aikuisia edes lastenohjelmien sisäl-
löille.

Myös väkivallan pelko TV-ohjelmista oli lapsilla yleistä. Väkivallan pelko 
liittyi useimmiten aikuisten ohjelmiin, mutta myös suuri osa lapsista pelkä-
si väkivaltaa lastenohjelmista (Taulukot 9a ja 9b). Valkenburgin, Cantorin ja 
Peetersin (2000) mukaan väkivallan pelko vähenee iän myötä, eli on yleistä 
nuorilla lapsilla. Heidän aineistonsa nuorimmat lapset olivat 7-vuotiaita, eikä 
väkivallan pelon Piaget’n selitysmallin mukaan pitäisi olla yleistä alle koulu-
ikäisillä lapsilla, koska esi-operationaalista kehitysvaihetta elävät lapset eivät 
vielä voi ymmärtää väkivallan seurauksia, jolloin he eivät koe sitä yhtä pelot-
tavana kuin vanhemmat lapset. Tutkimukseni mukaan kuitenkin alle koulu-
ikäiset lapset pelkäsivät väkivaltaa TV-ruudulta usein. Pienet lapset voivat 
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 kokea median esittämän väkivallan hyvin uhkaavana, koska he eivät pysty 
välttämättä ymmärtämään, että TV-ohjelmissa esiintyvät väkivallan kuvauk-
set ovat vain elokuvateknisiä trikkikuvia (Valkenburg, 2004). Bauman käyttää 
käsitettä johdettu pelko (a derivative fear) kuvaamaan ilmiötä, jossa ihmiset 
tulevat tietoisiksi pelon aiheuttajasta (esimerkiksi median kautta, kirjoitta-
jan lisäys), mikä voi johtaa turvattomuuden ja haavoittuvuuden tunteisiin. 
Johdettu pelko voi vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen vielä silloin, kun pe-
lon aiheuttaja ei ole enää läsnä. (Bauman, 2006.) On siis mahdollista, että jos 
lapset kohtaavat runsaasti väkivaltaa TV-ruudulta, he sisäistävät maailman 
uhkaavana ja turvattomana paikkana. Osalla aineistoni lapsista TV-ruudulta 
koetut pelottavat väkivaltaiset tapahtumat siirtyivät lapsen omassa elämässä 
kokemaan turvattomuuteen: lapsi alkoi pelätä omassa arjessaan tapahtuvan 
samankaltaisia rikoksia (esimerkiksi erään lapsen pelko, että hänet puukote-
taan, kuten hän oli TV-uutisissa nähnyt tehtävän Anna Lindhille). Vastaavan-
laisen tuloksen saivat Cantor ja Omdahl (1991), joiden tutkimuksessa lapset 
kokivat mediasisältöjen kanssa samankaltaiset tosielämän tapahtumat toden-
näköisemmiksi ja vakavimmiksi ja olivat niistä huolissaan. He eivät myöskään 
pitäneet aktiviteeteista, jotka liittyivät uhkaaviin konteksteihin, esimerkiksi 
veteen liittyvän onnettomuuden nähneet lapset kertoivat, etteivät he pitäneet 
uimisesta. (Cantor & Omdahl, 1991.) TV-ruudun kautta väkivallan seurauk-
sia voi helposti ymmärtää väärin: ne esitetään usein hyvin epärealistisesti, esi-
merkiksi joku ihminen pahoinpidellään raa’asti, muttei hän näytä juuri lain-
kaan vahingoittuneen. Niinpä lasten väkivaltaan liittyvät pelot voivat liittyä 
siihen konkreettiseen tilanteeseen, jossa väkivaltaa esiintyy, eivätkä juurikaan 
seurauksiin. 

Väkivaltaan liittyvien pelkojen runsaus voi selittyä myös ilmiöllä, että lap-
set ovat nykyään aiempaa edellä kognitiivisessa kehityksessä. Piaget’n (1988, 
99) mukaan kognitiivisen kehityksen eri vaiheet ilmenevät kaikilla lapsilla sa-
massa järjestyksessä, mutta eivät välttämättä samassa iässä. Se, missä iässä vai-
heet ilmenevät, riippuu muun muassa lapsen sosiaalisesta ympäristöstä (mt.). 
Osa aineistoni lapsista näytti jo siirtyneen tai olevan siirtymävaiheessa kog-
nitiivisten operaatioiden tasolle, joka Piaget’n mukaan alkaa noin 7−8-vuo-
tiaana (Piaget, 1988). Samansuuntaisen tuloksen sai Taimalu (2007): hänen 
mukaansa suuri osa vuonna 2002 haastatelluista 5−6-vuotiaista lapsista käyt-
ti kouluikäisille lapsille tyypillisiä pelonhallintakeinoja, kun yhdeksän vuot-
ta  aiemmin samanikäiset lapset käyttivät lähinnä alle kouluikäisille tyypilli-
siä coping-keinoja. Syynä lasten varhaisempaan kognitiiviseen kehitykseen 
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voi olla tietoyhteiskunnan mukana tullut ilmiö kasvaneesta medialaitteiden 
käytöstä yhä nuoremmilla lapsilla. Lapset oppivat TV-ohjelmista, tietokone-
peleistä, Internetistä ja muista mediakanavista uusia asioita: he voivat oppia 
jopa lukemaan ja laskemaan esimerkiksi tietokonepelin avulla (yhä useampi 
kouluun menevä lapsi osaa jo lukea ja laskea). 

Lapset pelkäsivät TV-ohjelmista harvoin tulipaloja ja onnettomuuksia, so-
taa ja kärsimystä, sekä audiovisuaalisia efektejä. Näistä sisällöistä sota ja kär-
simys näyttivät liittyvän etenkin aikuisten ohjelmiin (Taulukko 9b). Sotaa ja 
kärsimystä esitetään usein TV-uutisista (Cantor & Nathanson, 1996; Smith 
& Wilson, 2002). Valkenburgin, Cantorin ja Peetersin (2000) tutkimuksen 
mukaan tulipaloihin ja onnettomuuksiin liittyvät pelot vähenevät iän myö-
tä, kun taas sodan ja kärsimyksen pelot lisääntyvät. Harrisonin ja Cantorin 
(1999) tutkimuksen mukaan nuorimmat lapset pelkäävät erityisesti eläimiä ja 
ääni- ja kuvaefektejä. Kirmasen (2000a) tutkimuksen mukaan alle kouluikäi-
set lapset pelkäävät erityisesti realistisia TV-ohjelmiin liittyviä sisältöjä (joita 
esiintyy varsinkin aikuisten ohjelmissa), eivät niinkään fantasiaan pohjau-
tuvia sisältöjä (joita esiintyy erityisesti lastenohjelmissa). Tulokseni ovat siis 
osittain yhteneväisiä ja osittain erilaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa. Val-
kenburgin, Cantorin ja Peetersin (2000) tutkimukseen vertailtuna tulokseni 
olivat osittain yhtenevät, sillä myös heidän tutkimuksessaan lapset pelkäsivät 
vain vähän sotaa ja kärsimystä. Erot Harrisonin ja Cantorin (1999) tutkimuk-
seen ovat selitettävissä erilaisten tutkimusmenetelmien myötä: he käyttivät 
retrospektiivistä haastattelua, joka voi antaa varsin erisuuntaisia tuloksia alle 
kouluikäisten lasten kokemusmaailmasta, kun lapsille suunnattu haastattelu 
(muistivirheet). Tulokseni ovat jossain määrin yhteneväiset myös Kirmasen 
(2000a) tulosten kanssa: hänen tutkimuksessaan lapset pelkäsivät erityisesti 
aikuisten ohjelmia, johon realistiset sisällöt usein liittyvät. Sama ilmiö näkyi 
aineistossani vuonna 1993 (Kirmanen keräsi haastattelut samana vuonna) 
haastateltujen lasten kohdalla, jotka pelkäsivät etenkin aikuisille suunnattuja 
ohjelmia, joista pelotti sisällöllisesti erityisesti väkivalta.

Se, etteivät tutkimani lapset maininneet paljon sotaan ja kärsimykseen, tai 
tulipaloihin ja onnettomuuksiin liittyviä pelkoja, voi kertoa ilmiöstä, etteivät 
he juurikaan katsele TV-uutisia tai muita aikuisille suunnattuja dokumentti-
ohjelmia. Näihin sisältöihin kohdistuvat pelot voivat selittyä passiivisella al-
tistumisella esimerkiksi TV-uutisille, jos lapsi näkee tai kuulee vanhempien 
katselevan niitä. Joissain perheissä televisio on auki koko päivän, jolloin pas-
siivinen altistuminen erilaisille lapsille sopimattomille TV-ohjelmien sisällöil-
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le lisääntyy entisestään (Paavonen ym., 2006). Passiivinen TV:n katselu on to-
dettu haitalliseksi pienille lapsille, sen on todettu voivan johtaa muun muassa 
erilaisiin unihäiriöihin (mt.). Jos televisio on auki koko ajan, vaikkei kukaan 
sitä katsoisikaan, saattaa lapsi vahingossa kohdata sieltä pelottavia tai haitalli-
sia sisältöjä, ja jo pelkät ääniärsykkeet saattavat saada lapsen pelokkaaksi, är-
tyneeksi tai levottomaksi. 

Audiovisuaaliset efektit liittyivät tutkimuksessani hieman enemmän ai-
kuisten- kuin lastenohjelmiin. Voimakkaat äänet ja visuaaliset kuvaukset voi-
vat usein aiheuttaa lapselle vahvoja pelkotiloja (Harrison & Cantor, 1999). 
Aineistoni lapset eivät kuitenkaan maininneet näitä sisältöjä usein, mikä voi 
johtua siitä, että lapsen on ehkä vaikeaa ymmärtää elokuvatekniset tehosteet 
pelottaviksi ilmiöiksi. Alle kouluikäiset lapset osaavat parhaiten kertoa konk-
reettisiin TV-ruudun tapahtumiin liittyvistä peloista, ja korvalla havaittavat 
pelottavat ärsykkeet tai visuaaliset tehosteet saattavat olla heille liian vaikeita 
verbalisoida.

Oli nähtävissä tendenssi, että lapset osasivat 2000-luvun alussa aiempaa 
paremmin spesifioida pelottavan ohjelmasisällön. On mahdollista, kuten olen 
jo aiemmin todennut, että lasten kognitiivinen kehitys on varhentunut, mikä 
johtaa muun muassa siihen, että he osaavat kuvata elämäänsä verbaalisesti 
monipuolisesti entistä nuoremmalla iällä. Lapset voivat olla myös tietoisem-
pia katselemistaan TV-ohjelmista, mikä voi johtua siitä, että he oppivat aiem-
paa varhemmin käsittelemään medialaitteita: he osaavat itse valita TV-ohjel-
man tai DVD-elokuvan, jota haluavat katsella ja laittaa ohjelman näkymään. 
Osa lapsista oppii lukemaan jo alle kouluiässä, jolloin he voivat osata jopa 
tutkia ohjelmatietoja esimerkiksi sanomalehdistä. Jotkut lapset siis osaavat jo 
alle kouluikäisinä tietoisesti itse valita, mitä he haluavat katsella televisiosta. 
Toisaalta, vuonna 2003 pelot kohdistuivat lähinnä lastenohjelmiin, ja lasten-
ohjelmien sisältö tai ohjelman nimi voi olla lapselle helpompaa muistaa kuin 
aikuisten ohjelmien osalta.

8.1.4 TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen yhteys muihin pelkoihin

TV-ohjelmiin liittyvät pelot korreloivat positiivisesti pelottavien painajais-
unien kanssa niin vuonna 1993 kuin kymmenen vuotta myöhemmin; suur-
ten onnettomuuksien ja kuolemanpelon kanssa vuonna 1993; sekä sodan, 
aseiden ja väkivallan, ja mielikuvitusolentojen pelkojen kanssa vuonna 2003. 
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Ohjelmasisällöllisesti suuret onnettomuudet ja kuolema ovat usein peräisin 
aikuis ten ohjelmista, joita lapset pelkäsivät yleisesti 1990-luvun alussa. Sodan, 
aseiden ja väkivallan pelot vuonna 2003 olivat peräisin paitsi aikuisten- myös 
lastenohjelmista, ja mielikuvitusolentoihin liittyvät pelot pääosin lastenohjel-
mista. 

Virolaisilla lapsilla TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen yhteys muihin pel-
koihin on erisuuntainen kuin omassa tutkimuksessani: Taimalun (2007) tut-
kimuksen mukaan TV-ohjelmat korreloivat positiivisesti vuonna 1993 se-
paraatioon, mielikuvitusolentoihin ja yksinäisyyteen/eksymiseen liittyvien 
pelkojen kanssa; ja vuonna 2002 ikätovereiden käyttäytymiseen, pieniin on-
nettomuuksiin, vieraisiin aikuisiin ja eksoottisiin eläimiin liittyvien pelkojen 
kanssa. Lapset pelkäsivät sekä aikuisten että lasten ohjelmia: he mainitsivat 
kaikkiaan 14 erilaista pelottavaa aikuisten/nuorten ohjelmaa ja 20 lastenohjel-
maa. (Taimalu, 2007.) Erisuuntaiset tulokset selittyvät lähinnä kulttuurisilla ja 
sosiaalisilla eroilla: Suomen ja Viron kehitys 1990-luvun alusta 2000-luvulle 
on ollut hyvin erilaista: Suomi oli hyvinvointivaltio jo 1990-luvun alussa, kun 
Viro oli juuri itsenäistynyt (uudelleen) ja yhteiskunnassa vallitsi taloudellinen 
köyhyys (Lahikainen ym., 1995). Suomen kehitys tietoyhteiskunnaksi oli hy-
vällä alulla jo 1990-luvulla, kun Virossa medialaitteet alkoivat yleistyä paljon 
myöhemmin. Lisäksi Suomessa ja Virossa vallitsee varsin erilainen kasvatus-
ympäristö, mikä osittain selittää pelkojen erilaisuutta (mt.). 

Vaikka en tutkimuksessani käsittele satuihin liittyvien pelkojen esiinty-
vyyttä, on aihetta tarpeellista verrata TV-ohjelmiin liittyviin pelkoihin, sillä 
suomalaiset lapset paitsi katsovat paljon ohjelmia TV-ruudulta, myös lukevat/
kuuntelevat paljon kirjallisuutta. Erot visuaalisen ja auditiivisen havainnon 
välillä liittyvät siihen, että lukiessaan tai kuunnellessaan satua lapsi voi itse 
kuvitella mielessään niitä sadun tapahtumia, joista ei ole visuaalisia kuvauk-
sia. TV ammentaa kuvia eteen sellaisenaan, eikä lapsi voi estää niiden näke-
mistä. Sadun ja TV-ohjelman herättämien tunteiden ja niiden voimakkuuk-
sien väliset erot voivat liittyä myös aikuisen läheisyyteen: pienet lapset yleensä 
kuuntelevat satua aikuisen sylissä tai vieressä, ja aikuisen tuttu ja rauhoittava 
ääni ja turvallinen syli voivat tehokkaasti vähentää pelkoa. Aikuinen voi myös 
helposti suodattaa liian pelottavia elementtejä pois lukiessaan, mikä ei on-
nistu TV-ohjelmaa katsottaessa. Tosin Trousdale (1989) on tutkinut, että jos 
aikuinen jättää kertomatta sadusta loppuratkaisun, koska se on hänen mie-
lestään liian kammottava (esimerkiksi suden kuolema Kolmessa Pienessä Por-
saassa), satu voi jäädä pelottamaan lasta. On tärkeää, että sadussa on onnelli-
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nen loppu, ja lapsi kuulee sellaisen loppuratkaisun, jossa paha saa palkkansa 
(Trousdale, 1989; Taimalu, 2007, 106) (sama seikka pätee myös TV-ohjelmiin 
ja elokuviin: hyvä loppuratkaisu voi auttaa lasta pelontunnetta vähentäen tai 
poistaen pelon kokonaan). Sadun voi myös välillä keskeyttää ja keskustella 
siitä lapsen kanssa (toki myös videon tai DVD:n katselun voi keskeyttää ja 
TV-ohjelman katsomisen lopettaa). TV-ohjelmat sisältävät usein voimakkaita 
visuaalisia ja auditiivisia efektejä. Äkilliset kovat äänet ja musiikki voivat saa-
da pienen lapsen ahdistuneeksi ja pelästyneeksi (Cantor, 1998). Erityisesti alle 
6-vuotiaat lapset reagoivat voimakkaasti vahvoihin ääni- ja kuvaefekteihin, ei-
vätkä aina ymmärrä niiden tarkoitusta (Cantor, 1998, 67–69; 119; Harrison & 
Cantor, 1999; Valkenburg, 2004.) TV-ruudulta koetut tapahtumat siis herättä-
vät helposti voimakkaampia tunteita kuin kuullut tai luetut sadut.

8.1.5 TV-ohjelmiin liittyvät pelot tytöillä ja pojilla

Jotkut tutkimukset osoittavat tytöillä esiintyvän enemmän TV-ohjelmiin liit-
tyviä pelkoja kuin pojilla (Cantor & Reilly, 1982; Palmer, Hockett & Dean, 
1983; Sparks, 1986; Wilson, 1987, 1989; Wilson, Hoffner & Cantor, 1987; 
Cantor, Sparks & Hoffner, 1988; Cantor & Hoffner, 1990; Hoffner & Cantor, 
1990; Sparks, 1991; Sparks, Spirek & Hodgson, 1993; Sparks, Pellechia & Irvi-
ne, 1999; Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000; Smith & Wilson, 2002; Valken-
burg, 2004). Omassa tutkimuksessani (kuten ei myöskään Wilsonin ja Weis-
sin (1993), Cantor ja Nathansonin (1996), Kirmasen (2000a) tai Taimalun 
(2007) tutkimuksissa) ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja tyttöjen ja 
poikien TV-pelkojen suhteen. Joidenkin tutkimusten mukaan pojat katsovat 
enemmän televisiota kuin tytöt (esim. Werner, 1996, 49, 51; Van den Bulck, 
2004). Aineistoni lapsilla ei kuitenkaan esiintynyt tilastollisesti merkitsevää 
eroa tyttöjen ja poikien TV:n katselun määrän suhteen: vanhempien mukaan 
tytöt katselivat TV:tä 1,6 tuntia päivässä ja pojat 1,3 tuntia. Myös joidenkin 
aiempien tutkimusten mukaan tyttöjen ja poikien TV:n katselun määrässä ei 
ole eroja (ks. esim. Beentjes ym., 2001). 

Tutkimukseni siis osoitti, etteivät sukupuolten väliset erot ole vielä merkit-
seviä alle kouluikäisten lasten TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen suhteen. Alle 
kouluikäisillä lapsilla sukupuoli-identiteetin kehitys on vielä muovautumas-
sa (Valkenburg, 2004): tyttöjen ja poikien sosiaaliset maailmat erilaistuvat iän 
myötä (Maccoby E. E., 1988), jolloin sukupuolten väliset erot voimistuvat (ai-
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nakin näkyvästi). Jokainen ihminen on yksilöllinen, ja alttius kokea ja osoittaa 
erilaisia tunteita, kuten myös muut ominaisuudet, muokkautuvat kehityksen 
myötä: ihminen muuttuu joiltain osin ja joiltain osin pysyy samankaltaisena. 

Sukupuolten väliset erot eivät ole yksioikoisen selkeitä, vaan niitä tutkies-
sa tulee tuloksiin suhtautua aina varauksellisesti ja miettiä, johtuvatko tulok-
set varmasti sukupuolten välisistä todellisista eroista, vai onko syy kuitenkin 
kulttuurinen tai sosiaalinen (vrt. Thorne, 1993). Pelko on paitsi biologinen ja 
psykologinen, myös sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö, sillä lapset oppivat tie-
tyssä kehitysvaiheessa sen, onko pelontunteen osoittaminen sosiaalisesti suo-
tavaa esimerkiksi heidän ikäiselleen tai sukupuolelleen. Koska tyttöjen ja poi-
kien välillä ei löytynyt eroja TV-ohjelmiin liittyvissä peloissa, voidaan olettaa, 
että esikouluikäiset lapset eivät ole vielä sisäistäneet niitä kulttuurisia odo-
tuksia, joita heidän sukupuolelleen on asetettu (ks. myös Kirmanen, 2000a, 
223). Tässä iässä pelkoja vielä esiintyy runsaasti, ja niiden piilottaminen voi 
olla myös siksi hankalaa. Lisäksi Kirmanen toteaa, että haastattelutilantees-
sa lapsen sukupuoli ei noussut merkitseväksi pelkoa rakentavaksi tekijäksi, 
kun haastattelija oli kahden lapsen kanssa. Tilanne olisi voinut olla erilainen, 
jos haastattelu olisi suoritettu lapsiryhmässä. Toveriryhmässä sukupuoli voi 
muodostua tekijäksi, joka määrittää pelkoa merkittävällä tavalla: pojat ovat 
pelottomia ja tytöt pelokkaita. (Kirmanen, 2000a, 223.)

Käsitykset sukupuolten välisistä eroista ovat aina sosiaalisia konstruk-
tioita (Connell ym., 1982), eli tytöt ja pojat ovat erilaisia, koska yhteisö on 
muokannut heidät sellaisiksi (mm. Thorne ym., 1983; Howard & Hollander, 
1997). Toisaalta myös lapset itse (muun muassa asenteiden ja puheen välityk-
sellä) vaikuttavat sukupuolten rakentumisiin (Thorne, 1993, 3.) Paitsi sosiaa-
lisesti konstruoituneita, sukupuoliroolit ovat myös jossain määrin biologisesti 
määräytyneitä, esimerkiksi sukupuolten väliset fyysiset erot (mm. Davies & 
Shackelford, 2006). Sukupuolten välillä on paljon samankaltaisuuksia, Hyden 
(2006) mukaan suurin osa psykologisista ominaisuuksista on samankaltaisia 
miehillä ja naisilla. On siis tärkeää huomioida, että ainoastaan sukupuolten 
välillä vallitsevia eroavaisuuksia ei tule selvittää, vaan tulee keskittyä myös su-
kupuolten välisiin yhteneväisyyksiin. On muistettava myös se, että kaikki su-
kupuolten väliset eroavuudet eivät ole synnynnäisiä tai opittuja, vaan ihminen 
käyttäytyy tietyllä tavalla erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. (Burr, 1998.) 

Sukupuolten välillä siis näyttää vallitsevan enemmän samankaltaisuut-
ta kuin erilaisuutta (Thorne, 1993; Howard & Hollander, 1997). Yleensä alle 
kouluikäisinä tytöt ja pojat katselevat samantyyppisiä TV-ohjelmia, mikä voi 
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osaltaan olla yhteydessä siihen, että myös pelot liittyvät samoihin ohjelmasi-
sältöihin ja niitä esiintyy samassa määrin. Kuten luvussa 1.2 kuvailin, esikou-
luikäiset pojat ja usein myös tytöt ovat kiinnostuneita jännitystä ja toimintaa 
sisältävistä TV-ohjelmista. 

8.2 TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen hallinta

Suurimmalla osalla lapsista oli käytössään vähintään yksi keino TV-ohjelmiin 
liittyvien pelkojen hallintaan molempina tutkimusvuosina. Vain harvalla lap-
sella ei ollut yhtään keinoja käytössään. Lapset käyttivät TV-pelkojen hallin-
nassa useimmiten aktiivista välttämistä, toiseksi sosiaalista tukea ja kolman-
neksi kognitiivisia keinoja (Taulukko 12). Kuvahaastattelun valossa lapset 
raportoivat useimmiten aktiivista välttämistä, toiseksi kognitiivisia keinoja 
ja kolmanneksi sosiaalista tukea (Taulukko 15). Kuitenkaan keinojen esiinty-
misjärjestyksen suhteen ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 

8.2.1 Aktiivinen välttäminen

Kuten omassa tutkimuksessani, myös Wilsonin (1989), Kirmasen (2000a) ja 
Taimalun (2007) tutkimusten mukaan pakenemiskäyttäytyminen on eniten 
käytetty pelonhallintakeino 5−6-vuotiaiden lasten TV-ohjelmiin liittyvien 
pelkojen yhteydessä. Valkenburgin, Cantorin ja Peetersin (2000) tutkimuk-
sen mukaan lapset käyttävät eniten kognitiivisia keinoja ja vähiten sosiaalista 
tukea. Heidän tutkimukseensa osallistuneet lapset olivat kouluikäisiä, jolloin 
kognitiivisten keinojen käyttö lisääntyy: 6−9-vuotiaat lapset käyttävät enem-
män tunteisiin liittyviä ja kognitiivisia hallintakeinoja, ja osaavat käsitellä ti-
lanteita realistisemmin ja kontekstisidonnaisemmin, kuin nuoremmat lapset 
(Aldwin, 1994, 219–222). Alle kouluikäiset lapset käyttävät usein fyysisiä kei-
noja (kuten esimerkiksi vanhemman syliin menemistä tai pakenemista pai-
kalta) (Band, 1988; Band & Weisz, 1988; Harrison & Cantor, 1999; Valken-
burg, Cantor & Peeters, 2000). 
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Aktiivinen välttäminen on helppo pelonhallintakeino, jota jo pieni lapsi 
osaa käyttää. Alle kouluikäinen usein pelkää sitä, mikä näyttää pelottavalta 
(mm. Cantor & Sparks, 1984), ja pelottavan kohteen katoaminen näköpiiristä 
voi auttaa pelontunteen lieventämisessä. Tämä keino voi toimia erityisesti sel-
laisten ohjelmien suhteen, joita lapsi ei koe erityisen pelottaviksi. Liian pelot-
tavista ohjelmista sen sijaan voimakkaat efektit voivat jäädä mieleen, vaikkei 
lapsi niitä enää näkisikään. 

Suurin osa alle kouluikäisistä lapsista on kognitiivisessa kehityksessä 
esioperationaalisella tasolla, jolloin lapselle ominaisia tapoja käsitellä infor-
maatiota ovat keskittyminen vain yhteen ominaisuuteen ja konkreettisuus 
(Piaget, 1981, 1988). Piaget’n teoriaan tukeutuen aktiivinen välttäminen on 
yleistä vielä tässä kehitysvaiheessa, koska lapsi ei pysty ottamaan huomioon 
useita tilanteessa esiintyviä tekijöitä samanaikaisesti. Lapsi siis pystyy keskit-
tymään vain TV-ohjelman pelottavaan sisältöön, eikä osaa käyttää hyväkseen 
tilanteen tarjoamia muita vihjeitä tai ilmiöitä (esimerkiksi vanhempien läsnä-
oloa viereisessä huoneessa), jolloin pakeneminen paikalta (joko symbolisesti 
tai konkreettisesti) voi olla lapselle ainoa tapa päästä pelontunteesta eroon. 
Pakeneminen on biologinen, ihmisen ’sisään rakennettu’ hallintakeino, jonka 
käyttäminen pohjautuu primitiivisiin vaistoihin (Bowlby, 1985, 1997). Aktii-
vinen välttäminen oli aineistoni lapsilla erittäin usein käytetty pelonhallinta-
keino, johon lapset turvautuivat jokaisen pelkosisällön kohdalla, mutta eten-
kin audiovisuaalisiin efekteihin, mielikuvitusolentoihin, väkivaltaan sekä so-
taan ja kärsimykseen liittyvien TV-pelkojen yhteydessä. 

Tutkimuksessani ei esiintynyt sukupuolten välisiä eroja aktiivisen välttä-
misen suhteen, mutta Valkenburg, Cantor ja Peeters (2000) havaitsivat, että 
tytöt käyttivät pakenemista poikia useammin. Heidän tutkimansa lapset oli-
vat kouluikäisiä, jolloin sukupuolten väliset erot voivat korostua enemmän 
kuin alle kouluikäisillä lapsilla. 

Lapset käyttävät erilaisia coping-keinoja erilaisissa tilanteissa (mm. Band 
& Weisz, 1988; Kirmanen & Lahikainen, 1997; Berg, Meegan & Deviney, 
1998; Kirmanen, 2000a; Taimalu, 2007). Tutkimuksessani oli vain kaksi ti-
lannetta: televisionkatselu ja painajaisunien näkeminen. Nämä tilanteet ovat 
arkipäiväisiä ja tuttuja useimmille lapsille. Band & Weisz (1988) painottavat, 
että lapset käyttävät usein primaaria copingia (eli behavioraalisia strategioita, 
joihin myös pakeneminen kuuluu) kontrolloidussa ja tutussa tilanteessa.  
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8.2.2 Sosiaalinen tuki

Sosiaalisen tuen käyttöön vaikuttaa suuresti se, miten lapsen perusturvalli-
suus ja niin sanottu ontologinen turvallisuus (Giddens, 1990) on kehittynyt 
varhaislapsuudessa. Voidaan olettaa, että lapsi, joka on turvallisesti kiinty-
nyt vanhempaansa (Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria) ja jolla on tunne minän 
jatkuvuudesta ja ympäristön pysyvyydestä (Giddensin ontologinen turvalli-
suus), uskaltaa ja osaa hakea sosiaalista tukea vanhemmiltaan (ja on oppinut 
siitä olevan hyötyä), toisin kuin lapsi, joka on turvattomasti kiintynyt (ontolo-
ginen turvattomuus).

Kirmasen (2000a, 179), tutkimuksen mukaan vain viisi prosenttia lapsista 
haki turvaa toiselta ihmiseltä pelätessään TV-ohjelmaa. Oman tutkimukseni 
mukaan noin 13 % lapsista vuonna 1993 ja 24 % kymmenen vuotta myöhem-
min käytti sosiaalista tukea, eli toisiin ihmisiin turvautuminen lisääntyi tilas-
tollisesti merkitsevästi kymmenen vuoden aikana. Sosiaalisen tuen yleisem-
pi käyttö 2000-luvulla voi selittyä sillä, että vanhemmat tiedostavat aiempaa 
paremmin TV-ohjelmien herättämät negatiiviset tunteet ja osaavat suojella 
lapsiaan niiltä tai rohkaista heitä hakemaan apua aiempaa tehokkaammin. 
Osalla vanhemmista ei ole tarpeeksi aikaa olla lastensa kanssa, ja jos kukin 
perheenjäsen puuhailee omia askareitaan (erillisissä huoneissa tai jopa niin, 
että lapset ovat yksin kotona), vanhemmat saattavat kokea tärkeäksi sen, että 
lapsi uskaltaa ja osaa tulla kertomaan hänelle asioistaan tarvittaessa. Aineis-
toni lapsista lähes kaikki sosiaalista tukea hakevat menivät fyysisesti jonkun 
läheisen ihmisen (yleensä vanhempien) luo, mikä kuvastaa ilmiötä, että harva 
alle kouluikäinen suomalainen lapsi kuitenkaan tarvitsee viettää aikaa yksin 
kotona.

Osa lapsista haki sosiaalista tukea sisaruksiltaan. Wilsonin ja Weissin 
(1993) tutkimuksen mukaan ne lapset, jotka katselivat ohjelmaa sisaruksen 
kanssa, kokivat pelkoa huomattavasti vähemmän kuin yksin katselevat. He 
puhuivat yhdessä tunteistaan, esimerkiksi nuorempi lapsi sanoi, että häntä 
pelottaa, jolloin vanhempi lapsi otti tätä kädestä kiinni. He myös etsivät toi-
sistaan fyysistä lohdutusta (halaaminen, kosketus). Vanhempi myös välillä 
veti nuoremman huomion pois elokuvasta, jos siinä oli pelottavia kohtauksia 
(etäännyttäminen). Lisäksi nuorempi lapsi vilkuili ohjelmaa katsellessa usein 
vanhempaa lasta, eli sai tällä tavalla tietoa siitä, millaisia tunteita tämä koki 
(kasvonilmeet). (mt.) Paitsi vanhemmat, myös sisarukset (ja kaverit) voivat 
siis olla merkittävä sosiaalisen tuen lähde lapsille.
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Bergin, Meeganin & Devineyn (1998) mukaan pelonhallinta tapahtuu 
usein sosiaalisissa konteksteissa. Tämä näkyi myös aineistossani joidenkin 
lasten kohdalla: osa turvautui sosiaaliseen tukeen usein, eli miltei kaikkien 
pelkojen kohdalla, kuten esimerkiksi tapauskertomuksen Moona. Hänellä oli 
laaja sosiaalisen tuen verkosto, jota hän hyödynsi tehokkaasti pelottavien ko-
kemusten yhteydessä. Aktiivinen välttäminen, jota lapset käyttivät useimmi-
ten, on taas hyvin yksilöllinen hallintakeino. Toisaalta myös aktiivinen vält-
täminen voi tapahtua sosiaalisessa kontekstissa (joskaan ei välttämättä hyö-
dyntäen sosiaalista tukea), sillä Suomessa alle kouluikäiset lapset eivät yleensä 
tarvitse olla yksin.3 

Alle kouluikäiset lapset siis käyttävät pelonhallinnassaan sekä yksilöllisiä 
että sosiaalisia hallintakeinoja. Pelonhallintakeinojen yhteys ohjelmasisältöi-
hin (Taulukko 13) osoittaa, että lapset turvautuvat sosiaaliseen tukeen erityi-
sesti mielikuvitusolentoihin liittyvien TV-pelkojen kohdalla. Tämä oli useim-
miten pelkoa herättänyt ohjelmasisältö, ja sosiaalisen tuen käyttö sen kohdal-
la voi kuvastaa sitä, että kaikkein pelottavimpien TV-ohjelmien kohdalla tur-
vaudutaan vanhempiin tai muihin läheisiin ihmisiin, koska sosiaalinen tuki 
on yleensä tehokas keino pelontunteen vähentämiseksi.4 Vanhempiin turvau-
tuminen hädän hetkellä on suosittua kaikenikäisillä lapsilla (Wilson, Hoff-
ner & Cantor, 1987), mikä johtuu siitä, ettei tarve läheisyyteen häviä koskaan 
(Harrison & Cantor, 1999). 

Ongelmat (esimerkiksi riidat, väkivalta), huolet (esimerkiksi taloudellinen 
tilanne) tai surua tuottavat tapahtumat (esimerkiksi läheisen kuolema) lap-
sen lähiympäristössä, erityisesti perheessä, voivat olla yhteydessä lapsen co-
ping-keinoihin joko kielteisesti tai myönteisesti. Negatiiviset elämäntapahtu-
mat voivat parhaimmillaan opettaa lapselle tehokkaita coping-keinoja, jotka 
auttavat helpottamaan kielteistä tunnetilaa (Kirmanen & Lahikainen, 1997; 
  3 Tulee muistaa, että kaikki pelonhallintakeinot voivat tapahtua sosiaalisessa kontekstissa 

(Berg, Meegan & Deviney, 1998). Omassa tutkimuksessani en pysty selvittämään hallinta-
keinojen yhteyttä siihen, tapahtuvatko ne yksilöllisesti vai sosiaalista kontekstia hyödyn-
täen. Ainoastaan sosiaalisen tuen osalta näytti selvältä, että se tapahtui aina sosiaalisessa 
kontekstissa. Tosin muutamassa haastattelussa lapsi kertoi turvautuvansa pehmoleluun, 
minkä myös luokittelin sosiaaliseen tukeen kuuluvaksi keinoksi, vaikkei se välttämättä 
tapahdu muiden ihmisten läsnä ollessa. Pehmolelu tarjoaa lapselle turvaa, se voi toimia 
eräänlaisena siirtymäobjektina (Winnicott, 1975), jolloin lapsi kokee saavansa sen kautta 
sosiaalista tukea (pehmolelu toimii eräänlaisena muistona läheisistä, turvaa antavista ai-
kuisista).

  4 Toisaalta suuri osa lapsista turvautui mielikuvitusolentoja pelätessään aktiiviseen välttä-
miseen, mikä on ’helppo’ keino välttää pelon kohdetta.
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Taimalu, 2007, 108). Toisaalta negatiiviset elämäntapahtumat voivat heijastua 
esimerkiksi lapsen masentuneisuutena, surumielisyytenä, ahdistuksena ja pel-
koina. Ympäristön tarjoamat voimavarat, kuten esimerkiksi perheen, ystävien 
ja yhteisön antama sosiaalinen tuki, liittyvät myönteisesti lasten pelonhallin-
nan toimivuuteen (Taimalu, 2007, 109).   

Eri tutkimuksissa on saatu hyvin erisuuntaisia tuloksia sukupuolten väli-
sistä eroista sosiaalisen tuen suhteen. Osan mukaan eroja ei esiinny, kun taas 
joidenkin tutkimusten mukaan tytöt turvautuvat TV-pelkojen yhteydessä 
poikia useammin sosiaalisen tuen käyttöön (Kirmanen 2000a, 2000b; Val-
kenburg, Cantor & Peeters, 2000; Taimalu, 2007). Wilson, Hoffner ja Cantor 
(1987) havaitsivat, että alle kouluikäiset pojat turvautuvat TV-pelkojen yhtey-
dessä useammin syömiseen ja juomiseen tai vanhempien kanssa puhumiseen, 
kun taas tytöt pehmolelun pitelemiseen. Sekä pojat että tytöt siis käyttivät so-
siaalista tukea, mutta eri tavalla.

Sosiaalinen tuki ei ole passiivista toimintaa, vaan aktiivista avun hake-
mista tai vastaanottamista: hakiessaan ja vastaanottaessaan sosiaalista tukea 
lapsi toimii aktiivisesti. Kontekstit, jotka ovat ihmiselle arkipäiväisiä, esimer-
kiksi lapsille päivähoitopaikka / koulu ja koti, ovat merkittävässä yhteydessä 
ongelmatilanteiden tulkitsemiseen ja ratkaisuun. Kehitykselliset erot coping-
prosessissa voivat johtua näiden kontekstien erilaisuudesta, erilaisista ihmis-
suhteista ja muutoksista niissä. Coping-prosessissa tapahtuvat dynaamiset 
muutokset voivat liittyä siihen, miten ihminen tulevaisuudessa hallitsee on-
gelmiaan. Esimerkiksi vanhempien ja lasten välinen onnistunut yhteinen 
coping-prosessi voi muodostaa osan lapsen myöhemmän iän ihmissuhteissa 
tapahtuvaa coping-toimintaa. (Berg, Meegan & Deviney, 1998.)

8.2.3 Kognitiiviset keinot

Kognitiiviset keinot eivät useiden tutkimusten mukaan ole yleisiä vielä alle 
kouluikäisillä lapsilla (mm. Band, 1988; Band & Weisz, 1988), mikä johtuu 
siitä, ettei lapsen ajattelu ole vielä kypsynyt niin, että hän pystyisi hyödyntä-
mään pelonhallinnassaan juurikaan kognitiivisia keinoja (Piaget, 1981, 1988, 
1999). Aineistoni lapsilla nämä keinot kuitenkin osoittautuivat yllättävän ylei-
siksi, varsinkin kuva-avusteisen haastattelun suhteen (lisäksi vallitsi tendenssi, 
että lapset käyttivät kognitiivisia keinoja hieman useammin 2000-luvun alus-
sa kuin kymmenen vuotta aiemmin). Ongelmanratkaisu on aiempaa suunni-
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telmallisempaa ja systemaattisempaa 5–6-vuotiailla lapsilla: he osaavat ottaa 
huomioon jo paitsi meneillään olevan hetken, myös tulevaisuuden. Ilmiö voi 
olla yhteydessä myös siihen, että lasten kognitiivinen kehitys on aikaistunut: 
lapset näyttävät siirtyvän entistä aiemmin konkreettisten operaatioiden tasol-
le (ks. myös Taimalu, 2007). 

Kirmasen tutkimuksen mukaan yleisin 5−6-vuotiaiden lasten käyttämistä 
kognitiivisista keinoista oli ratkaisukeinojen etsiminen tilanteeseen fantasian 
keinoin, eli pelottavan tilanteen käsittely mielikuvamaailman avulla. Tämän 
Kirmanen toteaa olevan merkittävä hallintakeino alle kouluikäisillä lapsilla. 
Fantasiamaailma ei siis ole lapselle vain pakoa todellisuudesta, vaan myös 
keino käsitellä pelontunnetta. (Kirmanen, 2000a.) Myös omassa aineistossani 
osa lapsista näytti käyttävän fantasiapohjaista ajattelua, eli käsitteli pelottavaa 
TV-ohjelmaa mielikuva-ajattelun avulla. Alle kouluikäinen lapsi kokee vielä 
vahvasti mielikuvitukseen liittyvät ilmiöt, ja hän voi pelon kokemuksen lisäk-
si osata hyödyntää niitä pelottavan tunteen poistamisessa.

Toistuva uudelleenkatselu on eräs yleisimmistä lasten käyttämistä pelon-
hallintakeinoista (Valkenburg, 2004), mutta tutkimuksessani yksikään lapsi ei 
sitä maininnut. Alle kouluiässä (lähinnä taaperoiässä) lapset kiinnittävät huo-
mionsa TV-ohjelmissa tiettyihin, yleensä huomiota herättäviin, yksityiskoh-
tiin, eivätkä siksi aina ymmärrä kokonaiskuvaa. Tästä johtuu, että tämänikäi-
set lapset haluavat katsella samaa ohjelmaa yhä uudestaan. Vielä esikouluiässä 
lapset eivät aina pysty hallitsemaan kokonaiskuvaa ohjelmasta ensimmäisen 
katselun perusteella, vaan se muodostuu vasta, kun he ovat katselleet ohjel-
maa useita kertoja. (Valkenburg, 2004.) Uudelleenkatselun tehtävä on toimia 
eräänlaisena pelontunteen asteittaisena vähentäjänä (desensitisaatio). Visuaa-
linen desensitisaatio sisältää lyhyitä altistumisia vähemmän pelottavalle versi-
olle lapsen pelonkohteesta, ja kun lapsi tuntee olonsa mukavaksi tämän versi-
on suhteen, näytetään pelottavampia versioita niin että pelottavuus lisääntyy 
asteittain (Cantor, 1998, 135; Cantor, Sparks & Hoffner, 1988). Jos lapsi pelkää 
jotain TV-ohjelmaa, hän ehkä haluaa nähdä sen yhä uudelleen. Toistuva uu-
delleenkatselu voi antaa lapselle tunteen pelonhallinnasta, kun hän kohtaa pe-
lottavan ärsykkeen useita kertoja. Tämä pelonhallintakeino voi olla vaikeasti 
kerrottavissa, koska sen ymmärtäminen pelonhallintakeinoksi on vaikeaa 
varsinkin alle kouluiässä. 

Toinen alle kouluikäisten lasten yleisesti käyttämä pelonhallintakeino on 
symbolinen leikki, jonka avulla lapsi käy läpi kokemaansa (pelottavaa) tilan-
netta niin, että hän pystyy leikin avulla muokkaamaan todellista tapahtumaa 
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(Piaget, 1981, 1988). Leikin avulla on siis mahdollista paitsi läpikäydä uudel-
leen pelkoa herättänyttä tilannetta, myös lieventää pelontunnetta muokkaa-
malla tilannetta niin, että lapsi kokee hallitsevansa sen. Aineistoni lapsista 
vain harva kertoi menevänsä leikkimään kokiessaan TV-ohjelmaan liittyvää 
pelkoa. Lapsen voi olla vaikeaa mieltää leikkiminen pelonhallinnaksi. Co-
ping-toiminta leikin avulla voi tapahtua vasta jonkin ajan päästä pelottavan 
tilanteen kokemisen jälkeen, eli lapsi saattaa ensin prosessoida pelottavaa ko-
kemusta muiden keinojen avulla, minkä jälkeen pelonhallinta voi jatkua vielä 
leikissä. Leikkiminen on hyvin tärkeä osa lapsen kehitystä, ja TV-ohjelmien 
herättämien tunteiden läpikäyminen leikkimisen avulla voi olla pelonhallin-
nan suhteen erittäin merkittävää.

Valkenburgin, Cantorin ja Peetersin (2000) mukaan pojat ja tytöt käyttä-
vät yhtä usein kognitiivisia keinoja. Myökään tutkimuksessani ei löytynyt su-
kupuolten välisiä eroja kognitiivisten keinojen suhteen.

8.2.4 Pelonhallinnan toimivuus

Pelonhallintakeinojen toimivuudessa ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä 
eroja vuosien tai sukupuolten suhteen (Taulukko 14). Vain harvalla lapsella 
esiintyi puutteellista hallintaa, niin teema- kuin kuvahaastattelun vastausten 
perusteella (Taulukot 12 ja 15). Kirmasen (2000a, 178–179) mukaan lapsil-
la ei ole usein käytössään tehokkaita hallintakeinoja TV-ohjelmiin liittyviin 
pelkoihin, vaan ne jäävät usein askarruttamaan lasten mieltä. Nämä erisuun-
taiset tulokset voivat selittyä tutkijoiden erilaisilla luokittelumenetelmillä. Itse 
käytin toimivuuden luokittelussa dikotomista muuttujaa: pelonhallintakeino 
joko auttaa tai ei auta pelon poistamiseen. Kirmanen taas vertasi lasten TV-
ohjelmiin liittyvien pelkojen hallintaa muiden pelkojen hallintaan: vertailun 
mukaan lapset turvautuivat TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen suhteen har-
vemmin sosiaaliseen tukeen kuin muiden pelkojen yhteydessä. 

Taimalu (2007) sai väitöstutkimuksessaan tuloksen, jonka mukaan passii-
vinen coping (esimerkiksi ’En tiedä’ -vastaukset) on lisääntynyt lasten parissa 
(niin tyttöjen kuin poikien). Passiivinen coping voidaan ymmärtää kognitii-
viseksi pelonhallintakeinoksi, jos lapsi ymmärtää, ettei tilanteessa ole mitään 
tehtävissä. Toisaalta Taimalu (2007) toteaa, että ne lapset, jotka vastasivat, ett-
eivät tiedä mitä tehdä pelottavassa tilanteessa, käyttivät ’En tiedä’ -vastausta 
usein läpi koko haastattelun. Luokittelin itse ’En tiedä’ -vastaukset puutteelli-
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seen hallintaan (kuten myös Kirmanen 2000a), eli oletan, ettei näillä lapsilla 
ollut käytössään keinoja TV-ohjelmaan liittyvän pelon poistamiseen. Aineis-
tossani puutteellinen pelonhallinta liittyi ohjelmasisällöistä erityisesti tulipa-
loihin ja onnettomuuksiin. Nämä sisällöt voivat olla hyvin pelottavia sekä pie-
nille, että isommille lapsille, ja niitä kuvataan usein TV-uutisissa tai muissa 
dokumentaarisissa ohjelmissa, jolloin myös alle kouluikäinen lapsi ymmärtää 
niiden olevan realistisia tapahtumia. Niiden näkeminen voi järkyttää lasta 
niin paljon, ettei hänellä ole käytössään keinoja pelontunteen pois viemiseksi. 
Ilmiö voi kuvastaa myös sitä, että lapsi ei uskalla tai hänen on vaikeaa puhua 
realistisista uhkista, koska ne ovat hänelle vieraita käsitteitä, eikä hänen kielel-
linen kehityksensä ole vielä sillä tasolla, että hän hallitsisi abstrakteja ilmiöitä. 

Siihen, että suurin osa lapsista mainitsi keinojensa auttavan, voi olla osa-
selityksenä, että pienten lasten keskuudessa vallitsee korkea taipumus myön-
tävään vastaukseen (Wilson, Hoffner & Cantor, 1987). Wilsonin, Hoffnerin 
ja Cantorin (1987) tutkimuksessa nuorimmat lapset yleensä kertoivat pelon-
hallintakeinojen auttavan ja saavan heidät voimaan paremmin. Tämä tulos 
voi johtua toki myös siitä, että pienet lapset todella kokevat keinonsa auttavan 
useammin, kuin vanhemmat lapset. 

Brennerin (1984) mukaan lapset käyttävät harvoin vain yhtä coping-kei-
noa: heillä on usein käytössään monia erilaisia keinoja (myös samaan tilantee-
seen), ja keinot saattavat vaihdella tai muokkautua. Myös omassa tutkimuk-
sessani havaitsin joillakin lapsilla olevan käytössä useita erilaisia pelonhallin-
takeinoja. Heidän TV-ohjelmiin liittyvät pelkonsa saattavat olla niin voimak-
kaita, että he tarvitsevat niiltä suojautuakseen useita eri keinoja. Toisaalta he 
ovat siirtymässä kognitiivisessa kehityksessään konkreettisten operaatioiden 
tasolle, jolloin pelonhallintakeinot monipuolistuvat. Osa lapsista taas ei mai-
ninnut yhtään pelonhallintakeinoa, mikä voi olla osoitus siitä, etteivät he ole 
vielä oppineet kontrolloimaan pelottavia tilanteita, tai eivät halua tai osaa 
kertoa pelonhallinnastaan. Asia voidaan tulkita myös niin, että niillä lapsilla, 
jotka eivät mainitse pelonhallintakeinoja, on rohkeutta kertoa aikuisille puut-
teellisesta hallinnastaan, eli he etsivät tällä tavoin heiltä sosiaalista tukea. 

Coping-keinojen toimivuuteen ovat yhteydessä seuraavat lapsen yksilölli-
set ominaisuudet: vähintään kohtalainen suoriutuminen koulussa, kyky naut-
tia leikkimisestä ja ilmaista tunteita, usko omaan pystyvyyteen, omanarvon-
tunne ja kyky tulla hyvin toimeen toisten ihmisten kanssa. Lapsille on muo-
dostunut coping-keinoista eräänlainen ’sisäinen malli’, eli he käyttävät niitä 
pelonhallintakeinoja, jotka ovat heidän luonteelleen ominaisia, esimerkiksi 
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ujo lapsi helposti vetäytyy pois pelottavasta tilanteesta. Yksilöllisten ominai-
suuksien lisäksi coping-keinojen toimivuuteen (kuten myös stressin ja pelon 
kokemuksiin) on yhteydessä se sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö, jossa 
lapsi elää, erityisesti läheiset ihmissuhteet. Lapset voivat esimerkiksi oppia pe-
lonhallintakeinoja läheisiltä ihmisiltään, sekä aikuisilta että lapsilta. He oppi-
vat keinoja myös median välityksellä, erityisesti televisiosta (he ottavat mallia 
roolihenkilöiden selviytymisestä stressitilanteista). (Brenner, 1984.) 

On olennaisen tärkeää pohtia, mitkä coping-keinot ovat tehokkaita vähen-
tämään lasten TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja. Tehokkaat coping-keinot anta-
vat tunteen tilanteen kontrolloinnista ja auttavat ehkäisemään ja vähentämään 
pelkoja (Taimalu, 2007, 99). Erilaiset pelonhallintakeinot auttavat eri-ikäisiä 
lapsia. Alle kouluikäiset lapset saavat suurimman avun konkreettisista, käyt-
täytymiseen liittyvistä ja ei-kielellisistä keinoista. Kaikki lapset eivät edes osaa 
(tai eivät tiedä, onko heillä lupa) sammuttaa televisiota tai lopettaa sen katse-
lua kun pelottaa. Tällaiset konkreettiset keinot on tärkeää opettaa jo pienille 
lapsille. Alle kouluikäiset lapset eivät yleensä hyödy verbaalisista selityksistä, 
esimerkiksi siitä, ettei jokin TV-ohjelma ole totta. (Cantor & Wilson, 1984; 
Wilson & Cantor, 1987; Wilson, Hoffner & Cantor, 1987; Cantor & Hoffner, 
1990; Cantor, 1996, 1998; Harrison & Cantor, 1999), koska heidän kykynsä 
prosessoida verbaalisesti esitettyä informaatiota on vielä puutteellinen (Wil-
son, 1989). Tosin jo osa alle kouluikäisistä ymmärtää sen, etteivät kaikki TV-
ohjelman tapahtumat ole todellisia (Cantor & Wilson, 1984). 

Mielikuvitusolentoihin liittyvien TV-ohjelmapelkojen kohdalla pelonhal-
linta oli vain harvoin puutteellista, eli sosiaalinen tuki ja aktiivinen välttämi-
nen (joita lapset erityisesti käyttivät pelätessään mielikuvitusolentoja TV-ruu-
dulta) näyttävät olevan tehokkaita keinoja lieventämään pienen lapsen pelkoa 
(Taulukko 13). Toisaalta tulipaloihin ja onnettomuuksiin liittyvien TV-pelko-
jen kohdalla lapset kokivat pelonhallintansa usein puutteelliseksi (Taulukko 
13). Ehkä lapset osaavat paremmin säädellä fiktiivisiä pelkojaan (jotka kuulu-
vat lapsuusikään), mutta todellisuudesta peräisin olevat pelot jäävät helpom-
min vaivaamaan lapsen mieltä. Lapset eivät joko osaa tai uskalla hakea apua 
realististen mediavälitteisten pelkojen kohdalla.

Kaikkein tehokkaimpia keinoja alle kouluikäisille lapsille ovat läheisen ai-
kuisen tarjoama fyysinen läheisyys, turva ja lohduttaminen (Wilson, Hoffner 
& Cantor, 1987; Cantor & Wilson, 1988; Cantor, 1998, 129). Fyysiset toimin-
nat, kuten esimerkiksi syöminen ja juominen, ovat keinoja joita erityisesti alle 
kouluikäiset lapset käyttävät, mutteivat ne ole välttämättä toimivia. Silmien 
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peittäminen pelottavan ohjelmakohtauksen aikana taas auttaa usein pienten 
lasten, muttei enää vanhempien lasten pelon poistamiseen. Nuoremmat lap-
set ehkä kokevat kontrollin tunnetta, kun eivät näe ohjelmaa peitettyään sil-
mänsä, mutta vanhemmat lapset ymmärtävät, ettei pelon sisältö katoa oikeas-
ti silloin, kun silmät peitetään (Cantor & Wilson, 1988; Wilson, 1989; Cantor, 
1994, 1996.) 

Verbaaliset selitykset tai ohjeet, joiden avulla lasta rohkaistaan ajattele-
maan pelkoärsykettä vähemmän uhkaavassa valossa, ja muut kognitiiviset pe-
lonhallintakeinot auttavat tehokkaammin vanhempia lapsia (noin 8-vuotiaas-
ta lähtien). Tapahtuman epätodennäköisyyden korostaminen voi auttaa paitsi 
vanhempia, myös nuorempia lapsia, mikäli selitys on tarpeeksi konkreettinen 
(Wilson, 1987; Wilson, Hoffner & Cantor, 1987; Cantor, Sparks & Hoffner, 
1988; Cantor & Hoffner, 1990; Cantor, 1994, 1996). Keskustelut ohjelmista 
vanhempien kanssa auttavat erityisesti vanhempia lapsia (Wilson, Hoffner & 
Cantor, 1987; Cantor, 1994; Smith & Wilson, 2002), mutta keskustelu TV-oh-
jelmista on tärkeää kaikenikäisten kanssa, kunhan se tapahtuu lapsen ymmär-
rystason mukaisesti. Myös ajattelu, että ohjelmassa on onnellinen loppu tai 
että ohjelma ei ole totta, ovat tehokkaita pelonhallintakeinoja yli 7-vuotiaille 
lapsille. (Cantor, 1996.) 

8.3 TV-ohjelmiin liittyvät painajaisunet ja niiden  
 hallinta

Uhkasimulaatiomekanismin toiminta on riippuvainen yksilön todellisista 
elämänkokemuksista, eli se aktivoituu vain todellisten, yksilön hyvinvointia 
uhkaavien kokemusten vaikutuksesta, jotka toimivat vihjeinä systeemin akti-
voimiseksi. Jos yksilö ei ole kohdannut todellisessa elämässään uhkatilanteita, 
unien aikaista uhkasimulaatiota ei tarvita. (Valli & Revonsuo, 2000.) Uhka-
tilanteiden ei tarvitse olla todellisia vaaroja, vaan ne voivat olla myös lapsen 
ajatuksen tasolla kokemia. Tämän päivän vanhemmat suojelevat lapsiaan pal-
jon konkreettisilta arkielämän vaaroilta, esimerkiksi erilaisilta onnettomuuk-
silta. Nykypäivän lasten elämää uhkaavat tilanteet ovat kuitenkin usein pe-
räisin mediasta. Jos alle kouluikäinen lapsi kohtaa Internetissä pornografiaa, 
näkee televisiosta väkivaltaisen aikuisille suunnatun elokuvan, tai pelaa tieto-
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konepeliä, jossa tapetaan ihmisiä, saattaa hänen psyykensä järkkyä. Riippuu 
monista tekijöistä (esimerkiksi lapsen iästä, kehitystasosta, siitä, kohtaako 
hän pelottavan ilmiön yhdessä läheisen ihmisen kanssa vai yksin, voiko hän 
puhua siitä vanhemman kanssa, ja siitä ympäristöstä, jossa hän kohtaa pelot-
tavan ilmiön), millaisia jälkiä pelottava / ahdistava kokemus lapseen jättää. 

8.3.1 TV-ohjelmiin liittyvät painajaisunet

TV-ohjelmissa on usein nopea rytmi ja jännittävät tapahtumat tulevat ruu-
dulta niin kovalla vauhdilla, ettei lapsi (eikä usein aikuinenkaan) ehdi välttä-
mättä edes huomata kaikkea tapahtuvaa, saati sitten ymmärtää sitä, mikä voi 
johtaa pelon kokemuksiin tai siirtyä edelleen painajaisuniin. TV-ohjelmiin 
liittyvät pelot ja pelottavat painajaisunet korreloivatkin positiivisesti keske-
nään (Taulukot 11a ja 11b). Lasten vanhemmista 47 kertoi lapsensa nähneen 
TV-ohjelmiin liittyviä painajaisunia satunnaisesti ja kolme joskus5. Tutkimuk-
sessani monikaan lapsi ei maininnut pelottavaa painajaisunta, joka liittyi TV-
ohjelmaan, mutta erilaisen menetelmän avulla mainintoja olisi saattanut tulla 
enemmän. Täytyy siis muistaa, että tässä tutkimuksessa lasten kertomat TV-
ohjelmista nousseet painajaiset ovat spontaaneja raportteja. Moni lapsi ym-
märsi sen, että jos TV-ohjelmia katselee illalla, ne voivat tulla uniin painajais-
ten muodossa (esimerkiksi tapauskertomuksen Moona, katso Luku 7). Lapsi 
siis jatkaa pelottavan materiaalin keskenjäänyttä käsittelyä painajaisunissaan. 
Myös joissain muissa tutkimuksissa on havaittu yhteys TV-ohjelmien ja pai-
najaisunien välillä. Murisin ja Merckelbachin (2000) tutkimuksen mukaan 
70 % 4−12-vuotiaista lapsista näkee painajaisia, jotka liittyvät TV-ohjelmiin. 
Van den Bulck (2004) tutki 13- ja 16-vuotiaiden lasten TV:n katselun, tieto-
koneella pelaamisen ja painajaisunien välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen mukaan 
27 % 13-vuotiaista tytöistä, 22 % 13-vuotiaista pojista, 20 % 16-vuotiaista ty-
töistä ja 8 % 16-vuotiaista pojista raportoi nähneensä TV-ohjelmiin liittyviä 
painajaisunia vähintään kuukausittain. TV-ohjelmien sisällöistä erityisesti 
toiminta ja viihde liittyivät painajaisuniin. Lisäksi TV:n katselun määrän ja 
TV-ohjelmiin liittyvien painajaisten välillä oli positiivinen korrelaatio. (Van 
den Bulck, 2004.) Owensin ja muiden (1999) tutkimuksessa 9 % vanhemmis-
ta kertoi, että heidän lapsillaan esiintyi TV-ohjelmien aiheuttamia painajais-
unia vähintään kerran viikossa. Myös Kirmanen (2000a) löysi tutkimukses-
  5 Tämä tulos koskee vain vuoden 2003 aineistoa.
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saan yhteyden TV-ohjelmien ja painajaisunien väliltä 5−6-vuotiailla lapsilla. 
Mediasisällöt siis näyttävät pysyvän lapsen mielessä vielä nukkumaanmenon 
jälkeen. 

Suurin osa lasten mainitsemista pelottavista TV-ohjelmiin liittyvistä pai-
najaisunista oli vuonna 1993 peräisin aikuisten ohjelmista ja kymmenen 
vuotta myöhemmin lastenohjelmista (kuten myös suurin osa TV-ohjelmiin 
liittyvistä peloista oli lähtöisin aikuisten ohjelmista vuonna 1993 ja lasten-
ohjelmista vuonna 2003). Lähes kaikki lasten kuvailemat painajaisunet liittyi-
vät mielikuvitusolentoihin (kuten myös TV-ohjelmiin liittyvät pelot). Tulok-
sia selittää se, että alle kouluikäiset lapset eivät vielä erota fantasiaa ja totta 
toisistaan, minkä vuoksi he pelkäävät erityisesti fantasiahahmoja (Piaget’n 
teoria). Tuloksia voidaan lisäksi selittää Revonsuon uhkasimulaatioteorian 
kautta, jonka mukaan ihminen käsittelee painajaisunissaan todellisen elämän 
uhkaavia tilanteita. Pienten lasten kokemat uhat ovat usein peräisin mieliku-
vitukseen liittyvistä hahmoista, joita lapset kohtaavat erityisesti televisiosta ja 
muista sähköisen median laitteista. Lasten taipumus nähdä primitiivisiä uh-
kaunia ja TV-ohjelmista nähdyt pelottavat elementit voivat siis kietoutua yh-
teen lasten painajaisunissa mitä pelottavimmalla tavalla.

Alle kouluikäisten lasten unissa lapsi itse esiintyy usein uhrin roolissa 
(Hall & Domhoff, 1963; Saline, 1999; Domhoff, 2005; Oberst, Charles & Cha-
marro, 2005; Strauch, 2005). Tämä ilmiö toteutui myös useassa aineistoni lap-
sen painajaisunen kuvauksessa. Uhrina oleminen voi olla selitettävissä lapsen 
haavoittuvuuden ja riippuvuuden tunteen kautta (Oberst, Charles & Chamar-
ro, 2005). Alle kouluikäinen lapsi on vielä riippuvainen vanhemmistaan ja/
tai muista läheisistä aikuisista ja tarvitsee heiltä suojelua ja turvaa, mikä voi 
näyttäytyä erityisen selkeästi unimaailmassa. 

8.3.2 TV-ohjelmiin liittyvien painajaisten hallinta

Painajaisunet voivat aiheuttaa ihmiselle voimakkaan ahdistavan kokemuksen, 
mutta toisaalta ne voivat toimia apuna stressinhallinnassa: jos ihminen käy 
läpi voimakasta stressiä valveillaoloaikana, stressinhallintaprosessi usein jat-
kuu unen aikana (Picchioni ym., 2002). Painajaisunet voivat olla lapsille myös 
tyydytystä tuottavia kokemuksia, koska he käyvät niissä läpi monia tärkeitä 
kehitystehtäviä (Winnicott, 1985, 95). Ne tarjoavat vaikeiden asioiden läpi-
käymiseen realistisen mutta vaarattoman ympäristön (Picchioni ym., 2000), 
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jossa lapsi voi turvallisesti kohdata vaaratilanteita, ilman että kukaan niitä vä-
hättelisi (Punamäki, 1998; Kirmanen, 2000a, 205−206). Pelottavan unen voi 
siis nähdä sekä pelon hallintana että pelon ilmauksena. Kun pelko saa konk-
reettisen hahmon, sen voi unessa voittaa. (mt., 207.) Painajaisunet kuitenkin 
voivat tuottaa pelkoa myös sinällään, ja lapsen täytyy tehdä jotain pelon pois-
tamiseksi, jotta hän voisi jatkaa nukkumista. 

TV-ohjelmista nousseiden painajaisten pelkoa lieventääkseen moni lapsi 
kertoi menevänsä vanhempiensa luo, etenkin vuonna 1993. Samansuuntaisen 
tuloksen sai Kirmanen (2000a), jonka tutkimuksen mukaan yleisin lasten pai-
najaisunien pelkoihin käyttämä hallintakeino oli turvan hakeminen läheisiltä 
aikuisilta, esimerkiksi vanhempien viereen meneminen. Muiden tutkimusten 
mukaan lapset käyttävät yöllisten pelkojen poistamiseksi monenlaisia coping-
keinoja, joista yksi on sosiaalinen tuki (vanhempien kutsuminen huonee-
seen, itkeminen, huutaminen tai riitely vanhempien kanssa) (Mooney, 1985; 
Mooney, Graziano & Katz, 1985; Muris ym., 2001). Aineistoni lapset käytti-
vät sosiaalisesta tuesta etenkin vanhempien viereen menemistä tai heidän 
kutsumista paikalle. Sosiaalinen tuki voi lieventää tehokkaasti lapsen pelkoa 
(Kirmanen, 2000a), varsinkin jos pelko esiintyy yöllä, jolloin myös ympäristö 
tuntuu pelottavalta, kun on pimeää. Alle kouluikäiset lapset pelkäävät usein 
myös pimeää, mikä entisestään tehostaa pelottavan painajaisunen herättämiä 
negatiivisia tunteita. Lisäksi se, että painajaisunet liittyivät usein mielikuvitus-
olentoihin, voi lisätä tarvetta sosiaaliseen tukeen, sillä tutkimuksessani havait-
sin, että lapset turvautuivat sosiaaliseen tukeen erityisesti pelätessään TV-oh-
jelmista mielikuvitusolentoja. On mahdollista, että lapsi näyttelee vahvempaa 
ja rohkeampaa kuin onkaan, ja hänen todelliset avuttomuuden tunteensa tu-
levat esille painajaisunissa (Punamäki, 1998). Tällöin painajaisuni voi toimia 
myös eräänlaisena avunhuutona, etenkin jos lapsi kertoo siitä vanhemmilleen 
tai muille henkilöille, joilta hän voi saada sosiaalista tukea. Kirmasen (2000a) 
mukaan pelottava painajainen voi aiheuttaa lapselle tuhoutumisen ja hajoa-
misen pelon ja silloin varsinkin alle kouluikäinen lapsi saa yleensä parhaan 
avun läheiseltä ja turvalliselta aikuiselta. Kirmanen näkee tämän eräänlaisena 
paradoksina: toisaalta painajaisunien pelot heijastavat läheisyyden ja riippu-
vuuden uhkaa mutta toisaalta ne herättävät voimakkaan halun läheisyyteen ja 
riippuvuuteen. (mt., 208.)

Picchionin ja muiden (2002) tutkimuksen mukaan paitsi suuret, myös 
päivittäiset pienet stressitekijät voivat aiheuttaa painajaisunia. Ihmiset, jotka 
kokivat saavansa vain vähän sosiaalista tukea, näkivät enemmän painajaisia, 
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kuin runsaasti sosiaalista tukea saavat. Painajaisunet ja coping-keinot liitty-
vät toisiinsa, koska ne palvelevat samaa tehtävää (Hicks, Chancellor & Clark, 
1987). Picchioni ja muut (2002) korostavat, että yksi painajaisunen tehtävistä 
on auttaa ihmistä pelonhallintaprosessissa. Tämä toteutuu siten, että painajai-
set voivat vähentää stressitekijän keskeisyyttä ihmisen elämässä toistuvuuten-
sa vuoksi. Tässä siis tapahtuu eräänlainen desensitisaatio-prosessi, eli ihmi-
nen tavallaan tottuu stressitekijään, jolloin myös painajaisen aiheuttama pelko 
ja ahdistus vähenevät. Toiseksi painajaisunet auttavat suoranaisesti stressaa-
van tilanteen ratkaisemisessa, sillä ne tarjoavat realistisen, mutta vaarattoman 
ympäristön keksiä stressiä helpottavia ratkaisuja. Kolmanneksi painajaisunet 
tarjoavat mahdollisuuden harjoitella stressaavassa tilanteessa toimimista, 
minkä avulla ihmisen voi olla helpompaa kohdata tilanne taas päiväaikaan. 
Tämä selittyy Revonsuon (2000) uhkasimulaatioteorian avulla: kun ihminen 
kohtaa jonkin tilanteen oikeasti ja näkee siitä painajaisunta, on ihminen unen 
näkemisen jälkeen paremmin valmistautunut kohtaamaan ja hallitsemaan to-
dellisen uhkatilanteen jatkossa (mt., 423). Uhkasimulaatioefekti vähenee iän 
myötä, kun lapsi oppii valveillaollessaan, etteivät unissa esiintyneet uhat ta-
pahtu oikeasti hänen elämässään. (Revonsuo, 2006.) Lisääntyvät kokemukset 
ja tiedot maailmasta siis vähentävät tarvetta unenaikaiseen uhkatilanteiden 
simulaatioon. 

Uhkasimulaatio voi saada vihjeitä TV-ruudun kautta (Revonsuo, 2006) 
siten, että TV-ruudulla esiintyvät tapahtumat saattavat järkyttää ihmistä suu-
resti, vaikka hän tietää niiden olevan fiktiota tai fantasiaa. Eli vaikka ihminen 
tietäisi, etteivät TV-ruudun tapahtumat ole totta, ohjelma voi järkyttää mieltä 
niin, että tapahtumat siirtyvät uniin, jolloin niiden käsittely psyykkisellä ta-
solla jatkuu unimaailmassa. Painajaisuni voi siis myös uhkasimulaatioteorian 
mukaan toimia coping-keinona.

Tutkimuksessani ei esiintynyt eroa tyttöjen ja poikien painajaisunien suh-
teen (tosin aineisto oli niin pieni, ettei tilastollisten erojen etsiminen olisi ol-
lut mahdollista). Murisin ja muiden (2001) tutkimuksen mukaan tytöt haki-
vat vanhemmiltaan sosiaalista tukea poikia useammin. 

8.4 Televisionkatselua koskevat rajoitukset ja säännöt

Eräs tehokkaimmista tavoista suojella lapsia median sisällöiltä on kontrolloi-
da heidän televisionkatsomistaan, mikä ei suinkaan ole aina helppoa. Jos se 
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onnistuu kotona, voi se olla vaikeampaa kodin ulkopuolella: TV-vastaanot-
timia on miltei joka paikassa: kaupoissa, sairaaloissa, junissa ja niin edelleen 
(Roine, Valkonen & Lahikainen, 2005). Lapset saattavat myös katsoa televi-
siota salaa vanhemmiltaan, esimerkiksi kavereiden luona, päivähoidossa tai 
omassa huoneessaan (Cantor, 1998): televisionkatselun kontrollointi on vai-
keampaa kotona, jos lapsen omassa huoneessa on TV. TV-vastaanotin, kuten 
myös muut medialaitteet, kannattaa sijoittaa perheen yhteisiin tiloihin, jolloin 
kontrollointi on helpompaa.

Aineistoni lasten vanhemmista miltei 90 % kertoi rajoittavansa lapsensa 
TV:n katselua6. Kaikkien tutkimusten mukaan rajoittaminen ei ole näin yleis-
tä: Suorannan, Lehtimäen ja Hakulisen (2001) tutkimuksessa 19 % lapsista 
vastasi television käyttönsä olevan rajoitettua ja 54 % vapaata. Vanhemmat 
taas kokevat rajoittavansa lasten televisionkatselua ja pitävät sitä tärkeänä 
(mt.). Myös amerikkalaisissa tutkimuksissa vanhempien on osoitettu asetta-
van vain vähän rajoituksia lasten TV:n katselun suhteen (Palmer, Hockett & 
Dean, 1983; Vandewater ym., 2005). Tämä ristiriita voi selittyä sillä, että van-
hemmat ajattelevat TV:n katselun rajoittamisen olevan tärkeää, mutta eivät 
käytännössä jaksa tai ehdi todella toteuttaa sitä. Edellisten tutkimuksen lapset 
ovat vähän vanhempia kuin oman aineistoni, ja voi olla, että alle kouluikäisten 
lasten television käyttöä rajoitetaan enemmän kuin jo koulua käyvien. Nyky-
ään Suomessa (kuten monessa muussakin maassa) myös käydään paljon jul-
kista keskustelua TV-ohjelmien haitallisuudesta lapsille ja TV:n katselun ra-
joittamisen tärkeydestä, mihin vaikuttaa osittain se, että Suomessa astui vuon-
na 2000 voimaan laki audiovisuaalisten ohjelmien luokittelusta. (Myös muissa 
länsimaissa on asetettu vastaavia säädöksiä (muun muassa the Motion Picture 
Association of America (MPAA) rating) (esim. Buckingham, 1996; Cantor, 
1998; Harris, 2004)). Voi olla, että laki on osaltaan lisännyt vanhem pien kont-
rolloivaa otetta lastensa televisionkatseluun. On mielenkiintoista, että Suoran-
nan, Lehtimäen ja Hakulisen (2001) tutkimuksen mukaan vanhemmat eivät 
rajoita lapsen TV:n katselua yhtä usein kuin muiden medialaitteiden käyttöä: 
33 % lapsista kertoi vanhempien asettavan rajoituksia tieto koneen käytön ja 
peräti 53 % matkapuhelimen käytön suhteen. Tämä voi johtua osittain siitä, 
että televisio on tuttu laite, jonka turvallisuuteen vanhemmat luottavat (mt.).

Lapsen TV:n katselua tulee kontrolloida niin määrällisesti kuin laadulli-
sesti. Amerikkalainen suositus on, etteivät alle kaksivuotiaat katselisi ollen-

  6 Tämä tulos koskee ainoastaan vuoden 2003 aineistoa.
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kaan televisiota ja yli kaksivuotiaiden katselu rajoitettaisiin määrällisesti mak-
simissaan kahteen tuntiin päivässä (American Academy of Pediatrics, 1999). 
Alle kouluikäiselle lapselle kaksi tuntia televisionkatselua päivässä on paljon. 
Aineistoni lapset katselivat TV-ruutua kaksi tuntia viikonloppuisin, mutta vii-
kolla katselu oli vähäisempää (samanlaisen tuloksen saivat Roine, Valkonen ja 
Lahikainen (2005), joilla myös olivat aineistona 5−6-vuotiaat lapset7). Ame-
rikkalaiset alle kouluikäiset lapset katselevat televisiota noin kaksi tuntia päi-
vässä (Kaiser Family Foundation and Children’s Digital Media Center, 2003), 
eli hieman enemmän kuin suomalaiset lapset. 

Määrällistä katselua olennaisempi seikka on katselun laadullinen rajoit-
taminen. Aineistoni lasten vanhemmat kertoivat vuonna 20038 noin kol-
manneksen lapsista katselevan aikuisten elokuvia, noin kahden kolmasosan 
ajankohtaisia ohjelmia ja aikuisten TV-sarjoja ja viidenneksen poliisisarjoja. 
Palmerin, Hockettin ja Deanin (1983) tutkimuksen mukaan suuri osa toi-
sen ja kuudennen luokan oppilaista katselee aikuisille suunnattuja ohjelmia. 
Vanhemmat lapset katselevat yleensä aikuisten ohjelmia enemmän kuin nuo-
remmat. On myös mahdollista, että aiemmin pienet lapset ovat katselleet 
aikuisten ohjelmia enemmän kuin nykyään. Tutkimukseni aineistosta vain 
harva vanhempi kertoi lapsensa katselevan poliisisarjoja, joissa esiintyvästä 
väkivallasta he ovat usein tietoisia ja rajoittavat lapsensa katselua ohjelmatyy-
pin suhteen. Melko moni lapsi katseli aikuisten elokuvia, ja yllättävän moni 
ajankohtaisia ohjelmia ja aikuisten TV-sarjoja. Suomessa Salatut elämät on 
joka arkipäivä parhaaseen katseluaikaan ilmestyvä saippuasarja, jota monessa 
kodissa katsotaan yhdessä koko perheen kesken. Sarja voi tuntua varsin har-
mittomalta, mutta saattaa tuottaa lapsille pelkotiloja, sillä aikuisille suunnatut 
ohjelmat sisältävät usein sellaisia ilmiöitä, joista lapset eivät vielä ole tietoisia: 
esimerkiksi päihteiden käyttöä, erotiikkaa, ja ihmissuhdedramatiikkaa. Lasten 
ei tulisi myöskään katsella aikuisille tarkoitettuja dokumenttiohjelmia tai TV-
uutisia, sillä niissä esitetyt onnettomuudet, katastrofit, sodat ja muut todelliset 
vaaratilanteet voivat tuottaa lapsille pelottavan tunteen siitä, että tapahtumat 
tulevat toteutumaan hänen omassa elämässään. 

Valtion elokuvatarkastamo (VET) asetti vuonna 2001 elokuville sekä 
 video- ja DVD-tallenteille ikärajat, jotka ovat: 3 (eli kaikille sallittu), 7, 11, 13 

  7 Tutkimuksen tulokset ovat osa samaa projektia kuin oma tutkimukseni vuoden 2003 
osalta. Roineen, Valkosen ja Lahikaisen (2005) tutkimusaineisto on kerätty Helsingissä ja 
Tampereella.

  8 Tietoa ei ole saatavilla vuoden 1993 aineiston suhteen.
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(vuoden 2007 alusta alkaen), 15 ja 18. Myös osalle tietokone- ja konsolipeleis-
tä on asetettu ikärajat tai -suositukset, jotka ovat: 3, 7, 12, 16 ja 189. Ikärajat 
ovat velvoittavia, eikä alaikäiselle saa luovuttaa eikä esittää sellaista kuvaoh-
jelmaa, joka on hänen ikäiseltään kielletty. Ikärajojen asettamisen perusteena 
on se, miten paljon tai millaista lasten kehitykselle haitallisena pidettävää vä-
kivaltaa, seksiä tai kauhua herättävää aineistoa kuvaohjelma sisältää. (http://
www.vet.fi/elokuva/Kuvaohjelmat.htm). 

Tutkimukseni osoitti sen, että ikärajoihin ei kuitenkaan ole aina täysin 
luottamista: suurin osa lapsista pelkäsi vuonna 2003 lapsille suunnattuja oh-
jelmia, joista osa oli sallittuja kaikenikäisille. Vanhempien ei siis tule luottaa 
siihen, että jos TV-ohjelmassa tai DVD-tallenteessa on S-merkintä, hänen 
lapsensa voi automaattisesti katsella sitä yksin. Riippuu paljon lapsen yksilöl-
lisistä ominaisuuksista ja katselukontekstista, ovatko ohjelmat hänelle turval-
lista katseltavaa.

Ikärajoista on kutenkin pidettävä kiinni niin, ettei lapsi saisi katsella hä-
nen ikäiselleen sopimatonta ohjelmaa. Kontrollointia vaikeuttaa se, että jän-
nitys kiehtoo lapsia (Kytömäki, 1999): lapset usein haluavat katsella pelottavia 
tai jännittäviä TV-ohjelmia, vaikka tietävät niiden voivan johtaa pelontun-
temuksiin (Buckingham, 1996, 2000; Cantor, 1998; Kytömäki, 1999; Hake, 
2001; Valkenburg, 2004). Hake (2001) selittää ilmiötä sillä, että TV-ohjelman 
sisältämä jännitys ja kauhu antavat lapselle mahdollisuuden kokea pelkoa, 
emotionaalista virittymistä ja intensiivistä tunnetilaa. Hake pitää tärkeä-
nä, että lapset saavat mahdollisuuden kokea TV-ohjelmista myös jännitystä, 
heitä ei saisi suojella medialta liikaa. Lapsilla voi olla parempi kyky käsitel-
lä ristiriitatilanteita, kuin aikuiset uskovat, ja heidän pitäisi välillä saada ko-
kea jännityksen aiheuttamaa toisaalta miellyttävää, toisaalta epämiellyttävää 
tunnetta. (mt.) Myös Buckingham (2000) kritisoi liian tiukkojen rajoitusten 
asettamista lapsille TV:n katselun suhteen, koska silloin lapsen rooli nähdään 
passiivisena. Lapsen aktiivinen rooli on olennaisen tärkeää huomioida, mutta 
alle kouluikäiset lapset tarvitsevat vielä vanhempien valvontaa ja rajoituksia. 
Kuitenkaan pienet lapset eivät ole täysin avuttomia uhreja, mikä näkyy siinä, 
että he osaavat hallita mediavälitteisiä pelkojaan tehokkaasti. Oma mielipitee-
ni on, että lasta täytyy suojella medialta ikä- ja kehitystason mukaisesti, mut-
ta hänelle tulee tarjota mahdollisuus kokea jännitystä silloin tällöin. Lapsen 

  9 Ikäraja 18 ei ole suositus, vaan se kuuluu Rikoslain piiriin (Rikoslaki 17 luku Rikoksis-
ta yleistä järjestystä vastaan), ja lain rikkomisesta voi saada sakkoa tai vankeutta (http://
www.vet.fi/Uusi_laki.htm). 
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persoonallisuudesta riippuu, mitä hän sietää, mutta jos vanhempi on epävar-
ma sisällön sopivuudesta lapselle, tulee lasta mieluummin suojella liikaa, kuin 
 liian vähän. 

8.5 Mediakasvatus apuna TV-ohjelmiin liittyvien  
 pelkojen kohtaamisessa

Mediakasvatus on tietoista yritystä harjaannuttaa ihminen aktiiviseksi ja 
kriittiseksi median käyttäjäksi (Kotilainen, 1999). Mediakasvatus on yhdessä 
oppimista, siinä ei tarvita asiantuntijoita tai auktoriteetteja (Suoranta & Ylä-
Kotola, 2000). Mediakasvatuksessa on tärkeää tukea kehittyvän ihmisen iden-
titeettityötä: media voi toimia avaimena minän ja maailman ymmärtämiseen. 
Mediakasvatus tuottaa edelleen mediataitoa, joka voi toimia suojana median 
riskivaikutuksia vastaan. (Mustonen, 2001.) Yksinkertaistettuna mediakas-
vatus on sääntöjen ja rajojen asettamista, kokeilua erilaisilla medialaitteilla, 
vanhempien ja lasten välistä keskustelua median sisällöistä ja muista mediaan 
liittyvistä ilmiöistä ja niin edelleen (mm. mt.). Vanhemmat eivät aina pysty 
kontrolloimaan lastensa televisionkatselua, mutta he voivat toimia rakenta-
vassa roolissa tarjoamalla lapsilleen mediakasvatusta (Buckingham, 1996, 
253–254).

Mediakasvatus on olennaisen tärkeässä roolissa, kun pohditaan, miten 
lasten hyvinvointia teknologia-viidakossa voidaan parantaa. Mediakasvatusta 
tulisi lähteä antamaan lapsille ja aikuisille ymmärrettävässä muodossa. VET 
on asettanut elokuville ikärajat ja tiedottanut niistä, mutta tiedotuksen tulisi 
olla jatkuvaa, niin että se tavoittaisi kaikki ihmiset. Vanhempainillat ovat eräs 
mainio areena mediakasvatukseen. Toisaalta mediakasvatuksen tulisi kohdata 
myös ne vanhemmat, joiden lapset eivät ole hoidossa tai koulussa. Tämä voisi 
toteutua järjestämällä keskustelu- tai muita tilaisuuksia kaikille vanhemmille. 
Paitsi vanhemmille, on oleellisen tärkeää antaa mediakasvatusta lapsille itsel-
leen. Tämä onnistuu päiväkodeissa, esikouluissa ja kouluissa niin, että joko 
mediakasvatus otetaan uutena oppiaineena osaksi opetussuunnitelmaa tai 
niin, että sitä annetaan jonkin toisen oppiaineen piirissä. 
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8.5.1 Vanhempien merkitys alle kouluikäisen lapsen  
 mediakasvatuksessa

Eräs mediakasvatukseen liittyvä olennainen seikka on se, että vanhempien tu-
lisi olla tietoisia siitä, että TV-ohjelmat (ja muut mediasisällöt) voivat tuottaa 
lapsille pelkoa ja muita negatiivisia seuraamuksia. Yllättävää oli, että lapset ja 
vanhemmat arvioivat TV-pelkojen määrän lapsilla melko samansuuruisek-
si: noin 70 %10 vanhemmista ja noin 80 % lapsista kertoi lapsella esiintyvän 
TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja. Usein vanhemmat aliarvioivat lastensa pelko-
ja (mm. Muris ym., 2001; Lahikainen ym., 2006; ks. Taimalu, 2007, 70−73).11 
Tulokseni voi olla selitettävissä sillä, että vanhempien tietoisuus median tuot-
tamista haitoista lapsille on lisääntynyt. Myös aineistoni lasten vanhemmat 
tuntuivat olevan jossain määrin tietoisia tästä ilmiöstä: 41 prosenttia heistä oli 
sitä mieltä, että TV-ohjelmilla on vaikutuksia lapseen.12 Kuitenkin vanhem-
mat edelleen arvioivat lastensa pelot pienemmiksi kuin lapsi itse, mikä näkyi 
etenkin kuvahaastattelun valossa, jonka mukaan 89 %:lla lapsista esiintyi TV-
ohjelmiin liittyviä pelkoja. Kaikki vanhemmat siis eivät ole tietoisia lastensa 
pelon kokemuksista.

Tietoisuuden, suojelun ja rajoittamisen lisäksi vanhemmat voivat liittyä 
lapsen stressi- ja coping-prosessiin myös toimimalla stressin lähteenä, esimer-
kiksi katselemalla lapsen mielestä pelottavaa ohjelmaa niin, että lapsi altistuu 
ohjelman sisällölle. Jos lapsi joutuu katselemaan TV-ohjelmaa muiden halus-
ta (eikä hänellä ole vaikutusmahdollisuuksia katselun suhteen), on hänellä 
riski pitkäaikaisiin negatiivisiin vaikutuksiin, esimerkiksi pelkoihin (Harrison 
& Cantor, 1999). Lisäksi lapsen ikä vaikuttaa: mitä nuorempana lapsi näkee 
jotain pelottavaa, sitä suurempi riski hänellä on saada katselusta pitkäaikai-
sia vaikutuksia. Ohjelmasisällöistä erityisesti veri ja onnettomuudet (joita 
esiintyy lähinnä aikuisille suunnatuissa ohjelmissa) aiheuttivat lapsilla pitkä-
aikaisia vaikutuksia (mt.). Vanhemmat saattavat siis jopa provosoida lapsen 
media-aiheisia pelkoja katselemalla esimerkiksi väkivaltaisia tai muita lapsille 
yleisesti pelkoa aiheuttavia ohjelmia niin, että lapsi altistuu ohjelman sisällölle 
joko aktiivisesti tai passiivisesti.

10 Tulos vanhempien osalta koskee ainoastaan vuoden 2003 aineistoa.
11 Täytyy muistaa, että en analysoinut tätä tulosta tapauskohtaisesti, eli en voi olla varma, 

kuinka moni lapsi ja vanhempi olivat samaa mieltä lapsen TV-ohjelmiin liittyvistä pelois-
ta. En analysoinut myöskään pelon voimakkuutta, jossa voi myös olla eroavaisuuksia.

12 Tieto koskee ainoastaan vuoden 2003 aineistoa.
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Toiseksi, vanhemmat voivat olla mukana coping-prosessissa joko tiedon, 
neuvojen ja tuen lähteenä tai mallina (he voivat olla mallina myös toimi-
mattomalle pelonhallinnalle). Vanhemmat voivat myös toimia yhteistyössä 
lapsen kanssa, jolloin coping-prosessi on vastavuoroinen. (Berg, Meegan & 
 Deviney, 1998.) Vanhempien näyttämä malli omasta mediankäytöstään on 
tärkeä osa mediakasvatusta. Cantor, Wilson ja Hoffner (1986) havaitsivat, että 
ne vanhemmat, jotka kielsivät lastaan katsomasta Day After-elokuvaa (kertoo 
ydintuhosta), eivät yleensä olleet katselleet sitä itsekään. Ehkä he pelkäsivät 
tai ajattelivat, että lapsi olisi saattanut nähdä jotain ohjelmasta, jos he olisivat 
katselleet sitä itse, tai ehkä he eivät muutenkaan välittäneet katsella katastrofi-
elokuvaa. (Cantor, Wilson & Hoffner, 1986.) Näyttää siis siltä, että mediakriit-
tiset vanhemmat osaavat rajoittaa myös omaa mediankäyttöään ja reflektoida 
sekä omaa että lastensa mediankäyttöä. 

Tutkimukseni osoitti, että pelottavien TV-ohjelmien katselu voi liittyä 
myös lapsen uniin. Jos lapsi juuri ennen nukkumaanmenoa kokee jotain pe-
lottavaa, hän todennäköisesti näkee siitä myös unia (esim. Palmer, Hockett 
& Dean, 1983; Cantor, 1996; Paavonen ym., 2006; Taimalu, 2007, 99). On siis 
tärkeää, ettei lapsi illalla katselisi jännittäviä TV-ohjelmia13 (ks. myös Tai-
malu, 2007, 99) tai pelaisi tietokonepelejä, eikä lapselle luettaisi liian jännit-
täviä satuja. Jos lapsi kokee illalla pelkoa, unensaanti voi vaikeutua, ja hänellä 
voi esiintyä myös muita unihäiriöitä (mm. Paavonen ym., 2006). Jännittävien 
TV-ohjelmien katselu (tai jännittävien ja vauhdikkaiden tietokonepelien pe-
laaminen) kannattaa siis ajoittaa päiväaikaan (ks. myös Salokoski, 2005). 

Lapset voivat oppia paitsi vanhempien ja muiden aikuisten (ja lasten) 
avulla, myös itsenäisesti säätelemään tunteitaan televisio-ohjelmia kohtaan: 
he pystyvät testaamaan rajojaan sen suhteen, mitä he sietävät ja osaavat lo-
pettaa TV:n katsomisen jos heitä alkaa pelottaa liian paljon (Buckingham, 
1996, 254). Myös alle kouluikäisille lapsille tulisi antaa joskus mahdollisuus 
kontrolloida omaa televisionkatseluaan, tosin turvallisissa rajoissa (niin että 
aikuinen huolehtii ohjelman sopivuudesta lapsen ikätasolle ja on läsnä lapsen 
katsellessa ohjelmaa). Kirjallisuus (ja media: tutkijan lisäämä) voivat tarjota 
monia erilaisia tapoja pelonhallintaan ja auttaa lapsia keksimään uusia pelon-
hallintakeinoja (Tremewan & Strongman, 1991). Tässä täytyy muistaa se, ettei 

13 Vuonna 2003 35 % lasten vanhemmista kertoi lapsensa katselleen joskus TV-ohjelmaa 
nukkumaan mennessään. Tosin vastaus ei anna tietoa siitä, oliko TV-ohjelma jännittävä 
vai rentouttava.
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kaikilla lapsilla ole keinoja hallita pelkoaan, joten kaikki lapset eivät tähän it-
senäisesti pysty. 

8.5.2 Pelonhallintakeinot osana mediakasvatusta

Pelonhallintakeinojen opettaminen voidaan nähdä yhtenä osana mediakasva-
tusta. Aiemmin kohdatut pelottavat tilanteet ja niissä käytetyt coping-keinot 
varastoituvat ihmisen mieleen skeemoiksi, joiden avulla he voivat myöhem-
min tulkita ja arvioida samankaltaisia tilanteita (Berg, Meegan & Deviney, 
1998). Vanhemmat voivat siis auttaa lapsia selviytymään tulevista TV-ohjel-
mien herättämistä pelkotilanteista opettamalla heille, mitä pelottavassa tilan-
teessa voisi tehdä. Vanhempien rooli alle kouluikäisen lapsen pelonhallinnas-
sa onkin olennaisen tärkeä. On tärkeää, että aikuinen on aina lapsen saatavilla 
niin fyysisesti kuin psyykkisesti, eli lapsen on helppoa hakea sosiaalista tukea 
hänen sitä tarvitessaan (Cantor, 1998). Kuten tutkimukseni osoitti, monilla 
lapsilla oli itsellään käytössä useita toimivia pelonhallintakeinoja, mutta kaik-
ki lapset eivät osanneet tai pystyneet hallitsemaan pelkojaan: erityisesti silloin 
vanhempien apu on ensiarvoisen tärkeää. Tutkimukseni mukaan monet lap-
set hakeutuivat vanhempien luo varsinkin silloin, kun he pelkäsivät painajai-
sia, mutta melko usein myös silloin, kun he kokivat pelkoa katsoessaan TV-
ohjelmaa. Moni alle kouluikäinen lapsi siis näyttää tukeutuvan vanhempiinsa 
pelon hetkellä, eli lapset kokevat vanhempien olevan se ’turvallinen satama’, 
josta voi hakea apua sitä tarvittaessa. Jotkut lapset (harvat) kokivat, ettei van-
hempiin turvautumisesta ole apua pelottavassa tilanteessa, mikä on huolestut-
tavaa. Ehkä nämä vanhemmat eivät ole ottaneet lapsensa pelkoa tosissaan, tai 
eivät muuten kykene antamaan heille apua. Vanhempien päihde-, parisuhde-, 
työhön liittyvät ja muut ongelmat voivat olla syynä siihen, etteivät he pysty 
tarjoamaan riittävää suojelua lapselleen. Tällaisessa tilanteessa lapsi tarvitsee 
avukseen jonkun muun aikuisen, johon hän voi turvautua silloin, kun van-
hemmat eivät pysty auttamaan. 

Tunne ja tieto kulkevat aina käsi kädessä (Piaget, 1981). Uutta informaa-
tiota välittävää havaintoa käsitellään ensin tunteiden tasolla, sitten informaa-
tion käsittelyn tiedollisissa prosesseissa, mistä seuraa toiminta (Berkowitz, 
1993). Älyllistäminen vähentää pelko- tai muita tunnereaktioita, ja vanhem-
mat voivat käyttää sitä hyväkseen: esimerkiksi selittää lapselle, miten TV-oh-
jelman tehosteet tai trikkikuvaukset on tehty, se mitä ohjelmassa tapahtuu, ei 
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ole totta ja niin edelleen. (Mustonen, 2001.) Älyllistämiseen liittyy läheisesti 
mediahahmojen muokkaaminen vähemmän uhkaaviksi, mikä voi tehokkaas-
ti vähentää pienten lasten pelkoja (Cantor, Sparks & Hoffner, 1988.) Tämä voi 
tapahtua esimerkiksi niin, että lapsille kerrotaan, miten elokuva tai ohjelma 
on tehty, jolloin siitä katoaa taianomaisuus. Tosin alle kouluikäisiä lapsia tämä 
keino ei välttämättä auta, sillä vaikka he tietäisivät, että elokuva on näytelty tai 
trikkikuvattu, pelottavat efektit voivat silti jäädä mieleen. Tämä johtuu siitä, 
että alle kouluikäiset pelkäävät erityisesti sitä, mikä näyttää pelottavalta (Can-
tor & Sparks, 1984).

Pelottavien efektien älyllistäminen tapahtuu lasten kanssa vanhempien 
(tai muiden aikuisten) kanssa käytävien keskustelun avulla, mikä on olennai-
sen tärkeä osa mediakasvatusta. Keskustelut TV-ohjelmista voivat lieventää 
myös alle kouluikäisten lasten pelkotiloja, erityisesti jos keskustelut käydään 
niin, että lapsi ymmärtää ne (ikätason mukaisesti). Miltei kaikki aineistoni 
lasten vanhemmat kertoivat käyneensä lapsensa kanssa keskusteluja TV-oh-
jelmista14, mikä kuvastaa sitä, että nykyään vanhemmat ovat tietoisia keskus-
telun tärkeydestä. Keskusteluissa täytyy kuitenkin huomioida muutama seik-
ka. Tärkeintä on ottaa huomioon lapsen ikä: alle kouluikäiset lapset eivät aina 
ymmärrä kaikkia aikuisille itsestään selviä termejä, esimerkiksi usea, mahdol-
linen, todennäköinen ja ehkä. Keskustelu tuleekin käydä niin, että asiat se-
litetään lapselle mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi, niin, että lapsi 
ymmärtää, ettei TV-ruudun tapahtuma voi tulla osaksi hänen omaa elämään-
sä. Pieni lapsi ei myöskään pysty ymmärtämään, etteivät tietyt ilmiöt ole oi-
keasti totta (esimerkiksi Mörkö Muumilaakson tarinoissa), koska hän ei vielä 
pysty erittelemään toisistaan mielikuvitusmaailmaa ja realistista todellisuut-
ta (Piaget, 1981, 1988, 1999; Cantor & Nathanson, 1996; Muris & Merckel-
bach, 2000). Lapset ovat hyvin yksilöllisiä kognitiivisessa kehityksessään: osa 
5−6-vuotiaista lapsista on vielä tunne-elämän ja kognitiivisen kehityksensä 
suhteen esioperationaalisella tasolla kun taas osa on siirtynyt konkreettisten 
operaatioiden tasolle (ks. Piaget, 1981, 1988, 1999). Niinpä osa alle koulu-
ikäisistä lapsista voi hyötyä selityksestä, ettei uhkaava tilanne (jonka lapsi on 
nähnyt TV:sta) voi tapahtua hänen elämässään tai se ei ole totta. Myös nuo-
remmat lapset siis voivat jossain määrin ymmärtää fantasian ja todellisuuden 
välisen eron, mutta he eivät välttämättä pysty muistamaan tätä seikkaa, kun 
näkevät pelottavaa mediasisältöä, koska tässä vaiheessa kognitiivista kehitystä 
he eivät vielä pysty huomioimaan montaa asiaa samanaikaisesti (Piaget’n teo-

14  Tulos koskee ainoastaan vuoden 2003 aineistoa.
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ria). Niinpä joskus TV-ohjelmaa katsellessa tieto siitä, ettei ohjelma ole totta, 
voi unohtua, kun pelottava ärsyke vie lapsen kaiken huomion (Cantor & Wil-
son, 1984; Cantor, Sparks & Hoffner, 1988). 

Toiseksi, keskustelun ajoitus on tärkeää: kun pelottavista kokemuksista ky-
sellään tai keskustellaan heti kokemuksen jälkeen, voi tällä olla terapeuttinen 
vaikutus. (Cantor, 1996.) Vanhempien tulee siis olla tietoisia siitä, mitä lapsi 
katsoo ja mikäli lapsi vaikuttaa pelästyneeltä, tai ohjelmassa on kohtauksia, 
jotka saattavat pelottaa lasta, vanhempien tulisi käydä lapsen kanssa keskus-
telua heti katselun jälkeen. Lapselta voi esimerkiksi kysyä, mitä hän ajattelee 
ohjelmasta (pitikö hän siitä), oliko siinä jotain pelottavaa tai ikävää tai muka-
via kohtauksia. Näin lapsi voi samalla oppia reflektoimaan tunteitaan, mikä 
auttaa häntä jatkossa paremmin tunnistamaan ne ja näin ollen hallitsemaan 
pelkoaan tehokkaammin.  Keskusteluja voi tietenkin käydä myös myöhem-
min: TV-ohjelmiin liittyvät pelot voivat kestää viikkoja, kuukausia tai jopa 
vuosia (mt.), ja lapset saattavat ottaa asian esille jopa vasta pitkän ajan päästä 
pelonkokemuksen jälkeen. 

Vanhempien ja lasten tulisi välillä katsoa televisiota yhdessä, jotta van-
hemmat tietävät, millaisia ohjelmia lapsi katselee, jolloin myös keskustelut 
TV-ohjelmista sujuvat paremmin. Aineistoni lasten vanhemmista peräti 96 % 
ilmoitti katselevansa televisiota joskus yhdessä lapsen kanssa, eli ilmiö näyttää 
olevan yleinen ainakin alle kouluikäisten lasten perheiden parissa. Vanhem-
pien läsnä ollessa pelontunnekaan ei yleensä ole yhtä voimakas kuin yksin ol-
lessa. Lapsi voi katsoa televisiota joskus turvallisesti yksin, esimerkiksi tuttuja 
lastenohjelmia. Usein vanhemmat laittavat ruokaa tai puuhailevat muita koti-
askareita sillä välin kun lapsi katselee lastenohjelmia, ja joissakin kodeissa TV 
näkyy ja kuuluu keittiöönkin, jolloin vanhemmat ovat läsnä lapsilleen, vaik-
keivat katsokaan televisiota heidän kanssaan. Toisaalta voi olla iloinen ja yh-
distävä kokemus joskus katsella TV:tä koko perheen kesken. Ihmiset yleensä 
nauttivat siitä, kun heille läheiset ihmiset tuntevat ja näkevät heille tärkeitä ta-
pahtumia, esimerkiksi kun vanhemmat menevät katsomaan lapsen jääkiekko-
peliä tai jumppaesitystä tai vanhemmat näkevät, mitä lapsi katsoo mielellään 
televisiosta. Haluamme jakaa meille tärkeät tapahtumat rakkaiden ihmisten 
kanssa. Alla oleva esimerkki kuvaa tätä ilmiötä: lapsi kokee suurta iloa siitä, 
kun isä pelaa hänen kanssaan konsolipeliä.
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H: No, muisteleppas Veeti, milloin sinä viimeks olit oikein iloinen ja onnellinen. 
Mitä sillon tapahtu?
L: No minä olin niin ilonen että meinas räjähtää koko talo.
H: Kauheeta miten ilonen sä olit (naurahtaa). No mitä sillon tapahtu ku sä 
 tulit niin iloseks?
L: No ainaki taisin mennä pelaamaan pleikkarilla.
H: Pleikkarilla pelasit, pelasit sä yksin vai jonku toisen kanssa?
L: No kyllä minä ylleesä pellaan eniten yksin ku iskän kanssa ku iskällä on 
 töitä.
H: Niin just. Onks kivempaa pelata isin kaa vai yksin?
L: No yksin ku minä haluaisin toisia puksautella, mutta en iskää ku se on niin 
taitava. Se on aikuisten tasolle laitettu. (…) Sitä ei saa lapsien tasolle. (…) 
 Paitsi kyllä minä joka mutkassa jouvun pistämään jarrut mutta iskä ei. (…) 
Ku iskä on niin taitava.
H: Niin justiisa. Oot sinäki varmasti taitava.
L: (naurahtaa iloisesti) Kyllä minä oon voittanu joskus mutta minä en ossaa 
niin hyvin pelata ku mulla oli auto rikki ku tulin maaliin, mutta iskällä ei. (…) 
Paitsi iskä ajo kerran aina nurin kerran. (…) Ei iskä ku ajo kerran yksin ku 
minun peli oli, niin iskä ku munas minun viimesen pelin, ku se hyppi se auto ku 
kenguru. 
Poika, 5 v., 2003

Toisaalta melkein kaikki vanhemmat (97 %) kertoivat lapsensa katselevan te-
levisiota joskus yksin. Eli vaikka yhdessäkatselu vanhempien ja lasten kans-
sa osoittautui hyvin yleiseksi, lapset näyttävät katselevan televisiota runsaas-
ti myös yksin. Tähän voi liittyä aiemmin pohtimani seikka, että katselutapa 
voi liittyä ohjelmatyyppiin: ehkä lapset katselevat yksin lastenohjelmia, mutta 
muita ohjelmia yhdessä vanhempien kanssa. Yksinkatselu alle kouluikäisten 
lasten parissa ei ole kuitenkaan suositeltavaa, sillä pelko liittyy heillä usein ni-
menomaan lapsille suunnattuihin ohjelmiin.

Cantorin ja Nathansonin (1996) tutkimuksen mukaan ne vanhemmat, 
joiden lapsilla esiintyi TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja, suhtautuivat kriittisem-
min TV-väkivaltaan kuin ne vanhemmat, joiden lapsilla pelkoja ei esiintynyt. 
Ehkä kriittisesti suhtautuvat vanhemmat olivat nähneet lapsen pelkäävän (tie-
toisuus) ja olivat tietoisia myös heidän pelonhallinnastaan. (mt.) Voi olla, että 
kriittisesti lastensa mediankäyttöön suhtautuvat vanhemmat rajoittavat lapsen 
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katselua muutenkin enemmän. Myös lapsi voidaan pikkuhiljaa opettaa kriit-
tiseksi television ja muun median käyttäjäksi, eli valitsemaan, mitä hän katse-
lee, pitämään TV auki vain silloin kun katselee sitä ja rajoittamaan katselun 
määrää (Cantor, 1996; ks. Taimalu, 2007, 99). Tosin alle kouluikäinen lapsi 
tarvitsee vielä vanhemman opastajakseen: kriittiseksi katsojaksi kehitytään 
pikkuhiljaa, eikä pienen lapsen tulisi vielä kohdata mediaa täysin itsenäisesti. 

Eräs keino, jolla alle kouluikäisten lasten pelkoja on pystytty lieventämään, 
on desensitisaatio. Sen avulla vanhemmat ja muut aikuiset voivat lieven-
tää lapsen pelkoreaktioita erilaisiin pelottaviin tilanteisiin (Cantor & Sparks, 
1984; Wilson, 1989). Tämä tosin on arveluttava keino TV-ohjelmiin liitty vien 
pelkojen kohdalla, sillä ei ole viisasta altistaa pientä lasta pelottavalle TV-oh-
jelmalle jatkuvasti. Parhaiten toimiva keino on katselun keskeyttäminen ja so-
siaalisen tuen (läheisyyden) tarjoaminen lapselle. Lapsen pelko voi lieventyä, 
jos hän näkee, ettei hänen läheistä ihmistään pelota. Aikuiset ja eri-ikäiset 
lapset sietävät erilaisia pelko-ärsykkeitä, joten ei ole järkevää jatkaa sellaisen 
ohjelman katsomista, mikä pelottaa lasta, vaikkei se pelottaisikaan aikuista. 

Television rooli lapsen arjessa on merkittävä, mikä johtuu osittain van-
hempien lisääntyneestä työtaakasta ja sen seurauksena vanhempien ja lasten 
yhteisen kanssakäymisen vähentymisestä (Hochschild, 1997; Lahikainen, 
2005a, 2005b; Lahikainen ym., 2007). Tärkeää siis on myös se, että vanhem-
mat huolehtivat siitä, että lapsella on muitakin harrastuksia kuin medialaittei-
den käyttö. Liian monet lapset käyttävät suuren osan vapaa-ajastaan television 
tai videoiden / DVD:n katseluun, tietokoneella tai pelilaitteella pelaamiseen 
tai Internetissä surffailuun. Kuten jo aiemmin olen maininnut, liiallisesta me-
diankäytöstä voi olla seurauksena paitsi psyykkisiä (pelot, painajaisunet, le-
vottomuus, passiivisuus, riippuvaisuus ja niin edelleen), myös fyysisiä haittoja 
(liikunnan puute joka voi edelleen johtaa ylipainoon, syömishäiriöt, päänsä-
ryt, niska- ja hartiaseudun kivut, unettomuus ja muut nukkumisvaikeudet ja 
niin edelleen) (Paavonen ym., 2006; Salokoski, 2005). Jos medialaitteita käy-
tetään paljon ja yksin, voi myös perheenjäsenten keskinäinen vuorovaikutus 
kärsiä. Aikuisten tulisi pitää huoli siitä, etteivät erilaiset medialaitteet veisi 
liikaa lapsen vapaa-aikaa ja olisivat tasapainossa lapsen psyykkisessä, fyysi-
sessä ja sosiaalisessa maailmassa. Tarpeeksi pieninä annoksina ja joskus myös 
yhdessä harrastettuna nämä aktiviteetit saattavat vahvistaa perheenjäsenten 
keskinäistä yhdessäoloa. 
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Kahdeksanvuotias tyttäreni muistaa elävästi erään painajaisunen, jonka hän 
näki ensimmäistä kertaa kolmevuotiaana. Hän kertoi unen saaneen alkunsa 
Peter Pan -elokuvasta, jonka hän oli katsellut kaverinsa luona. Unessa kroko-
tiili söi tyttäreni, ja hän muistaa unen edelleen erittäin pelottavana ja ahdista-
vana. Tyttäreni on nähnyt saman unen kolme kertaa ja pelkää sen toistuvan 
vielä joskus. TV-ruudulla nähdyistä (tai kuulluista) tapahtumista voikin olla 
seurauksena voimakkaita pelkoreaktioita, jotka saattavat siirtyä edelleen pai-
najaisuniin. TV-ohjelmiin liittyvät pelot ja painajaisunet voivat vaivata lasta 
vielä vuosien päästä varsinaisesta kokemuksesta (esim. Cantor, 1998). 

Osa peloista, jotka esiintyvät yleisinä alle kouluikäisillä lapsilla, esimerkik-
si pimeän pelko tai eksymisen / separaation pelko, eivät olleet yhteydessä TV-
ohjelmiin tai painajaisuniin liittyviin pelkoihin. Tämä voi olla merkkinä siitä, 
että TV-ohjelmiin liittyvät pelot eivät kuulu niin sanoittuihin ’lapsen normaa-
leihin’, kautta aikojen esiintyneisiin pelkoihin. Televisioruudulta koettu pel-
ko voidaan siis nähdä tietoyhteiskunnan tuottamana uutena pelonmuotona, 
eräänlaisena kanavana, jonka välityksellä ihmisille esitetään arkaaisia pelkoja 
(pimeä, vieraat aikuiset, väkivalta, pelottavan näköiset mielikuvitusolennot 
ja niin edelleen). Pahimmillaan jopa lapsen mielenterveys voi kärsiä, jos hän 
on hyvin herkkä tai katselee ikäiselleen sopimattomia TV-ohjelmia yksin ja/
tai liian paljon. Lasten mediankäyttöä tulee siis valvoa ja siihen tulee puut-
tua, jotta voisimme suojella lapsiamme tehokkaammin tietoyhteiskunnan 
varjopuolilta. Vaikka televisio (ja muut medialaitteet) tuo maailman tapahtu-
mat tutuksi ihmisille (Giddens, 1991; Furlong & Cartmel, 2007), niin aikui-
sille kuin lapsille, media harvoin tarjoaa välineitä, joiden avulla pelottavia ja 
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 ahdistavia ohjelmasisältöjä voitaisiin käsitellä. Televisio on siis huomattava 
turvattomuuden lähde, muttei niinkään apuväline tunteiden kohtaamisessa.

On mielenkiintoista pohtia, miten toisen ihmisen (tai eläimen) koke-
ma pelko kuvaruudulla vaikuttaa lapseen: hän voi esimerkiksi kokea pelkoa 
toisen puolesta (empatia). Näin siis toisen kokema pelko voi siirtyä lapsen 
omaan maailmaan. Lapsi on aikuista suojattamampi kokiessaan pelkoa, kos-
ka hän ei voi aina ymmärtää pelottavan tilanteen todellisuutta tai merkitystä 
(Piaget, 1981, 1988, 1999). Lapsi siis tarvitsee vierelleen turvallisen aikuisen, 
joka auttaa häntä jäsentämään TV-ruudun tapahtumien herättämiä tunteita.

9.1 Lapsen hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset eivät ole pelkästään huonoja tai hy-
viä; Risto Eräsaaren (2002, 10) mukaan maailma on tässä ja elämä on nyt; ny-
kyhetken kokemuksiin täytyy antautua. Tämän päivän aikuiset ovat saaneet 
nähdä, kuinka teknologiset tuotteet ovat halventuneet ja muuttaneet miltei 
jokaisen suomalaisen kotiin. Tämän päivän lapset taas ovat syntyneet tällai-
seen uuteen aikaan; he saavat pienestä asti opetella television, tietokoneen, 
DVD:n, matkapuhelimen, pelikonsolin ja muiden medialaitteiden käyttöä, ja 
oppivat joskus käyttämään näitä laitteita jopa vanhempiaan paremmin. Lap-
set ovat myös pienestä asti tottuneet valtavaan tietotulvaan, jota heidän voi 
olla vaikea ymmärtää, saati sitten suodattaa. Teknologisten laitteiden runsas 
käyttö ja helppo saatavuus yhdistettynä vanhempien yhä lisääntyneeseen ko-
toa poissaoloon voivat olla yhteydessä ilmiöön, että lapsi saattaa viettää TV:n 
tai tieto koneen parissa aikaa jopa enemmän kuin vanhempiensa kanssa. Lap-
set on helppoa ohjata katsomaan TV:tä tai pelaamaan tietokonepelejä sillä 
välin, kun vanhemmat hoitavat omia askareitaan tai käyvät harrastuksissaan. 
Tällainen yhtälö kuulostaa pelottavalta; jos lapsi tottuu elämään virtuaalito-
dellisuudessa enemmän kuin todellisuudessa oman perheen kanssa, on tällä 
väistämättä seuraamuksia, jotka heijastuvat lapsen hyvinvoinnissa. 

Tarkastelin tutkimuksessani Suomessa tapahtuneista yhteiskunnallisista 
muutoksista ainoastaan maamme muuttumista vahvasti tietoyhteiskunnaksi. 
Tällä hetkellä tätä voitaneen pitää yhtenä viime aikojen suurimmista muu-
toksista. Tämän päivän maailmalle ovat ominaisia niin työ- kuin ihmissuhtei-
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den lyhytkestoisuus, hektisyys, tilanteiden ennustamattomuus ja epävarmuus 
(Dencik, 2002). Erityisesti vahva median rooli arjessa, nopeat muutokset 
yhteisöissä sekä kiireen ilmaantuminen monen ihmisen elämään ovat niitä 
muutoksia, joilla voi olla osuutta myös lasten pelkojen muuttumiseen (Taima-
lu, 2007, 89).

9.1.1 Lapsen hyvinvointi ja media perhekontekstissa

Turvattomuus ja turvallisuus ovat ilmiöitä, joihin ovat suurelta osin yhtey-
dessä lapsen välitön elinympäristö, mutta myös laajempi yhteiskunnallinen 
konteksti. Yhteiskunnassamme tapahtuneet nopeat muutokset taas ovat väis-
tämättä jollain tapaa yhteydessä perheisiin ja sitä kautta lasten hyvinvointiin. 
Turvallisuuden tai turvattomuuden kokemukset ovat edelleen vahvasti yh-
teydessä lapsen hyvinvointiin. Dencik (2002) pitää nykyajan perhettä usein 
muuttuvana ja perheen ihmissuhteita löystyneinä. Perhe voi kuitenkin olla 
hektisessä kiireen kulttuurissa ainoa mahdollinen levähdyspaikka ja turvalli-
suuden lähde lapselle, paikka, jossa hän voi olla oma itsensä (Taimalu, 2007, 
90). Perhe-arvoja toisaalta pidetään yhä tärkeämpinä, mutta toisaalta perheen-
jäsenillä on yhä vähemmän aikaa olla yhdessä. Tämän ajan suomalaisille per-
heille on ominaista se, että molemmat vanhemmat käyvät kodin ulkopuolella 
työssä ja lapset ovat sen aikaa päivähoidossa (tai koulussa, jonka jälkeen joko 
tulevat yksin kotiin tai ovat iltapäivähoidossa). Eläminen Suomessa on kallis-
ta, joten työssäkäynti on usein ainoa vaihtoehto vanhemmille, jotta elintaso 
voitaisiin turvata. Vanhempien työtaakan ja medialaitteiden välille muodos-
tuu eräänlainen yhtälö: kun perhe kotiutuu töistä ja hoitopaikasta / koulusta 
usein (lapsen mielestä) pitkän päivän jälkeen, televisio (tai muu medialaite) 
toimii eräänlaisena lastenhoitajana, jotta kotiaskareet saadaan hoidetuksi. Li-
säksi perheenjäsenillä on usein harrastuksia, jotka syövät lisää perheen yhteis-
tä aikaa. Yhdessäololle ei arkisin jää aikaa montaa tuntia vuorokaudessa: jos 
kotona ollaan klo 17 ja lapset menevät nukkumaan klo 20−21, aikaa perheen 
yhdessä olemiselle jää vain 3−4 tuntia, ja tästä ajasta ovat pois medialaitteiden 
käyttö ja muut perheenjäsenten omat puuhat sekä harrastukset. Aamut ovat 
usein niin kiireisiä, ettei hoitopaikkaan / kouluun / työhön lähtemistä voi juu-
rikaan kutsua yhteiseksi ajaksi. Toki ovat viikonloput ja lomat, mutta ikävä 
kyllä kaikki perheet eivät vietä niitäkään yhdessä. 
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Eräs toinen huolestuttava ilmiö nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa 
on avioerojen lisääntyminen. Avioerot ovat yleensä lapselle kielteinen koke-
mus, kun myös hän joutuu eroamaan toisesta vanhemmastaan niin, ettei näe 
tätä enää joka päivä. (Tietysti tulee muistaa, että avioero ei ole aina pelkästään 
kielteinen tapahtuma, jos se merkitsee esimerkiksi vanhempien jatkuvien rii-
tojen päättymistä.) Eräs avioeron seuraamus on usein se, että yksinhuoltaja-
vanhempi joutuu työskentelemään pitkiä päiviä, jotta perheen talous olisi 
turvattu. Tämä vaikuttaa niin, että lapsen ja vanhemman yhdessävietetty aika 
vähenee ja voi edelleen johtaa siihen, että lapsi yksin ollessaan käyttää me-
dialaitteita ilman vanhemman valvontaa. Alle kouluikäiset suomalaiset lapset 
kuitenkin ovat hyvin harvoin yksin kotona, mutta kouluikäisten kohdalla ti-
lanne voi olla toinen. Toisaalta yksinhuoltajien lapsilla ei esiintynyt TV-oh-
jelmiin liittyviä pelkoja useammin kuin kahden vanhemman perheissä, mikä 
tukee selitystä, että lasten mediankäyttö on yleistä kaikenlaisissa nykyajan 
perheissä.

Perhe on suuressa roolissa yhteiskunnan muutosten ja lapsen hyvinvoin-
nin välisessä suhteessa: kun yhteiskunta muuttuu, perheet ja sitä kautta lasten 
kokema turvallisuus tai turvattomuus muuttuu (Lahikainen ym., 2007; Tai-
malu, 2007). Perhe ja vanhemmat voivat joko suojata lapsia peloilta tai tuot-
taa lapsille turvattomuutta. Eräs vanhemmuuden tärkeimmistä tehtävistä on 
toimia suojaavassa roolissa lapsen ja ympäröivän maailman välissä ja suojella 
lapsia erilaisilta vaaroilta. Tämä on toteutettavissa yksinkertaisesti: vanhem-
pien läsnäolo (henkinen ja fyysinen) ja intensiivinen osallistuminen lastensa 
elämään ovat tärkeitä tapoja osoittaa lapselle, että hänestä välitetään ja häntä 
suojellaan. Se, kuinka lastensuojelu yhteiskunnassa onnistuu, heijastuu ylei-
sesti lasten pelkoihin. (Lahikainen ym., 2007.) Yhteiskunnalliset muutokset 
voivat tuottaa vanhemmille yleistä epävarmuutta, mikä voi olla yhteydessä 
siihen, kuinka he toimivat vanhempina. Vanhempien epävarmuus heijastuu 
lapsiin fyysisen ja psyykkisen poissaolon kautta. Pidentyneet työpäivät ja lap-
sen ensisijaisten huoltajien vaihtuvuus ovat riskitekijöitä lapsen turvallisuu-
den tunteen suhteen. (Taimalu, 2007, 99−100.)

Koti ei siis ole välttämättä riskeistä vapaa ja vakaa ympäristö, johtu-
en muun muassa median esittämistä ilmiöistä esimerkiksi television kautta 
(Buckingham, 2000). Miltei jokaisessa suomalaisessa kodissa on televisio ja 
lapset usein katselevat sitä päivittäin. Tutkimukseni osoitti, että televisio-oh-
jelmista heränneet pelontunteet ovat yleisiä alle kouluikäisillä lapsilla, ja he 
kokevat pelontunteen usein varsin tai todella voimakkaaksi. On siis olennai-
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sen tärkeää että pienten lasten vanhemmat ovat tietoisia niistä negatiivisista 
tuntemuksista, joita televisionkatselu voi lapsissa herättää. Alle kouluikäisten 
lasten kontrolloinnin ei pitäisi olla vaikeaa: vanhemmat voivat kieltää heitä 
katsomasta tiettyjä ohjelmia, katsella televisiota lapsen kanssa yhdessä use-
ammin ja olla lapsille läsnä sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla. (Cantor, 
1998.)

Vanhempien oma medialaitteiden käyttö on pois perheen yhteisestä va-
paa-ajasta. Lapset voivat kokea eräänlaisena hylkäämisenä sen, että medialait-
teet vievät aikaa vanhempien ja lasten yhdessä olemiselta. Toisaalta myös lap-
set itse viettävät aikaa paljon TV:n, tietokoneen tai konsolipelien äärellä, mikä 
on heille mieleistä ajankäyttöä. Siihen, miten paljon medialaitteet nykyään 
syövät ihmisten vapaa-aikaa, tulisi puuttua vähintään julkisen keskustelun 
avulla ja koettaa havahduttaa vanhemmat ymmärtämään, että lapset tarvitse-
vat aikaa, jolloin he saavat olla vanhempiensa kanssa niin, ettei mikään muu 
aktiviteetti ole viemässä huomiota pois yhdessä olemiselta. 

Julkisissa keskusteluissa on puhuttu paljon laatuajasta lasten ja vanhem-
pien kesken. Kuitenkin yleensä tavallinen arki on parasta laatuaikaa: se, kun 
perheenjäsenet ovat yhdessä mahdollisimman suuren osan vapaa-ajastaan 
(toki välillä aikuiset ja lapset tarvitsevat myös omaa aikaa, muttei se saa syödä 
liian isoa osaa perheen yhteisestä ajasta). Kun perhe on yhdessä sekä lomalla 
että arkisin, koko perhe-elämä on laatuaikaa. Silloin, kun lapsi voi kohdata 
elämänsä tärkeimmät hetket, niin iloiset kuin surulliset, yhdessä tärkeiden ih-
misten kanssa, voi hän yleensä kokea olonsa turvalliseksi ja itsensä tärkeäk-
si. Yleensä parhaat ja mieleenpainuvimmat kokemukset ovat peräisin juuri 
arkisesta yhdessä olemisesta. Kyrönlampi-Kylmänen (2007, 195) tiivistää tä-
män ajatuksen kuvailemalla, mikä on lasten elämässä tärkeintä heidän omas-
ta mielestään: Lapsen onni arjessa on omatahtisessa leikkimisessä joko yksin, 
sisaren tai ikätovereiden kanssa, levänneessä olossa ja kohtaamisessa vanhem-
man kanssa. Aineistoni lasten vastaukset viimeiseen haastattelukysymykseen, 
’Mikä tekee sinut oikein iloiseksi ja onnelliseksi?’, osoittivat saman ilmiön (ai-
neistoesimerkit alla).

L: Kun mummi on meillä.
Tyttö, 5 v., 2003

L: No ku äiti ja isä lohduttaa.
Poika, 5 v., 2003
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L: No se ku saa leikkiä kavereitten kanssa.
Poika, 6 v., 2003

Lapset tarvitsevat vanhempiensa henkistä ja fyysistä läsnäoloa: he tarvitsevat 
sitä, että heidät otetaan syliin ja jutellaan kiireettä kuulumisista ja päivän ta-
pahtumista. Lapset tarvitsevat sitä, että aikuinen jaksaa olla aidosti kiinnostu-
nut heistä eikä tunnu poissaolevalta kun lapsi kertoo asioistaan. Mikäli lapset 
kokevat omassa kodissaan henkistä ja fyysistä yksinäisyyttä, se voi johtaa tur-
vattomuuden kokemukseen. Mitä enemmän lapselle kertyy turvattomuuden 
kokemuksia, sitä huonommin hän voi. Riskit, mihin lisääntynyt turvattomuus 
voi johtaa, ovat moninaisia, mainitsen niistä vain osan: masennus, päihteiden-
käyttö, erilaiset muut riippuvuudet (esimerkiksi pelit, Internet), huonontunut 
koulumenestys, syömishäiriöt, univaikeudet ja voimakkaat pelko- ja ahdis-
tustilat. (Järventie, 2001.) Tämän jos minkä pitäisi havahduttaa yhteiskunnan 
päättäjät tekemään ilmiölle jotain. Mikäli haluamme, että ihmiset Suomessa 
voivat hyvin ja ovat onnellisia ja terveitä, emme voi antaa lastemme kärsiä li-
sääntyneestä yksinäisyydestä ja monista sen lieveilmiöistä. Emme myöskään 
voi antaa television ja muiden teknologisten laitteiden toimia lastemme hoita-
jina, vaan meidän tulisi pystyä turvaamaan yhteiskunnassa sellainen tilanne, 
että vanhemmilla olisi oikeasti aikaa lapsilleen. 

9.1.2 Televisio ja lapsen hyvinvointi

Televisio-ohjelmien katselu ja niistä puhuminen liittyy voimakkaasti lasten-
kulttuuriin, varsinkin koulumaailmassa, mutta jonkin verran myös jo päivä-
kodeissa ja esikouluissa. Lastenkulttuuriin voi liittyä myös rehentely sillä, että 
on katsellut jotain lapsilta kiellettyä ohjelmaa, vaikka se olisi ollut pelottava. 
Aikuisten ohjelmia katsellessa lapsen status kasvaa kaveriporukassa (Valken-
burg, 2004). Rehentely voi kätkeä taakseen pelon, jota lapsi ei halua osoittaa 
toisille, mutta joka voi olla hyvin intensiivinen ja lapsen arkea haittaava. Lap-
si, jonka kotona ei ole televisiota tai joka ei muuten saa katsella televisiota, 
voi jäädä armotta tällaisen TV-keskustelun ulkopuolelle ja tulla sen vuoksi 
jopa kiusatuksi. Valkenburg (2004) muistuttaa, ettei lasten televisionkatse-
lua tulisi kokonaan kieltää, koska lasten oma kulttuuri muodostuu erilaisten 
mediahahmojen kautta: suosituista mediahahmoista on usein saatavilla paitsi 
TV-ohjelmia, myös DVD-elokuvia, leluja, leikkejä ja niin edelleen. Mielestä-
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ni 5−6-vuotiaan lapsen tulisi antaa katsella televisiota, mutta aikuisen tulisi 
olla tietoinen siitä, mitä lapsi katselee ja minkä verran, ja miten hän suhtautuu 
erilaisiin ohjelmasisältöihin. Loppupelissä kuitenkin TV-ohjelmien sisältö-
jen yhteys lasten hyvinvointiin vaihtelee hyvin paljon eri lasten kohdalla, sillä 
siihen ovat yhteydessä paitsi lapsen yksilölliset ominaisuudet, muun muassa 
hänen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen elinympäristönsä, sekä kokemuk-
sensa ja kykynsä käsitellä erilaisia tunteita. 

Moni ymmärtää aikuisten ohjelmien olevan usein sopimatonta katsotta-
vaa pienille lapsille. Pienten lasten ei tarvitse olla tietoisia kaikista maailman 
tapahtumista, joita kuvaillaan esimerkiksi TV-uutisissa. Lasten elämään ei 
tuo mitään myönteistä lisää se, että he tietävät Lähi-Idän sotaisasta tilantees-
ta, tsunameista tai panttivankidraamoista. Päinvastoin, tällaiset vaaratilanteet 
saattavat jäädä pieniin mieliin ja vaivata lapsia syvästi tuottaen pahoja pelko-
tiloja. Tähän liittyy vahvasti ilmiö ’lapsuuden katoaminen’, joka liittyy lähei-
sesti pelkoihin ja jota media usein vahvistaa (Elkind, 1981; Postman, 1983; 
Meyrowitz, 1985; Valkenburg, 2004): lapset näkevät televisiosta liian varhain 
aikuisten maailmaan kuuluvia ilmiöitä. Televisio-ohjelmien sekä sodan ja vä-
kivallan pelon välinen positiivinen korrelaatio vuonna 2003 voi kertoa siitä, 
että lapset ovat kuulleet tuohon aikaan vallinneesta Irakin sodasta tiedotus-
välineiden kautta. Toisaalta vuonna 1993 oli parhaillaan käynnissä Persian-
lahden sota, mutta TV-ohjelmat eivät korreloineet sodan ja väkivallan pelko-
jen kanssa. Tämä voi kertoa ilmiöstä, että media uutisoi nykyään enemmän ja 
näkyvämmin maailman tapahtumista, jolloin lapset altistuvat entistä useam-
min sotaa ja väkivaltaa kuvaaville median sisällöille. 

Tutkimukseni kuitenkin osoitti, että lapsia on tärkeää suojella paitsi ai-
kuisten ohjelmien, myös lapsille tarkoitettujen ohjelmien sisältöjen suhteen: 
tutkimukseni mukaan lapset pelkäävät nykyään useammin lasten- kuin ai-
kuisten ohjelmia. Ikärajoja on siis tärkeää noudattaa, mutta se ei aina riitä: jot-
kut lapset ovat hyvin haavoittuvaisia myös sellaisille ohjelmasisällöille, joiden 
ei osata olettaa herättävän lapsissa pelontuntemuksia. Tähän voisi olla eräänä 
ratkaisuna yksinkertainen keino: myös lapsille tarkoitettuihin TV-ohjelmiin 
ja video/DVD-tallenteisiin merkittäisiin, mitä ne sisältävät: esimerkiksi mieli-
kuvitusolentoja, toimintaa, tappelua, voimakkaita ääni- tai valoefektejä ja niin 
edelleen. Lisäksi niissä voisi olla merkintä siitä, minkä ikäisille lapsille ohjel-
ma saattaa aiheuttaa pelkoja tai ahdistusta. Näin lasten hyvinvoinnin turvaa-
minen mediasisältöjen suhteen helpottuisi huomattavasti.
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On tärkeää muistaa, että TV-ohjelmat eivät ole pelkästään haitallisia las-
ten kehitykselle. Lapset haluavat joskus katsoa jännittävää tai pelottavaa oh-
jelmaa, vaikka tietävät siinä olevan pelottavia kohtauksia. Pelot ovat tärkeä 
osa lapsen kehitystä, koska ne haastavat lapset kehittämään pelonhallinta-
keinojaan. (Kirmanen, 2000a.) Niinpä on syytä pohtia, milloin TV-ohjelmiin 
liittyvät pelot ovat haitallisia lasten hyvinvoinnille ja milloin ne voidaan näh-
dä normaalina osana lapsen elämää. Uhkasimulaatioteorian mukaan selitet-
tynä pelot alkavat haitata lasten hyvinvointia silloin, kun ne siirtyvät yöuniin 
painajaisten muodossa, sillä silloin uhkaava tilanne on tuottanut lapselle niin 
voimakkaan pelkotilan, että sen käsittely jatkuu unen aikana. Piaget’n teori-
an mukaan selitettynä taas liiallinen mielikuvitusolentojen kohtaaminen TV-
ruudulta voi tuottaa alle kouluikäiselle lapselle kohtuuttoman voimakkaan 
pelontunteen sen vuoksi, ettei lapsi vielä voi ymmärtää TV-ohjelman olento-
jen olevan epätodellisia. Tällöin pelot saattavat siirtyä lapsen arkeen niin, että 
hän pelkää TV-ohjelmien tapahtumien voivan tapahtua hänen omassa elä-
mässään. Edelleen erilaiset psykosomaattiset oireet ovat merkki lapsen hyvin-
voinnin järkkymisestä, ja niiden alkuperää selvitellessä tulisi ottaa huomioon 
se, että niiden lähteenä voivat toimia myös TV-ohjelmat. 

Pelonhallintakeinot ovat merkittävässä yhteydessä ihmisen psyykkiseen 
ja fyysiseen terveyteen, esimerkiksi sosiaalinen tuki voi toimia eräänlaisena 
suodattimena stressiä ja pelkoa vastaan (Lazarus & Folkman, 1994). Coping-
keinot eivät vain vähennä negatiivisia tuntemuksia, vaan ne voivat lisäksi saat-
taa ihmisen positiiviseen olotilaan. (Aldwin, 1994, 136–168.) Jotkut ihmiset 
kieltävät olevansa peloissaan, vaikka heillä olisi negatiivisia tunnereaktioita 
(Sparks, Pellechia & Irvine, 1999). Tällöin mediasta aiheutuneet negatiiviset 
seuraukset (muun muassa painajaisunet, muut uniongelmat, fyysiset oireet) 
pysyvät yllä (Cantor, 1998). Pelonhallinta voi olla puutteellista myös niin, ettei 
ihminen tiedä, mitä tehdä pelottavassa tilanteessa, eli keinot yksinkertaisesti 
puuttuvat. Jokaisella on joskus tilanteita, joissa pelonhallinta on puutteellista, 
mutta lasten kohdalla puutteelliseen pelonhallintaan tulisi puuttua varhaises-
sa vaiheessa esimerkiksi opettamalla heille coping-keinoja. Parhaiten auttava 
keino alle kouluikäisten lasten pelkojen poistamiseen on sosiaalinen tuki, jota 
on helppoa opettaa: vanhempi osoittaa hyväksyvänsä lapsen pelkojen olemas-
saolon ja neuvoo, kenen puoleen lapsi voi kääntyä pelottavassa tilanteessa. 

Aiemmin koettu pelko voi ohjata ihmisen käyttäytymistä myöhemmässä 
tilanteessa. Bauman (2006) käyttää tästä käsitettä ’johdettu pelko’. Voidaan siis 
olettaa, että jos lapsi näkee kuvaruudulta jotain pelottavaa, hän osaa varautua 
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pelkoon seuraavan kerran katsellessaan televisiota: aiemmat kokemukset va-
roittavat lasta siitä, mitä voi olla tulossa. Tämä kietoutuu yhteen pelonhallin-
nan kanssa niin, että osatessaan varautua pelon kokemukseen lapsi voi varau-
tua myös hallitsemaan pelkoaan. Coping-toiminnalla on usein prosessimai-
nen luonne (Berg, Meegan & Deviney, 1998), jolloin lapsi joko osaa käyttää 
jatkossakin aiemmin toiminutta hallintakeinoa tai ottaa tilalle toisen, jos ai-
emmin käytetty keino ei vienyt pelkoa pois. Tämä prosessimaisuus kuvastui 
myös joidenkin aineistoni lasten kohdalla, kun he mainitsivat TV-ohjelmiin 
liittyvien pelkojen kohdalla useita hallintakeinoja, joista osan he kertoivat 
auttavan ja osan olevan puutteellisia. 

Tutkimukseni mukaan jo alle kouluikäisillä lapsilla on käytössään run-
saasti coping-keinoja TV-pelkojen kohtaamiseen. On mahdollista, että pelon-
hallinta-keinojen puuttumista ’paheksutaan’ nykymaailmassa ja lapset oppi-
vat tämän jo hyvin nuorina (Band & Weisz, 1988). Tietoyhteiskunta voidaan 
nähdä riskiyhteiskuntana, jossa yksilöarvot korostuvat voimakkaasti, jolloin 
myös riskien kokeminen ja hallinta ovat yksilöllistyneet. Esimerkiksi työttö-
myys nähdään usein yksilön taitojen puutteena tai laiskuutena, ei niinkään 
laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Elämästä on tullut eräänlainen reflektii-
vinen projekti: vaihtoehtoja ja valintoja on paljon, ja valinnat on tehtävä sub-
jektiivisella tasolla. (Beck, 1990.) Yksilöllisyyden korostaminen näkyy myös 
lasten maailmassa, esimerkiksi koulumaailmassa siten, että ’tasapäistämisestä’ 
pyritään yhä yksilöllisempään lapsen huomiointiin. Kotona taas yksilöllisyy-
den ihannointi voi näkyä siten, että lapsi saa valita harrastuksensa, eikä sa-
man perheen kaikkien lasten tarvitse harrastaa samoja asioita. Toisaalta taas 
yksilöllisyyden voimakas korostaminen voi johtaa siihen, että ihminen jää 
yksin tunteidensa kanssa ja joutuu itsenäisesti hallitsemaan pelkojaan ja mui-
ta negatiivisia tunteitaan, mikä johtaa lisääntyneeseen turvattomuuden tun-
teeseen. Liiallinen vastuu lisää epävarmuutta ja voi johtaa mielenterveyson-
gelmiin. Maailmassa vallitsee eräänlainen globaali turvattomuus. (Furlong & 
Cartmel, 2007.) Alle kouluikäisten lasten maailmassa vastuun korostaminen 
ei välttämättä näy näin voimakkaana, mutta on mahdollista, että nykymaail-
massa yhä pienemmät lapset joutuvat ottamaan vastuuta omasta elämästään 
(esimerkiksi viettämällä iltapäivät koulun jälkeen yksin kotona), jolloin myös 
pelkojen kohtaaminen tapahtuu usein yksin.

TV-ohjelmien moninaisten, osittain negatiivisten, yhteyksien lasten hy-
vinvointiin vuoksi julkisten rajoitusten asettaminen on ehdottoman tärkeää. 
Suomen ja miltei koko maailman teknologisoituminen tuo mukanaan erilai-
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sia ilmiöitä, kuten teknologialaitteiden helpompi saatavuus muun muassa ky-
synnän ja tarjonnan lisääntymisen aiheuttaman hinnan alenemisen johdosta, 
mediasisältöjen muuttuminen, ohjelmatarjonnan lisääntyminen ja laitteiden 
käytön (yhä pienemmillä lapsilla) lisääntyminen. Teknologisoituminen toi-
saalta tekee medialaitteet lapsille tutummiksi, mutta toisaalta riski sähköiseen 
mediaan liittyvien pelkojen kohtaamiseen kasvaa. Näiden ilmiöiden tasapai-
nottamiseen tarvitaan aikuisia, sillä pienet lapset ovat vielä kypsymättömiä 
kohtaamaan yksin median asettamia haasteita: he tarvitsevat siihen läheisen 
aikuisen tarjoamaa tukea ja suojelua. 

9.2 Tutkimuksen yhteiskunnallinen hyöty

Tutkimukseni tarjoaa uutta tietoa siitä, miten televisio on yhteydessä 
5−6-vuotiaiden suomalaisten lasten hyvinvointiin. Tällä on suurta yhteiskun-
nallista merkitystä, sillä televisio on merkittävä osa suomalaisten lasten arkea 
ja on tärkeää tiedostaa ohjelmasisältöjen herättämät tunteet ja muut ilmiöt 
lapsissa. Itse tutkin vaikutuksista vain kahta, TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja ja 
painajaisunia, sillä pelot (myös painajaisunien synnyttämät) ovat merkittävä 
osa lapsen turvallisuutta ja edelleen hyvinvointia. Kun tiedämme, miten lap-
set kokevat TV-ohjelmista nousevat pelot, miten he niitä käsittelevät, ja mikä 
auttaa pelon poistamisessa, meidän aikuisten on mahdollista puuttua jo var-
haisessa vaiheessa TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen ennaltaehkäisyyn ja vä-
hentämiseen lasten elämässä. Uuden tutkimustiedon valossa meidän on myös 
helpompaa tarjota lapsille apua heidän kokiessaan pelkoa ja auttaa pelontun-
teen pois viemisessä mahdollisimman tehokkaalla tavalla. 

Esitin johdannossa kolme kysymystä, joihin pyrin nyt antamaan vastauk-
set. Ensimmäisenä kysyin, Miten sähköisestä mediasta nousevat turvattomuu-
den kokemukset ovat yhteydessä pienten lasten hyvinvointiin? TV-ohjelmat 
liittyivät selkeästi alle kouluikäisten lasten kokemiin pelkotiloihin, ja näyttivät 
liittyvän jossain määrin myös heidän näkemiinsä painajaisuniin. Tapahtumat, 
jotka muistamme parhaiten ja uhkaavimmat kokemamme tilanteet valikoi-
tuvat uniin (Revonsuo, 2006, 420). Lasten kuvaamat painajaisunet voivat siis 
olla heijastumia tilanteista, jotka he kokivat erityisen ahdistavina. Näin ollen 
ne painajaisunet, jotka olivat nousseet TV-ruudun tapahtumista, voivat olla 
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merkki siitä, että TV-ohjelmat ovat olleet liian järkyttäviä lapsen psyykelle. 
Lapset siis voivat kokea TV-ohjelmien sisällön niin uhkaavana, että pelon käsit-
tely jatkuu painajaisunessa. Esitän, että lasten hyvinvointi voi vaarantua, jos he 
joutuvat alttiiksi liian pelottaville mediasisällöille. Eräs tutkimukseni merkit-
tävimmistä tuloksista on se, että nykyään lasten pelot kohdistuvat usein las-
tenohjelmiin. Lastenohjelmia pidetään yleensä sopivina kaikenikäisille lapsille 
ja lapset uskalletaan jättää katselemaan niitä yksin. Lastenohjelmissa esiintyy 
etenkin mielikuvitusolentoja, joita alle kouluikäiset lapset pelkäävät erityises-
ti. Tämän tuloksen perusteella siis voidaan olettaa, että paitsi aikuisten, myös 
lastenohjelmat voivat sisällöillään tuottaa turvattomuutta alle kouluikäisille 
lapsille.

Toiseksi kysyin, Millaisia keinoja lapsilla on käytössä turvattomuuden 
tunteen poistamiseen? Tutkimukseni osoitti, että alle kouluikäisillä lapsilla on 
usein käytössään tehokkaita pelonhallintakeinoja pelkotilanteiden kohtaami-
seen. Median yhteys lasten hyvinvointiin on riippuvaista siitä, miten lapset 
käsittelevät mediasisältöjä (Valkenburg, 2004, 8), eli pelonhallinnalla on mer-
kittävä osuus lasten hyvinvoinnin suhteen. Eräs tutkimukseni mielenkiintoi-
sista havainnoista oli, että lapset käyttivät sosiaalista tukea etenkin pelätessään 
televisio-ohjelmista mielikuvitusolentoja ja nähtyään TV-ohjelmiin liittyviä 
painajaisunia. Koska painajaisunissa käsitellään hereilläoloaikana koettuja 
uhkatilanteita (joiden käsittely on jäänyt kesken) ja alle kouluikäiset lapset 
pelkäävät erityisesti mielikuvitusolentoja, esitän johtopäätöksen, että alle kou-
luikäiset lapset turvautuvat erityisen pelottavien mediasisältöjen kohdalla lä-
heisiin ihmisiin, kun taas vähemmän pelottavien sisältöjen suhteen yksilöllinen 
pelonhallinta on riittävää. Alle kouluikäinen lapsi siis tarvitsee aikuisen apua, 
kun joutuu kohtaamaan jotain liian pelottavaa mediasta.

Jo 5−6-vuotiaat lapset osaavat kertoa itse omista elämänkokemuksistaan ja 
ajatuksistaan. Lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita pitää kysyä hä-
neltä itseltään, jolloin saadaan kuuluville lapsen oma ääni, ja voidaan saada 
kokonaiskuva lapsen hyvinvoinnista. On kuitenkin muistettava, että alle kou-
luikäinen lapsi ei pysty arvioimaan sitä, mikä on hänen hyvinvointinsa kan-
nalta tärkeää ja mikä voi vaarantaa hänen hyvinvointinsa. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että pieni lapsi ei voi tietää, minkä verran ja millaisia ohjel-
mia hän voi turvallisissa rajoissa katsella. Tähän lapsi tarvitsee aikuisen apua.

Kolmantena esitin kysymyksen: Millainen on lasten turvallisuudentunne 
näin epävarmassa ja alati muuttuvassa maailmassa? Olen jo osittain vastannut 
tähän kysymykseen, mutta lopuksi kiteytän, että nykymaailmassa esiintyvät 
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uhkaavat ja vaaralliset tilanteet ovat hyvin erilaisia kuin ennen muinoin (Gid-
dens, 1991; Bauman, 2006; Furlong & Cartmel, 2007). Tämä näkyy pienten 
lasten maailmassa erityisesti TV-ruudun herättämien tunteiden ja kokemus-
ten välityksellä. Niinpä voidaan olettaa, että nykyään lapset näyttävät kohtaa-
van suuren osan uhkaavista ja pelottavista tilanteista median kautta. 

9.3 Jatkotutkimusehdotuksia

Lasten TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen yleisyys tukee sitä, että olisi tärkeää 
tutkia enemmän eri-ikäisten lasten TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja ja muita 
tunteita, ja näiden tunteiden hallintaa. Näin saataisiin tärkeää tietoa, jonka 
avulla lastenohjelmien suunnittelu ja ikärajojen asettaminen ohjelmille / elo-
kuville voisi tapahtua ajankohtaisen tutkimustiedon varassa. Haastattelujen 
lisäksi tutkimuksia voitaisiin tehdä myös muiden menetelmien avulla, esi-
merkiksi tarkkailemalla lapsia TV:n katselutilanteessa ja haastattelemalla hei-
tä välittömästi katselun jälkeen. Tällaisessa tilanteessa lasten tunteet on help-
poa havaita ja lapset itse muistavat ne paremmin heti katselun jälkeen. Tällai-
sia tutkimuksia on tehty jonkin verran Amerikassa (Cantor & Wilson, 1984; 
Hoffner & Cantor, 1985, 1990; Sparks & Cantor, 1986; Cantor ym., 1988; Wil-
son, 1989; Cantor & Hoffner, 1990; Cantor & Omdahl, 1991; Wilson & Weiss, 
1991, 1993). Kokeellisissa tutkimuksissa on oltava varovaisia sen suhteen, 
millaisia ohjelmia lapsille näytetään, sillä lapsitutkimusten eettisiin periaat-
teisiin kuuluu, ettei lapsi saa altistua turvattomuutta tai ahdistusta tuottavalla 
ärsykkeelle. 

Pitkittäistutkimukset TV-ohjelmiin liittyvistä peloista, painajaisunista ja 
pelkojen hallinnasta antaisivat syvempää kuvaa kehityksellisten tekijöiden 
vaikutuksesta näihin kokemuksiin. Tällaisten tutkimusten tulokset olisivat 
hyödynnettävissä esimerkiksi lastenohjelmien suunnittelussa ja ikärajojen 
asettamisessa. Toisaalta pitkittäistutkimukset antavat tietoa myös yhteiskun-
nallisten muutosten vaikutuksista median herättämiin negatiivisiin tunneti-
loihin. 

TV-ohjelmiin liittyvien pelkojen hallintakeinoja olisi tärkeää tutkia enem-
män, ja erityisesti niiden toimivuutta. Tulisi tutkia eri-ikäisiä lapsia, koska on 
tärkeää ymmärtää eri-ikäisten lasten hyvinvoinnin rakennetta tietoyhteiskun-
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nassa, jossa monenlaiset medialaitteet ovat jokapäiväinen osa ihmisten elä-
mää. Tämän päivän lapset syntyvät tietoyhteiskuntaan, keskelle medialaittei-
den paljoutta, ja tämän ilmiön huonoja ja hyviä yhteyksiä lapsen hyvinvoin-
tiin ja kehitykseen tulisi tutkia enemmän. 

TV-ohjelmien vaikutuksista lasten painajaisunien sisältöihin on tehty tut-
kimuksia varsin vähän. Ilmiötä olisi aiheellista tutkia systemaattisesti, sillä 
painajaisunet voivat joskus muodostua lasten unen laatua häiritseväksi teki-
jäksi ja näin ollen vaikuttaa edelleen moneen muuhun seikkaan, kuten esi-
merkiksi päiväväsymykseen, keskittymiskykyyn ja jopa koulumenestykseen.

Vanhempien asettamia rajoituksia lasten (varsinkin alle kouluikäisten) te-
levisionkatselulle on tutkittu todella vähän (Vandewater ym., 2005). Tästä ai-
heesta olisi syytä tehdä tutkimuksia, sillä on tärkeää selvittää myös sitä, miten 
vanhemmat suhtautuvat lasten mediankäyttöön. Alle kouluikäiset lapset ovat 
vielä riippuvaisia vanhemmistaan, eivätkä osaa aina itse rajoittaa TV:n katse-
lua määrän tai laadun suhteen. 

Mediamaailma on muuttumassa aikaan, jossa uusmedia (tietokoneviestin-
tä, joka on muodoltaan digitaalinen, verkottuva ja vuorovaikutteinen ja mah-
dollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen) sekä multimedia (tekstit, kuvat ja 
äänet ovat tietokoneella esitettävässä muodossa) valtaavat kenttää (Mustonen, 
2001). Tietokone on yhä useamman suomalaisen kodissa laite, jota jokainen 
perheenjäsen käyttää: sähköpostiin, musiikin ’imurointiin’, tiedon etsimiseen 
Internetistä, työntekemiseen, pelien pelaamiseen, elokuvien katseluun, lasku-
jen maksamiseen, vertaisryhmien kanssa keskusteluun ja niin edelleen. Tie-
tokoneen käyttömahdollisuudet ovat todella laajat ja ovat tulleet tutuiksi suu-
rimmalle osalle suomalaisia. Tutkimuksia, joissa tietokoneen ja lapsen välistä 
suhdetta tutkitaan, kaivataan lisää. Etenkään alle kouluikäisten lasten osalta 
tällaisia tutkimuksia ei ole juurikaan tehty.

Näyttää myös siltä, ettei perinteinen televisio ole syrjäytynyt, päinvastoin, 
digitaalisten lähetysten aikana kanavia on saatavilla yhä suurempi määrä mis-
sä tahansa päin Suomea (ja maailmaa) ja TV-kuvan laatu on muuttunut yhä 
paremmaksi ja muuttuu edelleen, kun teräväpiirtolähetykset alkavat. Lisäksi 
myyntiin on tullut suurikokoisia taulutelevisioita, ja kotien olohuoneet saa-
daan muistuttamaan miltei elokuvateattereita (toki on mahdollista myös ostaa 
varsinaisia kotiteatterilaitteita). Television ja lasten välisiin suhteisiin paneu-
tuvat tutkimukset siis eivät ole vanhanaikaistuneet, vaan niitä kaivataan lisää, 
erityisesti alle kouluikäisten lasten osalta.



222

9 POHDINTA

9.4 Tutkimuksen asettamat haasteet  
 yhteiskuntapolitiikalle

Corsaron (2005) mukaan lapset tarvitsevat hyvän elämän lähteiksi erityises-
ti kahta asiaa: aikuisten heille antamaa aikaa ja tukea antavia sosiaalisia ver-
kostoja. Nämä ovat lähtökohdat onnelliseen lapsuuteen. Kun puhutaan alle 
kouluikäisistä lapsista, on olennaisen tärkeää muistaa myös vanhempien rooli 
lastensa elämän turvaajina: he suojelevat lapsia niin psyykkisiltä kuin fyysi-
siltä vaaroilta. Onnellinen lapsuus siis koostuu hyvin yksinkertaisista asiois-
ta. Melin (1999) kiteyttää yhteiskuntamme nykytilan seuraavasti: ’Suomi on 
siirtymässä peruuttamattomasti johonkin uuteen, jota leimaa jatkuva muutos 
ja epävarmuus tulevaisuudessa’ (Melin, 1999, 16). Työ vie paljon vanhempien 
aikaa, jolloin omien lasten kanssa vietetty yhteinen aika vähenee. Välillisesti 
tämä voi vaikuttaa lasten medialaitteiden käyttöön niin, että he käyttävät nii-
tä yhä enenevissä määrin yksin. Lapset usein viihtyvät hyvin tietokoneen tai 
television äärellä, mikä helpottaa vanhempien arkea. Pahimmillaan tästä voi 
tulla todellinen ongelma, eli lasten vapaa-aika saattaa täyttyä liikaa mediaso-
vellutuksista, jolloin leikki, liikunta ja vanhempien kanssa yhdessäoleminen 
jäävät vähemmälle sijalle, puhumattakaan mediankäytön muista mahdollisis-
ta haittavaikutuksista, kuten esimerkiksi peloista ja painajaisunista. 

Työ on kuitenkin tärkeää elintason ylläpitämisen ja vanhempien sosiaa-
lisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Sen sijaan ainainen kiire ei ole 
tärkeää. Yhteiskuntapoliittisilla linjauksilla tulisi pyrkiä vaikuttamaan siihen, 
että erityisesti alle kouluikäisten lasten vanhemmilla olisi mahdollisuus ly-
hennettyyn työpäivään ja joustaviin työaikajärjestelyihin. 

Lisäksi mediakasvatusta tulisi suunnata niin lapsille kuin vanhemmille: 
esimerkiksi päiväkotien ja koulujen vanhempainilloissa, lehtiartikkeleissa, 
ajankohtaisissa televisio-ohjelmissa ja niin edelleen. Vanhemmille tulisi asi-
allisesti kertoa medialaitteiden hyvistä ja huonoista puolista. Tietokonepeleis-
tä on lähiaikoina ollut paljon keskustelua mediassa, ja jossain määrin myös 
TV-ohjelmista. Kuitenkin TV-ohjelmiin liittyvät pelot jäävät vielä liian vä-
hälle huomiolle, niistä ei juurikaan keskustella yleisesti. Mediavälitteiset pelot 
saattavat kuitenkin muodostua (jopa suureksi) haitaksi lapsen arjelle ja niihin 
tulee suhtautua vakavasti. 

Beck (1990) käyttää käsitettä ’globaali turvattomuus’ kuvaamaan sitä il-
miötä, joka voi olla seurauksena riskiyhteiskunnan asettamista vaatimuksis-
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ta ja uhkista. Media helposti lisää globaalia turvattomuutta paitsi aikuisten, 
myös lasten maailmassa esittämällä sellaisia asioita, joista varsinkaan lapset 
eivät olisi olleet muuten tietoisia. Ihmisten kokemukset muotoutuvat ja vä-
littyvät massamedian kautta: esimerkiksi televisio paitsi avaa ikkunan maail-
maan josta meillä ei ole ennestään tietoa, myös muokkaa mielipiteitämme ja 
asenteitamme, ja saa tuntemaan ihmisen itsensä osaksi laajaa globaalia yhtei-
söä. (mt.) Informaatioyhteiskunnassa media siis muovaa ihmisen kokemuksia 
jo lapsesta asti. Tietoyhteiskuntaan suoraan syntyneillä lapsilla kokemusten 
muotoutuminen median välityksellä on vielä huomattavampaa kuin aiempien 
sukupolvien.  

Jokelan kouludraama Tuusulassa 7.11.2007 on esimerkki siitä, kuinka no-
peasti ja dramaattisesti media esittää yhteiskunnallisia tapahtumia koko maa-
ilmalle. Pian ammuskelun jälkeen alkoivat television ja radion ylimääräiset 
uutislähetykset ja seuraavan päivän lehtiotsikot kertoivat järkyttävästä tapa-
uksesta näyttävästi. Suomalaisten lasten oli miltei mahdotonta olla kuulemat-
ta draamasta, vaikka periaatteessa alle kouluikäisiä lapsia ja pieniä koululaisia 
olisi tullut suojella tapauksen kuulemiselta. Median voimakas tiedottaminen 
ja suomalaisten yhteinen järkytys ja suru, joka ilmeni muun muassa yhteisi-
nä keskusteluina aiheesta ympäri maan (ja maailman) aiheutti sen, että har-
va suomalainen lapsi jäi pimentoon tapauksesta. Tieto tällaisesta tapauksesta 
aiheuttaa monenkaltaisia tunnereaktioita niin lapsissa kuin aikuisissa: surua, 
pelkoa, ahdistusta ja muita negatiivisia tunteita. Pieni lapsi ei pysty käsittele-
mään asiaa yhtä realistisesti kuin aikuinen ja saattaa alkaa pelätä ampumisvä-
likohtauksen toteutumista omassa elämässään (kuten Anna Lindhin murhas-
ta järkyttynyt lapsi aineistossani). Kouluikäinen voi alkaa pelätä koulumaail-
maa, jota on Suomessa totuttu pitämään turvallisena ympäristönä. Lapsi voi 
alkaa pelätä myös kotonaan, joka on yleensä turvallisena koettu ympäristö. 
Kuten pääministeri Matti Vanhanen totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa 
7.11.2007: ’Jokelan ampumistapaus jättää hyvin syvän viillon meidän turvalli-
suudentunteeseen, siihen yhteiskuntaan ja yhteisöön, jonka olemme tottuneet 
ja oppineet pitämään turvallisena, siihen tämä jättää sellaisen särön, joka kes-
tää pitkään.’

Moni vanhempi haluaa, että lapsi tietää maailman vaaroista, mutta toisaal-
ta moni vanhempi haluaa suojella lasta ahdistukselta, joka usein seuraa ris-
ki- ja uhkatekijöiden tietämisestä. Alle kouluikäisen lapsen ei ole syytä tietää 
läheskään kaikista elämän uhkatekijöistä, vaan tulee käyttää tervettä järkeä 
siinä, mitä tämänikäiselle lapselle kertoo ja näyttää (esimerkiksi median kaut-
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ta). Alle kouluikäisen lapsen psyykkinen hyvinvointi on pitkälle riippuvainen 
siitä, millä tavalla häntä suojellaan erilaisilta median esittämiltä ilmiöiltä.

Pelontunteen alkujuuret ovat biologiset ja kognitiivisen kehityksen vai-
heittaisuus vaikuttaa siihen, milloin mikäkin kohde koetaan pelottavaksi. 
Pelot siis eivät ole sinällään muuttuneet, mutta niiden lähteet ovat muuttu-
neet. Kun ennen lasten mielikuvitusolentoihin liittyvät pelot olivat lähtöisin 
kansantarinoista ja saduista, nyt niiden merkittävin lähde on media. Tutki-
mukseni tulosten perusteella voidaankin todeta, että nykyään lapset kohtaa-
vat suuren osan uhkaavista ja pelottavista tilanteista sähköisen median kautta, 
mikä heijastuu lasten pelon kokemuksissa ja painajaisunissa. Toisaalta lapsilla 
on käytössään monenlaisia pelonhallintakeinoja, joita he osaavat hyödyntää 
negatiivisten tunnetilojen yhteydessä varsin tehokkaasti. Kuitenkin on tärke-
ää, etteivät alle kouluikäiset lapset joutuisi kohtaamaan sähköisestä medias-
ta liian ahdistavia, järkyttäviä tai pelottavia ilmiöitä liian varhain. Tähän he 
tarvitsevat ensisijaisesti läheisten aikuisten suojelua, mikä toteutuu parhaiten 
mediankäytön rajoituksina ja sosiaalisen tuen tarjoamisena. 

Kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön (KKN) ja Suomen Evan-
kelisluterilaisten Seurakuntien Lapsityön keskus ry (SLK)1 ovat laatineet kym-
menen teesiä otsikolla Rakasta lasta – suojele lapsuutta. Nämä teesit kiteyttä-
vät väitöskirjani ajatuksen lasten turvallisesta kasvuympäristöstä.

  1. Lahjoita lapsellesi lapsuus
  2. Uskalla olla aikuinen
  3. Ole läsnä lapsellesi
  4. Anna aikaa aikuisen elämälle
  5. Hyväksy lapsesi ainutlaatuisuus
  6. Suojele lastasi turhalta tiedolta
  7. Sitoudu vanhemmuuteen
  8. Anna vapautta, aseta rajoja
  9. Ole tärkein lapsellesi
10. Varjele lapsuutta

  1 Teesit löytyvät internet-osoitteesta http://www.evl.fi/kkh/to/kkn/teesit.htm
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Liite 1 Kirje vanhemmille

KUOPION YLIOPISTO
sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos
Harjulantie 1
PL 1627
70211 Kuopio

HYVÄT VANHEMMAT / LAPSEN HUOLTAJAT
Tietokone on poiminut teidän 5-6-vuotiaan lapsenne edustamaan Kuopion 
 kaupungissa asuvia lapsia, hyvinvointia koskevaan tutkimukseemme. 

Tutkimus on täysin luottamuksellinen, eikä teidän tai lapsenne nimi tule missään 
yhteydessä esille. Olette tiedonantaja, jonka kautta saamme yleisesti tietoa lasten 
elämästä nykyään. 

Jokainen tutkimukseen osallistuva perhe on mukana arvonnassa, jossa on runsaasti 
mukavia palkintoja.

Maailma on kovasti muuttunut ja yhteiskuntamme sen mukana. Pyrimme vaikut-
tamaan lasten tulevaisuuteen muun muassa jakamalla tietoa vanhemmille ja muille 
lastenhoidon ammattilaisille niistä tekijöistä, jotka ovat luomassa turvallisuutta 
lapsille. 

Tulemme ottamaan teihin lähiaikoina puhelimitse yhteyttä ja pyydämme teitä osal-
listumaan tutkimukseen, joka sisältää kyselyn vanhemmille ja lapsen haastattelun 
(joko kotona tai päivähoidossa, valintanne mukaan).

Teidän osallistumisenne on tutkimuksemme onnistumisen kannalta ensiarvoisen 
tärkeää.

Arvokkaasta panoksestanne ja yhteistyöstä kiittäen:

Projektin vastaava 
Anja Riitta Lahikainen Piia Korhonen
professori puh. 0400 821 392
puh. 040 533 2024 e-mail pmpitkan@hytti.uku.fi
e-mail anja.lahikainen@uta.fi
 Eija Lamminluoto
 puh. 050 535 6279
 e-mail lamminlu@hytti.uku.fi
Ps.  Vastaamme mielellämme, jos teillä on kysyttävää.
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Liite 2 Perustietolomake

1

LUOTTAMUKSELLINEN
Tietoja ei anneta kenellekään

Kyselylomake 5-6-vuotiaiden lasten vanhemmille

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tässä lomakkeessa antamanne tiedot koskevat vain sitä 5-6-vuotiasta lasta, jota haastatellaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VASTAUSOHJE

- useimpien kysymysten kohdalla teidän tarvitsee vain ympyröidä tai ruksata valitsemanne   
   vaihtoehto tai vaihtoehdot

- kysymyksiin, joissa ei ole vaihtoehtoja tai jos yksikään vaihtoehto ei sovi teille, kirjoit-
  takaa vastaus sille varatulle viivalle

- vastatkaa kaikkiin kysymyksiin ja kysymyksissä oleviin alakohtiin (a, b, c...), kuten alla
  olevassa vastausesimerkissä

- lapset kasvavat hyvinkin erilaisissa olosuhteissa. Jos kysymykset eivät sovi kuvaamaan
  lapsenne tilannetta, voitte kertoa omin sanoin. Kaikki tyhjä tila on käytettävissä.

Vastausesimerkki:
Jääkö perheessänne aikaa  
             ei jonkin melko hyvin

lainkaan verran paljon paljon
     a) äidin omiin harrastuksiin 1 2 3 4
      b) isän omiin harrastuksiin 1 2 3 4
      c) äidin ja tämän lapsen yhdessäoloon 1 2 3 4
      d) isän ja tämän lapsen yhdessäoloon 1 2 3 4
      e) äidin ja isän kahdenkeskiseen 1 2 3 4
          yhdessäoloon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I    TAUSTATIEDOT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Lomakkeen täyttäjä

1  äiti
2  isä
3  äiti ja isä yhdessä

2.  Lapsen syntymämaa, jos ei Suomi __________________________

                                                 Suomessa vietetty aika ____________ v/kk
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2

3.  Lapsen syntymävuosi ___________________

4.  Lapsen sukupuoli

    1   tyttö
    2   poika 

5.  Vanhempien syntymävuodet:

a)  äiti ____________________
b)  isä ____________________

6.  Missä perheenne asuu? 1  Tampere _______________________________                
 2  Helsinki               kaupunginosa

                                                 

7.  Kuinka monta vuotta perheenne on asunut nykyisellä
     paikkakunnalla? _____________ vuotta

8.  Kuinka usein perheenne on tämän lapsen syntymän jälkeen muuttanut? _________ kertaa

9.  Ovatko tämän lapsen vanhemmat:

     1  avioliitossa
     2  avoliitossa
     3  eronneet tai asumuserossa
     4  toinen vanhempi kuollut
     5  muu, mikä? _______________________
    

10.  Perheitä on monenlaisia, ketkä seuraavista kuuluvat lapsen perheeseen? (rengastakaa
     kaikki, jotka kuuluvat lapsen perheeseen)

     1  isä
     2  äiti
     3  isän uusi puoliso
     4  äidin uusi puoliso
     5  sisaruksia, kuinka monta? _____________________
         minkä ikäisiä he ovat? ________________________
     6  isovanhempi tai - vanhemmat
     7  Kuvaa perheesi omin sanoin, jos edellä olevat vaihtoehdot eivät sovi tai eivät riitä
         kuvaamaan sitä. Esim. jos lapsi kuuluu samanaikaisesti kahteen perheeseen.
         ___________________________________________________________________
         ___________________________________________________________________

11.  Ketkä asuvat lapsen kanssa samassa kodissa? ___________________________________
     _______________________________________________________________________
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12.  Mikä on pohjakoulutuksenne?

                                                   äiti isä         

a)  kansakoulu      1 1                       
b)  keskikoulu/peruskoulu       2 2
c)  ylioppilastutkinto  3 3
        

13.  Mikä on ammattikoulutuksenne?

                                                äiti isä                                

a)  ei ammattikoulutusta      1 1                                         
b)  ammattikurssi tai työpaikalla saatu   2 2                      
     ammattikoulutus       
c)  koulutasoinen tutkinto  3 3                                     
d)  opistotasoinen tutkinto 4 4
e)  korkeakoulu- tai yliopistotasoinen tutkinto 5 5
f)  muu, mikä? __________________________ 6 6

14.  Mikä on äidin ammatti? _____________________________________________

15.  Mikä on isän ammatti? ______________________________________________  

16. Mihin alla mainittuun ryhmään kuulutte?
äiti isä

a)  opiskelija 1 1
b)  työntekijä (esim. siivooja, vahtimestari) 2 2
c)  alempi toimihenkilö (esim. toimistovirkailija) 3 3
d)  ylempi toimihenkilö (esim. opettaja, lääkäri) 4 4
e)  yrittäjä/ammatinharjoittaja 5 5
f)  kotiäiti/koti-isä 6 6
g) työtön 7 7
h) eläkeläinen 8 8
i)  muu, mikä? ___________________________ 9 9

17.  Teettekö ansiotyötä kotona?

äiti isä

a)  ei 1 1
b)  kyllä, pääsääntöisesti 2 2
c)  kyllä, ylitöitä työn lisäksi 3 3
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18.  Käyttekö ansiotyössä kodin ulkopuolella?

äiti isä

a)  ei, miksi? __________________________ 1 1
b)  kyllä, minkälaisessa:
               säännöllinen päivätyö 2 2
               säännöllinen iltatyö 3 3
               säännöllinen vuorotyö 4 4
               työajoiltaan epäsäännöllinen työ 5 5
               muu työjärjestely, mikä? 6 6
               _________________________________

19.  Onko lapsella oma huone?

       1  on
       2  on, yhteinen sisarusten kanssa
       3  ei ole
      

20.  Millaiseen toimeentuloon perheenne tulot mielestänne riittävät?
      

       1  tulot riittävät vain huonoon toimeentuloon
       2  tulot riittävät kohtuulliseen toimeentuloon
       3  tulot riittävät hyvään toimeentuloon

21.  Mitkä ovat perheenne yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa? (kaikkien perheenjäsenten  
       yhteenlasketut tulot keskimäärin) _________________ � / kk
     

22.  Arvioikaa paljonko perheellänne on yhteensä velkaa (esim. asunto-, opinto-, kulutus- tai
       yritysvelkoja) : ___________ �

23.  Minkä ikäiseksi tämä lapsi oli kotona vanhempien omassa hoidossa?
       _____  v  _____ kk

24.  Jos lapsenne on ollut päivähoidossa kodin ulkopuolella, niin minkä ikäisestä alkaen?
       _____  v  _____ kk

25.  Miten lapsenne hoito on tällä hetkellä järjestetty?

       1   kotona äidin/isän kanssa
       2   kotona vuoroin isän ja äidin kanssa (työaikajärjestelyt)
       3   kotona muun perheenjäsenen tai sukulaisen kanssa
       4   kotona apulaisen tai muun vastaavan henkilön kanssa
       5   kunnallisessa päiväkodissa/esikoulussa
       6   yksityisessä leikkikoulussa
       7   kunnallisessa perhepäivähoidossa
       8   yksityisessä perhepäivähoidossa
       9   mummolassa tai muun sukulaisen kanssa
      10  muu, mikä? __________________________________
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26.  Kuinka monta kertaa tämä lapsi on vaihtanut hoitopaikkaa? __________ kertaa

27.  Millainen on mielestänne yleinen terveydentilanne perheessänne?

tämä
äiti isä lapsi

a)  erittäin hyvä 1 1 1
b)  melko hyvä 2 2 2
c)  keskinkertainen 3 3 3
d)  melko huono 4 4 4
e)  erittäin huono 5 5 5

28.  Minkä ikäiseksi äiti imetti tätä lasta? ____________ kk

29.  Onko perheessänne tämän lapsen syntymän jälkeen ollut seuraavia ongelmia?

ei lain- jonkin melko hyvin
kaan verran paljon paljon

a)  perheellänne on ollut taloudellisia 1 2 3 4
     vaikeuksia
b)  perheenjäsenten välillä on ollut 1 2 3  4
     vakavia ristiriitoja
c)  perheessänne on ollut parisuhde- 1 2 3 4
     ongelmia
d)  lapselle läheinen henkilö on sairas- 1 2 3 4
     tunut
e)  lapsen lähipiirissä on ollut kuole- 1 2 3 4
     mantapauksia
f)  lapsen lähipiirissä on ollut ongel- 1 2 3 4
     mia alkoholin tai muiden päihtei-
     den vuoksi
g)  muita ongelmia, mitä? __________________________________________________
     ____________________________________________________________________

30.  Onko perheessänne tällä hetkellä seuraavia ongelmia?

       1  perheellänne on taloudellisia vaikeuksia
       2  perheenjäsenten välillä on vakavia ristiriitoja
       3  perheessänne on parisuhdeongelmia
       4  lapselle läheinen henkilö on sairastunut
       5  lapsen lähipiirissä on ollut kuolemantapauksia
       6  lapsen lähipiirissä on ongelmia alkoholin tai
           muiden päihteiden vuoksi
       7  muita ongelmia, mitä? ________________________________________________
           __________________________________________________________________
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II  LAPSEN KÄYTTÄYTYMINEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.  Arvioikaa, kuinka hyvin seuraavanlainen käyttäytyminen kuvaa tätä lasta.

ei yleen- joskus usein lähes
sä aina

      Lapsi:

a)   kertoo mielipahojaan vanhem- 1 2 3 4
      milleen
b)   ujostelee vieraita ihmisiä 1 2 3 4
c)   pahoittaa mielensä aikuisen 1 2 3 4
      moitteesta ja torumisesta

d)   ilmaisee avoimesti omia tunteitaan 1 2 3 4
e)   vaatii jatkuvasti vanhempien huo- 1 2 3 4
      miota
f)   pelkää mennä nukkumaan yksin 1 2 3 4
      pimeässä

g)   tulee mielellään isän/äidin syliin 1 2 3 4
      päivittäin
h)   pelkää uusia ja outoja asioita tai 1 2 3 4
      tilanteita
i)    jää illalla mielellään vieraamman- 1 2 3 4
      kin ihmisen hoitoon, jos vanhem-                      
      milla on iltamenoa    

j)    on hyvin mustasukkainen perheen- 1 2 3 4
      jäsenten keskinäisissä suhteissa
k)   on tottunut tulemaan toimeen itse- 1 2 3 4
      näisesti, luottaa itseensä
l)    nauttii muille esiintymisestä 1 2 3 4

m)  irrottautuu aikuisesta vieraassakin 1 2 3 4
      ympäristössä
n)   nukkuu säännöllisesti, hänellä on 1 2 3 4
      säännöllinen unirytmi  
o)   juttelee oma-aloitteisesti tuntemat- 1 2 3 4
      tomienkin ihmisten kanssa

p)   innostuu uusista asioista ja tilan- 1 2 3 4
      teista
q)   vaipuu pitkäksikin aikaa omiin 1 2 3 4
      ajatuksiinsa
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32.  Millaista on lapsen leikki- ja työskentelykäyttäytyminen?

ei yleen- joskus usein lähes
sä aina

     Lapsi:

a)  ei jaksa keskittyä leikkeihin ja 1 2 3 4
     toimintoihin kovin pitkäksi aikaa
b)  ryhtyy toimiinsa oma-aloitteisesti 1 2 3 4
c)  suuttuu ja menettää malttinsa ellei 1 2 3 4
     onnistu yrityksissään tai voita lei-
     kissä tai pelissä

d)  leikkii mielellään toisten lasten 1 2 3 4
     kanssa
e)  masentuu epäonnistuessaan ja 1 2 3 4
     lakkaa yrittämästä
f)  ei tee mielellään vaikeita tehtäviä 1 2 3 4

g)  käyttää kotona päivittäin enemmän 1 2 3 4
     aikaa TV:n tai videoiden katseluun
     kuin leikkimiseen tai muuhun
     puuhailuun

33.  Millaista on tämän lapsen käyttäytyminen toisten lasten seurassa?

ei yleen- joskus usein lähes
sä aina

     Lapsi:

a)  ottaa huomioon toisten lasten 1 2 3 4
     toiminnan ja ehdotukset
b)  vetäytyy epävarmana ja pelok- 1 2 3 4
     kaana syrjään lasten yhteisistä
     tilanteista  
c)  kiusaa ja häiritsee toisten 1 2 3 4
     lasten toimintoja ja leikkejä

d)  karttelee toisten lasten seuraa 1 2 3 4
e)  pystyy tarvittaessa puolustamaan 1 2 3 4
     itseään
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34.  Seuraavassa luetellaan asioita, joiden tiedetään aiheuttavan lapsille pelkoa. Aiheuttavatko     
       ne teidän lapsellenne pelkoa? Arvioikaa myös pelkääkö lapsenne muita asioita.

ei lain- jonkin paljon
kaan verran

a)   toiset lapset kiusaavat 1 2 3
b)   vanhempien riitely 1 2 3
c)   vieraiden ihmisten tapaaminen 1 2 3
d)   joutuu pitämään vaatteita, jotka ovat eri- 1 2 3
      laisia kuin muilla lapsilla
e)   vanhempien rangaistukset 1 2 3

f)   kummitukset tai muut mielikuvitusolennot 1 2 3
g)  yksin jääminen kotiin vieraan hoitajan kanssa 1 2 3
h)  joutuu syömään ruokaa, josta ei pidä 1 2 3

i)   kuolema 1 2 3
j)   ukkonen 1 2 3
k)  pimeä /nukkumaanmeneminen pimeässä 1 2 3

l)   painajaisunet 1 2 3
m) yksin oleminen 1 2 3
n)  jännityselokuvat 1 2  3

o)  eksyminen vieraassa paikassa 1 2 3
p)  kotiin tulisi murtovarkaita 1 2 3
q)  suljetut paikat 1 2 3

r)  käärmeet tai ampiaiset ym. 1 2 3
s)  auto- onnettomuuteen joutuminen 1 2 3
t)  vieraat koirat 1 2 3

u)  veren näkeminen 1 2 3
v)  tulipalot, tuli 1 2 3
x)  korkeat paikat 1 2 3

y)  sairaalaan joutuminen 1 2 3
z)  lääkärissä /hammaslääkärissä 1 2 3
     käyminen   
å)  jonkun uuden asian tekeminen 1 2 3
ä)  muu, mikä /mitkä? ______________________ 1 2 3
     _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________   
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III  LAPSEN IHMISSUHTEET
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.  Kuinka läheisiä tälle lapselle mielestänne ovat seuraavat henkilöt? ( jos lapsella ei ole
jotakin seuraavista, valitkaa vaihtoehto 5 )

erittäin melko melko erittäin ei
etäinen etäinen läheinen läheinen ole

a)  äiti 1 2 3 4 5
b)  isä 1 2 3 4 5
c)  isovanhempi / 1 2 3 4 5
      -vanhemmat
d)  lapsen tärkeä hoitaja 1 2 3 4 5
e)  äidin uusi puoliso 1 2 3 4 5
f)  isän uusi puoliso 1 2 3 4 5
g) muu, kuka? ________ 1 2 3 4 5
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

36.  Mitkä seuraavista ihmissuhteisiin liittyvistä asioista aiheuttavat tälle lapselle huolta?

ei lain- jonkin paljon
kaan verran

a)   riidat leikkitovereiden kanssa 1 2 3
b)   toiset lapset kiusaavat 1 2 3
c)   toisia lapsia kiusataan 1 2 3

d)   tärkeän ihmissuhteen katkeaminen 1 2 3
e)   läheisen alkoholin käyttö 1 2 3
f)   läheisen vakava sairaus 1 2 3

g)   läheisen kuolema 1 2 3
h)   omien vanhempien ristiriidat 1 2 3
i)    omien vanhempien avio-/ avoero 1 2 3

j)   läheisen ihmisen väkivaltaisuus 1 2 3
k)   riidat vanhempien kanssa 1 2 3
l) muu, mikä? ___________________________ 1 2 3
_______________________________________

37.  Minkälaiset asiat teitä ovat eniten
       huolettaneet lapsenne hyvinvoinnissa
       ja kehityksessä?
       ______________________________
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38.  Onko lapsenne kokenut seuraavia asioita?
ei ole   on 

     kokenut  kokenut

a)   vakavat riidat leikkitovereiden 1 2
      kanssa
b)   toiset lapset kiusaavat 1 2
c)   toisia lapsia kiusataan 1 2

d)   tärkeän ihmissuhteen katkeaminen 1 2
e)   läheisen alkoholin käyttö 1 2
f)   läheisen vakava sairaus 1 2

g)   läheisen kuolema 1 2
h)   omien vanhempien ristiriidat 1 2
i)    omien vanhempien avio- /avoero 1 2

j)    läheisen ihmisen väkivaltaisuus 1 2
k)   vakavat riidat vanhempien kanssa 1 2
l)    muita huolia, mitä? ___________
      _____________________________________________________________
      _____________________________________________________________

39.  Kuinka paljon mielestänne lapsenne turvautuu seuraaviin, kun hänellä on vaikeuksia
       ihmissuhteissaan?  ( jos lapsella ei ole jotakin seuraavista, valitkaa vaihtoehto 5 )

ei jonkin melko hyvin ei
lainkaan verran paljon paljon ole

a)  äitiin 1 2 3 4 5
b)  isään 1 2 3 4 5
c)  tärkeimpään hoitajaan 1 2 3 4 5
d)  siskoon/siskoihin 1 2 3 4 5
e)  veljeen/veljiin 1 2 3 4 5
f)  äidin uuteen puolisoon 1 2 3 4                    5
g) isän uuteen puolisoon 1 2 3 4 5
h)  isovanhempaan 1 2 3 4 5
i)  Jumalaan 1 2 3 4 5
j)  muuhun, mihin? _____ 1 2 3 4 5
_________________________________________________________________

40.  Keskusteleeko lapsenne kanssanne omista tärkeistä asioistaan?

a)  äidin kanssa b)  isän kanssa

1  ei yleensä 1  ei yleensä
2  harvoin 2  harvoin
3  silloin tällöin 3  silloin tällöin
4  usein 4  usein



254

LIITTEET

11

41.  Kuinka tyytyväisiä olette nykyiseen elämäntilanteeseenne?

erittäin melko melko erittäin
tyyty- tyyty- tyyty- tyyty-
väisiä väisiä mättömiä mättömiä

a)  asuntoon ja 1 2 3 4
     asumiseen
b)  päivähoitojär- 1 2 3 4
     jestelyihin
c)  yhteistoimintaan 1 2 3 4
     naapureiden kanssa

d)  oman perheen elä- 1 2 3 4
      mäntapaan ja ajan-
      käyttöön
e)   avio /avoliittoonne 1 2 3 4
f)   lasten käyttäytymi- 1 2 3 4
      seen
g)  taloudelliseen tilan- 1 2 3 4
     teeseenne

42.  Kuinka paljon koette epävarmuutta perheenne tulevaisuudesta seuraavien asioiden takia?

ei jonkin melko hyvin
lainkaan verran paljon paljon

a)  oma terveyden- 1 2 3 4
     tilanne
b)  lastenne terveydentila 1 2 3 4
c)  oma avio /avoliittonne 1 2 3 4
d)  työpaikan pitäminen 1 2 3 4
e)  talous, raha-asiat 1 2 3 4
f)  asuntoasiat 1 2 3 4
g)  yhteiskunnalliset asiat 1 2 3 4
h)  maailmanpoliittiset 1 2 3 4
     asiat
i)  ympäristöasiat 1 2 3 4
j)  muu, mikä? ________ 1 2 3 4
    ______________________________________________________________________
   

43.  Kun ajattelette omaa tulevaisuuttanne, niin miltä se tuntuu?

1  hyvin epävarmalta ja pelottavalta
2  melko epävarmalta ja pelottavalta
3  ei pelottavalta, mutta ei turvalliseltakaan
4  melko turvalliselta
5  hyvin turvalliselta
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Liite 3 Lapsen mediankäyttöön liittyvä lomake
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Liite 4 Lapsen unikäyttäytymiseen liittyvä lomake
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Liite 5 Ohjeet haastattelijoille

● Luo rauhallinen, kiireetön ja luottamuksellinen ympäristö.

● Tee lapselle selväksi niin verbaalisesti kuin non-verbaalisesti, että olet kiinnos-
tunut siitä, mitä lapsi kertoo. Pidä katsekontakti (jos lapsi hyväksyy sen).

● Puhu hitaasti ja selkeästi, älä käytä monimutkaisia ja abstrakteja sanoja.

● Kaiken vuorovaikutuksen tulee tapahtua fyysisesti lapsen kanssa samalla tasolla 
(kasvot samalla korkeudella). Esimerkiksi jos lapsi istuu lattialla, haastattelijankin 
pitää istua lattialla.

● Käytä positiivisen palautteen antamista, ja tarvittaessa toista se, mitä lapsi on 
sanonut.

● Käyttäydy ystävällisesti, lämpimästi, käytä kannustavaa ja rohkaisevaa kehonkiel-
tä ja kasvonilmeitä, kuten nyökkäämistä ja hymyilyä, jotta näyttäisit lapselle että 
olet kiinnostunut hänestä ja ymmärrät häntä.

● Varmista että ymmärrät mitä lapsi on sanonut (eli mikä on lauseen merkitys).

● Seuraa lapsen vastauksia tarkasti haastattelun aikana. Lapsi puhuu ja ajattelee 
hitaammin kuin aikuinen ja joskus vastaus kysymykseen saattaa tulla vasta myö-
hemmin, esimerkiksi seuraavan kysymyksen yhteydessä.

● Koeta saada esille niin monta pelkoa kuin mahdollista: lapsi saattaa ensin vastata 
kieltävästi, mutta jos hän mainitsee myöhemmässä vaiheessa pelon, kysy lisäkysy-
myksiä.

● Keskeytykset lapsen taholta (esimerkiksi väsymyksen, muiden kiinnostusten 
 kohteiden tai fyysisten tarpeiden takia) tulee hyväksyä.

(Kso. Lahikainen ym., 2005; Taimalu, 2007, 126.)
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Liite 6 Haastattelurunko*

* Kohtaa 7, jossa puhutaan lapsen ja television suhteesta, ei kysytty kuopiolaisilta lapsilta 
(kysymys esitettiin lapsille Tampereella ja Helsingissä), sillä kysymys ei kuulunut vuoden 
1993 haastattelurunkoon ja haastattelurungoista pyrittiin muodostamaan mahdollisimman 
identtiset.

1. Tässä on sellainen peli, jossa sinä olet pelilaudan keskellä. Saat laittaa 
kaikki sinulle tärkeät ihmiset tähän itsesi ympärille. Tässä on kuvia. Leiki-
tään, että ne esittävät sinun äitiäsi ja isääsi ja muita sinulle tärkeitä ihmisiä. 
(lapsen kanssa jutellaan kuvista ja varmistetaan, että hän on ymmärtänyt asian) 
Ne, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, laitat tähän sinua lähimmäksi, 
seuraavaksi tärkeimmät tähän jne.

2. Aloitetaan sinun perheestäsi. Keitä sinun perheeseesi kuuluu? (jos lemmik-
kejä mainitaan. ota ne mukaan ja sijoita pelilaudalle)
* tarkista mainitaanko äiti, isä ja sisarukset
* lapsi ei mainitse isää tai äitiä, kysy esimerkiksi: Missä hän on, eikö asu koto-

na?
* täydentävät kysymykset:
 Onko siinä kaikki? Eikö sinulla ole sisaria/veljiä mummia/ukkia … Sinulla 

on siis tällainen perhe.

3. Entä keitä muita tärkeitä ihmisiä sinulla on?
* päiväkodissa?
* onko muita sukulaisia/naapureita, jotka olisivat sinulle tärkeitä?
* tarkista aina, ketkä ovat lapsia/hoitajia/setiä/tätejä/naapureita/sukulaisia…
* tarkennetaan: onko vielä muita?
Aina kun lapsi kysymyksissä 1 ja 2 kertoo jonkun hänelle tärkeän ihmisen, vali-
taan lapsen kanssa kuva, joka esittää tätä henkilöä.
Hyvä, kiitos. (muista aina kiittää lasta! Kuvat jätetään pelilaudalle.)
Seuraavaksi jutellaan peloista. Sen jälkeen näyt sinulle muutaman kuvaa Ja sit-
ten jutellaan televisiosta ja lopuksi mukavista asioista.

4. Kaikki ihmiset pitävät joitakin asioita pelottavina, aikuisetkin. Mitä 
 sellaisia asioita on, jotka pelottavat sinua?
Heti kun lapsi kertoo ensimmäisen pelottavan asian, esitellään taulu.
Tässä on taulu, jossa on kolme erilaista viivaa. Tämä ylimmäinen viiva tarkoittaa 
oikein pelottavaa, tämä keskimmäinen jonkin verran pelottavaa ja tämä alim-
mainen ihan vähän pelottavaa. (Selvitä taulun viivojen merkitys lapselle, vaikka 
esimerkin avulla)
* Miten paljon pelkäät sitä? Näytä tästä taululta.
* Täydennä: onkohan jotain vielä, jota sinä pelkäisit? (niin monta kertaa, että 

lapsi ei sano enää uutta)
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* Jos lapsi ei ole tuonut itse esille, kysy:
Pelkäätkö joitain eläimiä?
Tuleeko televisiosta sellaisia ohjelmia, jotka ovat sinusta pelottavia?

* Aina, kun lapsi kertoo jonkun asian, jota hän pelkää, kirjoita se lomakkeeseen 
itsellesi muistiin. Kun kysyt taulun avulla, kuinka paljon lapsi pelkää, merkit-
se sekin lomakkeeseen. (laita numero)
Kysy myös tarpeen mukaan, mikä siinä pelottaa Mitä teet, kun pelottaa?

Kiitos vastauksista, onko vielä muuta

5. Oletko koskaan nähnyt pahoja unia? Kerro millaisen pahan unen näit 
 viimeksi? (esitä täydentäviä kysymyksiä tarpeen mukaan)
* Pelkäsitkö silloin?
 Mitä siinä oli pelottavaa?
* Mitä silloin teit? Mikä silloin auttoi?

6. Minulla on tässä joitakin kuvia, joita saat katsella. Sitten haluan tietää, 
miltä ne sinusta tuottivat.
Katsele nyt tätä kuvaa; tässä tapahtuu seuraavaa...
Lapselle esitetään kaikki kuvat järjestyksessä:
1. kuva: Liisa/Lasse on käymässä nukkumaan. Äiti on käynyt sanomassa hyvää 
yötä ja sammuttanut valot. Liisa on yksin huoneessaan
a) Miltä Liisasta/Lassesta tuntuu?
b) Mitä Liisa/Lasse tekee?
c) Pelottaako häntä ja kuinka paljon? (Taulu)
2. kuva: Liisa/Lasse on pihalla leikkimässä. Nyt olisi Liisan/Lassen vuoro 
 keinua, mutta Maija/Matti etuilee ja tyrkkää Liisan/Lassen maahan.
a) Miltä Liisasta/Lassesta tuntuu?
b) Mitä Liisa/Lasse tekee?
c) Pelottaako häntä ja kuinka paljon? (Taulu)
3. kuva: Liisan/Lassen äiti ja isä riitelevät ja ovat vihaisia toisilleen.
a) Miltä Liisasta/Lassesta tuntuu?
b) Mitä Liisa tekee?
c) Pelottaako häntä ja kuinka paljon? (Taulu)
4. kuva: Liisan/Lassen äiti ja isä ovat hyvin vihaisia Liisalle ja toruvat häntä 
kovasti.
a) Miltä Liisasta/Lassesta tuntuu?
b) Mitä Liisa/Lasse tekee?
c) Pelottaako häntä ja kuinka paljon? (Taulu)
5. kuva: Liisa on ollut metsässä poimimassa marjoja, mutta onkin eksynyt.  
Hän ei löydä tietä kotiin.
a) Miltä Liisasta/Lassesta tuntuu? 
b) Mitä Liisa/Lasse tekee?
c) Pelottaako häntä ja kuinka paljon? (Taulu)



260

LIITTEET

6. kuva: Liisa/Lasse on eksynyt kaupungilla vanhemmistaan. Ympärillä on vain 
vieraita ihmisiä eikä Liisa/Lasse löydä tietä kotiin.
a) Miltä Liisasta/Lassesta tuntuu?
b) Mitä Liisa/Lasse tekee?
c) Pelottaako häntä ja kuinka paljon? (Taulu)
7. kuva: Liisan/Lassen äiti ja isä ovat lähdössä pitkälle matkalla
a) Miltä Liisasta/Lassesta tuntuu? 14 Mitä Liisa/Lasse tekee?
c) Pelottaako häntä ja kuinka paljon?
8. kuva: Liisa/Lasse katselee televisiota. Televisiosta tulee jokin jännittävä ohjel-
ma. Äiti ja isä ovat viereisessä huoneessa, mutta eivät jouda juuri nyt tulemaan 
Liisan/Lassen luokse.
a) Miltä Liisasta/Lassesta tuntuu? 1,) Mitä Liisa/Lasse tekee?
c) Pelottaako häntä ja kuinka paljon? (Taulu)
Jos lapsi ei avohaastattelun yhteydessä kertonut televisiopeloistaan mitään (tai ei 
tarpeeksi), kysytään nyt uudestaan:
* Tuleeko televisiosta ohjelmia, jotka pelottavat sinua?
 Mikä niissä pelottaa ja kuinka paljon? (Taulu)
* Mitä silloin teet, kun sinua pelottaa? Auttaako se, loppuuko pelko silloin.?

7. Vaikka televisiossa voi olla pelottavia asioita (jos on sanonut olevan), mitä 
muuta ajattelet televisiosta? Puhutaan vähän lisää televisiosta.
* Mikä on sinun suosikkiohjelmasi? Miksi?
* Mitä muita ohjelmia katselet televisiosta?
* Mitä ohjelmia et välitä katsoa? Miksi?
* Niitä sellaista olet saanut tietää, mitä muuten et olisi saanut muutoin tietää?
* Mitä sellaista olet oppinut televisiosta, mitä muuten et olisi oppinut?
Kiitos, oli mukava kuulla, mitä ajattelet televisiosta.

8. Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
* Jos lapsi ei vastaa: Muistelepa milloin viimeksi olit oikein iloinen/onnellinen. 

Mitä silloin tapahtui?
Kysymyksiä voi toistaa ja kerrata, vastaamatta jääneisiin kysymyksiin voi palata 
uudestaan myöhemmin. Lapsen vastauksia on koko ajan kuunneltava tarkkaavai-
sesti, vastaus johonkin aiempaan kysymykseen voi tulla myöhemmän kysymyk-
sen yhteydessä.
Jokaisen kysymyksen kohdalla on myös tärkeää, että lapselle annetaan aikaa 
miettiä ja vastata ja vasta sitten mahdollisesti tarkennetaan kysymyksiä.

Lopuksi: PALJON, PALJON KIITOKSIA, kylläpä sinä osasit vastata hyvin, 
hienoa, sinä kerroit paljon sellaista mitä en ole tiennyt viisi(kuusi)vuotiaista.
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Liite 7 Kuva, jossa lapsi katselee televisiosta pelottavaa  
 ohjelmaa
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Liite 8 Pelon voimakkuutta kuvaava piirustus (pelkotaulu)
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Liite 9 TV-ohjelmien sisältöjen luokittelukriteerit

1. vaihe

Ensin lasten TV-pelot koodattiin kahteen luokkaan: aikuisten tai lastenohjelmiin. 
Kaikki lapsen mainitsemat TV-ohjelmat on luokiteltu, eli jos lapsi kertoi pelkää-
vänsä sekä aikuisten- että lastenohjelmaa, ne kaikki luokiteltiin. Perusteena, onko 
ohjelma koodattu lasten vai aikuisten ohjelmiin, on käytetty joko selkeää tietoa 
(esim. Uutiset ja Salatut Elämät on koodattu aikuisten ohjelmiin, ja Muumilaak-
son tarinoita ja Pikku Kakkonen lasten ohjelmiin), tai epäselvemmissä tapauksissa 
ikärajoja: kaikki ohjelmat, jotka ovat K-11 tai yli, on koodattu aikuisten ohjelmiin 
(koska haastatteluaineisto koostuu 5−6-vuotiaista lapsista). 

2. vaihe 

Seuraavaksi TV-pelot koodattiin sisällön mukaan viiteen luokkaan: 1) väkivalta,  
2) sota ja kärsimys, 3) tulipalot ja onnettomuudet, 4) mielikuvitushahmot ja  
5) audiovisuaaliset efektit.

Kunkin lapsen mainitsema TV-pelko, joka on koodattu ensimmäisen vaiheen 
mukaan, luokiteltiin johonkin näistä viidestä luokasta: kaikki lapsen mainitsemat 
sisällöt luokiteltiin. Jos lapsi ei kertonut, mitä hän ohjelmasta pelkäsi, ja ohjelma 
oli selkeästi tiettyyn luokkaan kuuluva (esim. uutinen sodasta, väkivaltaelokuva 
tai  ohjelma, joka sisältää pelottavia mielikuvitushahmoja), se luokiteltiin siihen 
luokkaan, johon se selkeästi kuului. Seuraavassa lista siitä, mitkä sisällöt kuuluvat 
kuhunkin luokkaan:

(1) Väkivalta: ihmisten väliset tappelut, teräaseilla tappelut, murhat, veri, ampumi-
nen, lasten ja eläinten kidnappaukset, rosvot, väkivaltainen kuolema, tappaminen, 
vankila, miekkailut, metsästys, eläinten hyökkäykset ja muu selkeä väkivalta (myös 
piirretyissä ohjelmissa esiintyvä)

(2) Sota ja kärsimys: nälkäänäkevät lapset, vahingoittuneet eläimet ja lapset, sotaan 
liittyvät onnettomuudet ja kärsimys, leikkaus (kirurginen: kärsimystä), ja muu sel-
keä sotaan ja kärsimykseen liittyvä sisältö

(3) Tulipalot ja onnettomuudet: palavat talot tai muut rakennukset, auto-onnet-
tomuudet, lentokone-onnettomuudet, hukkuminen, kuoleminen tai sen uhka   
(ei väkivaltainen), putoaminen ja muut selkeät onnettomuudet ja tulipalot
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(4) Mielikuvitushahmot: kummitukset, möröt, noidat, lohikäärmeet, avaruusolen-
not, ufot, vampyyrit, ihmissudet, haamut, hirviöt, peikot, hautausmaa ja sumu, jätti-
läiseläimet (mielikuvitukseen liittyvät), dinosaurukset ja muut mielikuvitushahmot, 
sekä transformaatio, hahmojen tuleminen läpi televisiosta

(5) Audiovisuaaliset efektit: voimakkaat kuulo- tai näköärsykkeet, kuten kirkumi-
nen, pelottava musiikki, pelottavat äänet, välkkyvät valot tai muu pelottava audio-
visuaalinen ärsyke, jonka lapsi mainitsee pelottavaksi sisällöksi 

(Lähteet: Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000; Cantor, 1998; Cantor & Nathanson, 
1996; Korhonen & Lahikainen, 2008)
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Liite 10 Pelonhallintakeinojen luokittelukriteerit

Luokittelin kaikki lapsen mainitsemat pelonhallintakeinot, eli saman lapsen osal-
ta voi olla luokiteltuna useita eri keinoja. Jos sama lapsi mainitsi sekä pelonhal-
lintakeinon että pelonhallinnan puutteen, en luokitellut puutetta ollenkaan, sillä 
lapsellahan oli joka tapauksessa ainakin yksi keino käytössään. Olen suodattanut 
analyysista pois tapaukset, joissa lapsilla ei ollut TV-pelkoja tai hallintakeinoja tai 
toimivuutta ei kysytty.

(1) Kognitiiviset keinot (kaikki ne keinot, joissa lapsi pyrkii poistamaan pelon 
 ajatteluprosessin avulla):

 – lapsi tietää, että ohjelmassa on onnellinen loppu tai hyvät voittavat
 – lapsi vakuuttaa itselleen, että ohjelma loppuu pian tai se ei ole totta
 – lapsi ei katso ohjelmaa illalla (katsoo ohjelmaa vain päivällä) tai katsoo  

 siitä  vain hyvät kohdat
 – lapsi yrittää nähdä hyvää unta
 – lapsi ei katso ohjelmaa ollenkaan tai katso ohjelmaa enää
 – lapsi vakuuttaa itselleen, ettei pelkää ohjelmaa
 – lapsi vaihtaa TV:n kanavaa, sulkee television tai alkaa katsella jotain muuta* 

(2) Sosiaalinen tuki (keinot, joissa lapsi hakee apua / turvaa ihmiseltä tai eläimeltä, 
tai jossa lapsi saa apua):

 – lapsi pyytää vanhempaa luokseen tai menee vanhemman luo
 – lapsi istuu vanhemman sylissä
 – tärkeän ihmisen läheisyys
 – lapsi puhuu toisten ihmisten kanssa
 – lapsi pyytää jotakuta katsomaan ohjelmaa hänen kanssaan, vaihtamaan  

 kanavaa tai sulkemaan TV:n
 – joku ihminen tulee lapsen luokse, kun lasta pelottaa, tai laittaa kädet hänen 

 silmilleen
 – lapsi katsoo TV:ta jonkun läheisen ihmisen kanssa

(3) Aktiivinen välttäminen (keinot, joissa lapsi pakenee ohjelman aiheuttamaa 
pelkoa (tämäkin keino on aktiivinen)):

 – lapsi sulkee TV:n
 – lapsi vaihtaa TV:n kanavaa

* Nämä keinot on luokiteltu sekä aktiiviseen välttämiseen että kognitiivisiin keinoihin, kos-
ka lapsi toisaalta käyttää aktiivista ajatteluprosessia toimiessaan näin, mutta toisaalta hän 
välttelee pelottavan ohjelman katselua.
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 – lapsi sulkee äänen pois TV-ohjelmasta
 – lapsi lähtee pois huoneesta
 – lapsi sulkee silmänsä tai laittaa kädet korvilleen
 – lapsi katselee toiseen suuntaan
 – lapsi menee sohvan taakse, sängyn alle tai peiton alle
 – lapsi menee nukkumaan
 – lapsi alkaa tehdä jotain muuta (esim. menee leikkimään, syömään tai  

 lukemaan jotain)
 – lapsi alkaa katsoa jotain muuta TV-ohjelmaa tai videota
 – aggressiiviset ja fyysiset keinot, esim. TV:n rikkominen, rimpuileminen
 – fantasia-ajattelu (lapsi esimerkiksi aikoo ampua tai tappaa pelottavat  

 TV-hahmot)

(4) Puutteellinen hallinta (lapsella ei ole käytössään pelonhallintakeinoja tai hän ei 
tiedä tai muista mitä tehdä):

 – lapsi jatkaa ohjelman katsomista
 – lapsi ei tiedä tai muista mitä tehdä kun ohjelma pelottaa
 – lapsi itkee
 – lapsi ei tee mitään

Lisäksi coping-keinot on jaettu toimivuuden mukaan kahteen luokkaan: 
1) Auttaa (keino auttaa poistamaan pelontunteen) ja 
2) Ei auta (pelko ei poistu hallintakeinon avulla)



267

LIITTEET

Liite 11 Lista lasten mainitsemista TV-ohjelmista

Kansainväliset TV-ohjelmat

1993 2003
Lastenohjelmat Babar (1) 101 Dalmatialaista (2)

Fantasia (1) Aarreplaneetta (1)
Ihmemaa OZ (1) Aladdin (2)
Kaunotar ja Hirviö (1) Asterix (1)
Olipa kerran Amerikka (1) Barbie (1)
Teini-ikäiset mutanttininja-
kilpikonnat (1)

Digimon (3)
Hopeanuoli (1)
Kaunotar ja Hirviö (1)
Lassie (1)
Lumikki (2)
Maalaishiiri ja kaupunkilais-
hiiri (1)
Marsupilami (1)
Nalle Puh (2)
Peppi Pitkätossu (2)
Pokémon (1)
Prinsessa Ruusunen (1)
Rautajätti (1)
Scooby Doo (4)
Tabaluga (1)
Tähkäpää (1)
Varjoankka (1)
Viidakkokirja 2 (1)

Yhteensä 6 32
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1993 2003
Aikuisten ohjelmat Dracula (2) Batman (1)
(≥K11) Ghostbusters (2) Harry Potter (3)

He-Man (2) Hämähäkkimies (2)
Hobbitit (1) Poliisiopisto (1)
Hälytys 911 (6) Psyko (1)
James Bond (1) Rantojen kunkku (1)
Kauniit ja Rohkeat (1) Taru Sormusten Herrasta (2)
King Kong (1) Tiedän mitä teit viime kesä-

nä (1)Kuuma Piiri (1)
Robocob (2)
Tarzan (2)
Zorro (1)

Yhteensä   22   12
Kansainväliset  
ohjelmat yhteensä   28   44

N 105 109

Kotimaiset TV-ohjelmat

1993 2003
Lastenohjelmat Muumilaakson tarinoita (4) Aasi ja Morso (1)

Rölli-peikko (1) Muumilaakson tarinoita (7)
Pikku Kakkonen (1)
Sätkyjä ja tärinöitä (1)
Urhea pieni leivänpaahdin (2)

Yhteensä   5   12

Aikuisten ohjelmat Uutiset (5) Pahat pojat (1)
Salatut elämät (2)
Uutiset (1)
Yllytyshullut (1)

Yhteensä     5     5
Kotimaiset TV-
ohjelmat yhteensä   10   17
N 105 109
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Liite 12 Tapauskertomus: Moonan haastattelu

Moona, 5 vuotta 
Haastattelu on tehty syksyllä 2003.
Kaikki haastattelussa mainitut nimet on muutettu.

H: No niin, ja nyt me Moona, me seuraavaks jutellaan peloista, ja sit minä näytän
L: Mitä ne pelot on?
H: Ne on sellasia asioita, joita ihmiset pelkää.
L: Minä halluun vaihtaa paikkaa!
H: Halluutko, no vaihetaan paikkaa. Okei. Älä vaan kompastu minun laukkuun.
L: En minä kompastukkaan.
H: No niin. Ja
L: Pannaan vähä tämä tuohon (siirtää nauhuria).
H: No niin, ihan totta, kuuluu sit ääni paremmin.
L: (nauraa) Sitte ku me kuunnellaan se lop, kuunnellaan se loppuun, jooko, mitä se 
sannoo sitte.
H: Ihan kokonaan ei keretä, mut voijaan me vähä sit kuunnella sitä, jooko?
L: Joo.
H: Joo, ja tota, sitte me ihan lopuks
L: Mä oon tässä vähä aikaa.
H: (naurahtaa) Ihan lopuks me Moona jutellaan mukavia asioita. Jooko?
L: Joo.
H: Kurkkase sieltä niin sit alotetaan jutella…Teillon aika kiva tää päiväkoti täällä.
L: Hmm. (epäselvä kohta) se mun kaikkein paras kaveri (kuuluu huonosti, kun lapsi 
on jossain lattialla)
H: Ai jaa, se on täällä päiväkodissa kans, niinkö?
L: Niin. Sehän oli se Veikka.
H: Niin joo, jonka sä sanoitki, ihan tosi.
L: Se on mun ihan paras kaveri. 
H: Ai jaa.
L: Tais olla että sillä on jo kaveri. Se tais haluta että minä tulen sinne.
H: No niin. No, mutta ei meillä tässä hirveen kauaa mee. Muista Moona, että meillä 
ei oo sit tässä mittään kiirettä, jooko. Ihan rauhassa voit miettiä kaikkee.
L: Mä näytän miten (epäselvä kohta)
H: No kurkkase nopsaan….(lapsi leikkii lattialla)
L: Jihuu! Ei tullu ketään! 
H: (naurahtaa) Ruetaan nyt juttelemaan, jooko?
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L: Säikähitkö?
H: No vähä. No niin.
L: Minä vaan että terve!
H: (naurahtaa)
L: Minä vaan että terve!
H: Niin just. (naurahtaa) No, kaikki ihmisethän pittää joitaki asioita 
L: Pyöriikö tää? Pyörii! Pyörii! (nauhuri)
H: Pyörii. Niin, Moona kuule. Nauhotettaan ensin kaikki meijän jutut, jooko? (lapsi 
haluaisi kuunnella nauhaa)
L: Joo. Joo.
H: Niin, kaikki ihmisethän pittää joitaki asioita pelottavina
L: Hmm.
H: Ihan me aikuisetki. Niin mitä on semmosta Moona mitä sinä pelkäät?
L: Minä haluan kertoa että mistä minä sen pelon sain.
H: Kerro, ihan rauhassa.
L: Kun katoin lastenohjelmaa niin semmosta, en muista sen nimmee, niin siinä oli 
semmonen hautausmaa jossa oli semmosia kummistuksia, jotka valepuku oli, niin 
valepuvuissa.
H: Ahah.
L: Niin minä yöllä pelkäsin, että ne on olemassakin.
H: Voi että.
L: Niin ne tuli sumusta.
H: Ai jaa.
L: Pois sieltä.
H: No niin. Tiiätkös Moona mitä?
L: Hmm.
H: Mullon täs tämmönen pelkotaulu. Ja tuo viiva tarkottaa jne… Niin näyttäsitkö 
sinä Moona että minkä verran sinua pelotti se lastenohjelma, jossa niitä kummituk-
sia oli?…ihan tosi paljo, kyllä. No, mitäs sinä Moona teet jos sinua pelottaa tuom-
monen lastenohjelma?
L: Minä menen äitin luo enkä mene yksin pimmeeseen.
H: No niin, auttaako se sitte?
L: Auttaa.
H: Ihan totta.
L: Minä pysyttelen koko ajan vessassa äiti on, ku äiti on leikkaamassa minulta ja 
mun veljeltä kynsiä.
H: Ihan totta. No, onko Moona vielä jottai muuta mikä sua pelottaa joskus?
L: Hmm..jos minä esimerkiks mietin.
H: Joo, saat miettiä ihan rauhassa.
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L: Öö…ei pelota mikkää muu.
H: Eikö tuu muuta mieleen? Entä jos pikkasen mietit vielä, ei oo mitään kiirettä. 
Entäs joskus pelottaako?
L: No, minua sillon pelottaa se että on kummituksia ja mörköjä olemassa, vaikka ei 
niitä ole.
H: Niin, että kummituksia
L: Ja mä pelkään ihan hirveesti hirveesti hirveesti hirveesti, mä pelkään kaikkien 
eniten pimeetä, yksin jos minä oon pimeessä, sillon minä pelkään.
H: Ihan totta. Eli pimmeessä
L: Mutta onneks Kalle on mukana siellä jossa mä käyn jossain pimmeessä.
H: Niin just.
L: Oma veli kyllä pittää olla mukana jos mennee jonneki pimmeeseen eikä uskalla 
yksin mennä. Niin pittää sannoo aikuiselle tai iso-siskolle tai iso-veljelle että tullee 
mukkaan, minun pittää hakkee joku tavara pimeestä.
H: Niin just. Auttaako se sitte, jos on joku veli tai sisko mukana?
L: (nyökkää)
H: No niin. Ja näytätkö miten paljo se pimmee sua siis pelottaa… ihan todella paljo, 
kyllä. Kerrotkos Moona vielä että minkä verran ne kummitukset ja möröt sinua 
pelotttaa?… aika paljo, niin just. Mitäs sinä sitte teet ku ne kummitukset ja möröt 
pelottaa sinua?
L: Sillon minä otan veljen mukkaan pimmeeseen.
H: Niin niin. Ihan totta.
L: Pittäähän ottaa oma veli tai oma äiti tai isi, pittää ottaa mukkaan pimmeeseen.
H: Niin.
L: Eikä yksin mennä.
H: Niin justiisa. Auttaako se sitte?
L: (nyökkää)
H: Auttaa
L: Äiti sano että sinun, äiti sano kerran mulle, että sinun ei pitäs kattoo niin pelotta-
via ohjelmia.
H: Niin, niin joo.
L: Nyt muistan mikä sen ohjelman nimi oli jota me katotaan.
H: No?
L: Scooby Doo.
H: Oi. Tiiätkö mäki oon kuullu siitä. Se taitaa olla aika hurja ohjelma.
L: Niin mut se pelottaa mua hirveesti, ku siinä on niin pelottavia ne hirviöt.
H: Ai jaa. No on se aika hurja ohjelma sitte.
L: Niin, minä olin Kallen vieressä onneks, että en ollu yksin.
H: Niin, Kalle oli sun isoveli, niinkö?
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L: Niin.
H: Montako vuotta se Kalle on?
L: En muista.
H: Onko se koulussa?
L: On.
H: Ahah. No niin.
L: Niin, ku äiti sano, että Kallen pitäs harjotella jo yksin tulemista kouluun, ettei jää 
minnekään.
H: Ahah. Meinaaks se aina jäähä välillä?
L: (nyökkää)
H: No niin.
L: Se Venla, se Venla-kaveri yhtenä päivänä ku se meni kouluun, niin se ei tullukaa 
koulusta niin se meni kaverin luo ilman luppaa.
H: Ai meni?
L: Niin, koulusta suoraan kaverin luo.
H: Ai jaa, no se ei varmaan oo kovin hyvä
L: Severi ja sen isi tuli sanomaan, että onko Venlaa näkyny, niin se sano, isi sano ei.
H: No niin niin…Mut Moona, muistatkos ku se Scooby Doo on semmonen telk-
kariohjelma joka sua pelottaa, niin onko mittää muuta telkkariohjelmaa tai vaikka 
videota, joka sua joskus pelottaa?
L: …
H: Muistatko yhtään sellasta?
L: No minä näin siinä yhessä mainoksessa ku Scooby Doo…se oli yks semmonen 
dinosaurus…ja se Scooby Doo raapas sitä dinosaurusta ja ajo sitä takkaa sitte sitä 
dinosaurusta
H: Ai jaa.
L: Oon nähny sen jossain telkkarimainoksessa ja se oli hirveen pelottava vähä.
H: Oliko?
L: (nyökkää)
H: Ai jaa.
L: Hirveen vähä, ku se nauro ku se törmäs siihen vuoreen se Scooby Doo (epäselvä 
kohta)
H: Ai jaa, mut se oli toisaalta pelottava ja toisaalta hassu, niinkö?
L: (nyökkää)
H: No niin. Oliks se sama ohjelma, siinä Scooby Doossako se oli se dinosaurus?
L: (nyökkää)
H: Niin just. Muistatkos sä jottai semmosta videota jonka sä oot joskus nähny tai 
toista telkkariohjelmata
L: Muistan videon.
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H: Muistatko?
L: Siinä oli semmonen Digimon joka on hirveen hirveen hirveen pelottava, jos kat-
too yöllä niin sit näkkee pahhaa unta.
H: Ahah. Digimon, niinkö?
L: Niin, se on meillä videolla. Ku ei oo videoo, niin sillon se ei yhtään pelota minua 
ku siinä on hyviä kohtia.
H: Ai jaa.
L: Mut ei kannata kattoo iltaohjelmaks semmosta pitkää, muutenhan näkkee pahhaa 
unta.
H: No niin. Näyttäsitkö Moona täältä pelkotaulusta, minkä verran se Digimon pelot-
taa?… ihan tosi paljo pelottaa. 
L: Mistä sinä tämän oikein keksit? (näyttää pelkotaulua)
H: Tiiätkö, minä en ookaa sitä keksiny, ku yhet toiset tädit, jotka on haastatellu 
monta, monituista lasta, niin ne on keksiny tommosen pelkotaulun. Sitte kaikki 
lapset saa näyttää siitä minkä verran pelottaa. Siitä on vähä helpompi näyttää, eiks 
ookki?
L: Kerronko yks, ku minä näin pahhaa unta, kerronko minkälainen uni se oli?
H: Kerroppas, minua kiinnostaa
L: Kun oli, kun oli kerran yks (epäselvä kohta) meillä, niin sillon äiti meni hakkeen 
kaivosta vettä.
H: Niin?
L: Niin sillon se näki ufon ja sille tuli itelleki ufo-naama ja ku me yritettiin ottaa sitä 
pois, niin hirveesti se pelotti.
H: No, joo.
L: Mun piti mennä ihan äitin ja isin viereen.
H: No, auttoko se sitte?
L: Autto.
H: No niin.
L: Se oli hirveen hirveen hirveen hirveen pelottava uni.
H: Eli ihan tuonko viivan verran?
L: Niin, hir.. vaikka tuon ja tuon verran.
H: Niin, se oli vielä enemmänki pelottava.
L: Niin. Enemmän ku tuo.
H: Se on ollu tosi pelottava uni, kyllä. No tuota, hmm, mitäs sinä sitte teit, ku se 
Digimon-ohjelma pelotti sinua?
L:.. Niin minu, niin minä katoin siitä vaan vähä ja sitte sammutin sen puolet.
H: No niin. Auttoko se sitte, ku sammutit?
L: Autto.
H: Niin.
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L: Siinähän pittää tehä niin jos ruppee pelottammaan, niin siinähän pittää sammut-
taa se ja sitte kahtoo, sitte pittää vaan mennä nukkumaan ja sitte ei pelota yhtään. 
Ku isi oli vieressä niin minua ei pelottanu tippaakaan olla yksin.
H: Aha.
L: Ku oli isi vieressä lattialla.
H: Niin just.
L: Hei, nyt tänne mennee hirveen pitkään tää puhe!
H: Niin, annetaan vaan kaiken mennä sinne kasetille.
L: Jaa-a!
H: No, tulleeko sulle Moona vielä mieleen jottai asioita, jotka sinua pelottaa?
L: Ei taia tulla. Puhutaanko jostain muusta?
H: Puhutaan.
L: Ettei mee aikaa.
H: Ei meillä Moona oo kiirettä, ihan oikeesti. Ihan rauhassa saahaan jutella. Mut 
saanko mä vielä kysyä peloista yhen asian.
L: Joo.
H: Että tuota, onks sulla mitään eläimiä, mitä sä joskus pelkäät? Muistat sä?
L:… Oota.
H: Mieti ihan rauhassa.
L: Biisonia ku ne puskee.
H: Ahah. No niin. Näytätkö Moona tästä pelkotaulusta, minkä verran ne biisonit 
pelottaa?
L: Vähä!
H: Vähä, no niin just. No, mitäs sinä sitte teet, Moona, ku ne biisonit pelottaa?
L: Sillon minä juoksen pakkoon.
H: Auttaako se?
L: No vähäsen.
H: Vähä auttaa.
L: Mutta jos mulla ois hevonen mukana niin sillon minä ratsastaisin hirveetä vauh-
tia ku se ei pysy ees perässä.
H: No niin. Ihan totta. No niin.
L: Puhutaanko nyt mikä on mun lempiruoka?
H: No kerroppas mikä on sun lempiruoka?
L: Minun lempiruoka on spagetit, perunat ja sitten…perunavelli.
H: Onko, tiiätkö mitä? Minunki yks lempiruoka on perunavelli. (nauravat yhdessä) 
Se on tosi hyvvää.
L: Niin minustakkii.
H: No niin. Moona kiitos, sä oot hienosti vastannu. Jos nyt mennään vaikka seuraa-
vaan kysymykseen, jooko?
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L: Joo. Yks (epäselvä kohta) täti kävi vessassa.
H: Ahah.
L: Vai oliko se (päiväkodin henkilökunnan vessa on huoneessa, jossa juttelemme)
H: Tuota, halluut sä Moona vielä kertoo mulle jostain pahasta unesta?
L: Saakohan noita keksejä ottaa (epäselvä kohta)
H: Ei varmaan. (naurahtaa) Kohtahan sulla on ruokailu, eiks niin, tämän jälkeen 
sitte.
L: (epäselvä kohta) (en kuule, kun lapsi kulkee kauempana huoneessa)
H: Niin haluut sä Moona kertoo mulle vielä jostain pahasta unesta ku tosta ufo-
unesta?
L: No…joo.
H: No kerro vaan.
L: Semmosesta mörkö-unesta että mörkö oli ikkunassa.
H: Hm. Ihan totta, semmosta unta näit?
L: Hmm.
H: Minkä verran, tosi paljo pelotti. Niin just.
L: Ois vähä tyhmä lappu jos joku repäsis tämän pois.
H: No niin.
L: Ois vähä tyhmä jos joku vaan näin tsiih, tsiih, tsiih, tsiih (on repivinään pelkotau-
lua)
H: Ei se ois kauheen kivvaa, ku sit minulla ei ois ennää pelkotaulua. Pitäs korjata 
sitte.
L: Niin pitäs liimata sitte vaan, että tyhmä pelkotaulu, tyhmä pelkotaulu, tyhmä 
pelkotaulu!
H: (naurahtaa) No, Moona, mitäs
L: Hei, nyt taijetaan olla hirveesti puhuttu, että mitä, loppuuko tää heti?
H: Ei se lopu vielä, kyllä se sit napsahtaa. Just noin annetaan olla, niin sun
L: Joo!
H: No, Moona.
L: Niin?
H: Mitä sä sit teet ku se mörkö-uni sua pelottaa?
L: No minä teen semmosta että minä meen sanomaan äitille että, tekisitkö mulle 
patjan tohon lattialle, että ei mua ennää pelottanu ku omassa huoneessa.
H: Niin just, auttaako
L: Niin sillon se auttaa hirveen kovasti.
H: No niin. Ihan totta.
L: Nuin paljo auttaa! (näyttää pelkotaulusta)
H: No niin. (naurahtavat yhdessä) Ja tiiätkö Moona, nyt on erilainen juttu seuraa-
vaks
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Seuraavaksi kuva-haastatteluosuus, jota ei ole translitteroitu sana sanalta kaikilta 
osin, joten kirjoitan tekstin vain niiltä osin kuin se on translitteroitu.

KUVA 1: Liisa on menossa nukkumaan yksin pimeässä.
Pelon aste: Pelottaa tosi paljon
Coping: ’Ehkä se taitaa tehä niin että se tekkee saman ku minä että se äitiltä kyssyy 
että teetkö patjan lattialla.’ (keino auttaa)
KUVA 2: Liisaa kiusataan päiväkodin pihalla
Pelon aste: Ei pelota, mutta tuntuu tosi pahalta
Coping: ’Mut siltihän se kai sannoo opelle että on Liisan vuoro kiikkua.’ (keino 
auttaa)
KUVA 3: Liisan vanhemmat riitelevät
Pelon aste: Pelottaa vähän 
Coping: ’Sannoo, että lopettakaa riita, te käyttäydytte ihan huonosti!’ (keino auttaa) 
ja ’Se sannoo, lopettakaa nyt riita, teidän täytyy tehä töitä eikä vaan riidellä!’
KUVA 4: Vanhemmat toruvat Liisaa
Pelon aste: Pelottaa tosi paljon. Moona kysyy: ’Mitä Liisa on tehnyt?’ ja vastaa 
siihen itse: ’Ehkä se on tehny niin että se on pudottanu kukkaruukun.’
Coping: ’Se sanoo, että anteeksi.’ 
KUVA 5: Liisa on eksynyt metsään
Pelon aste: Pelottaa tosi paljon
Coping: ’Sannoo, että jos joku tullee niin sannoo, että voisitko viedä minut kotiin.’ 
(keino auttaa)
KUVA 6: Liisa on eksynyt kaupungilla väkijoukkoon ja joutunut eroon vanhemmis-
taan
Pelon aste: Pelottaa tosi paljon
Coping: ’Se sanoo, että (…) se vois soittaa poliisiin ja sannoo, että voisitteko ettiä 
äitin ja isin. Ja silleenhän voi tehä, että sanois naapurille, että voisitko soittaa polii-
sille ja sannoo poliisille, että (…) etsikää minun äiti ja isi.’ (keino auttaa)
KUVA 7: Liisan äiti ja isä ovat lähdössä pitkälle matkalle (Liisa ei pääse mukaan)
Pelon aste: Ei pelota, mutta tuntuu pahalta
Coping: ’Se sannoo, sannoo mummile, että voisitko hoitaa ku äiti ja isi lähtee pit-
källe matkalle.’ (keino auttaa vähän)
KUVA 8: Liisa katsoo TV:sta yksin jännittävää ohjelmaa
Pelon aste: Pelottaa tosi paljon
Coping: ’Sammuttaa telkkarin.’ (keino auttaa)
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H: Yks kysymys vielä Moonalle, semmonen, että mikä Moona tekkee sut oikein 
iloseks ja onnelliseks?
L: Ku mummi on meillä.
H: Voi miten kiva.
L: Ja arvaa mitä.
H: No?
L: Kerronko mikä mun lempiväri on?
H: No kerroppas.
L: Punanen!
H: Ai on, no niin mä vähä arvasin, ku sillon punanen paita. Siinon lumikki ja pieni 
merenneito ja onko tuo kaunotar tuo alimmainen?…Onko?
L: Kaunotar ja hirviö! Se on kaunotar! Nyt laita tämä kuulumaan!
H: Älä vielä sammuta, jooko. (naurahtaa) Sä taiat näistä prinsessoistaki tykätä?..
Tykkäätkö?
L: Hmm. Ja barbeista.
H: Ahah.
L: Mulla on yks poikabarbi, keni sen nimi on ja se oli rikki, jalka on katkennu siltä.
H: Onko, no silti se on varmaan kiva.
L: No mut eihän oo yhtään kiva jos on rikki.
H: No ei se ehkä kuitenkaan, mut Moona, kiitos ihan älyttömästi, sä oot tosi hienos-
ti vastaillu, tosi reipas oot. Nyt me voijaan sammuttaa.
L: Minä haluan sammuttaa!
H: Sammuta vaan.
L: Mistä pittää painaa että se sammuu.
H: Tuosta.
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